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I.PODSTAWA PRAWNA, CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA
Plan ochrony dla parku krajobrazowego opracowuje się na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).
Art. 18 ust. 1 w/w ustawy wprowadza obowiązek sporządzenia i realizacji planu
ochrony dla parku krajobrazowego. Plan taki należy ustanowić w terminie 5 lat od dnia
utworzenia danego parku krajobrazowego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody projekt planu ochrony dla parku krajobrazowego sporządza dyrektor parku
krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego ustanawia sejmik województwa w drodze
uchwały, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego
ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Projekt planu
ochrony wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
oraz zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin. Plan ochrony może być zmieniony,
jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
ustanawia sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, a więc
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w porozumieniu z pozostałymi Sejmikami
Wojewódzkimi (Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Sejmik Województwa
Mazowieckiego).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, plan ochrony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z
uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.
Prace przy sporządzaniu planu ochrony parku krajobrazowego polegają na:
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;
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2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz
wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
Art. 19 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody określa, że plan ochrony dla parku krajobrazowego
zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania
ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
4) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem
krajobrazu;
5) wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form
gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów
zagospodarowania przestrzennego województw.
Zgodnie z art. 21 w/w ustawy minister właściwy do spraw środowiska, kierując się
potrzebą ochrony zasobów, tworów i składników przyrody żywej i nieożywionej w parkach
narodowych, rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych, z uwzględnieniem
możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz poziomu wiedzy i nauki w
zakresie ochrony przyrody w drodze rozporządzenia powinien określić:
1) tryb sporządzania projektu planu ochrony;
2) zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony;
3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony;
4) zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.
Wymóg ten został spełniony przez wydanie Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony
zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).
Dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zostały wydane następujące
rozporządzenia wojewodów :
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-

rozporządzenie Nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca
2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 83 poz. 1556),

-

rozporządzenie Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września
2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części
dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2005 r. Nr 140, poz. 1650),

-

rozporządzenie Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w
sprawie

Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego

w

części

położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr
120, poz. 3561).
Powyższe rozporządzenia wprowadzają w GLPK następujące zakazy :
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
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8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową (tylko województwa
kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie);
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
Przy konstrukcji planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
uwzględniono zarówno opisane powyżej uwarunkowania prawne sporządzenia planu ochrony
dla parku krajobrazowego oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia do zadania – Wykonanie Planu Ochrony dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego (Znak sprawy: GLPK/322/1/08).
Całość opracowania składa się z trzech części:
I.Zebranie materiałów do opracowania Planu ochrony GLPK,
II.Ocena stanu istniejącego, inwentaryzacja zasobów, tworów i składników przyrody
oraz identyfikacja zagrożeń obszaru Parku.
III.Opracowanie

projektu

Planu

ochrony

Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego.
Niniejsza część III zawiera projekt Planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego, a w szczególności:
-

opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody,
walorów krajobrazowych, wartości kulturowych,

-

koncepcja eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń,

-

wskazanie zadań ochronnych z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji z
uwzględnieniem obszaru NATURA 2000

-

sformułowanie działań ochronnych dla obszaru Parku i wydzielonych
jednostek przestrzennych,

-

wytyczne

do

studiów

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i planów zagospodarowania przestrzennego województw,
-

opracowanie mapy Planu ochrony,

-

przygotowanie projektu uchwały Sejmiku.
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Punktem wyjścia do określenia działań ochronnych było sformułowanie koncepcji,
celów, kierunków i zasad ochrony zasobów i walorów Parku.
W oparciu o cele, zasady i kierunki ochrony GLPK sformułowano zadania ochronne
dla całego obszaru Parku zapisane w kilkunastu blokach tematycznych. Następnie określono
działania ochronne dla wydzielonych jednostek przestrzennych.
Ustalenia planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego dotyczą
całego obszaru Parku o powierzchni 27764,3 ha, w tym 13901,5 ha położonych w
województwie kujawsko-pomorskim, 8632,7 ha położone w województwie warmińskomazurskim oraz 5230,1 ha położony w województwie mazowieckim. Aby precyzyjnie
formułować działania ochronne i określić zadania dla użytkowników Parku należało obszar
opracowania podzielić na mniejsze powierzchniowo jednostki przestrzenne.
Wydzielając jednostki oparto się na następujących kryteriach:
- wartości przyrodnicze,
- waloryzacja krajobrazowa,
- stosunki wodne,
- roślinność i typy siedlisk,
- sposób użytkowania gruntów,
- stopień antropopresji.
Łącznie wydzielono 49 jednostek przestrzennych, które w oparciu o przyjęte kryteria
dokonanej delimitacji nazwano jednostkami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Dla każdej jednostki określono położenie administracyjne i hydrograficzne,
powierzchnię jednostki oraz procentowo poszczególne formy użytkowania terenu.
Określono ponadto waloryzację przyrodniczą jednostki wyrażoną przez stopień
antropopresji:
- obszar o małym stopniu antropopresji,
- obszar o średnim stopniu antropopresji,
- obszar o znacznym stopniu antropopresji,
- obszar o bardzo dużym stopniu antropopresji.
Określono rodzaj krajobrazu:
- krajobraz płaskich wysoczyzn morenowych,
- krajobraz falistych wysoczyzn morenowych,
- krajobraz wysoczyzn morenowych z pagórkami i wzgórzami morenowymi,
- krajobraz pagórków morenowych,
- krajobraz wysoczyzn morenowych z pagórkami i wzgórzami kemowymi,
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- krajobraz rynnowy jeziorny,
- krajobraz rynnowy jeziorno-drumlinowy,
- krajobraz rynnowy pagórkowato- kemowo -wytopiskowy,
- krajobraz rynny pojezierno-kemowy,
- krajobraz gliniastych poziomów morenowych w obrębie rynien,
- krajobraz równin sandrowych,
- krajobraz sandrowy falisty,
- krajobraz sandrowy jeziorno-wytopiskowy,
- krajobraz sandrowy ze wzgórzami i masywami kemowymi,
- krajobraz przełomowych odcinków dolin rzecznych,
- krajobraz zdenudowanych równin morenowych.
Określono także waloryzację krajobrazową jednostki wyrażona poprzez wartość
krajobrazu:
- bardzo duża wartość krajobrazu,
- duża wartość krajobrazu,
- dość duża wartość krajobrazu,
- średnia wartość krajobrazu,
- niska wartość krajobrazu.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych jednostek przyrodniczo-krajobrazowych, na
które podzielono obszar Parku, stanowią zasadniczy trzon planu ochrony.
Przyjęto dwie wzajemnie dopełniające się części ustaleń planu: część informacyjną i
część ochronno-zadaniową.
Część informacyjna - zawiera zestaw podstawowych informacji o terenie jednostki
przyrodniczo-krajobrazowej, położenie jednostki, jej wielkość, użytkowanie gruntów i
istniejące zainwestowanie, waloryzacje, uwagi o sposobie gospodarowania, walory
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz zagrożenia tych walorów, sytuacje konfliktowe i
bariery ekologiczne oraz tereny i obiekty szczególnej uwagi.
Część ochronno-zadaniowa - zawiera zbiór ustaleń określających dopuszczalne sposoby
zagospodarowania i użytkowania terenu jednostki, stwarza prawne możliwości ochrony przez
określenie rygorów oraz warunków działań dla wszystkich użytkowników Parku. Cześć ta
zawiera również wytyczne w zakresie niezbędnych działań ochronnych umożliwiających
osiąganie formułowanych w planie celów, zasad i kierunków ochrony. Działania te należy
traktować jako obowiązek do bezwzględnej realizacji. W większości wypadków odstąpiono
od przydzielania konkretnych zadań poszczególnym użytkownikom terenu Parku zakładając,
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że podział kompetencji między administrację rządową i samorządową podlega ciągłym
zmianom, w związku z czym część ustaleń planu mogłaby w krótkim czasie zostać
zdezaktualizowana.
W dalszej części plan ochrony zawiera ustalenia do studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz do planów zagospodarowania przestrzennego województw.
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II.KONCEPCJA OCHRONY ZASOBÓW, TWORÓW I SKŁADNIKÓW
PRZYRODY ORAZ WARTOŚCI KULTUROWYCH
1.Cele ochrony Parku
1.1.Ustala

się

cel

nadrzędny

ochrony

Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego:
ZACHOWANIE WYSOKICH WALORÓW PRZYRODNICZYCH,
KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH DLA ZWIĘKSZENIA
ATRAKCYJNOSCI PARKU I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA JEGO
MIESZKAŃCÓW.
1.2.Rozwinięciem

celu

nadrzędnego

jest

określenie

podstawowych

celów

strategicznych:
1)ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI PARKU;
2)ZACHOWANIE I PRZYWRÓCENIE ROŻNORODNOŚCI FORM
KRAJOBRAZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z NATURALNEGO
UKSZTALTOWANIA TERENU PARKU;
3)OCHRONA CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH PRZESTRZENNYCH
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO PARKU.
1.3.Cele podstawowe ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
1)Cele ochrony przyrody:
a)zachowanie zespołów form ukształtowania terenu reprezentujących zestaw cech
charakterystycznych dla typów morfogenetycznych rynien polodowcowych i ich
sandrowo-morenowego otoczenia oraz fragmentu doliny rzecznej (Brynicy) oraz
jej wysoczyznowego i sandrowego otoczenia,
b)rekultywacja

ze

względów

przyrodniczych

i

krajobrazowych

struktur

litogenicznych zdegradowanych antropogenicznie,
c)zachowanie

naturalnych

warunków

cyrkulacji

wody

w

najmniej

przekształconych antropogenicznie zlewniach podstawowych,
d)utrzymanie lub przywrócenie warunków hydrograficznych umożliwiających
rozwój naturalnych siedlisk roślinnych poprzez odpowiednie ukierunkowanie
melioracji,
e)poprawa obecnego stanu jakościowego wód powierzchniowych,
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f)utrzymanie lub przywrócenie stanu atmosfery oraz warunków akustycznych
zapewniających właściwe warunki życia ludzi, funkcjonowania przyrody
ożywionej i przetrwanie dóbr kultury materialnej,
g)zachowanie specyfiki florystycznej GLPK związanej z dużym zróżnicowaniem
typów siedlisk,
h)zachowanie wszystkich typów siedlisk florystycznych i utrzymanie populacji
gatunków zagrożonych na poziomie pełnej odnawialności,
i)objęcie ochroną prawną florystycznych stanowisk gatunków chronionych i
rzadkich,
j)utrzymanie pełnej różnorodności fitocenoz zgodnych z naturalną dynamiką
siedlisk,
k)zachowanie podstawowych procesów ekologicznych,
l)ochrona zbiorowisk roślinnych zagrożonych wyginięciem w skali kraju ze
względu na zanikanie właściwych dla nich siedlisk – dotyczy to głównie
roślinności torfowisk,
m)przywrócenie

naturalnego

składu

gatunkowego

i

struktury

wiekowej

drzewostanów w lasach,
n)utrzymanie potencjału produkcyjnego siedlisk leśnych i nieleśnych,
o)zwiększenie powierzchni naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wzdłuż
brzegów zbiorników wodnych i cieków,
p)ochrona różnorodności siedlisk warunkujących bogactwo fauny,
r)utrzymanie naturalnej różnorodności gatunków zwierząt w ich siedliskach,
s)utrzymanie lub przywrócenie liczebności populacji wszystkich gatunków na
poziomie zapewniającym ich odnawialność.
2)Cele ochrony krajobrazu:
a)zachowanie krajobrazów rynien polodowcowych oraz przełomowego odcinka
doliny rzecznej (Brynicy) o cechach zbliżonych do naturalnych,
b)zachowanie kompleksów leśnych w całej różnorodności krajobrazowej,
zwłaszcza krajobrazów leśno-wodno-torfowiskowych,
c)kształtowanie krajobrazów terenów osadnictwa i turystyki,
d)zachowanie wnętrz i panoram widokowych o szczególnych walorach
krajobrazowych zarówno w krajobrazie zbliżonym do naturalnego jak i w
krajobrazie kulturowym,
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e)zachowanie dotychczasowych proporcji powierzchniowych między obszarami
leśnymi i nieleśnymi oraz ochrona terenów nieleśnych o dużych walorach
krajobrazowych : ekosystemów bagiennych, torfowiskowych, łąkowych i innych
półnaturalnych.
3)Cele ochrony środowiska kulturowego:
a)zachowanie tożsamości kulturowej i ciągłości historycznej regionu,
b)utrzymanie charakterystycznych cech przestrzennych środowiska kulturowego
Parku,
c)wyeksponowanie wartości zasobów dziedzictwa kulturowego,
d)harmonijne kształtowanie przestrzeni w powiązaniu z elementami środowiska
kulturowego,
e)harmonizowanie elementów środowiska kulturowego i przyrodniczego Parku
oraz jego otoczenia.

2.Zasady i kierunki ochrony oraz prowadzenia gospodarki
rolnej, leśnej, rybackiej i zagospodarowania przestrzennego
2.1.Ustala się następujące zasady ochrony i gospodarowania :
1)Kompleksowe ujmowanie dopełniających się zagadnień ochrony środowiska
przyrodniczego, wartości kulturowych i krajobrazu;
2)Społeczne

akceptowanie

koegzystencji

działań

ochronnych

i

aktywności

gospodarczej;
3)Rozwój wyłącznie takich stref działalności społeczno-gospodarczej, które nie
powodują nieodwracalnych zniszczeń w środowisku;
4)Rozwój wykorzystujący najczystsze technologie i najnowsze metody ochrony
środowiska;
5)Rozwój społeczno-ekonomiczny wyrażający się poprawą warunków życia
mieszkańców Parku;
6)Zasada korzystania z zasobów przyrody w warunkach gospodarczego użytkowania
terenu, z zapewnieniem jego trwałości;
7)Możliwość prowadzenia produkcji rolnej, leśnej i rybackiej na dotychczasowych
terenach i w obiektach przy zapewnieniu:
a)ograniczenia zasobochłonności, w tym tereno-, transporto- i energochłonności
produkcji,
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b)zmniejszenia uciążliwego wpływu działalności produkcyjnej na środowisko i
zdrowie ludzi,
c)ewolucji rolnictwa w kierunku produkcji żywności o wysokich parametrach
jakościowych.
2.2.Określa się główne kierunki działań ochronnych i gospodarowania :
1)Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie
zagospodarowania strefy ekotonowej lasu, zwłaszcza w obszarach osadnictwa i
turystyki;
2)Ochrona wód poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
3)Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem w wyniku
niewłaściwego postępowania z odpadami;
4)Ograniczenie

ryzyka

wystąpienia na obszarze Parku poważnych awarii

stwarzających zagrożenie dla środowiska;
5)Ochrona środowiska przed zagrożeniami pochodzącymi z rolnictwa;
6)Zachowanie ekosystemów barierowych (buforowych) hamujących przepływ
biogenów z pól do wód powierzchniowych;
7)Ograniczenie do niezbędnego minimum zmiany użytkowania terenu z leśnego na
inny;
8)Utrzymanie stanu istniejącego na obszarach, na których przyroda do dziś
zachowała się w stanie zbliżonym do naturalnego poprzez :
a)uznawanie najcenniejszych przyrodniczo terenów i obiektów za prawne formy
ochrony, tj. rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, użytki ekologiczne itp.,
b)prowadzenie badań naukowych mających na celu udokumentowanie walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku,
c)ochronę

walorów

krajobrazowych

przez

wykluczenie

inwestycji

dysharmonijnych w krajobrazie oraz racjonalne wprowadzanie zieleni,
d)utworzenie pasów ochronnych wokół jezior i cieków w obszarze Parku,
e)utrzymanie wysokiej jakości wód w jeziorach i ciekach,
f)utrzymanie w stanie naturalnym wszystkich bagien, mokradeł i terenów
podmokłych (naturalna retencja wód);
9)Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia utraconych walorów na
obszarach, na których silnie zaznaczyła się antropopresja poprzez :
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a)uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenach
wiejskich oraz na terenach i w obiektach turystycznych,
b)renaturalizację i odbudowę obiektów i systemów wodnych (mała retencja),
c)stopniową rezygnację z intensywnej gospodarki rolnej na rzecz rolnictwa
ekologicznego i integrowanego,
d)modernizacje linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
e)docelową gazyfikację zachodniej i północno-zachodniej części obszaru Parku,
f)propagowanie różnorodnych form turystyki kwalifikowanej;
10)Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury komunalnej;
11)Zakaz prowadzenia przez obszar Parku nowych linii kolejowych, dróg szybkiego
ruchu oraz napowietrznych linii wysokiego napięcia (110 kV i wyższym);
13)Zakaz lokalizacji nowych obiektów eksploatacji surowców mineralnych i
wydobywania torfu;
14)Zakaz

budowy

składowisk

odpadów

oraz

instalacji

do

gospodarczego

wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów;
15)Zakaz lokalizacji budynków i budowli w odległości mniejszej niż 100 m od wód
powierzchniowych, z wyjątkiem obiektów gospodarki rybackiej oraz służących
turystyce wodnej i jej bezpieczeństwu;
16)Zakaz lokalizacji budynków i budowli na gruntach leśnych i w odległości mniejszej
niż 30 m od granicy lasu z wyjątkiem obiektów gospodarki leśnej oraz służących
obsłudze tras turystycznych;
17)Zakaz budowy wolnostojących nośników reklamowych umieszczonych :
a)poza zwartą zabudową miast i wsi, zarówno w pasie drogowym jak i poza nim,
b)na obszarze zwartej zabudowy miast i wsi w sposób przesłaniający obiekty o
wartościach kulturowych lub walory krajobrazowe;
18)Lokalizowanie

nowej

zabudowy

przede

wszystkim

na

obszarach

już

zainwestowanych i objętych granicami tzw. aglomeracji wodno-ściekowych;
19)Ograniczenie inwestowania na nowych terenach do przypadków koniecznych i
niezbędnych (np. dla obsługi turystyki, ochrony przeciwpowodziowej itp.).
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3.Działania edukacyjne
1)Poszerzenie działalności edukacyjnej w bazie terenowej GLPK w Czarnym Bryńsku i
prowadzenie działalności tzw. „zielonej szkoły”;
2)Kontynuacja działalności edukacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga”’
3)Utworzenie filii Muzeum Ziemi Brodnickiej dokumentującego walory przyrodnicze,
krajobrazowe i kulturowe GLPK;
4)Organizacja „zimowych szkół rolnych” i innych form szkolenia dla miejscowych
rolników;
5)Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców wsi i turystów;
6)Propagowanie rolnictwa ekologicznego i proekologicznych form gospodarki rolnej;
7)Prowadzenie doradztwa w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, dla
poszczególnych gospodarstw rolnych;
8)Współpraca z nadleśnictwami Brodnica, Lidzbark i Skrwilno w zakresie edukacji
ekologicznej;
9)Szkolenia dotyczące zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000;
10)Przeprowadzenie badań dotyczących stanu świadomości ekologicznej ludności
zamieszkującej obszar i sąsiedztwo Parku.

4.Potrzeby uzupełnienia form ochrony przyrody i form
ochrony zabytków
Uznając potrzeby uzupełnienia form ochrony przyrody i form ochrony walorów
kulturowych wnioskuje się :
4.1.Objęcie ochroną rezerwatową obszaru „Łąki Bryńskie”. Obszar ten powinien objąć
teren podmokłych łąk w dolinie Brynicy – na południe od jeziora Bryńskiego
Południowego.

Należy

zweryfikować

pierwotną

powierzchnię

planowanego

rezerwatu przyrody (11,56 ha) i objąć ochroną najcenniejsze zbiorowiska łąk i
pastwisk ze storczykami. W celu uniknięcia konfliktów społecznych ochroną objąć
tereny własności Skarbu Państwa.
4.2.Ustanowienie kolejnych użytków ekologicznych nie tylko na terenach Lasów
Państwowych ale także na gruntach prywatnych. Ochrona powinny zostać objęte
przede wszystkim dna dawnych akwenów wodnych obecnie stanowiące bagna i
mokradła, nieużytki oraz łąki i pastwiska. Uznanie za użytek ekologiczny wymaga
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uzgodnienia z właścicielem terenu oraz dobór rozsądnych zakazów, adekwatnych do
przedmiotu ochrony. W odniesieniu do nieużytków należy zakazać zmiany ich sposobu
użytkowania, a w odniesieniu do łąk i pastwisk należy stosować ochronę czynną
polegającą głownie na wykaszaniu lub wypasaniu. Należy kosić lekkim sprzętem (czy
też ręcznie), maksymalnie dwa razy w roku. Pierwszy pokos powinien odbywać się nie
wcześniej niż w pierwszej połowie czerwca, drugi we wrześniu (wypas możliwy
wcześniej). Nie jest wskazane zbyt niskie koszenie i intensywne wypasanie
(umiarkowane wypasanie możliwe jest już w maju). Siano powinno być usuwane z łąk.
Użytki zielone powinny być umiarkowanie nawożone. Wysokość dawek nawozów
zależy od żyzności siedliska. Charakteryzowana roślinność jest wrażliwa na
długotrwałe zalewy.
4.3.Ustanowienie kolejnych pomników przyrody z zasadami ich ochrony.
Dla projektowanych pomników przyrody należy wprowadzić następujące zakazy:
- wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew,
- zrywania pączków, owoców, kwiatów i liści,
- zanieczyszczania terenu,
- wzniecania ognia w pobliżu drzew,
- umieszczania tablic, napisów i innych znaków,
- wchodzenia na drzewa,
- wznoszenia budowli i prowadzenia instalacji w pobliżu drzew.

5.Priorytety

prac

związanych

z

ochroną

przyrody

i

kształtowaniem krajobrazu
Określa się priorytety prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu:
1)Ochrona układu i stabilizacji stanu wód najważniejszego ciągu wodnego Parku –
doliny Brynicy;
2)Ochrona wszelkich zbiorników wodnych w szczególności śródleśnych i śródpolnych
„oczek wodnych”, obszarów podmokłych i mokradeł oraz terenów bagiennych
stanowiących obszary retencji naturalnej;
3)Zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, zwłaszcza w północnej części Parku
4)Systematyczne zadrzewienia terenów zagrożonych erozją wodną i wietrzną;
5)Reintrodukcja gatunków ginących zwierząt w skali kraju;
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6)Systematyczny nadzór nad rozwojem zabudowy turystycznej.

6.Zasady monitoringu skuteczności ochrony
1)Zaleca się przeprowadzenie przeglądów ekologicznych istniejących obiektów,
mogących oddziaływać na środowisko Parku;
2)Zaleca się prowadzenie lokalnego monitoringu stanu środowiska w rejonie obiektów
gospodarczych,

w

szczególności

monitoringu

jakości

wód

podziemnych

i

powierzchniowych. Szczegółowe wymogi w tym zakresie powinny zostać określone na
podstawie zalecanych do przeprowadzenia przeglądów ekologicznych;
3)Zaleca się, aby projekty monitoringu lokalnego w rejonie obiektów mogących mieć
wpływ na stan środowiska Parku były opiniowane przez Dyrektora Parku;
4)Zaleca się, aby kopie sprawozdań z badań monitoringowych prowadzonych w rejonie
obiektów mogących mieć wpływ na stan środowiska Parku były przekazywane do
wiadomości Dyrektora Parku;
5)Niezbędne jest prowadzenie przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
(WIOŚ-ie) w Bydgoszczy, Warszawie i Olsztynie okresowych kontroli obiektów
mających wpływ na jakość wód powierzchniowych w Parku, w szczególności hodowli
ryb i zakładów rolnych;
6)Zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, mających na celu określenie
oddziaływania na środowisko, w szczególności na jakość wód podziemnych i
powierzchniowych,

istniejących

na

obszarze

Parku

i

w

jego

otoczeniu

ogólnodostępnych i zakładowych stacji paliw płynnych;
7)Zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli oddziaływania gospodarstw rolnych
istniejących na obszarze Parku i w jego otoczeniu na jakość wód powierzchniowych i
podziemnych. Kontrolą powinny zostać objęte gospodarstwa rolne prowadzące
hodowlę zwierząt w liczbie powyżej 40 DJP;
8)Informacje o wynikach badań kontrolnych obiektów mających wpływ na stan
środowiska Parku powinny być przekazywane przez WIOŚ-ie do wiadomości
Dyrektora Parku;
9)Zaleca się opracowanie programu monitoringu jakości środowiska dla obszaru Parku,
obejmującego monitoring wód płynących, wód stojących, wód podziemnych, gleb,
powietrza atmosferycznego i hałasu;
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10)Zaleca się, aby monitoring jakości wód rzek i jezior w Parku prowadzony był przez
WIOŚ-ie w porozumieniu z Dyrektorem Parku, w szczególności w zakresie lokalizacji
punktów kontrolnych. Wyniki badań monitoringowych powinny być przekazywane do
wiadomości Dyrektora Parku;
11)Zaleca się prowadzenie przez WIOŚ-ie badań jakości wód jezior w Parku, w pierwszej
kolejności i z częstotliwością co 5 lat jezior: Górzno, Młyńskie, Księte, Bryńskie
Północne, Bryńskie Południowe, Wlecz, Piaseczno, Samińskie, Leźno Wielkie, Leźno
Małe oraz rzek: Brynica (rokrocznie), Samionka, Górzanka i Księtówka.
12)Zaleca się prowadzenie przez służby Parku obserwacji meteorologicznych na bazie
posterunku meteorologicznego w Czarnym Bryńsku oraz obserwacji stanów wody i
pomiarów przepływów w Brynicy i stanu wód jeziora Leźno Małe;
13)Zaleca się rozważenie możliwości prowadzenia monitoringu jakości powietrza na
obszarze Parku, na nowo założonej automatycznej stacji, pozwalającego na oznaczanie
24-godzinnych stężeń O3, SO2, NO2 i pyłu zawieszonego, sugeruje się lokalizację
stacji w Czarnym Bryńsku;
14)Zaleca się prowadzenie monitoringu zwykłych wód podziemnych oraz gleb w stałych
punktach pomiarowych wyznaczonych w porozumieniu z Dyrektorem Parku;
15)Zaleca się po uprzednim przeprowadzeniu powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej
(PIP), prowadzenie przez służby Parku monitoringu chronionych i rzadkich gatunków
flory i fauny, występujących na obszarze Parku;
16)Zaleca się prowadzenie monitoringu liczebności wilka, rysia, bielika, bociana czarnego
oraz reintrodukowanego na obszar Parku bobra;
17)Zaleca się rozwijanie programów czynnej ochrony w odniesieniu do gatunków
chronionych, zagrożonych wyginięciem, dla których istnieją w Parku dogodne, jednak
nie zajęte lub nie w pełni wysycone siedliska;
18)Zaleca się dokonanie oceny aktualnego stopnia naturalności fitocenoz leśnych,
określenie faz degeneracji oraz dynamiki roślinności leśnej na powierzchniach
zniekształconych siedlisk lasu mieszanego, lasu świeżego, przewidzianych w planach
urządzenia Nadleśnictw Brodnica, Lidzbark i Skrwilno;
19)Zaleca się prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego na obszarze całego Parku.
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III.ZADANIA OCHRONNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PARKU
1.Ochrona przyrody
1.1.Rezerwaty przyrody
1)Rezerwatami przyrody na obszarze Parku są :
a) „Czarny Bryńsk” – został uznany na powierzchni 13,13 ha. Rezerwat ścisły
(torfowiskowy, ekosystemowy), utworzono dla ochrony kłoci wiechowatej,
rzadkiej we wschodniej kraju. Rezerwat obejmuje śródleśne, eutroficzne (o czystej
wodzie) jezioro, do którego przylega mszarne torfowisko przejściowe. Kłoć
wiechowata rośnie nad brzegami jeziora oraz na torfowisku przejściowym. Jezioro
ma bogatą roślinność wodną, najgłębiej występują tzw. "łąki ramienicowe",
utworzone przez glony – ramienice. Zwracają uwagę skupienia grzybieni białych.
Bogata roślinność szuwarowa. Na torfowisku występują zbiorowiska mszarne z
rosiczką okrągłolistną, przygiełką białą i bagnicą torfową. Celem ochrony jest
zachowanie

stanowiska

kłoci

wiechowatej

i

innych

gatunków

roślin

torfowiskowych. Kłoć wiechowata to rzadka w tej części Polski subatlantycka
roślina szuwarowa. Rośnie przy brzegach niewielkiego śródleśnego jeziora Czarny
Bryńsk. W skład rezerwatu poza jeziorem wchodzi pas szuwarów i torfowiska.
Znajduje się na terenie gminy Górzno. Właścicielem rezerwatu jest Skarb Państwa,
a zarządcą Lasy Państwowe. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony.
b) „Jar Brynicy” rezerwat leśny w 1958 r. Przedmiotem ochrony jest las mieszany o
cechach zespołu naturalnego ze zbiorowiskami lasu mieszanego (klonowolipowego grądu zboczowego i łęgu jesionowo-olszowego), porastającego strome
zbocza jaru rzeki Brynicy i przylegającej wysoczyzny morenowej. Brynica na
odcinku rezerwatu wcina się w utwory moreny czołowej, żłobiąc głęboki na 40-50
m jar o charakterze przełomu rzecznego. Wiek drzewostanu wynosi około 140-160
lat. Jest to miejsce lęgowe bociana czarnego i pluszcza. Znajduje się na terenie
gminy Lidzbark. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony.
c) „Jar Brynicy ” - uznany w 2001 r. Rezerwat o powierzchni 28,27 ha, utworzono
dla ochrony naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie
fragmentu doliny Brynicy. Głównym przedmiotem ochrony jest przełom rzeki
Brynicy długi na około 3 km, głęboko wcięty w wysoczyznę morenową. Zbocza
jaru są bardzo strome i osiągają wysokość do 20 m. Rzeka na tym odcinku jest
bardzo kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Przyległą wysoczyznę porastają
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grądy z drzewostanem grabowo-dębowo-sosnowym - drzewa osiągają tu wiek
ponad 200 lat. W rezerwacie występują różne gatunki drzew, m.in. lipa
drobnolistna, klon zwyczajny, wiąz, a także różne gatunki krzewów. Bogate jest
również wczesnowiosenne runo. Występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt szczególnie bogata jest awifauna, reprezentowana m.in. przez bociana czarnego,
zimorodka czy pluszcza. Właścicielem jest Skarb Państwa, zarządcą Lasy
Państwowe (lasy) oraz KPZMiUW we Włocławku (rzeka). Rezerwat nie posiada
ważnego planu ochrony.
d) „Klonowo” - ustanowiony w 1958 r. Przedmiotem ochrony jest las mieszany
przylegający do południowo-zachodnich brzegów Jeziora Lidzbarskiego. Rezerwat
leśny o powierzchni 30,85 ha. Szatę roślinną rezerwatu tworzą przede wszystkim
dwa zespoły: dominujący przestrzennie bór mieszany i grąd typowy. Wiek
drzewostanów szacuje się na 190 lat. Znajduje się na terenie gminy Lidzbark.
Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony.
e) „Mszar Płociczno” - ustanowiony w 1995 r. Rezerwat torfowiskowy o
powierzchni 182,35 ha. Obejmuje obszar lasu i torfowisko na terenie gminy
Świedziebnia i Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiotem ochrony jest roślinność
torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. Obejmuje największy w tym
rejonie kompleks torfowiska przejściowego z zanikającym jeziorkiem. Całość
kompleksu otoczona jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe i
mieszane. W miejscach wilgotnych występują łęg jesionowo-olszowy. Występują
liczne rzadkie i chronione gatunki roślin np. turzyca strunowa, fiołek torfowy,
bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz
drobny, strzeleń błotny i 5 gatunków widłaków. Rezerwat nie posiada ważnego
planu ochrony.
f) „Ostrowy nad Brynicą” - uznany w 1962 r. Rezerwat leśny o powierzchni 2,04 ha.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
fragmentu lasu mieszanego z udziałem lipy drobnolistnej oraz z bogatym
skupiskiem roślin kserotermicznych. Rezerwat zajmuje wyniesienie mineralne w
kompleksie zmeliorowanych torfowisk niskich, użytkowanych jako łąki. Na skutek
silnego zacienienia runa leśnego przez drzewostan liściasty, wiele rzadkich
gatunków ciepłolubnych ustąpiło z terenu rezerwatu. Niektóre z rzadkich
gatunków (np. okrzyn szerokolistny i chaber frygijski) rosną jeszcze w świetlistej
dąbrowie na sąsiednim wyniesieniu wśród łąk. Rezerwat nie posiada ważnego
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planu ochrony.
g) „Szumny Zdrój” - uznany w 1958 r. Rezerwat leśny (fitocenotyczny) o
powierzchni rezerwatu 37,04 ha z czego 4,75 ha podlega ochronie ścisłej. Celem
ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i
chronionymi gatunkami roślin zielnych. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest
duża nisza źródliskowa, na dnie, której występuje mozaika małych potoków,
wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca te porasta łęg
jesionowo - olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim
gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim. Zbocza niszy są bardzo strome,
porośnięte przez bardzo bogaty gatunkowo las klonowo - lipowy, nazywany także
grądem zboczowym. Wokół niszy, na silnie pofalowanym terenie, występują lasy
grądowe. Często mżna spotkać rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię
złotogłów. Od strony jeziora Młyńskiego, w miejscach zabagnionych, występuje
kompleks bagiennych lasów olszowych, nazywanych olsami. Rezerwat nie posiada
ważnego planu ochrony
2)Zaleca się w pierwszej kolejności sporządzenie planów ochrony dla rezerwatów
przyrody najczęściej odwiedzanych przez turystów: florystycznego „Czarny
Bryńsk”, leśnego „Szumny Zdrój”, leśnego „Jar Brynicy” i geomorfologicznoleśnego „Jar Brynicy”.
1.2.Obszary Natura 2000
Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH280012 „Ostoja Lidzbarska”
Obszar został zgłoszony przez Rząd RP w lipcu 2007 r. i został przyjęty Decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. Powierzchni obszaru wynosi 7397,765 ha.
Obejmuje duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi,
przecięty granicą pomiędzy wzgórzami moreny czołowej fazy kujawskiej stadiału
poznańskiego a położonymi na południe od nich równinnymi polami sandrowymi. W
ukształtowaniu terenu północnej części wyróżniają się doliny rzeczne Górzanki i Brynicy z
przełomowym odcinkiem tej ostatniej, o deniwelacjach sięgających 50 m. Urozmaicona
rzeźba terenu decyduje o dużej atrakcyjności obszaru. Znajdują się tu wzgórza drumlinowe,
kemowe i ozowe, nisze źródliskowe, przełomowe odcinki rzek. Tak ciekawe formy
geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Na tym terenie liczne są też
jeziora. Do najciekawszych należą: Górznieńskie (47 ha), Piaseczno, Czarny Bryńsk oraz
jeziora Bryńskie Północne i Południowe. W skład kompleksu leśnego wchodzą bory
mieszane, świeże oraz lasy liściaste, szczególnie grąd subkontynentalny. Dość duże
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powierzchnie zajmują olsy, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe. Mezotroficzne i eutroficzne
jeziora śródleśne otoczone są przez zbiorowiska mszysto-turzycowe i szuwarowe. Występują
duże powierzchnie wilgotnych i świeżych łąk.
Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (23 typy) występują w rozproszeniu,
zajmując łącznie około 50% obszaru, a 10 gatunków zwierząt i 7 gatunków roślin z tego
obszaru figuruje w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu też
stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz prawnie chronionych gatunków flory i
fauny. Dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne z 140-160-letnimi starodrzewiami
łęgowymi i grądowymi; 180-letnie sosny. Obszar ma ponadto duże walory krajobrazowe;
godne wspomnienia jest występowanie wód o wysokiej klasie czystości. Występuje tu co
najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.
Obszar Ostoja Lidzbarska jest znaczną ostoja czerwończyka nieparka Lycaena dispar, tj.
gatunku związanego z siedliskami hydrogenicznymi, licznie występującymi w rynnach
jeziornych. Bytuje tu duża populacja tego gatunku, jednak należy podkreślić, że nie jest to
motyl szczególnie rzadki w północnej Polsce, tak więc w całej okolicy obszaru poza jego
granicami jest on równie często spotykany.
Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru może być niekontrolowany rozwój turystyki i
rekreacji oraz intensyfikacja pozyskania drewna w starodzewiach. Zagrożeniem może być
również zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zaprzestanie użytkowania łąk, melioracje
wodne i eutrofizacja wód.
Obecnie trwają konsultacje społeczne proponowanych zmian granic obszaru. Proponowana
powierzchnia obszaru wynosi 7280,4 ha
Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH04_13 „Mszar Płociczno”
Obszar o powierzchni 181,81 ha obejmuje torfowisko mszarne o charakterze
kształtującego się, ubogiego gatunkowo torfowiska wysokiego i przejściowego. Występują
też fragmenty mechowisk. Mszar tworzy około 70-centymetrowy pokład torfu, na ponad 6metrowych osadach gytii wapiennej. W części zachodniej torfowiska dominuje LedoSphagnetum oraz Vaccinio-Betuletum pubescentis z łanami Lycopodium annotinum, a we
wschodniej - m.in. podmokłe mszary i mechowiska z Carex chordorrhiza, Helodium
blandowii i Sphagnum warnstorfii. Łączna powierzchnia mszaru wynosi około 27 ha. W jego
części południowej zachowało się reliktowe, zanikające jeziorko eutroficzne. Wokół
torfowiska rozciąga się kompleks leśny, należący do Nadleśnictwa Skrwilno. Dominują bory,
głównie bory sosnowe suche i świeże oraz bory mieszane. Na uwagę zasługuje występowanie
5 gatunków widłaków. W suchym borze rośnie bardzo rzadki w Polsce Diphasiastrum

25

tristachyum, a w wilgotnym borze mieszanym Querco-Piceetum - Huperzia selago. Ponadto
rozproszone są stanowiska Chimaphila umbellata. Od strony południowo-wschodniej
rozciągają się wilgotne łąki.
Jest to największy kompleks naturalnie wykształconego torfowiska mszarnego na obszarze
makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rowy i potorfia spotyka się tylko na
krańcach zachodnich i południowo-wschodnich, a główna część torfowiska (ok. 25 ha) nie ma
śladów działalności gospodarczej człowieka. Cenne są fitocenozy torfowiska wysokiego i
mechowiska, a także boru bagiennego, brzeziny bagiennej i wilgotnego boru mieszanego ze
świerkiem. Walory obiektu podnosi obecność pięciu gatunków widłaków. Stanowisko
Ostericum palustre nie zostało obecnie potwierdzone.
Mszar Płociczno jest częściowo zagrożony odwodnieniem i eutrofizacją, szczególnie od
strony południowo-wschodniej, gdzie znajduje się kilka rowów w kompleksie użytków
zielonych, w tym jeden rów wychodzący z głównego kompleksu torfowiska mszarnego.
Efektem obniżania się poziomu wody jest wysychające jezioro, a w suche lata nawet zupełnie
wyschnięte. Nielegalne zbieranie owoców żurawiny jest przyczyną wydeptywania i
zaśmiecania. W otaczających lasach potencjalnym źródłem zagrożenia mogą być niektóre
zabiegi gospodarki leśnej, np. zrywka drewna niszcząca widłaki. Dla stanowisk rzadkich
gatunków borowych (Chimaphila umbellata, Diphasiatrum, Lycopodium, Huperzia)
zagrożeniem jest coraz silniej rozwijający się podszyt, m.in. Padus serotina i Quercus sp. div.
1.3.Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
1)Ochronie podlegają następujące użytki ekologiczne (33 obiekty):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Położenie
Powierzchnia
(ha)
Leśnictwo
Oddz. leśny
Nadleśnictwo Brodnica – gmina Bartniczka
bagno porośnięte brzozą
0,75
Borek
2f
bagno porośnięte olchą, brzozą
1,74
Borek
4h; d
bagno porośnięte wierzbą
0,93
Borek
285g
Nadleśnictwo Brodnica – gmina Górzno
bagno porośnięte olchą
0,64
Borek
15j
Opis
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Lp.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Położenie
Powierzchnia
(ha)
Leśnictwo
Oddz. leśny
bagno porośnięte brzozą
8,96
Beśnica
202d, 203b
bagno porośnięte brzozą
0,63
Beśnica
203c
bagno
0,52
Buczkowo
25b
bagno porośnięte brzozą, olchą
0,85
Buczkowo
25k
bagno porośnięte brzozą, olchą
1,60
Buczkowo
38b
bagno porośnięte brzozą, olchą
0,94
Buczkowo
56b
bagno porośnięte wierzbą
0,65
Buczkowo
56g
bagno
3,82
Buczkowo
57b
bagno
0,25
Buczkowo
65m
bagno porośnięte brzozą
1,15
Buczkowo
68d
bagno porośnięte olchą
3,21
Buczkowo
69b
bagno porośnięte olchą
1,06
Buczkowo
76c
bagno porośnięte olchą, brzozą
4,40
Buczkowo
77d; g
bagno porośnięte olchą, brzozą
0,39
Buczkowo
77r
bagno porośnięte wierzbą
1,16
Buczkowo
86n
bagno porośnięte brzozą
0,62
Buczkowo
87b
bagno porośnięte wierzbą
0,71
Buczkowo
37c
bagno porośnięte olchą
0,57
Buczkowo
38f
bagno
0,70
Górzno
73k
bagno porośnięte brzozą
1,04
Górzno
74d
bagno
4,79
Górzno
85f
bagno porośnięte brzozą
0,76
Górzno
140g
bagno
0,63
Nowy Świat
172d
bagno porośnięte brzozą
6,03
Nowy Świat
188f
bagno porośnięte brzozą
2,60
Nowy Świat
189b, 190b
bagno porośnięte brzozą
5,92
Nowy Świat
189c, 190c
bagno porośnięte brzozą
1,07
Nowy Świat
190d
bagno porośnięte brzozą
6,19
Nowy Świat
191h, 192d
Nadleśnictwo Lidzbark – gmina Lidzbark
śródleśne, zarastające jeziorko
273t, w, 274m,
Moczydło oraz bagna na jego
5,71
Klonowo
283b
obrzeżu
Opis

2)W stosunku do wymienionych użytków wprowadzono następujące zakazy:
a)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
b)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem
obiektów

związanych

z

zabezpieczeniem

przeciwsztormowym

lub

przeciwpowodziowym;
c)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
d)wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
e)zaśmiecania obiektu i terenów wokół niego;
f)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki
rybackiej;
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g)likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;
h)wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
i)lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego;
j)budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów
budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź
spowodować degradację krajobrazu;
k)wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu
oraz niszczenia gleby.

1.4.Pomniki przyrody
Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów, np. okazałych rozmiarów drzewa, itp.
1)Na obszarze Parku znajdują się następujące pomniki przyrody :
a)Lipa drobnolistna o obwodzie 477 cm i wysokości 28 m przy drodze GórznoBartniczka
b)Dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm i wysokości 23 m na terenie leśnictwa
Borek w oddziale 11d,
c)Grupa 6 drzew (5 lip o obwodzie 329-438 cm i wysokości 26-30 m oraz klon
zwyczajny o obwodzie 269 cm i wysokości 26 m) w parku w Gutowie,
d)Lipa drobnolistna o obwodzie 432 cm i wysokości 30 m w parku w Gutowie.
e)Dąb szypułkowy „Dąb Rzeczypospolitej” o obwodzie 649 cm i wysokości 33 m
na terenie leśnictwa Buczkowo w oddziale 22a,
f)Dąb bezszypułkowy o obwodzie 304 cm oraz wysokości 29 m na terenie
leśnictwa Górzno w oddziale 111c,
g)Dąb szypułkowy o obwodzie 201 cm oraz wysokości 30 m na terenie leśnictwa
Borek w oddziale 46s,
h)Sosna zwyczajna o obwodzie 224 cm oraz wysokości 23 m na terenie leśnictwa
Borek w oddziale 32c,
i)Dąb bezszypułkowy o obwodzie 400 cm oraz wysokości 28 m na terenie
leśnictwa Górzno w oddziale 73j,
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j)Daglezja zielona o obwodzie 278 cm oraz wysokości 29 m na terenie leśnictwa
Bryńsk w oddziale 194a,
k)Dąb szypułkowy „Bogdan” o obwodzie 327 cm oraz wysokości 25 m na terenie
leśnictwa Buczkowo w oddziale 65h,
l)Dąb szypułkowy „Bolek” o obwodzie 414 cm oraz wysokości 25 m na terenie
leśnictwa Buczkowo w oddziale 65n,
m)Dąb szypułkowy „Lolek” o obwodzie 402 cm oraz wysokości 27 m na terenie
leśnictwa Buczkowo w oddziale 65n,
n)Dąb szypułkowy o obwodzie 444 cm oraz wysokości 23 m na terenie leśnictwa
Buczkowo w oddziale 38a,
o)Świerk pospolity „Kazio” o obwodzie 265 cm oraz wysokości 28 m na terenie
leśnictwa Buczkowo, miejscowość Bryńsk działka ewidencyjna nr 62,
p)Głaz narzutowy o obwodzie około 10 m oraz wysokości 1,5 m w parku
miejskim w Górznie, działka ewidencyjna nr 118/3.
q)Dąb w oddziale nr 238c leśnictwa Klonowo, przy biurze Nadleśnictwa Lidzbark,
r)Dąb w oddziale nr 224c leśnictwa Sarnia Góra,
s)Dąb w oddziale nr 267f leśnictwa Sarnia Góra (w rezerwacie „Jar Brynicy”),
t)Aleja 51 dębów wzdłuż drogi od Nadleśnictwa Lidzbark w kierunku Piaseczna,
oddział 239 i 240 leśnictw: Klonowo i Sarnia Góra,
u)Grupa 5 dębów w sąsiedztwie składnicy drewna w Klonowie,
v)Jesion wyniosły w oddziale nr 238b leśnictwa Klonowo, przy biurze
Nadleśnictwa Lidzbark,
w)Dąb szypułkowy w oddziale nr 249 leśnictwa Klonowo, w pobliżu byłej stacji
kolejowej Klonowo,
x)Grupa 19 drzew (8 klonów pospolitych, 8 lip drobnolistnych, 2 brzozy
brodawkowate i 1 dąb bezszypulkowy) w oddziale nr 225c lesnictwa Sarnia
Góra,
y)Lipa drobnolistna w oddziale nr 120i lesnictwa Borówno,
z)Dąb szypułkowy w oddziale nr 245b leśnictwa Sarnia Góra, w drzewostanie nad
jeziorem Wlecz,
aa)Dąb szypułkowy w oddziale nr 256l leśnictwa Klonowo, na pn brzegu jeziora
Zwórzno,
bb)Dąb szypułkowy w oddziale nr 118j leśnictwa Bryńsk, przy drodze w
miejscowości Bryńsk Szlachecki,
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cc)Żywotnik zachodni w oddziale nr 119r leśnictwa Bryńsk, przy leśniczówce
Bryńsk Szlachecki,
dd)Dąb szypułkowy w oddziale nr 224h leśnictwa Sarnia Góra, na skraju łąki nad
jeziorem Wlecz,
ee)Dąb szypułkowy w leśnictwie Klonowo, przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark,
ff)Buk pospolity w oddziale nr 238a leśnictwa Klonowo, przy siedzibie
Nadleśnictwa Lidzbark (uschnięty).
2)W stosunku do wyżej wymienionych drzew wprowadzono ochronę polegającą na
stosowaniu zakazów:
a)wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew,
b)zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści,
c)zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew,
d)umieszczania tablic, napisów i innych znaków,
e)wchodzenia na drzewa,
f)wznoszenia budowli w pobliżu drzew.
W stosunku do głazu narzutowego zabrania się m.in. uszkadzania głazu, wznoszenia
budowli i prowadzenia instalacji w jego sąsiedztwie.
3)Zaleca się utworzenie 5-20 metrowej strefy ochronnej wokół pomników przyrody, w
której nie można zmieniać warunków siedliskowych, lokalizować nowej zabudowy i
zanieczyszczać teren. Wielkość strefy ochronnej uzależniona jest od wielkości
korony drzew oraz zasięgu systemu korzeniowego;
4)Zabiegi sanitarne i cięcia lecznicze oraz zabiegi związane z bezpieczeństwem ludzi
mogą być wykonywane po uzyskaniu zgody właściwych Regionalnych Dyrektorów
Ochrony Środowiska;
5)Projekty przebiegu instalacji podziemnych i naziemnych oraz lokalizacja zabudowy
w

sąsiedztwie

pomników

przyrody

wymagają

uzgodnienia

właściwymi

Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska;
1.5.Ochrona gatunkowa roślin
Flora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego liczy ponad 950 gatunków.
Wyjątkowo bogata jest lista taksonów roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych. Liczy ona
268 gatunków. Wśród nich szczególnie cenne są gatunki chronione. Ogółem stwierdzono 95
gatunków naczyniowych chronionych, w tym 80 objętych ochroną ścisłą, a 15 – ochroną
częściową. W grupie roślin naczyniowych pod ochroną ścisłą aktualnie występuje 57
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gatunków, natomiast 23 gatunki najprawdopodobniej wymarły już na tym terenie. Wszystkie
gatunki chronione częściowo są aktualnie notowane.
Należy podkreślić, że znaczna część gatunków chronionych ma na terenie parku wiele
stanowisk, a na niektórych występuje obficie. Do tych gatunków należy m.in. widłak
jałowcowaty Lycopedium annotinum i w. goździsty L. clavatum, rosiczka okrągłolistna
Drosera rotundifolia, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium
martagon, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata i k. plamista D. majalis, paprotka
zwyczajna Polypodium vulgare, kopytnik pospolity Asarum europaeum, pierwiosnek lekarski
Primula veris, przytulia wonna Galium odoratum, konwalia majowa Convallaria majalis i
turówka leśna Hierochloë australis.
Dużą

wartość

dla

omawianej

flory

mają

taksony

objęte

konwencjami

międzynarodowymi. Na terenie parku zanotowano łącznie 8 gatunków z Załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej, przy czym tylko 4 ma tu aktualnie swoje stanowiska. Są to: sasanka
otwarta Pulsatilla patens, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, lipiennik Loesela
Liparis loeselii i starodub łąkowy Ostericum palustre, przy czym dwa pierwsze są dość częste
na terenie parku, znane nie tylko z pojedynczych stanowisk. Konwencją Berneńską objętych
jest natomiast 6 gatunków, wśród nich nie potwierdzone są 2 gatunki.
Specyfiką omawianej flory jest występowanie gatunków reliktowych, w tym reliktów
glacjalnych.

Zanotowano łącznie 16 gatunków reliktowych, z których 8 rośnie jeszcze

obecnie, głównie na torfowiskach, rzadziej w lasach. Do aktualnie występujących reliktów
glacjalnych należą: bażyna czarna Empetrum nigrum, gwiazdnica grubolistna Stellaria
crassifolia, zimoziół północny Linnaea borealis, turzyca strunowa Carex chordorrhiza,
konietlica syberyjska Trisetum sibiricum, arnika górska Arnica montana, bagno zwyczajne
Ledum palustre i trzcinnik prosty Calamagrostis stricta. Są to gatunki zwykle niezmiernie
rzadkie i silnie zagrożone. Jedynie 3 ostatnie z wymienionych wyżej są znane z większej
liczby stanowisk.
W liczne grupie taksonów rzadkich i zagrożonych znajdują się gatunki typowe dla
różnych siedlisk. Wśród nich jest wiele chronionych. Znacznie zagrożone są borealne gatunki
torfowiskowe, głównie ze względu na obniżanie się poziomu wody i naturalną sukcesję
roślinności, zwykle wskutek zaniechania użytkowania. Jest to m.in. wymieniona wyżej
reliktowa gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia, bagnica torfowa Scheuchzeria
palustris, przygiełka biała Rhynchospora alba, lipiennik Loesela Liparis loeselii i inne.
Rzadkie, zagrożone i chronione gatunki borealne występują też w wilgotnych lasach (np.
wroniec widlasty Huperzia selago) i na łąkach (np. goździk pyszny Dianthus superbus).
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Do roślin zagrożonych należy zaliczyć światłolubne i ciepłolubne gatunki elementu
pontyjskiego. Są to głównie rośliny dąbrów świetlistych, muraw kserotermicznych i widnych
okrajków leśnych. Do tej grupy należy m.in. chroniony leniec bezpodkwiatkowy Thesium
ebracteatum, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, traganek piaskowy
Astragalus arenarius, wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris, gorysz siny Peucedanum
cervaria, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, marzanka barwierska Asperula tinctoria i
ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Sukcesywne wkraczanie i rozrastanie
się drzew i krzewów liściastych ogranicza możliwości rozwoju tych roślin. Na skutek
zacieniania zanikają też sasanka otwarta Pulsatilla patens i pluskwica europejska Cimicifuga
europaea, reprezentujące element południowosyberyjski.
Interesującymi gatunkami rzadkimi i zagrożonymi są przedstawiciele elementu
atlantyckiego. Są to m.in. kłoć wiechowata Cladium mariscus (gatunek szuwarowy), chroszcz
nagołodygowy Teesdalea nudicaulis (typowy dla pionierskich muraw napiaskowych) i
wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris (roślina torfowisk i łąk).
Na szczególną uwagę zasługuje ponadto grupa gatunków górskich, reprezentująca
element środkowoeuropejski. Przyjmując aktualne kryteria wyróżniania tej grupy (Zając
1996) stwierdzono na terenie parku 14 gatunków górskich, w tym 11 rosnących obecnie. Z
najbardziej interesujących roślin należy wymienić czosnek niedźwiedzi Allium ursinum,
masowo rosnący w runie grądów niskich i łęgów w okolicy Górzna. Do tej grupy należy
również arnika górska Arnica montana, spotykana na skrajach świetlistych dąbrów i borów
mieszanych na południe od Lidzbarka. Pozostałe gatunki górskie to kokoryczka okółkowa
Polygonatum verticillatum, przytulia hercyńska Galium saxatile, skrzyp olbrzymi Equisetum
telmateia, wroniec widlasty Huperzia selago, tajęża jednostronna Goodyera repens, olsza
szara Alnus incana, bez koralowy Sambucus racemosa, jodła pospolita Abies alba i porzeczka
alpejska Ribes alpinum.
2)Określa się następujące działania ochrony populacji gatunków roślin chronionych,
ginących i rzadkich oraz ich siedlisk:
a)zaleca się prowadzenie przez służby Parku indywidualnej ochrony stanowisk
gatunków roślin ginących, wskazanych jako cenne:
-stanowisk koncentracji gatunków roślin ginących, objętych ochroną ścisłą,
-stanowisk koncentracji gatunków roślin ginących, nie objętych ochroną ścisłą,
-pozostałych stanowisk roślin ginących i rzadko notowanych w regionie,
b)zaleca się ochronę wybranych siedlisk, w obrębie których występują stanowiska i
obszary koncentracji gatunków chronionych, ginących i rzadkich :
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-fitocenoz i flory torfowiskowej poprzez utrzymanie właściwych stosunków
wodnych i troficznych siedlisk,
-stanowisk gatunków łąkowych poprzez utrzymanie bezleśnego charakteru
roślinności, a okresowo - wysokiego poziomu wód gruntowych; zalecane jest
jednorazowe koszenie łąk w sezonie wegetacyjnym (z uwagi na ochronę ptaków
- nie wcześniej niż na przełomie lipca i czerwca),
-wilgotnych siedlisk w dnach dolin poprzez :
a.zachowanie naturalnego przepływu wód,
b.zachowanie naturalnego chemizmu wód,
c.zachowanie naturalnego kształtu i przebiegu koryt rzecznych,
d.zachowanie naturalnego charakteru terasy zalewowej, a w niektórych
przypadkach - terasy nadzalewowej,
e.pozostawienie olsów i lasów łęgowych w obrębie doliny poza użytkowaniem
gospodarczym,
f.ochronę starorzeczy i ich roślinności,
g.ochronę źródeł i stref wysięków zboczowych z interesującą i rzadką roślinnością
źródliskową,
h.zaniechanie

wprowadzania

na

łąkach

obcych

gatunków

traw

tzw.

“szlachetnych”,
-roślinności wodnej i przywodnej poprzez :
a.wyeliminowanie mechanicznego niszczenia roślin,
b.udostępniania brzegów do masowego wypoczynku tylko w obrębie stref
specjalnie w tym celu zagospodarowanych (pomosty, plaże, inne),
c.ograniczenie penetracji brzegów przez zakrzaczenie obrzeży jezior.
c)zaleca się prowadzenie monitoringu stanu zachowania gatunków chronionych,
ginących i rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem,
d)zaleca się podejmowanie interwencyjnych działań ochronnych w przypadku
stwierdzenia zagrożenia, a w sytuacjach szczególnych - opracowanie i
wprowadzenie w życie specjalnych programów ochrony poszczególnych gatunków
i ich siedlisk.
1.6.Ochrona gatunkowa zwierząt
1)W Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym występują następujące gatunki
ssaków podlegające ochronie gatunkowej:
a)Nocek duży Miotis myootis
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b)Nocek natterera Miotis nattereri
c)Nocek rudy Miotis daubentonii
d)Mroczek późny Eptesicus serotinus
e)Borowiec wielki Nyctalus nactula
f)Borowiaczek Nyctalus leisleri
g)Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
h)Karlik większy Pipistrellus nathusii
i)Mopek Barbastella barbastellus
j)Gacek brunatny Plecotus auritus
k)Bóbr europejski Castor fiber
l)Wydra Lutra lutra
m)Wilk Canis lupus
n)Lasica Mustela nivalis
o)Łoś Alces alces
p)Daniel Dama dama
2)W celu zwiększenia skuteczności ochrony ssaków zaleca się:
a)oznakowanie odcinków dróg, na których szczególnie często dochodzi do kolizji ze
zwierzętami oraz wprowadzenie na tych odcinkach ograniczeń prędkości dla
samochodów,
b)podjęcie systematycznych badań nietoperzy - ich składu gatunkowego, liczebności
poszczególnych

gatunków,

inwentaryzacji

miejsc

rozrodu

i

zimowania;

rozwieszanie skrzynek skonstruowanych specjalnie dla nietoperzy i ograniczenie
wyrębu starych drzewostanów z drzewami dziuplastymi; bieżącą współpracę
Dyrektora Parku i Lasów Państwowych w ramach programów biologicznej
ochrony lasu, współpracę z placówką naukową prowadzącą badania nad
występowaniem i liczebnością tej grupy ssaków;
3)W zakresie ochrony bobra, którego populacja na terenie Parku jest efektem
reintrodukcji, zaleca się :
a)nie dokonywanie kolejnych wsiedleń bobrów,
b)w przypadku dalszego powiększania się ilości stanowisk dopuszcza się :
-regulowanie poziomu stawów bobrowych poprzez stosowanie specjalnie
skonstruowanych drenów,
-wzbogacanie bazy żerowej bobrów (wokół stanowiska) poprzez nasadzenia osiki,
topoli czy wierzby lub metodami stosowanymi w hodowli lasu (naturalne
odnowienia),
-przeniesienie stanowiska poprzez odłowienie bobrów i przesiedlenie w inne
miejsce, korzystniejsze z punktu widzenia gospodarki leśnej,
c)kontrolowanie istniejących stanowisk i inwentaryzowanie nowych,
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d)zapewnienie bobrom spokoju w okresie rozrodu (wiosną i latem); nie
wykonywanie poważniejszych zabiegów gospodarczych w sąsiedztwie stanowisk
bobra;
4)W zakresie ochrony wydry, która jest obserwowana na większych zbiornikach i
ciekach - proponuje się nie podejmowanie szczególnych działań ochronnych;
5)Ustala się wykaz chronionych gatunków ptaków, wymagających zabiegów czynnej
ochrony:
a)Nurogęś Mergus merganser
b)Nur czarnoszyi Gavia arctica
c)Perkozek Podiceps ruficollis (Tachybaptus ruficollis)
d)Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
e)Zausznik Podiceps nigricollis
f)Kormoran czarny Phalacrocorax carbo
g)Bąk Botaurus stellaris
h)Czapla biała Egretta alba
i)Bocian czarny Ciconia nigra
j)Bocian biały Ciconia ciconia
k)Łabędź niemy Cygnus olor
l)Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
m)Gęgawa Anser anser
n)Świstun Anas penelope
o)Krakwa Anas strepera
p)Rożeniecanas acuta
q)Cyranka Anas querquedula
r)Płaskonos Anas clypeata
s)Hełmiatka Netta rufina
t)Podgorzałka Aythya nyroca
u)Głowienka Aythya ferina
v)Gągoł Bucephala clangula
w)Nurogęś Mergus merganser
x)Czernica ythya fuligula
y)Gęś białoczelna Anser albifronos
z)Trzmielojad Pernis apivorus
aa)Kania czarna Milvus migrans
bb)Kania ruda Milvus milvus
cc)Bielik Haliaeetus albicilla
dd)Błotniak stawowy Circus aeruginosus
ee)Błotnik zbożowy Circus cyaneus
ff)Błotniak łąkowy Circus pygargus
gg)Jastrząb Accipiter gentilis
hh)Krogulec Accipiter nisus
ii)Myszołów Buteo buteo
jj)Myszołów włochatybuteo lagopus
kk)Orlik krzykliwy Aquila pomarina
ll)Rybołówpandion haliaetus
mm)Kobuz Falco subbuteo
nn)Sokół wędrowny Falco peregrinus
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oo)Pustułka Falco tinnunculus
pp)Przepiórka Coturnix coturnix
qq)Wodnik Rallus aquaticus
rr)Kropiatka Porzana porzana
ss)Derkacz Crex crex
tt)Kokoszka wodna Gallinula chloropus
uu)Żuraw Grus grus
vv)Rybitwa czarna Chlidonias niger
ww)Czajka Vanellus vanellus
xx)Kszyk Gallinago gallinago
yy)Samotnik Tringa ochropus
zz)Krwawodziób Tringa totanus
aaa)Siniak Columba oenans
bbb)Gołąb skalny Columba livia
ccc)Turkawka Streptopelia turtur
ddd)Grzywacz Columba palumbus
eee)Kukułka Cuculus canorus
fff)Pójdźka Athene noctua
ggg)Włochatka Aegolius funereus
hhh)Puszczyk Strix aluco
iii)Sowa uszata Asio otus
jjj)Płomykówka Tyto alba
kkk)Lelek kozodój Caprimulgus europaeus
lll)Jerzyk Apus apus
mmm)Zimorodek Alcedo atthis
nnn)Dudek Upupa epops
ooo)Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
ppp)Dzięcioł zielony Picus viridis
qqq)Dzięcioł czarny Dryocopus martius
rrr)Dziecioł średni Dendrocopos medius
sss)Dzięciołek Dendrocopos minor
ttt)Krętogłów Jynx torquilla
uuu)Jemiołuszka Bombycila garrulus
vvv)Muchołówka mała Ficedula parva
www)Orzechówka Nucifraga caryocatactes
xxx)Wilga Oriolus oriolus
yyy)Gąsiorek Lanius collurio
zzz)Srokosz Lanius excubitor
aaaa)Ortolan Emberizahortulana
bbbb)Potrzos Emberiza schoeniclus
cccc)Makolągwa Carduelis cannabina
dddd)Wąsatka Panurus biarmicus
eeee)Pliszka żółta Motacilla flava
ffff)Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
gggg)Pliszka siwa Motacilla alba
6)W celu zwiększenia skuteczności ochrony ptaków zaleca się :
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a)ochronę

najcenniejszych

obszarów

lęgowiskowych

awifauny

oraz

ostoi

przelotnego ptactwa wodno-błotnego jakimi sa w szczególności: odcinek doliny
Brynicy, jeziora Bryńskie, jezioro Wielkie Leźno i jezioro Mełno poprzez:
-wypas bydła i umiarkowaną gospodarkę łąkarską, z opóźnionym pierwszym
pokosem (na przełomie czerwca i lipca - w celu umożliwienia wyprowadzenia
lęgów ptakom gniazdującym na ziemi) na łąkach w dolinie rzeki i pozostawienie
nieużytkowanych łąkarsko enklaw w najbardziej podmokłych partiach dolin,
-prowadzenie szlaków turystycznych w taki sposób, aby omijały w znacznej
odległości nadbrzeżne, gęste zarośla i mokradła,
-czynną ochronę mokradeł oraz torfowisk śródleśnych i śródpolnych jako miejsc
koncentracji lęgów ptaków,
-tworzenie na wybranych odcinkach Brynicy i Górzanki niewielkich rozlewisk i
zalewów na łąkach i nieużytkach leśnych (tworzenie miejsc gniazdowania:
łabędzia niemego, gągoła, żurawia, samotnika, kszyka i czajki),
-renaturyzację niektórych wcześniej zmeliorowanych siedlisk leśnych (tworzenie
miejsc rozrodu perkozka i perkoza rdzawoszyjego),
-podniesienie wieku rębności, zwłaszcza buka; tworzenie siedlisk lęgowych
zagrożonym i rzadkim gatunkom ptaków (bielik, kania, orlik krzykliwy, bocian
czarny, czapla siwa, dzięcioły, siniak, dudek, gągoł, nurogęś, muchołówki,
sikory, niektóre sowy),
-coroczną inwentaryzację rzadkich gatunków dużych ptaków gniazdujących w
koronach drzew, których gniazda objęte są ochroną strefową (bielik, orlik
krzykliwy, rybołów, kania ruda, kania czarna, puchacz, bocian czarny),
-wyznaczenie stref ochronnych wokół zgłoszonych przez Administrację Lasów
Państwowych miejsc gniazdowania gatunków ptaków objętych ochroną
strefową,
-nie wycinanie i nie wypalanie trzciny w jeziorach i innych zbiornikach wodnych,
-nie penetrowanie trzcinowisk i szuwarów przez wędkarzy w okresie od połowy
kwietnia do końca czerwca (z wyłączeniem istniejących pomostów do
wędkowania),
-nie

używanie

łodzi

z

silnikiem

spalinowym

na

wszystkich

powierzchniowych Parku,
-dopuszczenie biwakowania tylko w miejscach specjalnie wyznaczonych,

wodach
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b)ochronę obszarów występowania i lęgu ptaków drapieżnych: bielika, kani czarnej,
kani rudej, myszołowa, jastrzębia),
7)Ustala się wykaz gatunków stawonogów występujących w Parku, wymagających
zabiegów czynnej ochrony:
a)Tygrzyk paskowany,
8)W celu zwiększenia skuteczności ochrony wymienionego pająka, a także płazów i
gadów zaleca się :
a)ochronę wszelkich zbiorników wodnych, mokradeł i torfowisk, śródleśnych i
śródpolnych,
b)ochronę roślinności wodnej, zarośli oraz łanów trzciny, pasów zadrzewień i
zakrzewień wokół zbiorników wodnych,
c)ustawianie znaków drogowych ograniczających prędkość pojazdów na drogach w
miejscach stwierdzonych wędrówek (migracji) płazów i gadów w poprzek dróg,
d)budowanie przepustów pod drogami oraz w niektórych przypadkach, płotków
naprowadzających,
e)nie wycinanie drzew i krzewów rosnących na obrzeżach oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiorników i mokradeł,
f)utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, nie wykonywanie melioracji i
prac, które mogłyby doprowadzić do osuszenia zbiornika lub terenu podmokłego,
oznaczonego jako cenny dla płazów i gadów;
9)Ustala się wykaz gatunków ryb i raków występujących w wodach Parku,
wymagających zabiegów czynnej ochrony:
a)sandacz,
b)okoń,
c)szczupak,
d)lin,
e)leszcz,
f)płoć;
10)Ustala się wykaz gatunków ryb i minogów występujących w wodach Parku, w
stosunku do których wystarczy stosować ochronę bierną (ustanowienie form ochrony
przyrody gwarantujących zachowanie ich siedlisk) :
a)łosoś,
b)troć wędrowna,
c)minóg rzeczny,
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d)minóg strumieniowy,
e)jaź,
f)jelec,
g)kleń,
h)sumik amerykański,
i)głowacz białopłetwy,
j)głowacz pręgopłetwy;
11)W celu zwiększenia skuteczności ochrony ryb ustala się :
a)ochronę wód przed kłusownictwem, zwłaszcza populacji łososia, troci wędrownej,
b)ochronę tarlisk troci (zwłaszcza rzek: Brynica i Górzanka),
c)wykluczenie nowej zabudowy hydrotechnicznej cieków podstawowych w Parku;
12)W celu zwiększenia skuteczności ochrony ryb raków zaleca się :
a)kontynuację zarybień gatunkami wędrownymi (troć) Brynicy,
b)zarybianie gatunkami skrajnie zagrożonymi i zależnymi od działań ochronnych,
narażonymi na presję wędkarską i kłusowniczą (pstrągiem potokowym), a
zwłaszcza rozpoczęcie zarybień lipieniem,
c)restytucję raka szlachetnego do wytypowanych wód w Parku,
d)zaniechanie regulacji cieków podstawowych w Parku i melioracji okresowo
zalewanych łąk (ochrona ryb odbywających tarło na zalewanych łąkach, np.
szczupak) wszędzie tam, gdzie nie spowoduje to zagrożenia powodziowego;
13)W celu ochrony populacji ryb w Parku zaleca się ochronę miejsc tarliskowych
łososia i troci wędrownej, i głowaczy na ciekach zasilających wody Parku;
14)Ustala się kompleksową ochronę ekosystemów rzek przed antropogeniczną
degradacją oraz zakaz :
a)pogłębiania i czyszczenia koryt rzecznych,
b)wyrównywania biegu rzek, likwidacji rozlewisk i starorzeczy,
c)wycinania drzew rosnących wzdłuż koryt rzecznych;
15)W celu umożliwienia migracji ryb zaleca się budowę przepławek na jazie w
Traczyskach.
1.7 Proponowane działania ochronne w stosunku do siedlisk przyrodniczych i
gatunków roślin Natura 2000
Proponowane działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oparto zarówno na publikowanych
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danych literaturowych (Herbich 2004a, b, c, Sudnik-Wójcikowska, Werblan-Jakubiec 2004,
Krasicka-Korczyńska i in. 2008, Pawlaczyk, Jermaczek 2009), jak i na materiałach
niepublikowanych z terenu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz
lokalnych obserwacjach. W przypadku gatunków roślin podano informacje zarówno o
gatunkach istniejących, jak i o niepotwierdzonych, ze wskazaniem ewentualnych możliwości
ich powrotu na stanowiska.
1.7.1. Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
a)Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea)
– kod 3140
Jeziora ze zbiorowiskami ramienic to akweny mezotroficzne, o czystej wodzie, narażone na
naturalne i antropogeniczne przekształcenia. Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego reprezentuje je tylko śródleśne jezioro Wlecz. Głównym zaleceniem
ochronnym jest zabezpieczenie przed eutrofizacją. Nie należy zatem prowadzić tu hodowli
ryb, nie udostępniać do wędkowania i rekreacji, nie odprowadzać do wody żadnych
zanieczyszczeń. Wskazane jest też takie ograniczenie zakresu gospodarki leśnej w sąsiedztwie
akwenu, aby nie zakładać zrębów zupełnych w pobliżu brzegu.
b)Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (Sphagno-Utricularion) – kod 3160
Jeziora dystroficzne, tj. z dużą zawartością substancji humusowych, są rzadkie na terenie
parku. Zwykle leżą w kompleksie torfowisk mszarnych. Nie należy ich wykorzystywać do
hodowli ryb. Nie należy udostępniać ich do wędkowania i do rekreacji. Nie powinny być
odprowadzane do jezior jakiekolwiek zanieczyszczenia. Również wskazane jest, aby nie
zakładać zrębów zupełnych w pobliżu brzegu.
c)Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion, Potamion) – kod 3150
Na terenie Parku występuje głównie podtyp obejmujący eutroficzne jeziora (kod 3150-1).
Zalecenia ochronne dotyczą głównie utrzymania odpowiedniej, optymalnej trofii wody. Nie
należy dopuszczać do dalszej eutrofizacji wód, hamując spływy biogenów z otoczenia
zbiornika. Nie należy odprowadzać zanieczyszczeń komunalnych ani wody z systemów
melioracyjnych. Nie powinno się tych jezior wydzierżawiać do intensywnej hodowli ryb, a w
udostępnianiu do wędkowania i rekreacji zachować szczególną ostrożność. W zakresie
gospodarki leśnej – nie należy zakładać zrębów zupełnych w pobliżu brzegu.
d)Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) –
kod 3260
Naturalne odcinki rzek ze specyficzną roślinnością wodną są w parku rzadko spotykane,
fragmentami w rezerwacie „Jar Brynicy”, więc z tego względu nie powinno być
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bezpośrednich ich zagrożeń. Być może zaliczyć można tu jeszcze niektóre inne odcinki
Brynicy, a także Górzanki i Dzierżążni. Generalnie nie należy regulować rzek, tolerując
naturalną dynamikę rzeki. Nie należy piętrzyć rzek. Nie wolno doprowadzać zanieczyszczeń.
Nie należy ponadto wykonywać zrębów zupełnych w pobliżu rzeki.
e)Suche wrzosowiska (Calluno-Ulicetalia) – kod 4030
Na terenie parku krajobrazowego brak jest dużych powierzchni wrzosowisk, ich płaty
rozwijają się zwykle liniowo przy drogach leśnych, zwykle przy młodnikach i zrębach, w
warunkach silnego oświetlenia. Są to zbiorowiska półnaturalne, tj. uzależnione od
określonych działań człowieka, w tym przypadku od gospodarki zrębowej. Należy
zachowywać wrzosowiska, nie dopuszczać do ich zarastania, nie zalesiać. Wskazane jest
prowadzić takie formy gospodarki leśnej, aby istniały mozaiki różnowiekowych borów wraz z
młodnikami i zrębami. W przypadku dorastania i starzenia się drzewostanów, a tym samym
zacieniania poboczy dróg lub linii oddziałowych, wrzosowiska ustępują, ale tworzą się przy
zrębach i młodnikach.
f)Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea, Trifolio-Geranieta) – kod 6210
W parku krajobrazowym murawy kserotermiczne występują rzadko i mają nietypowy
charakter – brak jest wielu taksonów typowych dla tzw. muraw stepowych, a dominują
gatunki ciepłolubnych okrajków leśnych. Jako ekosystemy półnaturalne zarastają zaroślami
(sukcesja wtórna). Wymagają zatem ekstensywnego użytkowania, głównie wypasania, można
stosować pakiet rolnośrodowiskowy. Nie należy ich zalesiać, powstające zarośla lub
pojedyncze krzewy najlepiej wycinać (ochrona czynna).
g)Suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – kod 6120
Niewielkie fragmenty ciepłolubnych, zwykle półnaturalnych muraw napiaskowych są w
parku krajobrazowym spotykane bardzo rzadko. Nie należy ich zalesiać, konieczne jest
usuwanie drzew i krzewów, w tym również występujących w pobliżu i ocieniających.
Wskazane jest użytkowanie pastwiskowe, można stosować pakiet rolnośrodowiskowy. Nie
należy pozyskiwać piasku i żwiru.
h)Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion caeruleae) – kod 6410
Są to łąki półnaturalne, bogate florystycznie, ekstensywnie użytkowane, zwykle koszone
późno, co rok lub rzadziej. Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
brak jest typowych i bardzo bogatych łąk, istniejące płaty często reprezentują postacie
zubożałe. Płaty często są małopowierzchniowe, zachowane nieraz tylko na skrajach łąk
intensywniej użytkowanych, przy zaroślach; większe powierzchnie występują przy jez.
Wlecz. Dla ich zachowania konieczne jest jednokośne i późne użytkowanie kośne (wrzesień).
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Nie należy nawozić i wypasać tych łąk. Nie należy zbytnio odwadniać siedlisk, ani też
zamieniać ich na grunty orne. W przypadku braku użytkowania zarastają ziołoroślami,
szuwarami lub zaroślami (sukcesja wtórna), co jest cechą roślinności półnaturalnej; wówczas
należy łąki kosić, wycinać trzcinę lub zarośla (ochrona czynna). Nie wolno zalesiać tych łąk,
ani zajmować pod inwestycje (stawy rybne, zbiorniki retencyjne itp.). Można stosować pakiet
rolnośrodowiskowy, kosząc je po 15 września co 2 lata, koniecznie usuwając pokos.
i)Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) – kod 6430
Są to układy ekologiczne z dominacją wysokich bylin, zwykle o małym areale, na granicy
lasu i ekosystemów nieleśnych, albo tworzące się w efekcie braku użytkowania łąk. Należy
pozostawiać strefy ekotonowe na granicy lasu i różnych ekosystemów nieleśnych, można też
pozostawiać niekoszone łąki do naturalnej sukcesji wtórnej. Nie należy ich zalesiać, a w razie
potrzeby wycinać krzewy i drzewa. Nie należy kosić lub odwadniać, nie wolno zajmować pod
inwestycje (stawy rybne, zbiorniki retencyjne itp.).
j)Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – kod
6510
Świeże łąki kośne z rajgrasem i innymi gatunkami traw występują na terenie GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego niezbyt często. Główne zalecenie ochronne to
zachowywać ekstensywne, jednokośne lub dwukośne użytkowanie. Nie należy łąk wypasać,
zbytnio nawozić, zamieniać na grunty orne oraz zalesiać. Nie należy podsiewać traw,
stosować pełnej uprawy łąk. Przy braku użytkowania łąki mogą zarastać (sukcesja wtórna),
dlatego w miarę potrzeby można wycinać zarośla (ochrona czynna). Można stosować pakiet
rolnośrodowiskowy – koszenie po 15 czerwca i usuwanie pokosu.
k)Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (Sphagnion magellanici,
Rhynchosporion albae) – kod *7110
Torfowiska wysokie (torfowiska mszarne wysokie) to miejsca tworzenia torfu w warunkach
oligotroficznych. Jest to dość rzadki, ale bardzo cenny, naturalny element krajobrazów parku.
Torfowisk

wysokich

nie

należy

odwadniać,

wskazane

jest

blokowanie

rowów

odwadniających, nie powinno się konserwować rowów. Nie wolno przeznaczać torfowisk pod
kopanie zbiorników retencyjnych i stawów rybnych. Nie należy pozyskiwać torfu. W
przypadku naturalnej sukcesji zarośli i lasu na torfowiskach zaawansowanych w rozwoju
wskazane jest wycinanie krzewów i drzew oraz przywracanie (o ile to możliwe) dawnych
warunków wodnych. Nie należy torfowisk zalesiać. W pobliżu nie powinno się wykonywać
zrębów zupełnych.
l)Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Scheuchzerio-Caricetea nigrae) – kod 7140
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Są to również torfowiska mszarne (tj. z mchami torfowcami), ale mezotroficzne. Ich postacie
naturalne są bardziej podmokłe, niż torfowiska wysokie. Spotyka się też postacie
zaawansowane w rozwoju, podsuszone i zarastające lasem. Nie należy ich odwadniać, nie jest
wskazane konserwowanie rowów odwadniających. Nie należy przeznaczać ich pod kopanie
zbiorników retencyjnych lub stawów rybnych, nie należy pozyskiwać torfu. Wskazane jest
wycinanie krzewów i drzew, wkraczających w warunkach przesuszenia. Nie należy torfowisk
przejściowych zalesiać. W bliskim sąsiedztwie nie powinno się wykonywać zrębów
zupełnych.
ł)Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci) – kod *7210
Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jest tylko jedno stanowisko
szuwaru kłociowego, w rezerwacie „Czarny Bryńsk”. Dlatego nie są konieczne konkretne
zalecenia ochronne. Generalnie jednak nie należy siedlisk odwadniać, zalesiać i przeznaczać
pod kopanie stawów lub zbiorników retencyjnych.
m)Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
(Scheuchzerio-Caricetea nigrae) – kod 7230
W północnej części Polski i na terenie parku krajobrazowego występuje tylko podtyp 7230-3,
tj. torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej. Są to mechowiska, czyli
torfowiska niskie bogate w mchy, związane z dość żyznymi warunkami podłoża i wód. Nie
należy ich odwadniać, nie konserwować rowów odwadniających. Wymagają one
sporadycznego użytkowania, niekiedy zarastają trzciną, turzycami lub zaroślami. Samorzutnie
pojawiające się krzewy i drzewa wskazane jest usuwać. Nie należy ich zalesiać, ani
przeznaczać pod budowę zbiorników wodnych. Gdy wskazane jest koszenie (co 2 lata),
można stosować pakiet rolnośrodowiskowy. W bliskim sąsiedztwie nie powinno się
wykonywać zrębów zupełnych.
n)Bory i lasy bagienne (w tym brzeziny bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,
bory bagienne Vaccinio

uliginosi-Pinetum oraz

sosnowo-brzozowe lasy bagienne

Thelypteridi-Betuletum pubescentis) – kod *91D0-1, *91D0-2, *91D0-6
Zarówno bór bagienny, jak i brzezina bagienna, są lasami porastającymi różnego typu
torfowiska mszarne. Z punktu widzenia gospodarki leśnej nie przedstawiają istotnej wartości.
Należy je wyłączyć (o ile juz nie są) z użytkowania rębnego i trzebieży późnych. Nie należy
ich odwadniać, nie powinno się konserwować rowów odwadniających. Nie dopuszczać do
nadmiernego rozwoju świerka.

43

o)Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (w tym łęg jesionowo-olszowy FraxinoAlnetum, źródliskowe lasy olszowe Cardamino-Alnetum i podgórski łęg jesionowy Carici
remotae-Fraxinetum) – kod *91E0-3, *91E0-4, *91E0-5
Lasy łęgowe są częstym składnikiem szaty roślinnej miejsc o stosunkowo dużej, przeważnie
okresowej wilgotności. Zatem podstawowe zalecenia dotyczą stosunków wodnych, aby ich
nie zmieniać. Istotne są ponadto sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Nie jest wskazane
stosowanie rębni zupełnej. Łęgi mogą być gospodarowane rębniami złożonymi, ale z
zachowaniem nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów i z pozostawieniem
zasobów rozkładającego się drewna. Nie powinno się eliminować starych drzew, zwłaszcza
dziuplastych. Wskazane jest preferować naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych,
w tym jesionu. W razie potrzeby można wprowadzać podsadzenia tych gatunków. Nie wolno
wprowadzać gatunków obcych geograficznie, w razie występowania należy je eliminować. W
przypadku łęgów źródliskowych należy je wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących
drzewostanach nie wykonywać zrębów zupełnych.
p)Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (wiązowo-jesionowy łęg śledziennicowy
Ficario-Ulmetum) – kod 91F0-2
Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego występują jedynie niewielkie
fragmenty tych łęgów. Zaleca się nie stosować rębni zupełnej, ale inne rębnie, z zachowaniem
fragmentów starych drzewostanów i runa, z pozostawieniem zasobów rozkładającego się
drewna. Nie należy eliminować starych drzew dziuplastych. Należy preferować naturalne
odnowienia drzew fitocenotwórczych, w tym dębu, wiązu i jesionu, a w razie potrzeby
wprowadzać podsadzenia tych gatunków. Nie wolno wprowadzać gatunków obcych
geograficznie, a istniejące ich stanowiska należy eliminować.
r)Ciepłolubne dąbrowy (świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum) – kod *91I0-1
Zbiorowisko

leśne

świetlistej

dąbrowy

występuje

w

niektórych

rejonach

parku

krajobrazowego. Jest to las luźny i bogaty gatunkowo, o strukturze nie odpowiadającej
zasadom typowego lasu w rozumieniu gospodarki leśnej. Wprawdzie obecność lub dominacja
dębów w drzewostanie jest typową cechą, ale optymalne jest utrzymywanie niepełnego
zwarcia koron drzew. Najbardziej typowe runo zachowuje się w przypadku współdominacji
dębu, sosny i brzozy. Dlatego – o ile to możliwe – warto wyłączyć świetlistą dąbrowę z
normalnego użytkowania rębnego. W przypadku lasu użytkowanego gospodarczo konieczne
jest przerzedzanie zbyt zwartych drzewostanów (w tym dębowych!), gdyż powoduje to
niekorzystne zmiany w składzie gatunkowym na skutek zacieniania; dotyczy to graba, lipy,
klonu, buka i in. w warstwie podokapowej i w podszycie. Wskazane jest też eliminowanie
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świerka (zacienianie!) oraz nadmiaru sosny, co powoduje pinetyzację, w tym panowanie
borówki czarnej w runie i zagłuszanie innych gatunków. Należy eliminować gatunki obce, np.
czeremchę amerykańską. Wskazane jest naruszanie zbyt zwartego runa, warstwy mszystej i
gleby (np. zrywką drewna), aby mogło dochodzić do reprodukcji generatywnej rzadkich
gatunków roślin i nie tworzyła się zwarta ściółka.
s)Grąd subkontynentalny i grądy zboczowe (Tilio-Carpinetum, Acer platanoides-Tilia
cordata) – kod 9170-2, 9170-3
Grądy dominują w krajobrazie północnej i centralnej części Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego. Z natury są to wielogatunkowe lasy liściaste, czego świadectwem jest
obecność grądów zboczowych (9170-3). Grądy zboczowe należy traktować jako lasy
wyjątkowej naturalności i wyłączyć z planowanej gospodarki leśnej. Nie należy eliminować
w nich zasobów martwego drewna. W przypadku subkontynentalnego grądu (9170-2) w
ramach gospodarki leśnej nie jest wskazane wprowadzanie i preferowanie gatunków obcych
geograficznie i ekologicznie. Udział sosny – niejednokrotnie dominanta – należy sukcesywnie
ograniczać na rzecz gatunków liściastych. Nie jest wskazane stosowanie rębni zupełnej, tylko
innych typów rębni. Wskazane jest zachowywanie fragmentów starych drzewostanów i
zasobów rozkładającego się drewna. Nie powinno się eliminować starych drzew dziuplastych.
Wskazane jest preferować naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych, głównie lipy,
graba, dębu, buka, klonów itp. W razie potrzeby wprowadzać należy podsadzenia tych
gatunków.
t)Śródlądowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum) – kod 91T0
Suche bory chrobotkowe są lokalnie bardzo rzadkie, zwykle zachowują się na gruntach
porolnych, w warunkach niskiej trofii siedliska, jako stadium rozwojowe borów. Nie należy
prowadzić tam zrębów zupełnych. Przy zabiegach pielęgnacyjnych nie pozostawiać biomasy
na dnie lasu. Nie należy wprowadzać i preferować krzewów i podrostu drzew liściastych (dąb,
brzoza, jarzębina, kruszyna i in.), tylko je usuwać. Należy eliminować gatunki obce, np.
czeremchę amerykańską.
1.7.2. Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej
1.7.2.1. Gatunki o stanowiskach istniejących
a)Sierpowiec

błyszczący

(haczykowiec

błyszczący)

–

Drepanocladus

vernicosus

(Hamatocaulis vernicosus) (1393)
Gatunek typowy dla mechowisk, notowany na kilku stanowiskach. Dla zachowania stanowisk
gatunku należy chronić mechowiska, turzycowiska i niewielkie młaki przed zmianami
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stosunków wodnych oraz przed spontanicznym zarastaniem i przed celowym zalesianiem. W
miarę możliwości należy zachować ekstensywne użytkowanie torfowisk niskich (koszenie co
parę lat) lub prowadzić ochronę czynną (koszenie, wypas), aby uniemożliwić ich zarośnięcie
przez krzewy i drzewa.
b)Leniec bezpodkwiatkowy – Thesium ebracteatum (1437)
Gatunek występuje na kilku stanowiskach, zwykle na widnych brzegach lasów (dąbrowy,
grądy, bory mieszane), rzadziej w dąbrowach. Wykazano lokalnie jego tendencje do
zanikania. Wymaga na ogół młodych stadiów rozwojowych lasu, zanika w warunkach
zwierania się okapu drzew, podszytu i runa, a tym samym wzrostu ocienienia. Źle znosi duże
zwarcie warstwy mszystej oraz ściółki dębowej. Wskazane jest zatem częściowe naruszanie
runa i gleby. Na stanowiskach gatunku nie należy wycinać całkowicie drzewostanu, tylko go
przerzedzać. Zalecane jest wycinanie rozłożystych i gęstych gałęzi drzew. Wskazane jest
przerzedzać podszyt i podrost drzew. Nie należy wprowadzać i preferować liściastych
gatunków zacieniających oraz świerka. Nie należy likwidować ani zmieniać siedlisk
typowych dla leńca. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy renowacji leśnych dróg.
Należy zachowywać marginalne siedliska leśne – widne skraje lasów, mozaiki lasu, zarośli i
muraw, a także szerokie pasy poboczy leśnych dróg. Większość wymienionych zadań jest
możliwa w warunkach prowadzenia proekologicznej gospodarki leśnej, bez dodatkowych
nakładów.
c)Sasanka otwarta – Pulsatilla patens (1477)
Sasanka otwarta rośnie na kilkunastu stanowiskach, zwykle na widnych brzegach świetlistych
dąbrów i borów mieszanych, sporadycznie we wnętrzu tych lasów. Wymaga światła, dlatego
rozwija się dobrze w sąsiedztwie zrębów i młodników. Ma nieliczne zasoby, wykazuje
wyraźne tendencje do zanikania. Wymaga młodszych stadiów rozwojowych lasu, zanika w
warunkach fitocenoz dojrzałych, zatem korzystna jest umiarkowana ingerencja człowieka na
siedliskach sasanki, ograniczająca konkurencję ze strony innych gatunków. Nie należy
całkowicie wycinać drzewostanu, wskazane jest jednak przerzedzać drzewostan i podszyt,
aby nie dochodziło do zacieniania. Nie należy zmieniać siedlisk typowych dla sasanki,
zachowując marginalne siedliska leśne – widne skraje lasów i szerokie pasy poboczy leśnych
dróg. Szczególna ostrożność jest konieczna przy renowacji leśnych dróg. Zalecane jest
ponadto prowadzenie czynnej ochrony, polegającej na zabezpieczaniu (np. suchymi
gałęziami) osobników i organów generatywnych przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną.
Wskazane jest też częściowe naruszanie runa i odsłanianie gleby wokół osobników, aby
możliwe było kiełkowanie nasion. Sasanka otwarta jest dekoracyjna i dlatego bardzo
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narażona – mimo ochrony ścisłej – na zrywanie i wykopywanie. Dlatego sugeruje się
prowadzenie upraw sasanki w okolicach jej występowania, aby dać miłośnikom
dekoracyjnych bylin możliwość łatwego jej zakupu z uprawy.
d)Starodub łąkowy (dzięgiel łąkowy) – Ostericum palustre (Angelica palustris) (1617)
Starodub łąkowy to gatunek typowy dla żyznych i wilgotnych łąk kośnych, znany z terenu
parku z doliny Brynicy. Zachowanie gatunku wymaga zatem utrzymywania ekstensywnego
gospodarowania na łąkach – koszenia co rok lub co 2 lata. Ogólnie wskazywane jest koszenie
późne, ale nie należy kosić łąki w okresie rozwoju kwiatostanów staroduba. Dlatego sugeruje
się koszenie albo w początkach lipca, albo we wrześniu. Nie należy łąk intensywnie nawozić
ani wypasać, nie należy również odwadniać dolin rzecznych. Stanowiska gatunku powinny
być zabezpieczone przed pełną uprawą łąk, tj. przeorywaniem i ponownym ich obsiewaniem.
Użytki zielone ze starodubem powinny być obejmowane programem rolnośrodowiskowym.
e)Lipiennik Loesela – Liparis loeselii (1903)
Gatunek jest typowy dla mechowisk (torfowisk niskich), zwłaszcza ich wcześniejszych
stadiów rozwojowych. Znany jest z kilku stanowisk w parku. Wykazuje tendencje zarówno
do zanikania, jak i do rozprzestrzeniania się. Dla jego zachowania należy zabezpieczać
torfowiska przed zmianami stosunków wodnych, a także przed spontanicznym zarastaniem
lub świadomym zalesianiem. Gatunek jest również narażony na zacienianie przez wysokie
trawy i turzyce. Dlatego należy zachować ekstensywne użytkowanie torfowisk (koszenie co
parę lat), albo prowadzić koszenie, wypas lub wycinanie zarośli w ramach ochrony czynnej.
Wskazane jest utrzymywanie mikromozaik na mechowiskach, uwarunkowanych m.in.
buchtowaniem lub wydeptywaniem.

1.7.2.2. Gatunki niepotwierdzone
a)Skalnica torfowiskowa – Saxifraga hirculus (1528)
Gatunek notowany dawniej z niektórych torfowisk niskich okolic Górzna i Lidzbarka na
przełomie XIX i XX wieku, odszukany ponownie dopiero w latach siedemdziesiątych XX
wieku, na mechowisku na południe od wsi Radoszki. Obecnie mechowisko w dużym stopniu
zarosło, jednak dla próby przywrócenia egzystencji gatunku wskazane jest wycięcie zarośli.
b)Obuwik pospolity – Cypripedium calceolus (1902)
Pojedyncze osobniki obserwowane jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub.
wieku w rezerwacie „Szumny Zdrój”, ostatnio w 1982 roku. Przyczyną ustąpienia gatunku
jest niewątpliwie wzrost zacienienia. Celem stworzenia potencjalnych warunków powrotu
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gatunku na stanowisko jest wskazana ochrona czynna – dokonanie przerzedzenia lasu
łęgowego i jego brzegu.
c)Dzwonecznik wonny – Adenophora liliifolia (4068)
Gatunek notowany pod koniec lat trzydziestych XX wieku w kompleksie leśnym leśnictwa
Nowy Świat, nie potwierdzony. Ponowne odszukanie mało prawdopodobne, gdyż roślina ma
bardzo wysokie wymagania w stosunku do światła.
d)Mieczyk błotny – Gladiolus paluster (4096)
Tylko jeden okaz zaobserwowany w końcu lat trzydziestych XX wieku na skraju lasu w
okolicy wsi Glinki, nie notowany ponownie. Gatunek ma wysokie wymagania w stosunku do
warunków świetlnych. Ponowne odszukanie mało prawdopodobne.
1.8. Ogólne kierunki ochrony szaty roślinnej
W rozdziale niniejszym podano zalecenia ochronne dla szaty roślinnej GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo wymienione są one ogólnie w układzie
ważniejszych typów roślinności i ekosystemów.
a)Jeziora i inne akweny
Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
W jeziorach ramienicowych i dystroficznych nie prowadzić intensywnej hodowli ryb
Nie udostępniać jezior ramienicowych i dystroficznych do wędkowania i rekreacji
Nie odprowadzać do jezior wody z systemów melioracyjnych
Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
Nie odwadniać przyległych do jezior siedlisk mokradłowych
Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jezior
b)Rzeki
Nie regulować rzek, zachowywać ich naturalną dynamikę
Nie piętrzyć rzek
Nie zanieczyszczać rzek
Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej rzek
c)Torfowiska
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Nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających
Nie prowadzić melioracji w sąsiedztwie torfowisk
Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych lub zbiorników retencyjnych
Nie pozyskiwać torfu
Nie wykonywać zrębów zupełnych przy krawędzi torfowisk
Nie zalesiać torfowisk
W razie potrzeby użytkować mechowiska ekstensywnie
W razie potrzeby prowadzić na torfowiskach ochronę czynną – kosić co parę lat i
usuwać krzewy i drzewa
d)Źródliska
Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
Nie zamieniać źródlisk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
Nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb
Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
Nie zalesiać śródłąkowych młak źródliskowych
W razie potrzeby młaki źródliskowe użytkować ekstensywnie
W razie potrzeby prowadzić na młakach źródliskowych ochronę czynną – kosić co
parę lat, usuwać trzcinę, krzewy i podrost drzew, a także wspomagać penetrację
zwierząt
e)Łąki wilgotne
Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
Nie nawozić łąk
Nie prowadzić wypasu na wilgotnych łąkach
Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
Nie wypalać łąk i resztek roślinności
Nie preferować zalesień wilgotnych łąk, zwłaszcza ekosystemów przyrodniczo
cennych oraz na izolowanych stanowiskach
Nie zamieniać łąk na grunty orne
Nie przeznaczać łąk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
W razie potrzeby przywrócić ekstensywne użytkowanie łąk, głównie koszenie
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W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie
usuwając pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i zarośla
Pozostawiać fragmenty wilgotnych łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
f)Łąki świeże i pastwiska
Zachować użytkowanie kośne łąk świeżych
Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
Nie intensyfikować wypasu na cennych użytkach zielonych
Nie prowadzić wypasu na świeżych łąkach kośnych
Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
Nie nawozić cennych florystycznie łąk
Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
Nie wypalać łąk i resztek roślinności
Nie preferować zalesień łąk i pastwisk, zwłaszcza ekosystemów przyrodniczo cennych
oraz na izolowanych stanowiskach
Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne
W razie potrzeby przywrócić ekstensywne użytkowanie łąk świeżych, głównie
koszenie
W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk świeżych – kosić (koniecznie
usuwając pokos), wypasać, usuwać zarośla
Pozostawiać fragmenty łąk świeżych dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
g)Murawy psammofilne
Nie pozyskiwać piasku i żwiru w miejscu występowania cennych muraw
psammofilnych
Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
W razie potrzeby prowadzić ekstensywny wypas muraw
W razie potrzeby usuwać z muraw drzewa i krzewy, w tym również występujące w
pobliżu i ocieniające
Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej,
zwłaszcza izolowane ich stanowiska śródleśne lub śródpolne
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W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich powierzchni muraw
h)Wrzosowiska
Nie dopuszczać do zarośnięcia wrzosowisk
Nie zalesiać wrzosowisk
Utrzymywać szerokie pasy poboczy dróg leśnych i linii oddziałowych w borach celem
zachowania wrzosowisk
Preferować mozaikowe rozmieszczenie różnowiekowych borów, młodników i zrębów
celem zachowania wrzosowisk
i)Murawy kserotermiczne i ciepłolubne okrajki
Nie pozyskiwać piasku i żwiru w miejscu występowania muraw kserotermicznych i
ciepłolubnych okrajków
Prowadzić ekstensywny wypas muraw kserotermicznych
Nie zalesiać muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków
W razie potrzeby usuwać zarośla z muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków
Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
Pozostawiać fragmenty muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków dla
zachowania różnorodności biologicznej
j)Nitrofilne okrajki i ziołorośla
Nie odwadniać nitrofilnych okrajków i ziołorośli
Nie zalesiać cennych fragmentów nitrofilnych okrajków i ziołorośli
W razie potrzeby wycinać krzewy i drzewa z nitrofilnych okrajków i ziołorośli
Nie zajmować nitrofilnych okrajków i ziołorośli pod stawy rybne i zbiorniki
retencyjne
Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
W razie potrzeby pozostawiać niektóre niekoszone łąki celem kształtowania
nitrofilnych ziołorośli
Pozostawiać

fragmenty

różnorodności biologicznej
k)Roślinność ruderalna

nitrofilnych

okrajków

i

ziołorośli

dla

zachowania
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Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
l)Pola uprawne
Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
rzek, akwenów i mokradeł
Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
m)Bory i lasy bagienne
Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
Nie konserwować rowów odwadniających w borach i lasach bagiennych
Bory i brzeziny bagienne oraz bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z
użytkowania rębnego i trzebieży późnych
Nie preferować nadmiaru świerka w borach i lasach bagiennych
n)Bory sosnowe i mieszane
Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
W różnych typach borów ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni
Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w borach
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Pozostawiać częściowo w borach złomy i wykroty, w miarę możliwości nie usuwać
obumierających drzew
Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
o)Grądy
Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
Nie eliminować starych drzew dziuplastych
Grądy zboczowe wyłączyć z planowej gospodarki leśnej
W miarę możliwości pozostawiać w grądach (zwłaszcza w grądach zboczowych)
złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania zasobów martwego drewna
p)Świetlista dąbrowa
Przerzedzać zbyt zwarte drzewostany świetlistej dąbrowy, w tym również dębowe
Eliminować gatunki obce ekologicznie (zacieniające) z drzewostanu i podszytu
świetlistej dąbrowy, takie jak grab, lipa, klony, buk, leszczyna i in.
Eliminować nadmiar sosny z drzewostanów świetlistej dąbrowy
Eliminować świerka z drzewostanu i podszytu świetlistej dąbrowy
Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów świetlistej dąbrowy,
zwłaszcza czeremchę amerykańską
Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w świetlistej dąbrowie na rzecz innych
rębni, w miarę możliwości zachowując biogrupy podszytu i runa
Nie wycinać cennych przyrodniczo starych drzew dziuplastych w świetlistej dąbrowie
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O ile to możliwe zachowywać płaty świetlistej dąbrowy w młodszych stadiach
rozwojowych, zabiegami pielęgnacyjnymi nie dopuszczać do silnego zwarcia
podszytu, runa i ściółki
Ograniczyć zalesianie luk w drzewostanie świetlistej dąbrowy i szerokich pasów na
poboczach leśnych dróg
r)Lasy łęgowe
Zachować optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać otoczenia
Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu), w razie potrzeby wprowadzać podsadzenia tych
gatunków
Nie wprowadzać gatunków obcych geograficznie, a w razie ich występowania
eliminować
Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach łęgowych na rzecz innych rębni
Nie wycinać starych drzew dziuplastych w lasach łęgowych
Pozostawiać w lasach łęgowych złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem
utrzymania zasobów martwego drewna
Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących drzewostanach nie
wykonywać zrębów zupełnych
Tolerować lokalne zabagnianie się lasów łęgowych z przyczyn naturalnych (np.
działalność bobrów)
s)Olsy, łozowiska
Z reguły nie odwadniać lasów i zarośli bagiennych, utrzymywać odpowiedni poziom
wód gruntowych w ich otoczeniu
Olsy wyłączyć z użytkowania rębnego
Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
1.9. Proponowane działania ochronne na 43 obszarach ze stanowiskami cennej flory
Poniżej przedstawiono zalecenia ochronne dla wartościowych składników flory Parku,
podanych dla wydzielonych 43 najcenniejszych obszarów. Są to zarówno gatunki mchów, jak
i roślin naczyniowych, których zasoby zależne są głównie od stanu zachowania ich siedlisk.
Odnośne wskazania ochronne są zestawione w układzie 43 obszarów ze stanowiskami cennej
flory, których zasięg przestrzenny pokazano na załączniku graficznym.
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Obszar 1 – kompleks torfowisk niskich, muraw i borów na południe od Zalesia.
Trzcinnik prosty Calamagrostis stricta występuje w kompleksie torfowisk niskich. Dla jego
zachowania wskazane jest utrzymanie otwartego (niezakrzaczonego i niezalesionego)
torfowiska. Nie należy odwadniać torfowiska i przyległych siedlisk mokradłowych, nie
pozyskiwać torfu i nie zalesiać. W razie postępującej sukcesji roślinności zaroślowej i leśnej
wskazane jest wycinać zarośla i jednocześnie utrzymywać wysoki stan wody.
Z fragmentami muraw na piaskach i żwirze związane jest występowanie takich gatunków, jak
goździcznik wycięty Petrorhagia prolifera i kocanki piaskowe Helichrysum arenarium.
Wskazane jest zachowanie fragmentów tych muraw, niedopuszczenie do ich zarośnięcia
krzewami i drzewami.
Widłak goździsty Lycopodium clavatum rośnie na skraju suchego boru mieszanego. Nie
należy dopuszczać do zacienienia, wskazane jest eliminować podrost i podszyt liściasty.
Oleśnik górski Libanotis pyrenaica występuje na szerokim poboczu szosy, dlatego nie
powinno się dokonywać mechanicznego i chemicznego jego niszczenia, zachowując
ekstensywne i późne formy koszenia trawiastych muraw i ziołorośli na poboczach szosy.
Obszar 2 – mozaika łąk, pastwisk i wilgotnych lasów na północny wschód od Gutowa, przy
granicy zwartego kompleksu leśnego.
Na uwagę zasługuje typowo rozwinięty ols brzozowy Thelypteridi-Betuletum pubescentis,
gdzie występują chronione mchy – drabik drzewkowaty Climacium dendroides (bardzo
licznie) i tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum. Dla zachowania ww. gatunków i
ich siedlisk należy pozostawić wszystkie fragmenty wilgotnych i bagiennych lasów, nie
odwadniać siedlisk, nie prowadzić użytkowania rębnego.
W sąsiadujących łęgach i grądach rośnie kalina koralowa Viburnum opulus i wawrzynek
wilczełyko Daphne mezereum. Dla zachowania ich stanowisk wskazane jest użytkowanie
tych lasów zgodnie z zasadami gospodarki leśnej, najlepiej jednak bez stosowania zrębów
zupełnych i odnowień .
Ekstensywnego użytkowania łąk wymaga występowanie rzadkich gatunków łąkowych, takich
jak pełnik europejski Trollius europaeus i rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegifolium. Nie
należy odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk. Nie jest
wskazane nawożenie łąk, intensyfikacja gospodarowania i zalesianie. W razie potrzeby
sugeruje się prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie usuwając pokos),
usuwać ziołorośla i zarośla.
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Stanowisko zamokrzycy ryżowej Leersia oryzoides znajduje się w rowie melioracyjnym, nie
wymaga więc wskazań ochronnych.
Obszar 3 – obszar widnych lasów grądowych z wytopiskowymi obniżeniami, zajętymi przez
śródleśne torfowiska.
W kompleksach widnych i ciepłolubnych grądów, a także na ich brzegach, rośnie dziurawiec
skąpolistny Hypericum montanum, lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty
Melittis melissophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, pluskwica europejska
Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë australis i inne cenne gatunki. Dlatego
wskazane jest utrzymywać optymalne warunki świetlne, preferować w grądach drzewostany
dębowe lub z dużym udziałem dębów, nie preferować udziału gatunków silnie zacieniających
(grab, buk, świerk), pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych
brzegów lasów liściastych, szosy i dróg leśnych. Wskazane jest ograniczać stosowanie
zrębów zupełnych na rzecz innych rębni.
Z kolei wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
są składnikami cienistych lasów grądowych i nie wymagają obecnie, poza wskazaniem rębni
częściowych, istotnych zaleceń ochronnych.
Zachowanie cennej flory torfowiskowej (m.in. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia,
turzyca bagienna Carex limosa) wiąże się zaleceniami, aby nie odwadniać torfowisk, nie
pozyskiwać torfu, nie zalesiać torfowisk, a w razie potrzeby stosować ochronę czynną –
wycinać zarośla i podrost drzew.
Obszar 4 – kompleks leśno-bagienny wokół dystroficznego jeziora Piaseczenko, teren
proponowanego rezerwatu „Torfowisko Piaseczeńskie”.
Zachowanie cennej flory torfowiskowej, takiej jak bagnica torfowa Scheuchzeria palustris,
bagno zwyczajne Ledum palustre, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, modrzewnica
pospolita Andromeda polifolia, przygiełka biała Rhynchospora alba, rosiczka okrągłolistna
Drosera rotundifolia i turzyca bagienna Carex limosa nie wymaga obecnie istotnych działań
ochronnych, aby utrzymać stan obecny szaty roślinnej torfowisk. Nie należy jednak
odwadniać torfowisk i pozyskiwać torfu. Nie należy zalesiać torfowisk, a w razie potrzeby
wskazane jest stosować ochronę czynną – wycinać zarośla i podrost drzew.
Dla zachowania cennych składników flory dystroficznego jeziora (grążel żółty Nuphar lutea,
grzybienie białe Nymphaea alba) nie są obecnie konieczne zalecenia ochronne.
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Gatunki lokalnie typowe dla podsuszonych torfowisk i bagiennych lasów (wełnianka
pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum) obecnie
nie wymagają istotnych zaleceń ochronnych, poza zachowaniem egzystencji tych
ekosystemów.
W przylegających, widnych partiach grądów notuje się ciepłolubne gatunki leśne, jak np. lilia
złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum i ciemiężyk
białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Ich zachowanie wymaga utrzymywania
optymalnych warunków świetlnych w lasach. Należy preferować w grądach drzewostany
dębowe, nie preferować udziału gatunków silnie zacieniających (grab, buk, świerk),
pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż brzegów lasów liściastych i dróg
leśnych. Wskazane jest też ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na korzyść innych
rębni.
Pozostawianie widnych stref ekotonowych wzdłuż dróg leśnych jest głównym wskazaniem
ochronnym, jakiego wymaga paproć podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria,
obserwowana na poboczu leśnej drogi pod koniec lat dziewięćdziesiątych.
Gatunki cienistych lasów grądowych (przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fiołek
przedziwny Viola mirabilis, przytulia wonna Galium odoratum, wyka leśna Vicia sylvatica)
nie wymagają obecnie istotnych zaleceń ochronnych.
Obszar 5 – jezioro Zdręczno i przyległe lasy.
Naturalne torfowisko mszarne wokół dystroficznego jeziora obfituje w gatunki cenne, takie
jak bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, przygiełka biała Rhynchospora alba, rosiczka
okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna Carex limosa i wełnianka pochwowata
Eriophorum vaginatum. Jest ekosystemem naturalnym, który na obecnym etapie rozwoju nie
wymaga istotnych działań ochronnych.
Również nie wymaga działań ochronnych stanowisko grzybieni północnych Nymphaea
candida w dystroficznym jeziorze.
W lasach po północno-wschodniej stronie jeziora (obecnie grąd) notowano niegdyś cenne
gatunki światłolubne (m.in. podkolan zielonawy Platanthera chlorantha), a lasy miały
charakter świetlistej dąbrowy i ciepłolubnego grądu. Dla zachowania tej flory oraz dla
przywrócenia (o ile to możliwe) dawniejszego stanu sugeruje się utrzymywanie korzystnych
warunków świetlnych. Wskazane jest przerzedzać w grądzie drzewostany dębowe i nie
preferować udziału gatunków silnie zacieniających, takich jak grab, buk i świerk. Wskazane
jest też ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na korzyść innych rębni.
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Gatunki cienistych lasów grądowych (np. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum) nie
wymagają obecnie istotnych zaleceń ochronnych.
Obszar 6 – kompleks łąk po południowo-zachodniej stronie jeziora Wlecz, z dominacją łąk
trzęślicowych, małym torfowiskiem o cechach mechowiska oraz z bogatą florystycznie łąką
rajgrasową; wokół lasy grądowe, obok linia kolejowa i wysoki nasyp.
Na świeżej łące rajgrasowej rosną rzadkie gatunki: krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor,
stokłosa prosta Bromus erectus, owsica łąkowa Avenula pratensis. Zachowanie ich stanowisk
wymaga ekstensywnego, kośnego użytkowania łąki.
Torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii występuje na zarastającym brzozami
mechowisku, wymaga zahamowania sukcesji zarośli i lasu, najlepiej w formie ochrony
czynnej – wycięcia drzew i krzewów.
W widnych partiach grądów i na ich brzegach obserwuje się leśne gatunki ciepłolubne. Są to
miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, pluskwica europejska Cimicifuga europaea i
turówka leśna Hierochloë australis. Ich zachowanie wymaga utrzymywania korzystnych
warunków świetlnych w lasach, tj. preferowania w grądach drzewostanów dębowych, a
ograniczania udziału gatunków silnie zacieniających (grab, buk, świerk). Wskazane jest
pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż brzegów lasu, dróg leśnych i linii
kolejowej. Wskazane jest też ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na korzyść innych
rębni.
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, rosnący w cienistych partiach grądu, nie wymaga
działań ochronnych.
Cenne gatunki roślin występują przy linii kolejowej – wzdłuż torowiska (pępawa
różyczkolistna Crepis praemorsa), na zboczach nasypu kolejowego (orlik pospolity Aquilegia
vulgaris) oraz na poboczu linii kolejowej przy lesie (ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum
hirundinaria). Wszystkie one wymagają korzystnych warunków świetlnych, zatem nie
powinno się dopuszczać do zarastania ich siedlisk. Łąka z orlikiem na zboczach nasypu
powinna być co rok lub co 2 lata koszona.
Obszar 7 – obszar z mezotroficznym jeziorem Wlecz oraz lasami grądowymi i łęgowymi
wokół niego.
Jezioro wytopiskowe ma charakter mezotroficzny, cechuje się bogatą roślinnością wodną, z
dominacją zbiorowisk ramienic. Występują tu cenne ramienice (krynicznica tępa Nitellopsis
obtusa, ramienica krucha Chara fragilis, ramienica przeciwstawna Chara contraria,
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ramienica szorstka Chara aspera, ramienica zwyczajna Chara rudis) oraz gatunki kwiatowe
(rdestnica szczeciolistna Potamogeton friesii, grążel żółty Nuphar lutea). Nie należy
dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jeziora, w tym do spływu biogenów z otoczenia.
W jeziorze nie wolno prowadzić intensywnej hodowli ryb. Nie należy udostępniać jeziora do
wędkowania i do rekreacji. Ponadto nie powinno się odwadniać przyległych do jeziora
siedlisk mokradłowych.
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, rosnące
w cienistych partiach grądu, rzadziej łęgu olszowo-jesionowego, nie wymagają istotnych
działań ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na
korzyść innych rębni.
Obszar 8 – kompleks podsuszonych i zarastających torfowisk mszarnych wraz z
otaczającymi lasami grądowymi, w tym z ciepłolubnym grądem miodownikowym.
Cenna flora torfowiskowa (m.in. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) wymaga
utrzymywania otwartych (niezalesionych) i jak najmniej odwodnionych zbiorowisk
torfowiskowych. Nie powinno się odwadniać torfowisk ani wykonywać jakichkolwiek prac
odwadniających w okolicy. Nie należy przeznaczać torfowisk pod kopanie jakichkolwiek
akwenów, ani pozyskiwać torfu. Nie należy torfowisk zalesiać. W razie potrzeby powinno się
prowadzić na torfowiskach ochronę czynną – usuwać krzewy i drzewa.
Niektóre rzadkie gatunki (wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak
jałowcowaty Lycopodium annotinum) mają optimum na torfowiskach przekształconych i
zarastających, w tym w brzezinie bagiennej. Brzeziny bagienne powinny być wyłączone z
użytkowania rębnego i z trzebieży późnych. Nie należy preferować nadmiaru świerka w
lasach bagiennych. W razie potrzeby wskazane jest na zarastających torfowiskach usuwać
krzewy i drzewa.
W miejscach widnych w grądzie ma stanowiska miodownik melisowaty Melittis
melissophyllum. Gatunek jest światłolubny, zatem jego zachowanie wymaga utrzymywania
optymalnych warunków świetlnych, tj. preferowania w grądzie luźnego drzewostanu
dębowego, a ograniczania nadmiernego udziału drzew silnie zacieniających (grab, świerk).
Sugeruje się pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż brzegów lasu i dróg
leśnych. Wskazane jest ograniczanie stosowania zrębów zupełnych.
Obszar 9 – grądy w południowej partii rezerwatu „Klonowo”, kompleks torfowisk niskich w
rejonie rezerwatu oraz śródleśne jezioro Zwórzno; obszar przedzielony linią kolejową.
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W rezerwacie „Klonowo” spotyka się cenne gatunki leśne, m.in. takie jak kokoryczka
okółkowa Polygonatum verticillatum, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i wawrzynek
wilczełyko Daphne mezereum. Wymagają one głównie umiarkowanego zacienienia. Należy
preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, klony itp.), ale w razie
nadmiernego zacienienia wskazane jest przerzedzanie drzewostanów. Nie należy preferować
zbyt licznego udziału świerka.
W rejonie rezerwatu wykształciło się cenne mechowisko, gdzie rośnie m.in. mech
haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus oraz bobrek trójlistkowy Menyanthes
trifoliata, kruszczyk błotny Epipactis palustris i lipiennik Loesela Liparis loeselii.
Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus i lipiennik Loesela Liparis loeselii
występują też na mechowisku po wschodniej stronie jeziora Zwórzno. Celem zachowania
cennej flory nie należy w tych obiektach przeprowadzać odwodnień. Nie wolno przeznaczać
torfowisk pod kopanie stawów rybnych, ani pozyskiwać torfu. Nie należy zalesiać torfowisk,
ani też dopuszczać do silnego ich zarośnięcia wysokimi gatunkami szuwarowymi oraz
zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy prowadzić na torfowiskach ochronę czynną –
użytkować mechowiska ekstensywnie (kosić co parę lat) oraz usuwać krzewy i drzewa.
Obszar 10 – łąki i fragmenty zabagnień o cechach torfowisk niskich (m.in. mechowisk) nad
Brynicą, na południe od Radoszek.
Na wilgotnych łąkach rośnie na kilku stanowiskach starodub łąkowy Ostericum palustre.
Zachowanie gatunku wymaga utrzymywania ekstensywnego użytkowania kośnego łąk, przy
czym wskazane jest koszenie w początkach lipca lub we wrześniu. Nie należy łąk nawozić ani
wypasać, nie przeprowadzać odwodnień, nie wprowadzać pełnej uprawy łąk.
Na torfowiskach niskich nad Brynicą występują m.in. mech błotniszek wełnisty Helodium
blandowii oraz kruszczyk błotny Epipactis palustris i listera jajowata Listera ovata. Dla
zachowania stanowisk cennej flory nie należy przeprowadzać odwodnień. Nie powinno się
przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych. Nie jest wskazane pozyskiwanie torfu.
Nie należy zalesiać torfowisk, ani dopuszczać do silnego ich spontanicznego zarastania
gatunkami szuwarowymi oraz zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy prowadzić ochronę
czynną, tj. użytkować mechowiska ekstensywnie (kosić co kilka lat) oraz wycinać krzewy i
drzewa.
Obszar 11 – kompleks zarośli łozowych i łąk przy leśniczówce Borek.
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W zaroślach i na łąkach rośnie chroniony skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, który
wymaga utrzymywania istniejących mozaik zarośli i łąk, zachowania ekstensywnie
użytkowanych łąk, bez intensyfikacji różnych form gospodarowania. Nie należy wprowadzać
zalesień na łąkach i przy zaroślach.
Obszar 12 – fragment rozległego kompleksu łąk, tj. przekształconych przez melioracje
torfowisk niskich nad Brynicą między Gutowem a Rudą, wśród nich dwa wyniesienia pokryte
lasem, wschodnie wyniesienie to rezerwat „Ostrowy nad Brynicą”.
Na łąkach, zwłaszcza w niedalekiej odległości od zachodniego kompleksu lasu rośnie m.in.
pełnik europejski Trollius europaeus, chaber austriacki Centaurea phrygia i krwiściąg
lekarski Sanguisorba officinalis. Użytkowana jest tylko część łąk, niektóre z nich zarastają
trzciną, ziołoroślami, wierzbami i brzozami. Dlatego należy zachowywać ekstensywne
użytkowanie kośne łąk wilgotnych, nie intensyfikować gospodarowania na łąkach, nie
wypalać łąk i nie preferować ich zalesiania. W razie potrzeby wskazane jest prowadzić
ochronę czynną – kosić co parę lat (koniecznie usuwając pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i
zarośla.
Bardzo cenne gatunki roślin, głównie światłolubnych i ciepłolubnych były znane ze
śródłąkowych lasów. Obecnie jeszcze część z nich przetrwała. Na wschodnim wyniesieniu
(rezerwat), w lukach zacienionego grądu, występuje m.in. pluskwica europejska Cimicifuga
europaea i lilia złotogłów Lilium martagon. W zachodnim fragmencie lasu, o charakterze
degenerującej i zacienianej lipą świetlistej dąbrowy, rośnie więcej cennych składników
światlolubnej flory – gorysz siny Peucedanum cervaria, lilia złotogłów Lilium martagon,
miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium,
oman wierzbolistny Inula salicina, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, pięciornik biały
Potentilla alba, turówka leśna Hierochloë australis i wyka kaszubska Vicia cassubica.
Dąbrowa wymaga tu pilnej ochrony czynnej – eliminowania nadmiaru drzew zacieniających.
Wskazane jest przerzedzać drzewostany dębowe i nie preferować udziału drzew silnie
zacieniających, takich jak lipa, grab i świerk. Wskazane jest tu (po rezerwatem) stosowanie
rębni częściowych lub przerębowych.
Gatunki typowe dla cienistych lasów grądowych (np. wawrzynek wilczełyko Daphne
mezereum) nie wymagają tu istotnych zaleceń ochronnych.
Obszar 13 – lasy na południe od Rudy, głównie grądy i łęgi, w tym leśna nisza źródliskowa.
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W wytypowanym obszarze rosną cenne gatunki leśne, m.in. kokorycz pusta Corydalis cava w
niszy źródliskowej. Lasy w niszy wskazane jest wyłączyć z użytkowania rębnego i trzebieży
późnych. Wskazane jest ograniczanie stosowania w sąsiednich lasach zrębów zupełnych.
Obszar 14 – kompleks żyznych grądów w rejonie osady Gać.
W cienistych i bogatych gatunkowo grądach rośnie m.in. gnieźnik leśny Neottia nidus-avis,
kopytnik pospolity Asarum europaeum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare,
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Gatunki
te nie wymagają istotnych działań ochronnych. Powinno się jednak ograniczać stosowanie
zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni.
W bardziej widnych fragmentach lasu występuje orlik pospolity Aquilegia vulgaris i turówka
leśna Hierochloë australis. Gatunki te wymagają lepszych warunków świetlnych, głównie
preferowania w grądzie drzewostanu luźnego, z małym zwarciem drzew silnie zacieniających
(m.in. grabu). Sugeruje się pozostawiać szerokie pasy poboczy wzdłuż brzegów lasu i dróg
leśnych.
Obszar 15 – lasy łęgowe i grądowe nad Dzierżążnią, fragment łąk ze źródliskowym
torfowiskiem kopułowym.
W łęgu olszowo-jesionowym oraz podgórskim łęgu jesionowym rośnie m.in. bniec czerwony
Melandrium rubrum, czartawa pośrednia Circaea intermedia i manna gajowa Glyceria
nemoralis. Należy zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie
odwadniać otoczenia, w lasach łęgowych preferować stosowanie rębni częściowych lub
przerębowych, przy czym nie eksploatować drzewostanów postaci źródliskowych.
Gatunki mające optimum w grądach, takie jak kalina koralowa Viburnum opulus, kopytnik
pospolity Asarum europaeum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka
pospolita Hepatica nobilis, przytulia wonna Galium odoratum i wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum nie wymagają istotnych zaleceń ochronnych. Powinno się jednak
ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na rzecz innych rębni.
W kompleksie łąk znajduje się kopułowe torfowisko źródliskowe. W pobliżu, głównie przy
rowach melioracyjnych, rośnie konietlica syberyjska Trisetum sibiricum. Na silnie
przekształcającej się, zarastającej trzcinnkiem piaskowym łące trzęślicowej występuje m.in.
krwawnik kichawiec Achillea ptarmica. Wskazane jest łąki i kopułowe torfowisko
źródliskowe użytkować ekstensywnie, nie nawozić, nie stosować pełnej uprawy łąk, nie
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wypalać łąk. Nie należy zalesiać wilgotnych łąk i chronić przed zarośnięciem. W razie
potrzeby należy prowadzić ochronę czynną – kosić co parę lat oraz usuwać krzewy i drzewa.
Niektóre rzadkie gatunki rosną na widnych skrajach lasu grądowego, np. okrzyn szerokolistny
Laserpitium latifolium i sasanka otwarta Pulsatilla patens. Wskazane jest więc zachowanie
optymalnych warunków świetlnych na brzegach lasów, w tym ograniczanie nadmiernego
udziału gatunków silnie zacieniających (grab, świerk i in.). Sugeruje się też pozostawiać lub
kształtować szerokie pasy poboczy dróg leśnych. W przypadku sasanki należy nie należy
dopuszczać do zbyt dużego pokrycia runa i mchów, wskazane jest naruszanie runa i
odsłanianie gleby wokół osobników, aby możliwe było kiełkowanie nasion. Szczególna
ostrożność jest konieczna przy renowacji leśnych dróg. Zalecane jest też prowadzenie czynnej
ochrony, polegającej na zabezpieczaniu (np. suchymi gałęziami) osobników i organów
generatywnych przed zgryzaniem przez zwierzynę.
Obszar 16 – naturalny kompleks grądu zboczowego i łęgów oraz przyległe lasy grądowe w
rezerwatach „Jar Brynicy“ i „Jar Brynicy II“.
W kompleksie grądów, w tym grądów zboczowych, rosną rzadkie gatunki cieniolubne, które
nie mają wymagań w stosunku do światła. Są to dzwonek szerokolistny Campanula latifolia,
kopytnik pospolity Asarum europaeum, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia
wonna Galium odoratum i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Zachowanie ich
stanowisk nie wymaga działań ochronnych.
Wiechlina odległokłosa Poa remota i wroniec widlasty Huperzia selago preferują wprawdzie
siedliska bardziej wilgotne, ale w warunkach rezerwatów również nie powinny być
zagrożone.
Natomiast lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum,
naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pluskwica
europejska Cimicifuga europaea, poziomka wysoka Fragaria moschata, turówka leśna
Hierochloë australis i paprotka zwyczajna Polypodium vulgare mogą zanikać w przypadku
nadmiernego zacienienia, dlatego należy preferować istnienie wszelkich widnych luk w
drzewostanie. W razie potrzeby wskazane jest prowadzić ochronę czynną, polegającą na
wycince krzewów i podrostu drzew, przycinaniu zacieniających konarów, a nawet wycinaniu
drzew, o ile plan ochrony daje takie możliwości. Ważnym problemem mogą okazać się za
kilka lat progresywne tendencje buka – gatunku silnie zacieniającego i dającego trudno
rozkładającą się ściółkę.
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Obszar 17 – rejon wypływu Górzanki z jeziora Górzno, z lasami łęgowymi, grądem
zboczowym i ciepłolubnymi murawami.
W łęgach na dnie rynny Górzanki z rzadkich składników flory notuje się m.in. wiechlinę
odległokłosą Poa remota i Viola ×ruprechtiana, czyli mieszańca fiołka torfowego i błotnego.
Zachowanie tych gatunków jest uwarunkowane utrzymaniem optymalnych dla lasów
łęgowych stosunków wodnych. W lasach łęgowych preferować należy tylko częściowe
wycinki, przy czym nie wolno eksploatować drzewostanów postaci źródliskowych.
Wiele cennych roślin skupia się w grądzie zboczowym w niewielkiej, ale bardzo typowo
wykształconej niszy źródliskowej. Są to: fiołek przedziwny Viola mirabilis, przylaszczka
pospolita Hepatica nobilis, kalina koralowa Viburnum opulus, lilia złotogłów Lilium
martagon i oman wierzbolistny Inula salicina, przy czym dwa ostatnie gatunki wymagają
większego dostępu światła. Dlatego wskazane jest preferowanie widnych luk w drzewostanie
oraz niedopuszczanie do nadmiernego zwarcia drzewostanu i podszytu liściastego w grądzie i
na jego skrajach. W razie potrzeby wskazane jest prowadzić ochronę czynną, polegającą na
wycince krzewów i drzew. Należy dodać, że miejsce to jest jednym z większych na terenie
parku stanowisk lilii złotogłów pod względem liczby osobników.
Strome zbocza rynny są ostoją rzadkich gatunków typowych dla muraw kserotermicznych i
ciepłolubnych okrajków, jak np. poziomka twardawa Fragaria viridis i pszeniec gajowy
Melampyrum nemorosum. Dla zachowania muraw i ich cennej flory należy stosować
ekstensywne użytkowanie pastwiskowe. Nie należy wypalać muraw, ani ich zalesiać.
Wskazane jest pozostawianie wszelkich fragmentów muraw i ciepłolubnych okrajków dla
zachowania różnorodności biologicznej. W razie potrzeby należy usuwać zarośla z muraw i
ciepłolubnych okrajków.
Obszar 18 – mozaikowy i silnie zróżnicowany krajobraz na dnie i na zboczach rynny jezior
górznieńskich, na północ od Górzna; m.in. skupienie kilku młak źródliskowych.
Z obecnością młak źródliskowych wiąże się obecność takich gatunków, jak mech błyszcze
włoskowate Tomentypnum nitens oraz bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kruszczyk
błotny Epipactis palustris i kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis. Ich zachowanie
wymaga, aby nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych, nie zamieniać
źródlisk na stawy rybne lub inne zbiorniki wodne, nie zalesiać śródłąkowych młak
źródliskowych oraz aby młaki źródliskowe użytkować ekstensywnie co kilka lat jako łąki
kośne.
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Obszar 19 – południowa, bardzo silnie zróżnicowana część rynny jezior górznieńskich oraz
fragment przyległego kompleksu leśnego, na wschód od Górzna.
W rejonie Wapionki, na zboczach rynny, występuje bardzo duża, leśna nisza źródliskowa. Na
jej dnie rośnie masowo czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, ponadto łuskiewnik różowy
Lathraea squamaria i rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens. Gatunki te są związane z
obecnością łęgów lub grądów, nie wymagają obecnie działań ochronnych. Nie są też
zagrożone inne skupienia czosnku niedźwiedziego w tym rejonie.
Brzeżne i widne fragmenty lasu grądowego przy Wapionce to siedlisko przetacznika
pagórkowego

Veronica

teucrium.

Zachowanie

stanowiska

wymaga

przerzedzania

drzewostanu i podszytu w grądzie, a ograniczania udziału drzew silnie zacieniających (grab,
lipa, buk, świerk). Sugeruje się pozostawiać wszelkie fragmenty światłolubnej roślinności
okrajkowej wzdłuż brzegów lasu i szosy.
Z kolei wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium rośnie w źródliskowej młace, między
południowym krańcem jeziora Górzno a ulicą prowadzącą w kierunku Wapionki. Aby
zachować stanowisko gatunku nie należy odwadniać źródliska i przyległych mokradeł, nie
zamieniać źródliska na jakiekolwiek zbiorniki wodne oraz nie zalesiać młaki. W razie
potrzeby młakę źródliskową można kosić co kilka lat lub wycinać zarośla.
Obszar 20 – najbardziej cenne fragmenty rezerwatu ścisłego i częściowego „Szumny Zdrój“
– nisza źródliskowa, grądy i łęgi.
Na dnie największej niszy źródliskowej (łęgi, grąd niski), gdzie rezerwat ma charakter ścisły,
łanowe skupienia czosnku niedźwiedziego Allium ursinum nie są zagrożone, nie wymagają
działań ochronnych.
Czartawa pośrednia Circaea intermedia i kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii to rzadko
spotykane gatunki łęgowe, przy czym ostatni może być (mimo ochrony gatunkowej) narażony
na zrywanie, gdyż znajduje się w pobliżu leśnej drogi. Nie wydaje się, aby ww. gatunki
wymagały istotnych działań ochronnych. Nie wymagają też takich działań gatunki grądowe,
ale spotykane również w łęgach – wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i kalina
koralowa Viburnum opulus.
Nie są konieczne zalecenia ochronne dla dużej grupy roślin występujących w grądzie
zboczowym, takich jak kopytnik pospolity Asarum europaeum, paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fiołek przedziwny Viola
mirabilis i lilia złotogłów Lilium martagon. Jedynie lilia złotogłów jest narażona na
nadmierne zacienianie i dlatego ważne może być przerzedzanie drzewostanu i podszytu w
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grądzie, o ile są to miejsca w granicach rezerwatu częściowego i nie ma kolizji z zaleceniami
planu ochrony rezerwatu.
Obszar 21 – widne lasy dębowe o cechach świetlistej dąbrowy lub ciepłolubnego grądu
miodownikowego w centralnej części kompleksu leśnego parku, między Górznem a Czarnym
Bryńskiem.
W widnych lasach rośnie m.in. pięciornik biały Potentilla alba i turówka leśna Hierochloë
australis. Dla zachowania ich stanowisk istnieje potrzeba utrzymywania korzystnych
warunków świetlnych w lasach – preferowania luźnych drzewostanów dębowych, a
ograniczania udziału gatunków zacieniających, takich jak np. grab i świerk. Wskazane jest
pozostawianie i kształtowanie stref ekotonowych wzdłuż brzegów lasu i dróg leśnych.
Wskazane jest też ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na korzyść innych rębni.
Z grupy cennych taksonów notowano tu jeszcze gatunki preferujące brzeżne partie lasów i
pobocza leśnych dróg – leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, orlik pospolity
Aquilegia vulgaris, pięciornik siedmiolistkowy Potentilla heptaphylla i pluskwica europejska
Cimicifuga europaea. Ich zachowanie wymaga dobrych warunków świetlnych, w tym
ograniczania nadmiernego udziału drzew i krzewów silnie zacieniających brzeżne partie
lasów. Sugeruje się pozostawiać i kształtować szerokie pobocza wzdłuż brzegów lasu i dróg
leśnych. W przypadku leńca wskazane jest częściowe naruszanie runa i gleby. Szczególną
ostrożność trzeba zachować przy renowacji leśnych dróg.
Obszar 22 – rejon jeziora i rezerwatu „Czarny Bryńsk“, w tym jezioro, torfowiska i lasy.
W jeziorze licznie rosną grzybienie północne Nymphaea candida. Gatunek nie wymaga
działań ochronnych.
Na naturalnym torfowisku przejściowym rośnie bagnica torfowa Scheuchzeria palustris,
bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia,
przygiełka biała Rhynchospora alba i turzyca bagienna Carex limosa. Cenna flora
torfowiskowa wymaga utrzymywania otwartych (niezalesionych) zbiorowisk roślinnych.
Zatem w razie potrzeby powinno się prowadzić ochronę czynną – usuwać spontanicznie
wkraczające krzewy i drzewa. Torfowisku nie powinno grozić odwodnienie.
W małych zagłębieniach torfowiska można spotkać rzadkie gatunki, typowe dla dolinek
torfowiskowych. Są to m.in. jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum i pływacz drobny
Utricularia minor. O ile nie będzie następować naturalne wypłycanie dolinek, gatunki te będą
mieć szanse zachowania. Nie wymagają więc obecnie specjalnych działań ochronnych.
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Kłoć wiechowata Cladium mariscus, rosnąca na brzegu jeziora, nie wymaga działań
ochronnych. Skupienia kłoci są ponadto notowane na zarośniętym sosną torfowisku, gdzie
istnieje potrzeba ochrony czynnej – przerzedzania skupień sosen.
Wokół torfowiska występuje kompleks leśny. W wilgotnych lasach brzozowych,
nawiązujących do brzeziny bagiennej, rośnie pięciornik norweski Potentilla norvegica,
widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i wroniec widlasty Huperzia selago. Część
brzezin znajduje się poza granicami rezerwatu, dlatego powinny być one wyłączone z
użytkowania rębnego. Nie powinny być odwadniane. Nie należy preferować w nich nadmiaru
świerka.
Obszar 23 – kompleks leśny z enklawami bagien na zachód od wsi Czarny Bryńsk,
północno-zachodnie brzegi Jeziora Bryńskiego.
W widnych lasach grądowych występuje m.in. lilia złotogłów Lilium martagon i turówka
leśna Hierochloë australis. Dla zachowania ich stanowisk istnieje potrzeba utrzymywania
korzystnych warunków świetlnych w lasach, w tym głównie ograniczania udziału gatunków
zacieniających, takich jak grab, buk i świerk. Wskazane jest ograniczanie stosowania zrębów
zupełnych na korzyść innych rębni.
W borze mieszanym rośnie widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, którego
populacja wyraźnie zanika, mimo częściowego wycięcia drzewostanu. Gatunek wymaga
szczególnej ostrożności przy jakichkolwiek pracach leśnych.
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, rosnący w borach i niektórych grądach, nie
wymaga obecnie działań ochronnych.
W kompleksie leśnym, w obniżeniu wytopiskowym występuje bagno, skąd notowany jest
pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum,
wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza i ponikło sutkowate Eleocharis mamillata. Zmiany
poziomu wód i charakteru roślinności przebiegają zwykle pod wpływem czynników
naturalnych. Gatunki i ich siedlisko nie wymagają zatem działań ochronnych.
Na mechowiskach (torfowiskach niskich) nad brzegiem Jeziora Bryńskiego spotyka się takie
osobliwości flory, jak mchy błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens i haczykowiec
błyszczący Hamatocaulis vernicosus, a także gnidosz błotny Pedicularis palustris, kruszczyk
błotny Epipactis palustris i lipiennik Loesela Liparis loeselii. Celem zachowania tej flory nie
wolno przeznaczać torfowiska pod kopanie stawów rybnych, ani pozyskiwać torfu. Nie
należy zalesiać mechowisk, ani też dopuszczać do silnego ich zarośnięcia wysokimi
gatunkami szuwarowymi oraz zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy prowadzić na
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mechowiskach ochronę czynną – użytkować mechowiska ekstensywnie (kosić co parę lat)
oraz usuwać trzcinę, krzewy i drzewa. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody wiąże się z
poziomem wód jeziora.
Na przyleglych do mechowisk łąkach rośnie kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, kukułka
szerokolistna Dactylorhiza majalis i świetlik łąkowy Euphrasia rostkoviana. Zachowanie
tych gatunków wymaga ekstensywnego użytkowania kośnego łąk. Nie należy łąk nawozić,
wypasać i zalesiać, nie wolno przeprowadzać odwodnień ani wprowadzać pełnej uprawy łąk.
Obszar 24 – kompleks mechowisk, łąk i lasów po wschodniej stronie Jezior Bryńskich.
Na wilgotnych łąkach po wschodniej stronie południowego Jeziora Bryńskiego rośnie
kanianka macierzankowa Cuscuta epithymum, a na przyległych mechowiskach kruszczyk
błotny Epipactis palustris. Dla zachowania tej flory nie należy przeznaczać mechowisk i łąk
pod kopanie stawów, nie wolno pozyskiwać torfu. Nie należy zalesiać mechowisk i łąk, ani
dopuszczać do silnego ich zarośnięcia gatunkami szuwarowymi lub zaroślami i lasem. W
razie potrzeby należy prowadzić ochronę czynną – użytkować łąki ekstensywnie oraz usuwać
trzcinę, krzewy i drzewa. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody wiąże się z poziomem
wód jeziora.
Na świeżych łąkach śródleśnych, przy lesie, rośnie przytulia hercyńska Galium saxatile. Dla
jej zachowania należy łąki ekstensywnie użytkować. Nie należy łąk nawozić, wypasać i
zalesiać.
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, rosnący bardzo obficie w łęgu jesionowoolszowym, nie wymaga istotnych działań ochronnych. Należy jednak chronić łęg przed
użytkowaniem gospodarczym.
Obszar 25 – kompleks torfowisk i lasów przy jeziorze Moczydło.
Na mszarnych torfowiskach rośnie bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, modrzewnica
pospolita Andromeda polifolia, przygiełka biała Rhynchospora alba i rosiczka okrągłolistna
Drosera rotundifolia, a w dolinkach tych torfowisk występuje pływacz drobny Utricularia
minor i pływacz średni Utricularia intermedia. Aby zachować cenną florę i jej siedliska
należy nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających, nie prowadzić
melioracji w sąsiedztwie torfowisk, nie pozyskiwać torfu oraz nie zalesiać torfowisk.
Bagno zwyczajne Ledum palustre i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum rosną w
borach i brzezinach bagiennych, nie wymagają zatem istotnych działań ochronnych. Jednak
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lasy te powinny być wyłączone z użytkowania rębnego. Nie powinny być odwadniane. Nie
należy preferować w nich nadmiaru świerka.
Na śródleśnych łąkach, głównie przy lesie, występuje gromadnie przytulia hercyńska Galium
saxatile. Celem jej zachowania należy łąki ekstensywnie użytkować, głównie kosić. Nie
powinno się ich wypasać, nawozić i zalesiać.
Obszar 26 – widne lasy dębowe o cechach świetlistej dąbrowy i ciepłolubnego grądu
miodownikowego, na północny wschód od leśniczówki Borówno.
W widnych lasach i na ich skrajach rośnie groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier
wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare,
kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, lilia złotogłów Lilium martagon, orlik
pospolity Aquilegia vulgaris, pięciornik biały Potentilla alba, pluskwica europejska
Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë australis i turzyca pagórkowa Carex
montana. Dla zachowania ich stanowisk jest potrzeba utrzymywania dobrych warunków
świetlnych w lasach, głównie preferowania luźnych drzewostanów dębowych, a ograniczania
udziału gatunków zacieniających, takich jak grab i świerk. Konieczne jest pozostawianie
szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Nie są wskazane szpalery świerkowe
na brzegach lasu. Wskazane jest ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni.
Obszar 27 – lasy o charakterze grądów i borów na północ od Bryńska Kolonii.
Do bardzo cennych gatunków należą tu arnika górska Arnica montana i sasanka otwarta
Pulsatilla patens, rosnące na skrajach boru mieszanego. Aby zachować stanowiska należy nie
dopuszczać, aby rozwijał się zacieniający podrost i podszyt liściasty. W przypadku sasanki
korzystna jest umiarkowana ingerencja człowieka – częściowe naruszanie runa i odsłanianie
gleby wokół osobników, aby możliwe było kiełkowanie nasion. Zalecane jest prowadzenie
czynnej ochrony, polegającej na zabezpieczaniu (np. suchymi gałęziami) osobników i
organów generatywnych przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną.
Widłak goździsty Lycopodium clavatum jest gatunkiem występującym w borze mieszanym,
borze sosnowym i suchym borze chrobotkowym. Wymaga ubogiego podłoża oraz
korzystnego światła, zatem zanika w borze mieszanym. Należy zatem preferować typowo
wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, a także eliminować tam podrost i podszyt
liściasty. W borach sosnowych suchych i świeżych należy szczególnie usuwać czeremchę
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amerykańską. W różnych typach borów ograniczać należy stosowanie zrębów zupełnych na
rzecz innych rębni
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum w borze mieszanym nie wymaga działań
ochronnych.
Obszar 28 – widne lasy dębowe o charakterze świetlistej dąbrowy i ciepłolubnego grądu
miodownikowego, na południe od leśniczówki Borówno.
W lasach tych i na ich skrajach rośnie klinopodium pospolite Clinopodium vulgare,
kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, lebiodka pospolita Origanum vulgare,
naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pięciornik
biały Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë
australis i turzyca pagórkowa Carex montana. Celem zachowania tej flory istnieje potrzeba
utrzymywania korzystnych warunków świetlnych w lasach, tj. preferowania luźnych
drzewostanów dębowych (przerzedzenia i luki), a ograniczania udziału gatunków
zacieniających, takich jak grab i świerk. Wskazane jest pozostawianie w miarę szerokich
poboczy wzdłuż dróg leśnych. Nie powinny być wprowadzane szpalery świerkowe na
brzegach lasu. Wskazane jest ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni.
Na poboczu leśnej drogi rośnie arnika górska Arnica montana. Jej populacja ma wyraźne
tendencje regresywne, gdyż miejsce jest zacienione, co sprzyja utrzymywaniu się wilgoci.
Należy nie dopuszczać, aby rozwijał się zacieniający podrost i podszyt liściasty. Korzystna
byłaby umiarkowana ingerencja człowieka – przerzedzenie okapu nad leśną drogą oraz
częściowe usuwanie konkurencyjnych gatunków runa i mchów.
Obszar 29 – ciepłolubne bory mieszane na zachód od Bryńska Szlacheckiego.
Wartościowa flora światłolubna skupia się miejscami na brzegu leśnej drogi. Jest to m.in.
ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria i leniec bezpodkwiatkowy Thesium
ebracteatum. Jej zachowanie wymaga dobrych warunków świetlnych, w tym ograniczania
nadmiernego udziału drzew i krzewów silnie zacieniających brzeżne partie lasów. Sugeruje
się pozostawiać i kształtować szerokie pobocza wzdłuż brzegów lasu i dróg leśnych. W
przypadku leńca bezpodkwiatkowego wskazane jest częściowe naruszanie runa i gleby, aby
ograniczyć konkurencję innych roślin i stworzyć korzystne mikrosiedliska. Można usuwać
zacieniające krzewy lub gałęzie drzew. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy pracach
technicznych w zakresie renowacji leśnych dróg.
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Miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia i sierpik barwierski Serratula tinctoria rosną
w świetlistych borach mieszanych, być może w dawnych spinetyzowanych świetlistych
dąbrowach. W przypadku tych gatunków powinno się preferować udział i rozwój dębów w
drzewostanie, gdyż nadmiar sosny powoduje ekspansję silnie konkurencyjnej borówki
czarnej.
Obszar 30 – proponowany rezerwat „Łąki Bryńskie“ oraz przyległy kompleks leśny;
mechowiska, łąki, źródliska, różnego typu lasy.
Na mechowiskach, a zwłaszcza tuż po południowej stronie Jeziora Bryńskiego, występuje
wyjątkowo cenna flora: mchy błotniszek wełnisty Helodium blandowii, błyszcze włoskowate
Tomentypnum nitens, mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa i torfowiec Warnstorfa
Sphagnum warnstorfii, a także bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kruszczyk błotny
Epipactis palustris, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, lipiennik Loesela Liparis loeselii i żłobik koralowy Corallorhiza
trifida. Dla zachowania tej flory nie należy przeprowadzać odwodnień, przy czym utrzymanie
odpowiedniego poziomu wody na najbardziej cennym mechowisku przy jeziorze jest
regulowane poziomem wód jeziora. Nie wolno przeznaczać mechowisk pod kopanie stawów
rybnych. Nie należy pozyskiwać torfu. Nie należy ani zalesiać torfowisk, ani dopuszczać do
silnego ich zarośnięcia wysokimi gatunkami szuwarowymi (trzcina, turzyca błotna) oraz
zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy przeprowadzać na torfowiskach ochronę czynną –
użytkować mechowiska ekstensywnie (kosić co parę lat), usuwać trzcinę, krzewy i podrost
drzew, a także wspomagać (np. lizawkami) penetrację zwierząt.
Na zalesionych lub odlesionych źródliskach występuje m.in. kukułka Fuchsa Dactylorhiza
fuchsii, listera jajowata Listera ovata i manna gajowa Glyceria nemoralis. Nie należy
odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych, nie zamieniać ich na stawy rybne
lub zbiorniki retencyjne, nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk, nie zalesiać
śródłąkowych młak źródliskowych. W razie potrzeby można młaki źródliskowe użytkować
ekstensywnie i prowadzić na nich ochronę czynną – kosić co parę lat, usuwać trzcinę, krzewy
i podrost drzew, a także wspomagać penetrację zwierząt.
Niektóre rzadkie gatunki, np. nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, konietlica łąkowa
Trisetum flavescens i kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, występują na wilgotnych
łąkach. Należy zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych, nie nawozić
łąk, nie wypasać i nie zalesiać.

71

Gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora i kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborine były zanotowane w bagiennym lesie zbliżonym charakterem do brzeziny
bagiennej. Z kolei wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum ma lokalne optimum w lasach
łęgowych. Wymienione gatunki nie wymagają działań ochronnych. Lasy te jednak powinny
być wyłączone z użytkowania rębnego. Nie powinny być odwadniane. Nie należy preferować
w nich nadmiaru świerka.
W grądach po zachodniej stronie kompleksu łąk rośnie m.in. przytulia Schultesa Galium
schultesii, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i przytulia wonna Galium odoratum, a w
borach po stronie wschodniej – zimoziół północny Linnaea borealis. Wymienione gatunki nie
wymagają istotnych działań ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczanie stosowania
zrębów zupełnych na korzyść innych rębni. W przypadku zimoziołu jest potrzeba
utrzymywania korzystnych warunków świetlnych w borach, tj. ograniczania udziału
liściastych gatunków zacieniających.
Obszar 31 – lasy o charakterze świetlistej dabrowy i bory mieszane na południe od Bryńska
Kolonii.
W świetlistej dąbrowie i na jej brzegach występuje kłosownica pierzasta Brachypodium
pinnatum, marzanka barwierska Asperula tinctoria, pięciornik biały Potentilla alba, turzyca
pagórkowa Carex montana i wyka kaszubska Vicia cassubica. Celem zachowania stanowisk
tych roślin jest konieczność utrzymywania dobrych warunków świetlnych w lasach, głównie
preferowania luźnych drzewostanów dębowych, a ograniczania udziału gatunków
zacieniających, np. grab, świerk i czeremcha amerykańska. Wskazane jest utrzymywanie dość
szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Należy ograniczać stosowanie zrębów
zupełnych na korzyść innych rębni.
Obszar 32 – kompleks wodno-szuwarowy, jako efekt zaawansowanego wypłycania i
zarastania szuwarami jeziora Mełno.
W mozaikowo wykształconych „oczkach“ wodnych wśród szuwarów rośnie grążel żółty
Nuphar lutea i grzybienie białe Nymphaea alba. Ich zachowanie nie wymaga działań
ochronnych, chociaż jest możliwe stopniowe zmniejszanie się zasobów populacyjnych tych
gatunków wskutek naturalnych procesów sukcesyjnych.
Interesujące rzadkie gatunki rosną na wypasanych brzegach szuwarów, w pobliżu dróg i
zabudowań. Są to manna długoząbkowa Glyceria declinata, niezapominajka darniowa
Myosotis caespitosa i ponikło sutkowate Eleocharis mamillata. Aby je zachować nie należy
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zmieniać ekstensywnego, pastwiskowego użytkowania. Nie należy miejsc tych zasypywać,
zamieniać na grunty inaczej użytkowane, nie wolno zalesiać.
Obszar 33 – kompleksy świetlistych dąbrów w mozaice z grądami i borami mieszanymi,
między Wierzchownią a Nowym Światem.
W widnych lasach rośnie wiele cennych gatunków – bukwica zwyczajna Betonica officinalis,
dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula
persicifolia, gorysz siny Peucedanum cervaria, groszek czerniejący Lathyrus niger, janowiec
barwierski Genista tinctoria, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, klinopodium
pospolite Clinopodium vulgare, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, pierwiosnek
lekarski Primula veris, pięciornik biały Potentilla alba, turzyca pagórkowa Carex montan i
wyka kaszubska Vicia cassubica. Dla ich zachowania konieczne jest utrzymywanie
korzystnych warunków świetlnych w lasach, głównie poprzez preferowanie drzewostanów o
małym zwarciu. Konieczne jest ograniczanie udziału gatunków zacieniających, takich jak
grab, świerk, czeremcha amerykańska i inne. Powinno się utrzymywać drzewostany
mieszane, sosnowo-dębowe. Nie powinno się preferować wyłącznego udziału sosny w
drzewostanie, gdyż absolutna dominacja sosny powoduje ekspansję silnie konkurencyjnej
borówki czarnej. Wskazane jest też utrzymywanie dość szerokich poboczy wzdłuż brzegu
lasu i dróg leśnych. Należy ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na korzyść innych rębni.
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis jako gatunek cienistych grądów nie wymaga działań
ochronnych.
Obszar 34 – rejon jeziora Wądzewnia oraz kompleks przyległych lasów liściastych i
torfowisk.
W lasach typu grądu, w miejscach widnych i ciepłych, spotyka się gatunki światłolubne,
typowe dla świetlistych dabrów. Są to m.in. jaskier wielokwiatowy Ranunculus
polyanthemos, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, turówka leśna Hierochloë
australis. Istnieje więc potrzeba utrzymywania korzystnych warunków świetlnych w lasach,
głównie preferowania luźnych drzewostanów dębowych i dębowo-sosnowych, a ograniczania
udziału gatunków zacieniających, takich jak grab, buk i świerk. Wskazane jest pozostawianie
dość szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Wskazane jest też ograniczanie
stosowania zrębów zupełnych na rzecz innych rębni.
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Na torfowiskach występuje m.in. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata i rosiczka
okrągłolistna Drosera rotundifolia. Nie należy w tych obiektach przeprowadzać odwodnień.
Nie należy zalesiać torfowisk, ani też dopuszczać do zarośnięcia zaroślami i lasem.
Niektóre rzadkie gatunki, takie jak wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak
jałowcowaty Lycopodium annotinum i nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, mają
optimum na torfowiskach przekształconych i zarastających, w tym w brzezinie bagiennej.
Brzeziny bagienne powinny być wyłączone z użytkowania rębnego i z trzebieży późnych. Nie
powinny być odwadniane. Nie należy preferować w nich nadmiaru świerka.
Obszar 35 – torfowiska i lasy na południowy wschód od jeziora Wądzewnia.
Na naturalnym torfowisku mszarnym występuje m.in. bagnica torfowa Scheuchzeria
palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata i rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia. Nie należy torfowiska odwadniać, zalesiać jego fragmentów, ani też dopuszczać
do spontanicznego zarośnięcia zaroślami i lasem.
W widnych lasach notowano gatunki światłolubne, typowe dla świetlistych dabrów. Są to
m.in. kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, pluskwica europejska Cimicifuga
europaea i turówka leśna Hierochloë australis. Dla ich egzystencji istnieje potrzeba
utrzymywania i kształtowania korzystnych warunków świetlnych, tj. preferowania luźnych
drzewostanów i ograniczania udziału gatunków zacieniających (grab, buk, świerk i in.).
Wskazane jest pozostawianie szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych.
Wskazane jest również ograniczanie zrębów zupełnych na rzecz innych rębni.
Obszar 36 – ciepłolubne lasy z przewagą świetlistej dąbrowy, fragmenty muraw na
poboczach dróg i brzegach lasu, w południowo-wschodniej części komplesu leśnego
Nadleśnictwa Brodnica i obrębu Ruda.
W widnych lasach dębowych rośnie m.in. janowiec barwierski Genista tinctoria, miodunka
wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, pięciornik
biały Potentilla alba i wyka kaszubska Vicia cassubica. Dla zachowania ich stanowisk
wskazane jest utrzymywanie dobrych warunków świetlnych w lasach, głównie poprzez
przerzedzanie luźnych drzewostanów dębowych, a ograniczanie udziału gatunków
zacieniających (grab, świerk, czeremcha amerykańska i in.). Konieczne jest pozostawianie
szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Nie są wskazane szpalery świerkowe
na brzegach lasu. Ważne jest ograniczanie stosowania zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni.
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W murawach obok lasu rośnie leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum. Wskazane jest
zachowanie jego optymalnych warunków świetlnych, tj. nadmiernego zacienienia i
nadmiernego oświetlenia. Należy pozostawić szerokie pobocze z murawą, wzdłuż brzegu lasu
i leśnej drogi. Wskazane jest częściowe naruszanie runa i gleby, aby ograniczyć konkurencję
innych roślin i stworzyć korzystne mikrosiedliska.
Obszar 37 – kompleks świetlistych dąbrów, głównie spinetyzowanych, a tylko miejscami o
typowym, dębowym drzewostanie, na południowo-wschodnich krańcach komplesu leśnego
Nadleśnictwa Brodnica i obrębu Ruda.
W widnych lasach rośnie wiele cennych gatunków ciepłolubnych – bukwica zwyczajna
Betonica officinalis, groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier wielokwiatowy Ranunculus
polyanthemos, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, miodunka wąskolistna
Pulmonaria angustifolia, pierwiosnek lekarski Primula veris, pięciornik biały Potentilla alba,
turzyca pagórkowa Carex montana i wyka kaszubska Vicia cassubica. Dla ich zachowania
konieczne jest utrzymywanie optymalnych warunków świetlnych w lasach, głównie przez
preferowanie drzewostanów o małym zwarciu. Konieczne jest ograniczanie udziału gatunków
zacieniających, jak np. grab, świerk i czeremcha amerykańska. Należy utrzymywać
drzewostany albo dębowe, albo mieszane sosnowo-dębowe. Wskazany domieszkowy udział
brzozy. Nie powinno się preferować wyłącznego udziału sosny w drzewostanie, gdyż jej
dominacja powoduje ekspansję silnie konkurencyjnej borówki czarnej. Wskazane jest
utrzymywanie szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Należy ograniczać
stosowanie zrębów zupełnych na korzyść innych rębni.
Obszar 38 – kompleks bardzo cennych florystycznie świetlistych dąbrów na północ od wsi
Konopaty Nowe.
W różnowiekowych dąbrowach rośnie bukwica zwyczajna Betonica officinalis, dziurawiec
skąpolistny Hypericum montanum, gorysz siny Peucedanum cervaria, janowiec barwierski
Genista tinctoria, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, lilia złotogłów Lilium
martagon, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium
prutenicum, oman szorstki Inula hirta, pięciornik biały Potentilla alba, turzyca pagórkowa
Carex montana, wyka kaszubska Vicia cassubica. Dla zachowania tych roślin konieczne jest
utrzymywanie optymalnych warunków świetlnych w lasach, głównie przez preferowanie
drzewostanów o niskim zwarciu. Konieczne jest ograniczanie udziału gatunków
zacieniających, głównie takich jak grab, lipa, buk, świerk i czeremcha amerykańska. Należy
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utrzymywać drzewostany dębowe lub mieszane sosnowo-dębowe. Wskazany jest
domieszkowy udział brzozy. Nie powinno się preferować nadmiaru sosny w drzewostanie,
gdyż jej dominacja powoduje ekspansję silnie konkurencyjnej borówki czarnej. Należy
ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na korzyść innych rębni.
Brzeżne partie dąbrowy i pobocza dróg to miejsce występowania tak cennych gatunków, jak
arnika górska Arnica montana, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, podkolan
biały Platanthera bifolia, prosienicznik plamisty Hypochoeris maculata, szczodrzeniec
rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis i sasanka otwarta Pulsatilla patens. Wskazane jest
głównie utrzymywanie szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. Zachowanie
ww. gatunków wymaga optymalnych warunków świetlnych, w tym ograniczania
nadmiernego udziału drzew i krzewów silnie zacieniających brzeżne partie lasów. W
przypadku leńca, arniki i sasanki wskazane jest częściowe naruszanie runa i gleby, aby dać
możliwości reprodukcji generatywnej i ograniczyć konkurencję innych roślin. Szczególną
ostrożność trzeba zachować przy jakichkolwiek pracach leśnych.
Obszar 39 – kompleks borów mieszanych, w tym głównie lasów prywatnych, na wschód od
wsi Konopaty Nowe.
W niektórych partiach tych lasów koncentrują się najliczniejsze na terenie parku
krajobrazowego stanowiska arniki górskiej Arnica montana i sasanki otwartej Pulsatilla
patens. Sprzyja im luźny drzewostan i przerębowe formy gospodarowania. Wskazane jest
więc zachowanie nadal luźnych drzewostanów oraz korzystnych warunków świetlnych w
borach mieszanych i na ich brzegach, w tym ograniczanie nadmiernego udziału jakichkolwiek
gatunków silnie zacieniających. Nie należy preferować nadmiaru sosny w drzewostanie, gdyż
jej dominacja powoduje rozrost silnie konkurencyjnej borówki czarnej. Należy stosować
nadal przerębowe formy gospodarowania. Sugeruje się ponadto pozostawianie w miarę
szerokich poboczy dróg leśnych. Nie należy dopuszczać do zbyt dużego pokrycia runa i
mchów. W przypadku sasanki wskazane jest naruszanie runa i odsłanianie gleby wokół
osobników, aby możliwe było kiełkowanie nasion. Zalecane jest też prowadzenie czynnej
ochrony, polegającej na zabezpieczaniu (np. suchymi gałęziami) osobników i organów
generatywnych przed zgryzaniem przez zwierzynę.
Obszar 40 – bory mieszane i fragmenty ciepłolubnych dąbrów na zachód od wsi Glinki.
W kompleksie leśnym i na szerokim poboczu leśnej drogi zachowały się jeszcze niektóre
gatunki światłolubne, np.
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jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, miodunka wąskolistna Pulmonaria
angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum i leniec bezpodkwiatkowy Thesium
ebracteatum. Dla ich zachowania konieczne jest utrzymanie jak najbardziej korzystnych
warunków świetlnych w lasach, głównie przez preferowanie drzewostanów o małym zwarciu
i ograniczanie udziału gatunków zacieniających, jak np. grab, świerk i czeremcha
amerykańska. Należy utrzymywać drzewostany albo dębowe, albo mieszane sosnowodębowe. Wskazany udział brzozy. Nie powinno się preferować wyłącznego udziału sosny w
drzewostanie, gdyż jej dominacja powoduje ekspansję silnie konkurencyjnej borówki czarnej.
Wskazane jest utrzymywanie szerokich poboczy wzdłuż brzegu lasu i dróg leśnych. W
przypadku leńca wskazane jest częściowe naruszanie runa i gleby, aby dać możliwości
reprodukcji generatywnej i ograniczyć konkurencję innych roślin. Szczególną ostrożność
trzeba zachować przy wszelkich pracach leśnych.
Obszar 41 – północno-zachodnia część kompleksu torfowiskowego objęta granicami
rezerwatu „Mszar Płociczno” oraz kompleksy świeżych borów na północ i zachód od
torfowiska.
W północno-zachodniej części kompleksu torfowiskowego występują partie oligotroficznego
torfowiska wysokiego oraz bory bagienne i brzezina bagienna. Na torfowisku występuje m.in.
bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, rosiczka
okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna Carex limosa i sit drobny Juncus
bulbosus. Dla zachowania stanowisk cennej flory nie należy przeprowadzać odwodnień, a
istniejące rowy nie powinny być odnawiane. Nie należy dopuszczać do zarośnięcia torfowiska
zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy prowadzić na torfowisku ochronę czynną –
usuwać krzewy i drzewa. Wskazane jest nie ograniczać wpływu dzikich zwierząt, gdzie w
miejscach ich „kąpieli” optymalne warunki mają rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia,
turzyca bagienna Carex limosa i sit drobny Juncus bulbosus.
Bór bagienny i brzezina bagienna to siedlisko licznego występowania takich gatunków, jak
bagno zwyczajne Ledum palustre i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. W młodych
stadiach rozwojowych boru bagiennego została odnaleziona ostatnio bażyna czarna Empetrum
nigrum. Gatunki te nie wymagają działań ochronnych, gdyż w większości ich siedliska
występują w granicach rezerwatu.
W świeżych borach sosnowych występuje m.in. widlicz spłaszczony Diphasiastrum
complanatum, widłak goździsty Lycopodium clavatum i pomocnik baldaszkowy Chimaphila
umbellata. Dla ich zachowania należy nie dopuszczać do zarastania niższych warstw borów
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świeżych przez liściaste krzewy i drzewa, co prowadzi do tworzenia się borów mieszanych.
Szczególnie szkodliwy jest wpływ czeremchy amerykańskiej. W razie wyraźnych tego typu
zmian należy prowadzić ochronę czynną – wycinać zacieniający i zwiększający trofię gleby
liściasty podrost.
Obszar 42 – brzeżne partie borów mieszanych i sosnowych na południowy wschód od
Beśnicy.
Na szerokim poboczu drogi leśnej, przy borze mieszanym rośnie bardzo rzadka w Polsce
paproć – podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum. W innych miejscach na brzegach
borów rośnie szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis. Dla zachowania tych
gatunków niezbędne jest utrzymanie widnych brzegów lasów i szerokich poboczy dróg.
Zachowanie gatunków wymaga optymalnych warunków świetlnych, w tym ograniczania
nadmiernego udziału drzew i krzewów silnie zacieniających. Nie należy poboczy zalesiać. W
przypadku podejźrzona wskazane jest ewentualne wycinanie zarośli, w tym nadmiaru jeżyn.
Szczególną ostrożność trzeba zachować przy jakichkolwiek pracach leśnych.
Obszar 43 – południowo-wschodnia część kompleksu torfowiskowego objęta granicami
rezerwatu „Mszar Płociczno” oraz kompleks borów na południe od torfowiska.
W południowo-wschodniej części kompleksu torfowiskowego, mającego charakter głównie
mezotroficzny, występują ekosystemy o charakterze torfowisk przejściowych oraz
mechowisk. Występuje tu mchy błotniszek wełnisty Helodium blandowii i torfowiec
Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, a także bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata,
trzcinnik prosty Calamagrostis stricta, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca
strunowa Carex chordorrhiza i nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata. Celem
zachowania cennej flory nie należy w tych obiektach przeprowadzać odwodnień, a istniejące
rowy nie powinny być odnawiane. Nawet wskazana jest zastawka dla zatrzymania nadmiaru
wiosennych wód. Nie należy zalesiać torfowisk, ani też dopuszczać do silnego zarośnięcia
wysokimi gatunkami szuwarowymi (trzcina) oraz zaroślami i lasem. W razie potrzeby należy
prowadzić na torfowiskach ochronę czynną – użytkować mechowiska ekstensywnie (kosić co
parę lat) oraz usuwać krzewy i drzewa z rożnego typu torfowisk. Wyjątkiem jest mech
błotniszek wełnisty Helodium blandowii i nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, gdyż
gatunki te znoszą zacienienie.
Grzybienie białe Nymphaea alba, występujące w wysychającym, reliktowym jeziorze, nie
wymagają działań ochronnych.
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W suchych i świeżych borach rośnie widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum, widlicz
spłaszczony Diphasiastrum complanatum i widłak goździsty Lycopodium clavatum. Należy
utrzymać ich stanowiska, nie dopuszczać do zarośnięcia niższych warstw borów przez
nadmiar mchów, borówki czarnej i liściastych krzewów. W razie niepokojących zmian należy
prowadzić ochronę czynną – wycinać zacieniający i prowadzący do zwiększenia trofii gleby
podrost liściasty.
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i wroniec widlasty Huperzia selago,
występujące głównie w wilgotnych borach mieszanych, nie wymagają działań ochronnych.

2.Ochrona dziedzictwa kulturowego
2.1.Obiekty lub zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków
1)Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajdują się
następujące obiekty lub zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków KujawskoPomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Toruniu i WarmińskoMazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Olsztynie.
Tabela Obiekty wpisane do rejestru zabytków stan na 15.05.2009 r.
Lp.

Gmina/Miejscowość

Nr rejestru

Data wpisu do
rejestru

kościół parafialny p.w. śś. Wawrzyńca i
Mikołaja, drewniany z 1717 r.
grodzisko późnośredniowieczne

A/366

13.07.1936 r.

C/5

18.12.1933 r.

kościół parafialny p.w. św. Krzyża
z urządzeniem wnętrza, 1765-1773 r.
grodzisko wczesnośredniowieczne
AZP 36-53

A/329

17.10.1929 r.

C/64

09.01.1968 r.

młyn w zespole młyńskim z 1905 r.

A/328/1

24.11.1988 r.

dom w zespole młyńskim z 1912 r.

A/328/2

24.11.1988 r.

grodzisko wczesnośredniowieczne
AZP 37-53
woj. warmińsko-mazurskie

C/66

27.01.1968 r.

kościół ewangelicko-augsburski,
ob. rzymsko-katolicki fil. p.w. MB
Anielskiej, k. XIX w., 1911 r.

A/4168

26.04.2000 r.

Opis obiektu
woj. kujawsko-pomorskie

Gmina Bartniczka
1.
Radoszki
2.

Radoszki

Miasto Górzno
3.
Górzno
4.

Górzno

Gmina Górzno
5.
Traczyska –
Czarny Bryńsk
6.
Traczyska –
Czarny Bryńsk
Gmina Świedziebnia
7.
Księte

Gmina Lidzbark
8.
Bryńsk

2)Ustalenia dla obiektów lub zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
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Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162 z dnia 17 września 2003 r., poz. 1568 z późniejszymi
zmianami), ochrona zabytków polega, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu m.in., trwałe zachowanie zabytków oraz ich
zagospodarowanie i utrzymanie. Zgodnie z w/w ustawą wszelkie prace
konserwatorskie,

restauratorskie,

roboty

budowlane,

prowadzenie

badań,

przemieszczanie zabytku, dokonywanie podziału, zmiana przeznaczenia lub sposobu
korzystania z tego zabytku, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru
zbytków wymagają pozwolenia Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
2.2.Zadania ochronne zasobów kulturowych
1)Wsie o zachowanym układzie i zabudowie o wartościach kulturowych.
a)na obszarze Parku znajdują się następujące wsie o zachowanym układzie i
zabudowie o wartościach kulturowych:
- z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Bartniczka, Zdroje, Fijałki,
Górzno, Małe Leźno, Okalewko, Radoszki, Wielkie Leźno, Wierzchownia,
Zaborowo, Zembrze;
- z obszaru województwa mazowieckiego: Konopaty, Sinogóra, Syberia;
- z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego: Bryńsk-Kolonia, Klonowo;
b)ustala się dla wymienionych wsi następujące zadania ochronne:
-zachowane

układy

i

zabudowa

o

wartościach

kulturowych

podlegają

kompleksowej ochronie,
-należy zapewnić właściwą integrację przestrzenną nowej zabudowy z
istniejącymi elementami zagospodarowania oraz z elementami naturalnego
krajobrazu tworzącymi kompozycję o wartościach kulturowych,
-należy stosować w budownictwie formy architektoniczne nawiązujące do tradycji
regionalnych,
-zaleca się dla w/w wsi opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w oparciu o pełną charakterystykę zasobów kulturowych wraz z
analizą powiązań z terenami sąsiednimi;
2)Zespoły dworsko-parkowe i zieleń urządzona.
a)na obszarze Parku znajdują się następujące zespoły dworsko-parkowe:
-Gutowo (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie), z zachowanym dworem i
parkiem,
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-Górzno-Wybudowanie (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie), z zachowanym
parkiem,
b)na obszarze Parku znajduje się następująca zieleń urządzona:
-m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) – park miejski,
c)ustala się dla wymienionych obiektów następujące zadania ochronne:
–zespoły dworsko-parkowe podlegają ochronie jako kompleksy zabytkowe i
przyrodnicze stanowiące integralną całość o dużych walorach krajobrazowych.
Ponadto zabytkowe parki są autonomicznymi dziełami sztuki o wartościach
historycznych, artystycznych, przyrodniczych i naukowych,
-należy dążyć do ich utrzymania z kontynuacją bądź odtworzeniem relacji
przestrzennych pomiędzy elementami składowymi poszczególnych założeń,
-postuluje się przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych założeń dworskoparkowych i zieleni urządzonej,
-wszelkie prace rewaloryzacyjne, urządzeniowe i porządkowe wymagają zgody
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków;
3)Obiekty sakralne.
a)na obszarze Parku znajdują się następujące obiekty sakralne:
- Radoszki (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - kościół, dzwonnica i
plebania,
- m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) – kościół, kościół ewangelicki (ob. dom
kultury), 3 plebanie, organistówka (ob. funkcja mieszkalna), zakrystianówka ul.
Freta 19, pastorówka ul. Kościuszki 2;
-Bryńsk (gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie) - kościół ewangelickoaugsburski (ob. rzymsko-katolicki),
- oraz liczne kapliczki, figurki i krzyże przydrożne znajdujące się na terenie całego
Parku;
b)ustala się dla wymienionych obiektów następujące zadania ochronne:
–jako obiekty o wybitnej wartości zabytkowej i walorach krajobrazowych
podlegają bezwzględnej ochronie,
-należy zachować historyczne relacje przestrzenne pomiędzy ich poszczególnymi
elementami składowymi,
-wszelkie prace projektowe, remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne powinny
być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4)Cmentarze i miejsca pamięci narodowej
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a)na obszarze Parku znajdują się następujące cmentarze i miejsca pamięci:
-Gutowo (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - cmentarz ewangelicki,
- Radoszki (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) – dwa cmentarze
katolickie,
- m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) - przykościelny katolicki, parafialny
katolicki, ewangelicki, żydowski (zlikwidowany),
- Brodniczka (gm. Świedziebnia woj. kujawsko-pomorskie) – cmentarz,
- Bryńsk (gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie) – cmentarz,
- Syberia (gm. Lubowidz woj. mazowieckie) – cmentarz katolicki,
-Zieluń (gm. Lubowidz woj. mazowieckie) – cmentarz katolicki,
- ponadto na terenie Parku znajdują się liczne miejsca pamięci narodowej
upamiętniające martyrologię narodu polskiego z okresu powstania styczniowego
1863 r. i z okresu II wojny światowej,
b)ustala się dla wymienionych obiektów następujące zadania ochronne:
-cmentarze i miejsca pamięci jako pomniki historii podlegają bezwzględnej
ochronie,
-szczególną opieką należy objąć cmentarze nieczynne (zwłaszcza zlokalizowane
poza zwartą zabudową wsi) – gdzie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i
urządzeń kolidujących z pierwotną funkcją, ochrona przed dewastacją oraz
powinny

one

być

uporządkowane

wg

szczegółowych

wytycznych

Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,
-wszelkie działania podejmowane na terenie zabytkowych cmentarzy wymagają
zgody Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków;
5)Obiekty techniki i kultury materialnej.
a)na obszarze Parku znajdują się następujące obiekty techniki i kultury materialnej:
- Bartniczka (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - przepust wodny (pod
linią kolejową),
- Gutowo (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - gorzelnia,
- Radoszki (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - dworzec kolejowy,
budynki mieszkalne PKP, magazyn kolejowy,
- Zembrze (gm. Brzozie woj. kujawsko-pomorskie) – mleczarnia, młyn wodny,
- Traczyska (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – młyn wodny,
- Wierzchownia (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – młyn wodny (ruina),
- m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) – młyn wodny,
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b)ustala się dla powyższych obiektów następujące zadania ochronne:
-jako obiekty związane z historią techniki i cywilizacji podlegają ochronie i
powinny być zachowane w dobrym stanie,
-należy dążyć do ich utrzymania,
-wszelkie prace projektowe, remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne powinny
być uzgadniane z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków;
6)Obiekty użyteczności publicznej.
a)na obszarze Parku znajdują się następujące obiekty użyteczności publicznej:
- Radoszki (gm. Bartniczka woj. kujawsko-pomorskie) - szkoła;
- Wielkie Leźno (gm. Brzozie woj. kujawsko-pomorskie) - szkoła;
- Zembrze (gm. Brzozie woj. kujawsko-pomorskie) – d. szkoła, poczta,
- Beśnica (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – leśniczówka, d. strażnica
graniczna (ob. gajówka), d. strażnica graniczna (ob. budynek gospodarczy przy
gajówce),
- Borek (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – leśniczówka,
- Bryńsk (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – leśniczówka,
- Buczkowo (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – leśniczówka,
- Czarny Bryńsk (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – dwie d. szkoły,
- Fijałki (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – d. szkoła,
- Karw (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – d. komora celna,
- Kozie Błotko (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – d. leśniczówka,
- Nowy Świat (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) - d. szkoła, d. leśniczówka,
d. strażnica graniczna (d. gajówka, ob. funkcja mieszkalna),
- Ruda (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – leśniczówka,
- Zaborowo (gm. Górzno woj. kujawsko-pomorskie) – szkoła,
- m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) - komenda policji, d. gmach banku, d.
poczta, szkoła, leśniczówka,
- Bryńsk (gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie) - szkoła,
- Bryńsk Ostrowy (gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie) - szkoła,
- Nowy Zieluń (gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie) - szkoła,
b)ustala się dla wymienionych obiektów następujące zadania ochronne:
-jako obiekty o wartości historycznej podlegają ochronie,
-należy utrzymać (tam gdzie jest to możliwe) dotychczasowe sposoby
użytkowania, a w przypadkach zmiany tego użytkowania na nowe funkcje należy
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dostosować te funkcje do specyfiki obiektu, z zachowaniem historycznych relacji
przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami,
-wszelkie prace projektowe, remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne powinny
być uzgadniane z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków;
8)Stanowiska archeologiczne
a)na obszarze Parku znajdują się 3 stanowiska archeologiczne posiadające własną
ekspozycję w terenie:
-

Radoszki

(gm.

Bartniczka

woj.

kujawsko-pomorskie)

-

grodzisko

późnośredniowieczne,
- m. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) - grodzisko wczesnośredniowieczne,
-Księte

(gm.

Świedziebnia

woj.

kujawsko-pomorskie)

grodzisko

wczesnośredniowieczne,
b)na obszarze Parku znajduje się łącznie kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych
nie posiadających własnej ekspozycji w terenie,
c)ustala się dla stanowisk archeologicznych następujące zadania ochronne:
-zakaz ingerencji w substancję stanowisk archeologicznych posiadających własną
ekspozycję w terenie,
-ingerencja w substancję stanowisk archeologicznych nie posiadających własnej
ekspozycji w terenie jest możliwa pod warunkiem powiadomienia Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków o przystąpieniu do przygotowania inwestycji z uwagi
na

konieczność

wykonania

archeologicznych

badań

wykopaliskowych

poprzedzających procesy inwestycyjne,
-należy prowadzić ciągłe badania archeologiczne na wszystkich obszarach
badawczych Archeologicznego Zdjęcia Polski obejmujących obszar Parku,
-należy

prowadzić

archeologiczne

badania

ratownicze

na

stanowiskach

zagrożonych czynnikami zewnętrznymi.

3.Ochrona wód i gospodarka wodna
1)Ewentualne działania wiążące się ze zmianą stosunków wodnych na obszarze Parku
mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy mają służyć celom ochrony przyrody,
zrównoważonego wykorzystania użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
Plany tego rodzaju działań muszą być poprzedzone oceną ich wpływu na środowisko
przyrodnicze, a ich realizacja wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Parku;
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2)Na obszarze Parku należy całkowicie zrezygnować z działań wymienionych poniżej, za
wyjątkiem

niezbędnych

działań

służących

ochronie

przeciwpowodziowej

i

przeciwpożarowej oraz ochronie przyrody, realizowanych w porozumieniu z
Dyrektorem Parku :
a)podejmowania działań mających na celu regulację i piętrzenie wód,
b)budowy nowych obiektów hydrotechnicznych na ciekach podstawowych,
c)wykonywania melioracji odwadniających,
d)wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących pogorszyć stan środowiska;
3)Utrzymać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanałów
dla zapewnienia swobodnego i bezpiecznego spływu wód powodziowych i lodów;
4)Wszelkie prace porządkowe, remontowe i konserwacyjne na brzegach i w obrębie
koryt cieków i rowów melioracji podstawowej oraz zbiorników wodnych na obszarze
Parku powinny być prowadzone w porozumieniu z Dyrektorem Parku. Zaleca się, aby
niezbędne prace w korytach cieków podstawowych były prowadzone wyłącznie w
terminie : od 01 czerwca do 30 września;
5)Ewentualna realizacja działań, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3), nie może
spowodować pogorszenia warunków życia biologicznego w wodach na obszarze
Parku;
6)Na obszarze Parku należy w szczególności zachować i chronić :
a)małe, naturalne zbiorniki wodne, torfowiska, bagna, mokradła i podmokłości
stanowiące obszary naturalnej retencji wód,
b)obszary źródliskowe i wododziałowe,
c)cieki jako korytarze ekologiczne umożliwiające swobodne migracje hydrobiontów
(Brynica, Górzanka);
7)Utworzyć wokół akwenów i wzdłuż cieków na obszarze Parku pasy ochronne, czyli
tereny wolne od zabudowy kubaturowej, których szerokość – minimum 100 m,
powinna zostać ustalona w planach zagospodarowania przestrzennego (na terenie
pasów ochronnych zabrania się: budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów i
urządzeń, prowadzenia i rozbudowy instalacji podziemnych za wyjątkiem służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej);
8)Utrzymać rzędną poziomu lustra wody na wszystkich jeziorach i ciekach zgodnie z
aktualnymi pozwoleniami wodno-prawnymi wydanymi przez uprawnione do tego
organy administracji;
9)Na terenach Parku, na których wody podziemne są intensywnie zasilane
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powierzchniowo, szczególnie na obszarach bezodpływowych, należy eliminować
możliwość :
a)odprowadzania ścieków do ziemi,
b)lokalizowania

inwestycji,

które

mogą

zanieczyścić

wody

podziemne,

w

szczególności: składowisk odpadów i wylewisk odpadów, magazynów produktów
chemicznych i ropopochodnych, ferm chowu zwierząt;
10)Ograniczanie spływów do wód zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych
poprzez racjonalizację gospodarki nawozami sztucznymi oraz poprzez wprowadzanie
pasów zieleni ochronnej (strefy buforowe) wzdłuż obrzeży zbiorników, cieków i
rowów melioracyjnych.
11)zachowanie jak najwyższego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na
terenach przewidzianych do zabudowy.
12)zmniejszanie intensywności wykorzystania użytków rolnych położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych z preferencją zwiększania
udziału trwałych użytków zielonych.
13)Ustala się następujące, podstawowe działania w zakresie porządkowania gospodarki
ściekowej na obszarze Parku oraz w zlewniach cieków mających wpływ na jakość wód
powierzchniowych w Parku :
a)budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych z lokalnym lub grupowym
oczyszczaniem ścieków na terenach zwartej zabudowy ; stosowanie indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków w przypadku zabudowy rozproszonej,
b)osiąganie

przez

oczyszczalnie

ścieków

stopnia

redukcji

zanieczyszczeń,

wynikającego z wymogów ochrony odbiornika,
c)likwidowanie nieszczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych oraz
nielegalnych odprowadzeń ścieków do wód i do ziemi,
d)usuwanie

zawartości

zbiorników

bezodpływowych

do

punktów

zlewnych

oczyszczalni ścieków,
e)podczyszczanie

ścieków

opadowych

i

roztopowych

odprowadzanych

z

zanieczyszczonych nawierzchni utwardzonych;
f)wyposażenie gospodarstw rolnych w płyty obornikowe oraz w zbiorniki na
gnojówkę.

86

4.Gospodarka odpadami
1)Niezbędne jest zlikwidowanie na obszarze Parku wszystkich “dzikich” wysypisk
odpadów;
2)Unieszkodliwianie odpadów powstających na obszarze Parku powinno się odbywać
wyłącznie w obiektach, w tym składowiskach odpadów, eksploatowanych poza
obszarem Parku;
3)W celu usprawnienia gospodarki odpadami ustala się :
a)wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na obszarze Parku, w tym i w ośrodkach
turystycznych,
b)dążenie

do

organizowania

rejonowych

systemów

gospodarki

odpadami,

funkcjonujących w oparciu o obiekty unieszkodliwiania odpadów, położone poza
obszarem Parku - obsługujące teren Parku niezależnie od podziału gminnego,
c)usuwanie odpadów w sposób zorganizowany przez uprawnione, specjalistyczne
jednostki wywozowe, w oparciu o indywidualne umowy zawierane z właścicielami
nieruchomości, z systematyczną kontrolą ich realizacji,
d)zorganizowanie ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów na potrzeby
uczestników wypoczynku świątecznego w miejscowościach: Górzno, Leźno,
Wierzchownia, Księte i Piaseczno;
e)wyposażenie szlaków turystycznych w pojemniki na odpady;
f)usuwanie z terenu Parku pokryć dachowych z materiałów budowlanych
zawierających azbest.

5.Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
1)Zaleca się stosowanie następujących zasad ochrony powietrza na obszarze Parku :
a)ograniczać

tzw.

emisję

niską

zanieczyszczeń

energetycznych

poprzez

upowszechnianie i wprowadzanie bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł ciepła,
szczególnie w nowo budowanych obiektach,
b)ograniczać emisję zanieczyszczeń technologicznych i komunalno-bytowych poprzez
zakaz lokalizacji instalacji i urządzeń wymagających pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza,
c)realizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w istniejących budynkach, w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,
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d)stosowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych w
obiektach produkcyjnych i usługowych - w pierwszej kolejności poprzez wdrażanie
czystszych technologii,
e)nie dopuszczanie do lokalizowania nowych obiektów, mogących w sposób istotny
pogorszyć jakość powietrza na obszarze Parku, w tym emisji zanieczyszczeń
złowonnych,
f)ograniczenie turystyki samochodowej, a rozwijanie turystyki rowerowej,
g)zakaz organizowania imprez motorowych, rajdów samochodowych i motocyklowych
oraz innych, w tym tzw. „czterokołowców”,
h)zakaz użytkowania urządzeń nagłaśniających i organizowania imprez plenerowych
bez uzgodnienia z Dyrektorem Parku,
i)zakaz używania sprzętu motorowodnego na jeziorach,
j)rozwój sieci dróg rowerowych,
k)wprowadzanie

wzdłuż

dróg

pasów

zieleni

izolacyjnej,

ograniczających

rozprzestrzenianie się spalin, tzw. emisji wtórnej zanieczyszczeń oraz hałasu,
l)likwidację z nawierzchni dróg materiałów pylących,
ł)utrzymanie nawierzchni drogowych w dobrym stanie technicznym.

6.Zapobieganie poważnym awariom
1)W celu ochrony środowiska Parku przed ewentualnym, awaryjnym zanieczyszczeniem
substancjami niebezpiecznymi niezbędne są następujące działania zapobiegawcze:
a)eliminowanie transportu substancji niebezpiecznych przez obszar Parku, z wyjątkiem
niezbędnych przewozów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych z
terenu Parku oraz dostawami paliw płynnych dla potrzeb lokalnych,
b)kontrolowanie przez właściwe służby obiektów i instalacji zawierających substancje
niebezpieczne oraz przewozów substancji niebezpiecznych na obszarze Parku.

7.Rolnictwo i gospodarka surowcami
1)W celu ograniczenia niepożądanego oddziaływania gospodarki rolnej gospodarki
surowcami na środowisko przyrodnicze Parku zaleca się :
a)sukcesywne wprowadzanie proekologicznych form gospodarki rolnej, szczególnie
rolnictwa ekologicznego i integrowanego,
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b)stosowanie płodozmianu oraz zabiegów ograniczających straty składników
pokarmowych z gleby i ograniczających erozję,
c)stosowanie w pierwszym rzędzie nawozów organicznych powstających w
gospodarstwach oraz traktowanie nawozów mineralnych jako uzupełnienia
wymaganej dawki nawozowej,
d)preferowanie naturalnych środków ochrony roślin,
e)wykluczenie eksploatacji surowców naturalnych, w szczególności kruszyw, kredy
jeziornej i torfu, na nowych terenach oraz zakończenie i rekultywację terenów
aktualnie eksploatowanych,
f)zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych;
2)Rozważyć należy możliwość renaturyzacji łąk i pastwisk położonych na obszarze
Parku, na glebach organicznych, gdzie zaprzestano użytkowania kośnego lub
pastwiskowego;
3)Niezbędne jest pilne podjęcie działań mających na celu ograniczenie oddziaływania
ferm tuczu trzody chlewnej na środowisko, w szczególności na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powietrze atmosferyczne. Wielkość hodowli trzody chlewnej nie
powinna być zwiększana ponad aktualne możliwości produkcyjne, przy obecnie
stosowanej technologii chowu zwierząt i sposobie gospodarowania gnojowicą;
4)Wyklucza się na obszarze Parku lokalizowania nowych ośrodków chowu zwierząt,
stosujących bezściółkową metodę hodowli;
5)Zaleca się wspieranie działań podejmowanych przez właścicieli i dzierżawców
gospodarstw rolnych na obszarze Parku oraz w zlewniach cieków mających wpływ na
jakość wód powierzchniowych w Parku, w zakresie :
a)budowy i zakupu urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i
zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych (przede wszystkim szczelnych płyt
obornikowych, szczelnych zbiorników na gnojowicę, gnojówkę i wody gnojowe),
b)budowy i zakupu urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem soków
kiszonkowych do wód i gruntu;
6)Zaleca się wprowadzenie do hodowli i uprawy starych tradycyjnych ras zwierząt i
gatunków roślin.

8.Gospodarka rybacka
1)Na terenie Parku nie należy lokalizować nowych ośrodków hodowli ryb;
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2)Zaleca się przestrzeganie następujących zasad przy podejmowaniu ewentualnych
działań

prowadzących

do

zwiększenia

zdolności

produkcyjnych

.........................istniejącego ośrodka hodowli ryb w Grzmięcy :
a)ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych z ośrodka hodowlanego do wód
powierzchniowych nie powinny ulec zwiększeniu,
b)parametry jakościowe ścieków odprowadzanych z hodowli, określone w dotychczas
wydanych pozwoleniach wodnoprawnych nie powinny być przekraczane,
c)nie należy zwiększać istniejącego piętrzenia wody,
d)powinny być stosowane rozwiązania uniemożliwiające lub ograniczające ucieczki ryb
z hodowli do Skarlanki;
3)Dopuszcza się restytucję raka szlachetnego do wytypowanych jezior Parku;
4).....................Zaleca się wytypowanie łowisk trociowych na rzece Drwęcy;
5)Przy prowadzeniu gospodarki rybackiej na terenie Parku należy dążyć do zachowania
zbliżonego do naturalnego składu ichtiofauny, w tym poprzez ograniczenie liczebności
zasiedlonych gatunków obcych i zakaz wprowadzania nowych gatunków, bez
uzgodnienia z Dyrektorem Parku.

9.Leśnictwo
1)Podstawową

zasadą

gospodarki

leśnej

na

terenie

Parku

jest

zachowanie

wielofunkcyjnego charakteru lasu; zachowanie zdrowych ekosystemów leśnych o
składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem oraz dostosowanie lasu do pełnionych
funkcji (nie sprzecznych z funkcją ochrony przyrody i krajobrazu).
W związku z tym zaleca się:
a)przywracanie

zbliżonej

do

naturalnej,

pełnej

struktury

gatunkowej,

wielowarstwowej (piętrowej) i wiekowej fitocenoz leśnych,
b)przy przebudowie drzewostanów - kierowanie się zasadą wyboru takiej rębni, która
w maksymalny sposób umożliwia naturalne odnawianie się lasu i rozwój
wielowarstwowej struktury drzewostanów,
c)wokół wszystkich śródleśnych zbiorników wodnych i torfowisk - pozostawienie
zadrzewionej strefy ochronnej wokół zbiornika (o szerokości min. 10 m) w
przypadku terenu płaskiego lub strefy sięgającej do górnej krawędzi stoku (skarpy)
w przypadku terenu nachylonego; w strefie tej wyeliminowanie pozyskiwania
drewna (za wyjątkiem drzew opanowanych przez szkodniki),
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d)zaniechanie melioracji odwadniających (z dopuszczeniem w szczególnych
przypadkach możliwości proochronnych regulacji stosunków wodnych),
e)ograniczenie zastosowania rębni grupy I oraz powierzchni zrębów zupełnych i
elastyczne

prowadzenie

linii

zrębowych,

uwzględniające

zróżnicowanie

mikrosiedlisk, drzewostanów i konfiguracji terenu, w sposób zapewniający
najkorzystniejsze warunki dla inicjowania i rozwoju odnowienia lasu oraz ochrony
krajobrazu leśnego,
f)preferowanie czynników wzmagających trwałość lasu w całym postępowaniu
hodowlanym i ochronnym (zgodność z warunkami siedlisk, naturalność,
rodzimość, różnorodność, witalność, bogactwo genetyczne),
g)przywracanie utraconej różnorodności biocenoz leśnych i wzbogacenie krajobrazu
leśnego przez różnicowanie, zgodnie z warunkami naturalnymi, struktury
gatunkowej, wiekowej, warstwowej i przestrzennej drzewostanów,
h)pozostawianie w drzewostanach dojrzałych do wyrębu, a w miarę możliwości i w
młodszych, niektórych starych drzew do ich fizjologicznej starości, a nawet
biologicznej śmierci oraz wybranych drzew martwych i drzew dziuplastych - jako
siedziby licznych organizmów roślinnych i zwierzęcych decydujących o bogactwie
i procesach samoregulacji w przyrodzie, jak również wzbogacanie składu
gatunkowego drzewostanów i rozpraszanie ryzyka hodowlanego na możliwie dużą
liczbę gatunków drzew i krzewów leśnych,
i)nadawanie

priorytetów

zabiegom

profilaktycznym

oraz

biologicznym

i

mechanicznym metodom ochrony lasu przed metodami chemicznymi, które winny
być traktowane jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innej alternatywy,
j)zróżnicowane traktowanie drzewostanów pod względem wymogów higieny lasu. W
drzewostanach zdrowych, nie zagrożonych przez szkodliwe owady leśne i grzyby
patogeniczne, należy pozostawić w lesie drobne gałęzie i drzewa martwe w celu
powstrzymania procesów degradacyjnych gleb leśnych i przyspieszenia obiegu
materii, zaś w drzewostanach silnie osłabionych, chorych i zagrożonych pożarem
należy dążyć do pełnej higieny lasu,
k)wprowadzanie okresowego zakazu wstępu na obszary leśne zniszczone w wyniku
nadmiernej penetracji pieszej i przez obozowiska; tworzenie warunków do
regeneracji runa i podszytu,
l)maksymalne ograniczenie stosowania środków chemicznych do zwalczania gradacji
owadów, stosowanie biologicznych form ochrony lasu,
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m)dostosowanie okresu pozyskiwania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia
lasów

owadami,

patogennymi

grzybami

i

niekorzystnymi

czynnikami

klimatycznymi oraz do możliwości wykorzystania przez zwierzynę kopytną
cienkiej kory na leżących drzewach,
n)pozostawianie drzew dziuplastych, pomnikowych i z gniazdami ptaków,
o)maksymalne ograniczanie, a docelowo wyeliminowanie wypalania pozostających
na zrębie resztek materii organicznej (zastąpienie wypalania rozdrabnianiem
mechanicznym),
p)w cięciach przerębowych, pielęgnacyjnych i sanitarnych pozostawianie części
martwych drzew stanowiących ostoje wielu organizmów leśnych, m.in. rzadkich
gatunków roślin i zwierząt związanych z występowaniem dużych, starych
kompleksów leśnych,
r)stosowanie

do

remontu

dróg leśnych

wyłącznie

materiału

miejscowego

pochodzenia, z zakazem stosowania gruzu, żużla i innych odpadów,
s)zlikwidowanie i oczyszczenie śródleśnych, “dzikich” wysypisk odpadów,
t)lokalizowanie obozowisk i stanic wodnych na obrzeżach kompleksów leśnych, w
obszarach, na których istnieje możliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego i
skutecznego ograniczenia zniszczeń,
u)ograniczenie penetracji terenów leśnych pojazdami mechanicznymi poprzez
udostępnianie do ruchu tylko nielicznych dróg leśnych,
w)wyposażenie pól biwakowych w wybieralne (szczelne) zbiorniki bezodpływowe;
2)W zakresie kształtowania przestrzeni leśnej, zadrzewień i zakrzewień zaleca się :
a)kształtowanie struktury użytkowania gruntów na obszarze Parku m.in. przez
zwiększenie powierzchni terenów leśnych,
b)prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami
urządzenia lasów dla Nadleśnictw Brodnica, Skrwilno i Lidzbark, a w
szczególności: racjonalne wykorzystanie zasobów drzewnych, nie przekraczanie
etatu cięć rębnych, stosowanie wyłącznie rębni częściowych i gniazdowych,
dążenie do urozmaiconej struktury piętrowej i wiekowej drzewostanów, dążenie do
wykształcenia składu gatunkowego drzewostanów zbliżonych do naturalnego,
stosowanie materiału nasiennego pochodzenia miejscowego oraz nie wprowadzenie
gatunków drzew obcych i niezakładanie plantacji drzew szybko rosnących,
c)opracowanie operatu glebowo-siedliskowego dla obszarów leśnych terenu Parku,
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d)zachowanie w naturalnym stanie wszystkich torfowisk, mokradeł i podmokłości,
bagien oraz zbiorowisk olsów,
e)inicjowanie

naturalnego

odnowienia

lasu

na

wszystkich

siedliskach

z

uwzględnieniem wymogów jakości i pochodzenia w stosunku do gatunków
głównych oraz niezbędnego udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych
dostosowanych do charakteru siedlisk,
f)wzbogacanie granicy las-pole i las-woda przez tworzenie na obrzeżach lasu pasa
ochronnego o szerokości 20-30 m, złożonego z: krzewów, niskich drzew i
krzewów, luźnego piętra górnego jako strefy ekotonowej,
g)wyłączenie terenów leśnych chronionych z użytkowania turystycznego za
wyjątkiem znakowanych szlaków turystycznych,
h)opracowanie

szczegółowego

programu

zalesień

dla

obszaru

Parku,

uwzględniającego areał gruntów nie użytkowanych rolniczo oraz uwarunkowania
ekologiczne i krajobrazowe,
i)łączenie małych kompleksów leśnych; opracowanie planów zalesień i zadrzewień w
gminach, przeciwdziałanie rozdrobnieniu lasów,
j)utrzymanie łączności pomiędzy poszczególnymi enklawami leśnymi a większymi
kompleksami leśnymi, tworzenie zakrzewień, szpalerów drzew i alei śródpolnych
pełniących funkcję m.in. korytarzy ekologicznych,
k)podczas

wprowadzania

zadrzewień

dróg

i

miedz

śródpolnych

(funkcja

biocenotyczna i klimatyczna) w kompleksach upraw wielkoobszarowych preferowanie gatunków nektarodajnych, wytwarzających duże ilości nasion lub
owoców (m.in.: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły,
jarząb zwyczajny, czeremcha zwyczajna, grab zwyczajny, jabłoń dzika, topola
osika, brzoza brodawkowata, sosna pospolita, buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy
oraz krzewy: leszczyna, trzmielina zwyczajna, dziki bez koralowy, głóg
jednoszyjkowy, róża polna, róża pomarszczona, dziki bez czarny),
l)pozostawianie śródpolnych „oczek” wodnych, torfowisk oraz istniejących grup i
kęp drzew lub krzewów,
m)zalesienie gruntów tzw. marginalnych (gleby klasy VI i VIz), w pierwszej
kolejności zagrożonych erozją wodną i wąwozową,
n)dopuszczenie naturalnej sukcesji roślinności na niektórych powierzchniach gruntów
odłogowanych, w szczególności w obrębie
pszennego wadliwego,

kompleksu glebowo-rolniczego 3.
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o)uwzględnianie zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz
obiektów i parków zabytkowych.

10.Łowiectwo
1)Dla prawidłowej eksploatacji awifauny łownej Parku należy utrzymać dotychczas
obowiązujące sposoby gospodarowania tymi gatunkami;
2)Zaleca się nawiązanie przez dyrekcję Parku współpracy

dotyczącej realizacji

wieloletnich planów łowieckich, w sposób zapewniający zachowanie optymalnej
wielkości populacji zwierzyny płowej;
3)Podjąć należy działania zmierzające do ograniczenia liczebności norki amerykańskiej,
jenota oraz lisa, których nadmierna liczebność powoduje zagrożenie dla wielu
gatunków chronionych i łownych.

11.Gospodarka turystyczna
11.1.Ośrodki wypoczynkowe
1)Na terenie Parku bądź w jego sąsiedztwie znajdują się następujące obiekty
wypoczynkowe:

L.p

1.

2.

3.

Rodzaj obiektu
Miasto Górzno
woj. kujawsko-pomorskie
Ośrodek Edukacji
Ekologicznej „Wilga”
tel. (056)4989265
www.wilga.turystyka.pl
Pensjonat „Jagódka”
tel. (056)4989267
www.jagodkagorzno.pl

Hotel Dworek Wapionka
tel. (056)4988233
www.dworekwapionka.pl

Lokalizacja

Tabela Baza noclegowa na obszarze GLPK
Ilość miejsc
Uwagi
noclegowych

ul. Leśna 12

50

ul. Leśna 31

47 (65)

ul. Wczasowa 1

32

- sala konferencyjna
- restauracja
- kawiarnia
- sala wykładowa
- sala jadalna
- plac zabaw
- boisko do koszykówki
- miejsce na ognisko, grill
- wędzarnia ogrodowa
- sprzęt sportoworekreacyjny
- obiekty noclegowe:
„Stary Dworek”
„Dworek Pod Strzechą”
„Stary Młyn”
- sale konferencyjne
- sprzęt sportoworekreacyjny
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4.

Ośrodek Wypoczynkowy
„Zielone Wzgórze”
tel. 504818379
www.zielonewzgorze.net.pl

5.

Schronisko Młodzieżowe
ul. Chopina 1
przy Zespole Szkół
tel. (056)4989107
Gmina Lubowidz
woj. mazowieckie
Gościniec „Myśliwski”
Konopaty 38A
tel. 0604498284
www.gosciniec-mysliwski.pl

6.

7.

Gmina Lidzbark
woj. warmińsko-mazurskie
Ośrodek Wypoczynkowy
„LECH”
tel. (023) 6961319
www.ow-lech.pl

ul. Bożogrobców

13-230 Lidzbark
- Leśniczówka

50 (55)
miejsc
sezonowych
V-IX

100
miejsc
sezonowych

- paintball
- restauracja, grill
- 11 domków letniskowych
- sprzęt wodny
- sala kominkowa
- plac zabaw
- boisko do siatkówki
- miejsce na ognisko, grill
- obiekt czynny w okresie
ferii

- ścieżka dydaktyczna

14

148
miejsc
sezonowych
IV-IX

- na granicy Parku nad jez.
Lidzbarskim
- 37 domków letniskowych
- kawiarnia
- boisko do siatkówki
- miejsce na ognisko
- plac zabaw
- kąpielisko
- sprzęt wodny

2)Ustala się dla wymienionych obiektów zagospodarowania następujące zadania
ochronne:
a) propagowanie

rozwoju

aktywnych

form

turystyki

kwalifikowanej,

tj.

krajoznawczej, rowerowej, konnej itp.,
b)należy dążyć do podnoszenia standardu oferowanych usług,
c) należy dążyć do uwalniania obrzeży jezior od zabudowy turystycznej,
d)preferuje się tworzenie usług (obsługi ruchu turystycznego, usług noclegowych,
usług gastronomicznych, itp.) w adaptowanych na te cele istniejących obiektach po
rolniczych, po przemysłowych, nie użytkowanych obiektach zabytkowych, itp.,
e)zakaz lokalizowania nowej zabudowy na terenach o nachyleniu przekraczającym
10%,
11.2.Gospodarstwa agroturystyczne
1)Na terenie Parku bądź w jego sąsiedztwie znajdują się następujące gospodarstwa
agroturystyczne
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L.p.

1.
2.

3.

Tabela Gospodarstwa agroturystyczne na obszarze GLPK
Miejscowość
Uwagi

Właściciel
woj. kujawsko-pomorskie
Gmina Bartniczka
E. Wróblewska
87-320 Radoszki
tel. +48 56 4936318
„Koziołki”
87-321 Bartniczka
ul. Turystyczna 7
tel. +48 56 4936429
www.wakacje.agro.pl
Gmina Górzno
J. Wiśniewski

4.

"Nad Jeziorem"
E. Radzikowska

5.

G. Kowalska

6.

J. Bibik

7.

Miasto Górzno
„Pod lasem”
E. i H. Cukrowscy

8.

E. i S. Komoszyńscy

9.

„Pod orzechem”
J. Kozakiewicz

10.

"Hajduczek"
A. Pudełko

11.

Dom "Pod Lipami"
H. Tylicki

12.

„Żabka”
G. i R. Betlejewscy

- na granicy Parku
- 20 miejsc noclegowych
- sprzęt sportowo-rekreacyjny
- możliwość wyżywienia

Fijałki 8
87-320 Górzno
tel. +48 56 4989132
Fiałki 3,
tel. +48 56 4989346
www.nadjeziorem.com.pl
Fijałki 22
87-320 Górzno
tel. +48 56 4989280
www.agrokowalska.pev.pl
Fijałki 37
87-320 Górzno
tel. +48 56 4989347

- 2009r. zawieszenie działalności

87-320 Górzno
ul. Mirabelkowa 3/1
tel. +48 56 4989166
www.cukrowscy.pl

- 16 miejsc noclegowych
- sprzęt sportowo-rekreacyjny
- miejsce na ognisko, grill
- plac zabaw
- sala konferencyjna
- jadalnia
- 12 miejsc noclegowych

87-320 Górzno
ul. Mirabelkowa 5
tel. +48 56 4989310
www.ekomoszynska.w.interia.pl
87-320 Górzno
ul. 11 Listopada 5/1
tel. +48 56 4989418
87-320 Górzno
ul. Świerczewskiego1
tel. +48 56 4989250
87-320 Górzno
ul. Nowe Osiedle 6a
tel. +48 56 4989131
87-320 Górzno
ul. Nowe Osiedle 35
tel. +48 56 4989147
www.zabkagorzno.republika.pl

- 19 miejsc noclegowych
- miejsce na ognisko
- sprzęt wodny
- 6 miejsc noclegowych
- miejsce na ognisko, grill

- 12 miejsc noclegowych
- miejsce na ognisko
- plac zabaw

- 2009r. zawieszenie działalności

- 28 miejsc noclegowych
- możliwość wyżywienia
- 30 (40) miejsc noclegowych
- sprzęt sportowo-rekreacyjny
- plac zabaw
- miejsce na ognisko
- możliwość wyżywienia
- 10 miejsc noclegowych
- sprzęt wędkarski
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13.

„Azyl”
Z. i M. Ewertowscy

14.

„Agatek”
E. Jankiewicz

15.

„Pod gajem”

16.

„Jaś”
J. i A. Ślesińscy

87-320 Górzno
ul. Wędkarska 7
tel. +48 56 4989654
87-320 Górzno
ul. Wczasowa 4
tel. +48 56 4989144
87-320 Górzno
ul. Parkowa 2
tel. +48 56 4945804
www.podgajem.webpark.pl
87-320 Górzno
ul. Gdynia 9
tel. +48 56 4989433
www.slesinska.w.interia.pl

- 14 miejsc noclegowych
- sprzęt wodny
- grill
- 13 miejsc noclegowych
- boisko do siatkówki
- miejsce na ognisko, grill
- możliwość wyżywienia
- 15 miejsc noclegowych
- sprzęt sportowo-rekreacyjny
- grill
- możliwość wyżywienia
- 9 miejsc noclegowych

Gmina Brzozie
17.

M. Miąskowaka

Małe Leźno
tel. +48 56 4935606

18.

Stajnia Leźno
A. i M. Michalak

Małe Leźno 44
87-313 Brzozie
tel. +48 56 4935607
www.lezno.pl

19.

T. Narodzonek

Małe Leźno
tel. +48 56 4935603

- 21 miejsc noclegowych
- możliwość wyżywienia
- miejsce na ognisko
- sprzęt wodny
- 15 miejsc noclegowych
- możliwość wyżywienia
- stadnina koni
- wyciąg narciarski
- tor do snowtubingu
- tor saneczkowy
- 4 miejsca noclegowe
- sprzęt wodny

09-304 Lubowidz Zieluń
ul. Piastowska 4a
tel. (023) 6582440

- na granicy Parku
- 12 miejsc noclegowych
- sprzęt sportowo-rekreacyjny

20.

woj. mazowieckie
Gmina Lubowidz
„Ostoja”
J. Mazurkiewicz

2)Ustala się dla tego rodzaju zagospodarowania turystycznego preferowanie
powstawania nowych gospodarstw agroturystycznych.

11.3.Zabudowa letniskowa (rekreacja indywidualna)
1)Na terenie Parku bądź w jego sąsiedztwie znajdują się liczne obiekty zabudowy
letniskowej.
2)Ustala się dla zabudowy letniskowej następujące zadania ochronne:
a)nakazuje się zlikwidowanie „dzikich” form budownictwa letniskowego,
b)należy dążyć do uwalniania obrzeży jezior od zabudowy letniskowej,
c)preferuje się wprowadzanie budownictwa letniskowego na istniejących siedliskach,
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d)należy wyznaczyć tereny pod budownictwo letniskowe (rekreację indywidualną)
poprzedzone przedmiotowymi studiami opartymi o wielkość chłonności i
pojemności turystycznej,
e)zakaz lokalizowania nowej zabudowy na terenach o nachyleniu przekraczającym
10%.
11.4.Pola namiotowe
1)Na terenie Parku bądź w jego sąsiedztwie znajdują się następujące pola namiotowe i
campingowe:

L.p.
1.

Lokalizacja
Górzno ul. Gajowa 4

2.

Górzno ul. Bożogrobców

3.

jezioro Piaseczno

Tabela Pola namiotowe/ campingowe na obszarze GLPK
Właściciel /zarządzający
Uwagi
Stanisław Jarzynka
ul. Gajowa 4/1
tel. 4989220
25 namiotów
- możliwość ustawienia przyczep
kempingowych
Ośrodek Wypoczynkowy
tel. 504818379
„Zielone Wzgórze”
www.zielonewzgorze.net.pl
30-40 namiotów
tel. (023) 6962435
100 namiotów
- pole kempingowe
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
www.twojepiaseczno.pl

2)Ustala się dla wymienionych pól namiotowych następujące zadania ochronne:
a)należy wyposażyć obiekty w odpowiednią infrastrukturę (energię elektryczną,
pojemniki na odpady stałe z segregacją, wodociąg, szczelne zbiorniki wybieralne
na ścieki, studnie „abisynki” do celów sanitarnych itp.).

11.5.Szlaki turystyczne
1)Trasy rowerowe
a)Przez teren Parku przebiegają następujące trasy rowerowe:
L.p.

Nazwa

1.

„Centralny”

2.

„Północny”

3.

„Południowy”

Tabela Trasy rowerowe na obszarze GLPK
Długość
Kolor
/km/
woj. kujawsko-pomorskie
Górzno-Fijałki-Czarny Bryńsk- Bryńsk
26,2
niebieski
Szlachecki-Górzno
Górzno-Traczyska- Gutowo-Fijałki 26
pomarańczowy
Górzno
Górzno - Bryńsk Szlachecki-Nowy
28,2
czerwony
Świat-Wierzchownia-Górzno
woj. mazowieckie
Przebieg
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4.
5.
6.
7.
8.

„Wokół Lasu”
„Konopaty”
„Piotrowski”
„Na Majdany”
„Śliwkowa Graniczna”

9.
10.
11.

-

w południowej części Parku
w południowej części Parku
w południowej części Parku
w południowej części Parku
w południowej części Parku
woj. warmińsko-mazurskie
wokół jez. Lidzbarskiego
Lidzbark-jez. Piaseczno-Lidzbark
Lidzbark-Klonowo-Jar Brynicy

14,4
11,2
7,0
11,8
9,4

czarny
czerwony
niebieski
żółty
zielony

8,0
12,0
23,0

niebieski
czerwony
zielony

b)Ustala się dla wymienionych tras następujące zadania:
-zaleca się wprowadzenie odpowiedniego zagospodarowania (parking, miejsce
odpoczynku, wypożyczalnie rowerów, punkty napraw, itp.),
-turystyka rowerowa to preferowana forma wypoczynku na terenie Parku,
-zaleca się organizację “pętli” tras rowerowych nawiązujących do głównych dróg;
2)Szlaki turystyki pieszej
a)Przez teren Parku przebiegają następujące szlaki turystyki pieszej:
L.p.
1.
2.
3.

Nr rejestracyjny/
kolor
TO2213/
niebieski
TO2214/
zielony
czerwony

Przebieg

Tabela Szlaki piesze na obszarze GLPK
Długość
Zasięg

Górzno - Bachotek

44,0 km

woj. kujawsko-pomorskie

Górzno - Łąkorz

56,0 km

Bądzyń – Grunwald
Pole Bitwy

100,0 km

woj. kujawsko-pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. mazowieckie
w trakcie opracowania

b)Ustala się dla wymienionych szlaków następujące zadania:
-turystyka piesza to preferowana forma wypoczynku na terenie Parku,
-zaleca się organizację “pętli” szlaków pieszych, nawiązujących do głównych
dróg,
-zaleca się zagospodarowanie wytypowanych punktów widokowych,
11.6.Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne
1)Na terenie Parku wyznaczone są liczne przyrodnicze ścieżki dydaktyczne.
2)Ustala się dla tych ścieżek następujące zadania:
a)ochrona przed dewastacją,
b)odpowiednie oznakowanie.
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11.7.Obsługa ruchu turystycznego
1)Ustala się dla obsługi ruchu turystycznego następujące zadania:
a)lokalizacja punktów informacji turystycznej,
b)lokalizacja parkingów w obszarach zabudowy i przy drogach w rejonach
krzyżowania się dróg publicznych ze szlakami turystycznymi,
c)zaleca się wyznaczenie głównych węzłów obsługi ruchu turystycznego (parking
strzeżony - w sezonie, pole biwakowe, schron przeciwdeszczowy, pojemniki na
śmieci, miejsce na ognisko, itp.),
d)w poszczególnych miejscowościach Parku należy przewidzieć, komplementarne
wobec całej sieci, elementy zagospodarowania turystycznego: kwatery prywatne,
gospodarstwa agroturystyczne , miejsca biwakowania, wypożyczalnie rowerów,
wypożyczalnia kajaków, ew. inne,
e)zaleca się opracować dla całego obszaru Parku projekt jednolitego tablicowania,
f)dopuszcza się lokalizację małych stadnin (lokalizacje poza terenami cennymi
przyrodniczo i mało odpornymi na degradację związaną z tą formą rekreacji),
g)należy wprowadzić systemowe rozwiązania w zakresie obsługi transportowej
obszaru Parku.

12.Infrastruktura techniczna
Zagadnienia dotyczące gospodarki ściekowej i odpadami zostały omówione w
poprzednich punktach niniejszego rozdziału.
12.1.Ustala się następujące działania w zakresie przebudowy i modernizacji dróg :
1)Drogi wojewódzkie : Nr 544 Brodnica-Działdowo i Nr 541 Lidzbark WelskiŻuromin, których odcinki przebiegające przez fragmenty Parku wymagają
przebudowy polegającej na :
a)poszerzeniu jezdni i wzmocnieniu podłoża,
b)realizacji odpowiedniej szerokości przepustów dla ułatwienia migracji roślin i
zwierząt,
c)ewentualnej budowie przesłon akustycznych,
2)Fragmenty dróg powiatowych powinny być modernizowane w zakresie ulepszenia
nawierzchni;
3)Pozostałe drogi publiczne nie powinny być poszerzane i pozbawiane alejowych
zadrzewień;
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4)Drogi gminne przebiegające przez obszar Parku nie powinny być modernizowane
w zakresie zmiany nawierzchni (np. asfaltowanie);
5)W celu ochrony fauny zaleca się zaprojektowanie i wykonanie przejść dla
zwierząt, szczególnie na drogach powiatowych, z obowiązkiem uzgodnienia z
Dyrektorem Parku;
6)Ewentualne inwestycje dotyczące infrastruktury transportowej muszą być
projektowane i realizowane w sposób nie powodujący zmiany stosunków
wodnych Parku;
7)Odprowadzenie wód opadowych z tras komunikacyjnych musi być projektowane i
wykonane w sposób nie powodujący nasilenia erozji wodnej i zanieczyszczenia
wód w Parku.
12.2.Dla linii kolejowej Brodnica-Działdowo zaleca się elektryfikację trakcji.
12.3.Zaleca się stosowanie następujących działań w zakresie elektroenergetyki :
1)Wykluczenie nowych lokalizacji napowietrznych linii wysokiego napięcia;
2)Zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
3)Przy rozbudowie i przebudowie sieci średniego i niskiego napięcia stosowanie
wyłącznie linii okablowanych lub kablowych podziemnych;
4)Sukcesywne likwidowanie napowietrznych linii kolidujących z walorami
krajobrazowymi Parku.
12.4.W celu ograniczenia negatywnego wpływu na krajobraz inwestycji z zakresu
telekomunikacji, ustala się :
1)Prowadzenie nowych linii telekomunikacyjnych na terenie Parku jako
podziemnych

z

jednoczesną

sukcesywną

likwidacją

istniejących

linii

napowietrznych;
2)Zakaz lokalizacji nowych wież telefonii komórkowej.
12.5.Należy stosować następujące rozwiązania w zakresie gazownictwa :
1)Zaopatrywanie terenów zwartej zabudowy jedynie północno-zachodniej części
Parku w gaz ziemny z planowanej do realizacji sieci gazowej, która będzie
zasilana z projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia: Brodnica-Nowe
Miasto Lubawskie Dn 200 mm;
2)Zaopatrzenie terenów zabudowy rozproszonej oraz pozostałej zabudowy Parku w
gaz płynny;
3)Traktowanie gazyfikacji obszaru Parku jako zadania wprowadzającego poprawę
stanu środowiska.
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12.6.Na obszarze Parku zaleca się stosowanie następujących zasad w zakresie
zaopatrzenia w ciepło :
1)Preferowanie stosowania małoemisyjnych lub nieemisyjnych źrodel ciepła, w
szczególności instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (energia
solarna, biomasa), paliwa gazowe, olej opałowy lub energię elektryczną;
2)W przypadku źródeł ciepła opalanych węglem dążenie do stosowania
nowoczesnych małoemisyjnych kotłów o wysokiej sprawności energetycznej,
opalanych wysokojakościowym węglem (o wysokiej wartości opałowej i niskiej
zawartości siarki).
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IV.USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH
1.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 1
1.1. Część informacyjna
1) Malowniczy, silnie zróżnicowany, użytkowany rolniczo obszar morenowy, z
obecnością akwenów i mokradeł;
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji;
3) Krajobraz rolny, naturalno-kulturowy, o bardzo dużej wartości;
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze, dawna szkoła, poczta,
mleczarnia, młyn wodny we wsi Zembrze;
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i obiekty gospodarcze we wsi Wielkie Leźno;
6) Wielkie Leźno i Zembrze – wsie o zachowanym historycznym układzie
przestrzennym;
7) Fragmenty szlaku pieszego - niebieskiego;
1.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Chronić zabytkowe obiekty zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, pocztę, dawną
szkołę, mleczarnię, młyn wodny;
2) Chronić zachowany historyczny układ przestrzenny wsi Wielkie Leźno i Zembrze;
3) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
4) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
5) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
6) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych
7) Nie pozyskiwać torfu
8) Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne
9) Pozostawiać fragmenty łąk świeżych dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
10) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
11) Pozostawiać murawy dla zachowania różnorodności biologicznej
12) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
13) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
14) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
15) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
16) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
17) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
18) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
19) Ze względu na konieczność ochrony wód jezior Leźno Małe i Leźno Wielkie należy
ograniczyć intensyfikację gospodarki rolnej
20) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
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21) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
22) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
23) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
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2.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 2
2.1. Część informacyjna
1) Malowniczy obszar morenowy, obejmujący jeziora Leźno Wielkie i Leźno Małe,
mokradła, fragmenty lasów, murawy i pola uprawne
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-leśno-rolny, naturalno-kulturowy, o bardzo dużej wartości;
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty gospodarcze we wsi Małe Leźno
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze oraz szkoła we wsi Wielkie
Leźno
6) Małe Leźno i Wielkie Leźno – wsie o zachowanym historycznym układzie
przestrzennym
7) Gospodarstwa agroturystyczne we wsi Małe Leźno
2.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Udrożnić przepływ wód i utrzymywać stabilny poziom lustra wody w jeziorach Leźno
Małe i Leźno Wielkie
2) Chronić naturalne wypływy wód podziemnych
3) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
4) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
5) Nie odprowadzać do jezior wody z systemów melioracyjnych
6) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
7) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
8) Nie odwadniać przyległych do jezior siedlisk mokradłowych
9) Nie odwadniać torfowisk
10) Nie przeznaczać mokradeł pod kopanie stawów rybnych
11) Nie pozyskiwać torfu
12) Nie zalesiać torfowisk
13) Zachowywać ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk
14) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
15) Pozostawiać fragmenty łąk i pastwisk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
16) Nie pozyskiwać piasku i żwiru w miejscu występowania cennych muraw
psammofilnych
17) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
18) Pozostawiać murawy dla zachowania różnorodności biologicznej
19) Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
20) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
21) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
22) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
23) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
24) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
25) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
26) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w ochronie lasu
27) Zachować optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać otoczenia
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28) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
29) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
30) Kształtować maksymalnie szerokie pasy zieleni ochronnej w strefie przybrzeżnej
jeziora Małe Leźno i Wielkie Leźno
31) Ograniczyć zagrożenie erozyjne gleb poprzez zabiegi fitomelioracyjne w otoczeniu
jeziora Małe Leźno i Wielkie Leźno
32) Ze względu na konieczność ochrony wód jezior Leźno Małe i Leźno Wielkie należy
ograniczyć intensyfikację gospodarki rolnej
33) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jezior Leźno Małe i Leźno Wielkie z
zastosowaniem rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora
nieoczyszczonych ścieków z obiektów turystycznych
34) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Małe Leźno i
Wielkie Leźno
35) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
36) Chronić zabytkowe: obiekty zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz szkołę
37) Chronić zachowane historyczne układy przestrzenne wsi Małe Leźno i Wielkie Leźno
38) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Leźno Małe
uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie przekształceń
fizjonomii krajobrazu

106

3.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 3
3.1. Część informacyjna
1) Teren zajęty głównie przez lasy, jezioro, nieliczne zabudowania i pola oraz
psammofilne murawy
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości;
3.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczenia jeziora
2) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jeziora
3) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
4) W razie potrzeby prowadzić ekstensywny wypas muraw
5) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich powierzchni muraw
6) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
7) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
8) Kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
9) W borach sosnowych świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
10) W borach sosnowych świeżych eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie
czeremchę amerykańską
11) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
12) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
13) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
14) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
15) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
16) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
17) W miarę możliwości pozostawiać w grądach złomy, wykroty i obumierające drzewa,
celem utrzymania zasobów martwego drewna
18) Ograniczyć zalesianie luk w drzewostanie
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4.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 4
4.1.Część informacyjna
1) Głównie tereny rolnicze oraz kompleksy młodych lasów sosnowych i muraw na
gruntach porolnych, miejscami małe akweny oraz zarośla i lasy bagienne
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolno-leśny, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego - niebieskiego
4.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
2) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów cennych florystycznie
3) W razie potrzeby usuwać z muraw drzewa i krzewy, w tym również występujące w
pobliżu i ocieniające
4) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
5) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
6) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
7) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
8) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
9) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
10) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
11) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w ochronie lasu
12) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
13) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
14) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
15) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
16) Ze względu na konieczność ochrony wód jezior Leźno Małe, Leźno Wielkie i
Samińskiego należy ograniczyć intensyfikację gospodarki rolnej
17) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
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5.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 5
5.1. Część informacyjna
1) Teren rynny Jeziora Samińskiego, lasy na gruntach porolnych, murawy i pola uprawne
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-rolno-leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego - niebieskiego
5.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
jeziora
3) Nie odwadniać przyległych do jeziora siedlisk mokradłowych
4) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
5) Nie zanieczyszczać rzeki
6) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
7) Nie zamieniać łąk na grunty orne
8) Nie przeznaczać łąk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
9) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
10) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
11) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
12) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
13) W razie potrzeby usuwać zarośla z muraw i ciepłolubnych okrajków
14) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
15) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
rzek, akwenów i mokradeł
16) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
17) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
18) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
19) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
20) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
21) Kształtować maksymalnie szerokie pasy zieleni ochronnej w strefie przybrzeżnej
jeziora Samińskiego
22) Ograniczyć zagrożenie erozyjne gleb poprzez zabiegi fitomelioracyjne w otoczeniu
jeziora Samińskiego
23) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
24) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Samińskiego z zastosowaniem
rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora nieoczyszczonych
ścieków z obiektów turystycznych
25) Ze względu na konieczność ochrony wód jeziora Samińskiego należy ograniczyć
intensyfikację gospodarki rolnej
26) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
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6.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 6
6.1. Część informacyjna
1) Obszar morenowy, głównie użytkowane rolniczo, miejscami oczka wodne, szuwary,
zarośla łozowe, łąki, pastwiska i wilgotne lasy
2) Jednostka o znacznym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, naturalno-kulturowy, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa: gorzelnia, dwór oraz obiekty gospodarcze we wsi Gutowo
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, szkoła, kościół z dzwonnicą, plebania, zespół
dworca kolejowego we wsi Radoszki
6) Przepust wodny pod linią kolejową we wsi Bartniczka
7) Dwa cmentarze katolickie we wsi Radoszki, jeden cmentarz ewangelicki we wsi
Gutowo
8) Park dworski we wsi Gutowo
9) Bartniczka-Zdroje i Radoszki – wsie o zachowanym historycznym układzie
przestrzennym
10) Grodzisko późnośredniowieczne we wsi Radoszki
11) Gospodarstwo agroturystyczne we wsi Bartniczka
12) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
13) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
6.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
2) Nie odwadniać siedlisk mokradłowych
3) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk
4) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
5) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
6) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
7) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
8) W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie
usuwając pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i zarośla
9) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
10) Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne
11) Pozostawiać fragmenty łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
12) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
13) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
14) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
15) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
16) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
17) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
18) Bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z gospodarowania
19) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
20) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
21) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
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22) Ze względu na konieczność ochrony wód jeziora Samińskiego należy ograniczyć
intensyfikację gospodarki rolnej
23) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
24) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Gutowo
25) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
26) Chronić zabytkowe obiekty zabudowy mieszkaniowej, dwór, szkołę, obiekty sakralne,
obiekty techniki oraz obiekty gospodarcze
27) Chronić cmentarze wszystkich wyznań
28) Chronić park dworski
29) Ochronić zachowane historyczne układy przestrzenne wsi Bartniczka-Zdroje i
Radoszki
30) Chronić grodzisko we wsi Radoszki
31) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Radoszki
uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie przekształceń
fizjonomii krajobrazu
32) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bartniczka i
Zdroje uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie
przekształceń fizjonomii krajobrazu
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7.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 7
7.1. Część informacyjna
1) Duży obszar lasów grądowych, niekiedy polany z osadami leśnymi, śródleśne
torfowiska oraz zarośla łozowe i lasy łęgowe
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
5) Fragmenty tras rowerowych – pomarańczowej, zielonej i czerwonej
7.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie odwadniać torfowisk
2) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych
3) Nie pozyskiwać torfu
4) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy krawędzi torfowisk
5) Nie zalesiać torfowisk
6) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jeziora
7) Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
8) Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
9) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
10) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
11) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
12) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
13) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
14) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
15) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
16) W miarę możliwości pozostawiać w grądach złomy, wykroty i obumierające drzewa,
celem utrzymania zasobów martwego drewna
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8.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 8
8.1. Część informacyjna
1) Obszar śródleśnych jezior Piaseczno, Piaseczenko i Zdręczno z przylegającymi do
nich torfowiskami wysokimi i przejściowymi
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Pole namiotowe i kempingowe oraz kąpielisko urządzone nad jeziorem Piaseczno
5) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
8.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior
2) W jeziorach prowadzić intensywnej hodowli ryb
3) Nie udostępniać jezior dystroficznych do wędkowania i rekreacji
4) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jezior
5) Nie odwadniać torfowisk
6) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych lub zbiorników retencyjnych
7) Nie pozyskiwać torfu
8) Nie zalesiać torfowisk
9) Bory i brzeziny bagienne oraz bagienne lasy sosnowo-brzozowe lasy bagienne
wyłączyć z użytkowania rębnego i trzebieży późnych
10) Nie preferować nadmiaru świerka w borach i lasach bagiennych
11) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
12) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
13) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
14) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
15) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
16) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
17) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
18) W miarę możliwości pozostawiać w grądach (zwłaszcza w grądach zboczowych)
złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania zasobów martwego drewna
19) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Piaseczno z zastosowaniem
rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora nieoczyszczonych
ścieków z obiektów turystycznych
20) Na obszarze jednostki wyklucza się jakiekolwiek nowe zainwestowanie za wyjątkiem
związanych z gospodarką leśną oraz urządzeń związanych z obsługą ruchu
turystycznego nad południowym brzegiem jeziora Piaseczno
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9.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 9
9.1. Część informacyjna
1) Mezotroficzne jezioro Wlecz i kompleks łąk
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
9.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jeziora, w tym do spływu biogenów
z otoczenia
2) W jeziorze nie prowadzić intensywnej hodowli ryb
3) Nie udostępniać jeziora do wędkowania i rekreacji
4) Nie odwadniać przyległych do jeziora siedlisk mokradłowych
5) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
6) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
7) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
8) Nie prowadzić wypasu na wilgotnych łąkach
9) Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
10) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
11) Nie zalesiać wilgotnych łąk
12) Zachować użytkowanie kośne łąk świeżych
13) Nie prowadzić wypasu na świeżych łąkach kośnych
14) Pozostawić fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
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10.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 10
10.1. Część informacyjna
1) Polana z wsią Klonowo i gruntami ornymi, ponadto młodniki sosnowe, porzucone
pola, murawy, zeutrofizowane jezioro Klonowo i silnie zniekształcone, zarastające
brzozami torfowisko przejściowe
2) Jednostka o znacznym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, o średniej wartości
4) Klonowo – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
5) Fragmenty tras rowerowych – zielonej i czerwonej
10.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do jeszcze większej eutrofizacji jeziora
2) Nie odwadniać torfowiska
3) Nie przeznaczać torfowiska pod kopanie stawów rybnych
4) Nie pozyskiwać torfu
5) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
6) Pozostawiać fragmenty ciepłolubnych okrajków dla zachowania różnorodności
biologicznej
7) Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
8) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
9) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
10) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
11) Przeprowadzić badania jakości wód jeziora Klonowskiego
12) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Klonowo
13) Chronić zachowany historyczny układ przestrzenny wsi Klonowo
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11.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 11
11.1. Część informacyjna
1) Kompleks leśno-bagienny między linią kolejową a jeziorami Lidzbarskim i Skumiały.
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
4) Ośrodek wypoczynkowy z urządzonym kąpieliskiem nad jeziorem Lidzbarskim (na
granicy Parku)
5) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
6) Fragmenty tras rowerowych – niebieskiej, zielonej i czerwonej
11.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie odwadniać torfowisk
2) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych
3) Nie pozyskiwać torfu
4) W razie potrzeby użytkować mechowiska ekstensywnie
5) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
6) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
7) Sukcesywnie przebudować drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
8) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
9) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
10) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
11) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
12) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
13) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
14) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
15) W miarę możliwości pozostawiać w grądach (zwłaszcza w grądach zboczowych)
złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania zasobów martwego drewna
16) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
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12.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 12
12.1. Część informacyjna
1) Obszar z ze śródleśnymi jeziorami Zwórzno i Moczydło oraz z sąsiadującymi
torfowiskami i łąkami
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
5) Fragment trasy rowerowej –zielonej
12.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior
2) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
3) Nie odwadniać przyległych do jezior siedlisk mokradłowych
4) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jezior
5) Nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających
6) Nie prowadzić melioracji w sąsiedztwie torfowisk
7) Nie pozyskiwać torfu
8) Nie zalesiać torfowisk i łąk
9) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
10) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
11) Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
12) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
13) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
14) Nie konserwować rowów odwadniających w borach i lasach bagiennych
15) Bory i brzeziny bagienne wyłączyć z użytkowania rębnego i trzebieży późnych
16) Nie preferować nadmiaru świerka w borach i lasach bagiennych
17) Sukcesywnie przebudować drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
18) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
19) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
20) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
21) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
22) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach na rzecz innych rębni
23) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
24) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
25) W miarę możliwości pozostawiać w grądach i łęgach złomy, wykroty i obumierające
drzewa, celem utrzymania zasobów martwego drewna
26) Tolerować lokalne zabagnianie się lasów łęgowych z przyczyn naturalnych
27) Olsy i łęgi wyłączyć z użytkowania rębnego
28) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
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13.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 13
13.1. Część informacyjna
1) Kompleks gruntów ornych wsi Jamielnik
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, o średniej wartości
13.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
2) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
3) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
4) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
5) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
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14.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 14
14.1. Część informacyjna
1) Duży kompleks leśny w północno-wschodniej części Parku
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
5) Fragment trasy rowerowej – zielonej
14.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie odwadniać torfowisk
2) Nie pozyskiwać torfu
3) Nie zalesiać torfowisk
4) Nie preferować nadmiaru świerka w lasach bagiennych
5) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
6) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
7) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
8) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach i szerokich poboczy przy leśnych drogach
9) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
10) Sukcesywnie przebudować drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
11) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
12) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
13) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
14) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
15) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
16) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
17) Przerzedzać zbyt zwarte drzewostany świetlistej dąbrowy, w tym również dębowe
18) Eliminować gatunki obce ekologicznie (zacieniające) z drzewostanu i podszytu
świetlistej dąbrowy, takie jak grab, lipa, klony, buk, leszczyna i in.
19) Eliminować nadmiar sosny z drzewostanów świetlistej dąbrowy
20) Eliminować świerka z drzewostanu i podszytu świetlistej dąbrowy
21) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów, zwłaszcza czeremchę
amerykańską
22) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w świetlistej dąbrowie na rzecz innych
rębni, w miarę możliwości zachowując biogrupy podszytu i runa
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15.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 15
15.1. Część informacyjna
1) Fragment silnie urozmaiconej rynny rzeki Brynicy i sąsiadujący oz, pomiędzy
Czarnym Bryńskiem a Noskiem
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, naturalno-kulturowy, o bardzo dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze oraz leśniczówka we wsi
Buczkowo
5) Fragmenty tras rowerowych – niebieskiej i zielonej
15.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
2) Nie piętrzyć rzeki
3) Nie zanieczyszczać rzeki
4) Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
5) Nie zamieniać źródlisk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
6) Nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb
7) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
8) W razie potrzeby młaki źródliskowe użytkować ekstensywnie
9) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk
10) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
11) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
12) Nie zamieniać łąk na grunty orne
13) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
14) Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
15) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
16) W razie potrzeby prowadzić ekstensywny wypas muraw
17) W razie potrzeby usuwać z muraw drzewa i krzewy, w tym również występujące w
pobliżu i ocieniające
18) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
19) Nie zalesiać cennych fragmentów nitrofilnych okrajków i ziołorośli
20) Pozostawiać fragmenty nitrofilnych okrajków i ziołorośli dla zachowania
różnorodności biologicznej
21) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
22) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
23) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
24) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
25) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
26) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
27) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
28) Pozostawiać w lasach złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania
zasobów martwego drewna
29) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
30) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
31) Dążyć do utworzenia punktu pomiarów meteorologicznych i aerosanitarnych w stacji
terenowej Parku
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32) Chronić zabytkowe obiekty zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz
leśniczówkę
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16.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 16
16.1. Część informacyjna
1) Obszar leśny obejmujący głęboki jar rzeki Brynicy i tereny przyległe
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment trasy rowerowej – zielonej
16.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
2) Nie piętrzyć rzeki
3) Nie zanieczyszczać rzeki
4) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej rzek
5) Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
6) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
7) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
8) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
9) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
10) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
11) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
12) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
13) W miarę możliwości pozostawiać w lasach (zwłaszcza w łęgach i grądach
zboczowych) złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania zasobów
martwego drewna
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17.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 17
17.1.Część informacyjna
1) Fragment odlesionej rynny Brynicy w rejonie Traczysk, zajętej przez wilgotne i
świeże łąki, murawy i nieliczne pola uprawne
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny zbliżony do naturalnego z elementami kulturowymi, o bardzo dużej
wartości
4) Zabytkowy zespół młyński we wsi Traczyska
5) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
6) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
17.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
2) Nie piętrzyć rzeki
3) Nie zanieczyszczać rzeki
4) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk
5) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
6) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
7) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
8) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
9) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
10) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
11) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
12) Należy chronić: zabytkowy zespół młyński;
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18.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 18
18.1. Część informacyjna
1) Północno-zachodni kraniec zwartego kompleksu leśnego, rejon Gutowa
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
5) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
18.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do dalszej eutrofizacji i zanieczyszczenia jeziora
2) Nie odwadniać torfowisk
3) Nie pozyskiwać torfu
4) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
5) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
6) Sukcesywnie przebudować drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
7) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
8) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
9) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
10) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów
11) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach i łęgach na rzecz innych rębni
12) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
13) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
14) W miarę możliwości pozostawiać w lasach złomy, wykroty i obumierające drzewa,
celem utrzymania zasobów martwego drewna
15) Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu), w razie potrzeby wprowadzać podsadzenia tych
gatunków
16) Nie wprowadzać gatunków obcych geograficznie, a w razie ich występowania
eliminować
17) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach łęgowych na rzecz innych rębni
18) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących drzewostanach nie
wykonywać zrębów zupełnych
19) Tolerować lokalne zabagnianie się lasów łęgowych z przyczyn naturalnych
20) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
21) Przeprowadzić rekultywację wód jeziora Gutowo
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19.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 19
19.1. Część informacyjna
1) Rozległe powierzchnie łąk i przekształconych torfowisk niskich nad Brynicą, między
Gutowem a Bartniczką
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, zbliżony do naturalnego, o średniej wartości
4) Bartniczka-Zdroje – wsie o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
5) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
19.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
2) Nie piętrzyć rzeki
3) Nie zanieczyszczać rzeki
4) Nie pozyskiwać torfu
5) W razie potrzeby prowadzić na torfowiskach niskich ochronę czynną – kosić co parę
lat i usuwać krzewy i drzewa
6) Nie zalesiać śródłąkowych młak źródliskowych
7) W razie potrzeby prowadzić na młakach źródliskowych ochronę czynną – kosić co
parę lat, usuwać trzcinę, krzewy i podrost drzew
8) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
9) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
10) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
11) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
12) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
13) Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne
14) Pozostawiać fragmenty nitrofilnych okrajków i ziołorośli dla zachowania
różnorodności biologicznej
15) W razie potrzeby wycinać krzewy i drzewa z nitrofilnych okrajków i ziołorośli
16) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
17) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
18) Zachować fragmenty lasów łęgowych
19) Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu)
20) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
21) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
22) Ochronić zachowany historyczny układ przestrzenny wsi Bartniczka-Zdroje;
23) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bartniczka i
Zdroje uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie
przekształceń fizjonomii krajobrazu
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20.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 20
20.1. Część informacyjna
1) Rozległe powierzchnie łąk, jako dawnych przekształconych torfowisk niskich nad
Brynicą, między Gutowem a Rudą
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny zbliżony do naturalnego, o średniej wartości
4) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
20.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachować jej naturalną dynamikę
2) Nie zanieczyszczać rzeki
3) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
4) Nie pozyskiwać torfu
5) W razie potrzeby prowadzić na torfowiskach niskich ochronę czynną – kosić co parę
lat i usuwać krzewy i drzewa
6) Kopułowe torfowisko źródliskowe użytkować ekstensywnie
7) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
8) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
9) Nie prowadzić wypasu na wilgotnych łąkach
10) Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
11) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
12) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
13) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
14) W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie
usuwając pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i zarośla
15) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
16) Pozostawiać murawy psammofilne
17) Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
18) W razie potrzeby usuwać zarośla z ciepłolubnych okrajków
19) Nie zalesiać cennych fragmentów nitrofilnych okrajków i ziołorośli
20) Pozostawiać fragmenty nitrofilnych okrajków i ziołorośli dla zachowania
różnorodności biologicznej Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i
cienistych lasów z ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
21) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
22) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
23) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
24) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
25) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
26) Koniecznie przerzedzać zbyt zwarte drzewostany świetlistej dąbrowy, w tym również
dębowe
27) Eliminować gatunki obce ekologicznie (zacieniające) z drzewostanu i podszytu
świetlistej dąbrowy, takie jak grab, lipa, klony, buk, leszczyna i in.
28) Eliminować świerka z drzewostanu i podszytu świetlistej dąbrowy
29) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów świetlistej dąbrowy
30) Zachowywać płaty świetlistej dąbrowy w różnych stadiach rozwojowych, zabiegami
pielęgnacyjnymi nie dopuszczać do silnego zwarcia podszytu, runa i ściółki
31) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
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21.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 21
21.1. Część informacyjna
1) Kompleks leśny w rejonie Zdrojów, Zaborowa i Rudy
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
4) Zabytkowa leśniczówka Borek
5) Fragment szlaku pieszego – zielonego
6) Fragment trasy rowerowej – pomarańczowej
21.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Chronić naturalne wypływy wód podziemnych
2) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
3) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
4) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
5) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
6) Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
7) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
8) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
9) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów i podszytów
10) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
11) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
12) Zachować optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać otoczenia
13) Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu), w razie potrzeby wprowadzać podsadzenia tych
gatunków
14) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących drzewostanach nie
wykonywać zrębów zupełnych
15) Chronić zabytkową leśniczówkę Borek
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22.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 22
22.1. Część informacyjna
1) Kompleks gruntów ornych wsi Zaborowo oraz Górzno-Wybudowanie
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa oraz szkoła we wsi Zaborowo
5) Park dworski we wsi Górzno-Wybudowanie
6) Zaborowo – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
7) Fragment szlaku pieszego – zielonego
22.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
2) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
3) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
7) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
8) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
9) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
10) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
11) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniowa oraz szkołę
12) Chronić park dworski
13) Ochronić zachowany historyczny układ przestrzenny wsi Zaborowo
14) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborowo
uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie przekształceń
fizjonomii krajobrazu
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23.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 23
23.1. Część informacyjna
1) Jednostka o znacznym stopniu antropopresji
2) Krajobraz jeziorno-rolny zbliżony do naturalnego z elementami kulturowymi, o
bardzo dużej wartości
3) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze oraz dawna szkoła we wsi
Fiałki
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze, młyn wodny w mieście
Górzno
5) Zabytkowa leśniczówka Ruda
6) Fijałki – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
7) Górzno – miasto o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
8) Górzno – pensjonat „Jagódka”, hotel „Dworek Wapionka”, ośrodek wypoczynkowy
„Zielone Wzgórze”
9) Gospodarstwa agroturystyczne w mieście Górzno i we wsi Fiałki
10) Pole namiotowe nad zachodnim brzegiem jeziora Górzno
11) Urządzona plaża i kąpielisko na południowym brzegu jeziora Górzno
12) Na zachodnich zboczach rynny górznieńskiej tereny narciarskie
13) Fragmenty szlaków pieszych – zielonego i niebieskiego
14) Fragmenty tras rowerowych – pomarańczowej, niebieskiej i czerwonej
23.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Chronić naturalne wypływy wód podziemnych
2) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jeziora, w tym do spływu biogenów
z otoczenia
3) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
4) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
5) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
6) Nie piętrzyć rzeki
7) Nie zanieczyszczać rzeki
8) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
9) Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
10) Nie zamieniać źródlisk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
11) Nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb
12) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
13) Nie zalesiać śródłąkowych młak źródliskowych
14) W razie potrzeby młaki źródliskowe użytkować ekstensywnie
15) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
16) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
17) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
18) Nie zamieniać łąk i pastwisk na grunty orne
19) W razie potrzeby przywrócić ekstensywne użytkowanie łąk, głównie koszenie
20) Pozostawiać fragmenty łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
21) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
22) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
23) Nie pozyskiwać piasku i żwiru w miejscu występowania muraw kserotermicznych i
ciepłolubnych okrajków
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24) Prowadzić ekstensywny wypas muraw kserotermicznych
25) Nie zalesiać muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków
26) W razie potrzeby usuwać zarośla z muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków
27) Pozostawiać fragmenty muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków dla
zachowania różnorodności biologicznej
28) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
29) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
30) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
31) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
32) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
33) Zachowywać istniejące fitocenozy lasów grądowych i łęgowych
34) Nie wycinać starych drzew dziuplastych w lasach łęgowych
35) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania
36) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
37) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
38) Ograniczyć zagrożenie erozyjne gleb poprzez zabiegi fitomelioracyjne w otoczeniu
jeziora Górzno
39) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
40) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
41) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Górzno z zastosowaniem
rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora nieoczyszczonych
ścieków z obiektów turystycznych
42) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową, obiekty gospodarcze, dawną szkołę oraz
młyn wodny
43) Chronić zabytkową leśniczówkę
44) Chronić zachowany historyczny układ przestrzenny miasta Górzno i wsi Fiałki
45) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia
jeziora Górzno poprzedzony specjalistycznym studium ochrony jeziora i jego zlewni
bezpośredniej dostosowując istniejące i projektowane zainwestowanie do określonej
pojemności turystycznej
46) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Fiałki
uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi oraz wstrzymanie przekształceń
fizjonomii krajobrazu
47) Należy dokonać niezbędnych zabiegów w celu rekultywacji i przeciwdziałaniu
degradacji środowiska na terenach zainwestowania turystycznego i w ich najbliższym
otoczeniu
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24.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 24
24.1. Część informacyjna
1) Kompleks zabudowań miasta Górzno oraz przyległych gruntów
2) Jednostka o znacznym stopniu antropopresji
3) Krajobraz antropogeniczny, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze, kościół katolicki, dawny
kościół ewangelicki, plebanie, organistówka, zakrystianówka, pastorówka, komenda
policji, dawny gmach banku, poczta, szkoła w Górznie
5) Park miejski w Górznie
6) Cmentarze: katolickie, ewangelicki oraz żydowski (zlikwidowany) w Górznie
7) Górzno – miasto o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
8) Górzno - Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”, schronisko młodzieżowe,
gospodarstwa agroturystyczne
9) Fragmenty szlaków pieszych – zielonego i niebieskiego
10) Fragmenty tras rowerowych – pomarańczowej, niebieskiej i czerwonej
24.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty pastwisk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
2) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
3) Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
7) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
8) Chronić zachowany historyczny układ przestrzenny miasta Górzno;
9) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową, obiekty sakralne, obiekty użyteczności
publicznej, obiekty gospodarcze, park miejski oraz wszystkie cmentarze
10) Należy promować, propagować, rozszerzać i rozwijać działalność Ośrodka Edukacji
Ekologicznej „Wilga”
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25.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 25
25.1.Część informacyjna
1) Silnie zróżnicowany obszar południowej część rynny jezior górznieńskich oraz
fragment kompleksu leśnego
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Nad
północno-zachodnim
brzegiem
jeziora
Młyńskiego
grodzisko
wczesnośredniowieczne
5) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
6) Fragmenty tras rowerowych – pomarańczowej, niebieskiej i czerwonej
25.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jeziora, w tym do spływu biogenów
z otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
3) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jeziora
4) Nie zanieczyszczać rzeki
5) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
6) Nie zalesiać śródłąkowych młak źródliskowych
7) Pozostawiać fragmenty wilgotnych łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
8) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
9) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
10) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
11) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
12) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
13) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
14) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
15) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach na rzecz innych rębni
16) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
17) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
18) W miarę możliwości pozostawiać w lasach złomy, wykroty i obumierające drzewa,
celem utrzymania zasobów martwego drewna
19) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
20) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania
21) Ograniczyć zagrożenie erozyjne gleb poprzez zabiegi fitomelioracyjne w otoczeniu
jeziora Młyńskiego
22) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu – zakaz makroniwelacji
23) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Młyńskiego z zastosowaniem
rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora nieoczyszczonych
ścieków z obiektów turystycznych
24) Chronić grodzisko wczesnośredniowieczne
25) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia
jeziora Młyńskiego poprzedzony specjalistycznym studium ochrony jeziora i jego
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zlewni bezpośredniej dostosowując istniejące i projektowane zainwestowanie do
określonej pojemności turystycznej
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26.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 26
26.1. Część informacyjna
1) Duży kompleks leśny w centralnej części Parku, dominacja grądów, miejscami
różnego typu wilgotne i podmokłe lasy oraz torfowiska
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa we wsiach Brzeziny i Diabelec
5) Zabytkowa leśniczówka Górzno
6) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
1) Fragmenty tras rowerowych – pomarańczowej, czerwonej i niebieskiej
26.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie regulować rzeki, zachowywać jej naturalną dynamikę
2) Nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających
3) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych lub zbiorników retencyjnych
4) Nie pozyskiwać torfu
5) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy krawędzi torfowisk
6) Nie zalesiać torfowisk
7) Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
8) Nie zamieniać źródlisk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
9) Nie ujmować źródlisk i wód z rzeki do hodowli ryb
10) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
11) Pozostawiać łąki, pastwiska i murawy dla zachowania różnorodności biologicznej
12) Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
13) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
14) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
15) Bory i brzeziny bagienne oraz bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z
użytkowania rębnego i trzebieży późnych
16) Nie preferować nadmiaru świerka w borach i lasach bagiennych
17) Preferować świeże bory sosnowe i bory mieszane, zwłaszcza z cennymi gatunkami
18) W borach sosnowych świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
19) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
20) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
21) Pozostawiać częściowo w lasach złomy i wykroty, w miarę możliwości nie usuwać
obumierających drzew
22) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach i szerokich poboczy przy leśnych drogach
23) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
24) Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
25) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
26) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
27) Sukcesywnie ograniczać udział sosny w grądach na rzecz gatunków liściastych
28) Nie preferować zbyt licznego udziału świerka w drzewostanach grądów
29) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
30) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
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31) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
32) Przerzedzać zbyt zwarte drzewostany świetlistej dąbrowy, w tym również dębowe
33) Eliminować gatunki obce ekologicznie (zacieniające) z drzewostanu i podszytu
świetlistej dąbrowy, takie jak grab, lipa, klony, buk, leszczyna i in.
34) Eliminować nadmiar sosny z drzewostanów świetlistej dąbrowy
35) Eliminować świerka z drzewostanu i podszytu świetlistej dąbrowy
36) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów świetlistej dąbrowy,
zwłaszcza czeremchę amerykańską
37) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w świetlistej dąbrowie na rzecz innych
rębni, w miarę możliwości zachowując biogrupy podszytu i runa
38) Ograniczyć zalesianie luk w drzewostanie świetlistej dąbrowy i szerokich pasów na
poboczach leśnych dróg
39) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
40) Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu), w razie potrzeby wprowadzać podsadzenia tych
gatunków
41) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach łęgowych na rzecz innych rębni
42) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących drzewostanach nie
wykonywać zrębów zupełnych
43) Tolerować lokalne zabagnianie się lasów łęgowych z przyczyn naturalnych
44) Olsy wyłączyć z użytkowania rębnego
45) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową
46) Chronić zabytkową leśniczówkę
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27.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 27
27.1. Część informacyjna
1) Duża część kompleksu leśnego w centralnej i południowej części parku
krajobrazowego, dominują bory mieszane, sporadycznie występują zabagnienia
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
5) Fragmenty tras rowerowych – czerwonej i niebieskiej
27.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Utrzymywać szerokie pasy poboczy dróg leśnych i linii oddziałowych w borach celem
zachowania wrzosowisk
2) Nie zalesiać wrzosowisk
3) Preferować mozaikowe rozmieszczenie różnowiekowych borów, młodników i zrębów
celem zachowania wrzosowisk
4) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
5) Lasy i bory bagienne wyłączyć z użytkowania rębnego i trzebieży późnych
6) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
7) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
8) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
9) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
10) W różnych typach borów ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni
11) Pozostawiać częściowo w borach złomy i wykroty, w miarę możliwości nie usuwać
obumierających drzew
12) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
13) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
14) Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
15) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
16) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
17) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
18) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
19) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
20) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
21) Ograniczyć zalesianie luk w drzewostanach i szerokich pasów na poboczach leśnych
dróg
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28.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 28
28.1. Część informacyjna
1) Główna część rynny Brynicy, zajętej przez Jeziora Bryńskie, a także użytki rolne i
lasy
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-leśno-rolny, naturalno-kulturowy, o bardzo dużej wartości
4) Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Eko-Czar” w Czarnym Bryńsku
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa oraz dawne szkoły we wsi Czarny Bryńsk
6) Fragment szlaku pieszego – niebieskiego
7) Fragmenty trasy rowerowej –niebieskiej
28.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
zbiorników wodnych
3) Nie odprowadzać do jezior wody z systemów melioracyjnych
4) Nie zasypywać śródpolnych oczek wodnych i bagien
5) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
6) Nie odwadniać przyległych do jezior siedlisk mokradłowych
7) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jezior
8) Nie regulować rzeki, zachować jej naturalną dynamikę
9) Nie zanieczyszczać rzeki
10) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
11) Nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających
12) Nie przeznaczać torfowisk pod kopanie stawów rybnych lub zbiorników retencyjnych
13) Nie pozyskiwać torfu
14) Nie zalesiać torfowisk
15) W razie potrzeby użytkować mechowiska ekstensywnie
16) W razie potrzeby prowadzić na torfowiskach ochronę czynną – kosić co parę lat i
usuwać krzewy i drzewa
17) Nie odwadniać źródlisk i przyległych siedlisk mokradłowych
18) Nie zamieniać na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
19) Nie wycinać drzewostanu w obrębie źródlisk
20) Nie zalesiać śródłąkowych młak źródliskowych
21) W razie potrzeby młaki źródliskowe użytkować ekstensywnie
22) W razie potrzeby prowadzić na młakach źródliskowych ochronę czynną – kosić co
parę lat, usuwać trzcinę, krzewy i podrost drzew, a także wspomagać penetrację
zwierząt
23) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
24) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
25) Nie nawozić łąk
26) Nie dosiewać traw i nie stosować pełnej uprawy łąk
27) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
28) Nie zamieniać łąk na grunty orne
29) Nie przeznaczać łąk i źródlisk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
30) W razie potrzeby przywrócić ekstensywne użytkowanie łąk, głównie koszenie
31) W razie potrzeby prowadzić ochronę czynną łąk – kosić co parę lat (koniecznie
usuwając pokos), usuwać ziołorośla, trzcinę i zarośla
32) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
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33) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
34) W razie potrzeby usuwać z muraw drzewa i krzewy, w tym również występujące w
pobliżu i ocieniające
35) Pozostawiać fragmenty ciepłolubnych okrajków dla zachowania różnorodności
biologicznej
36) Nie odwadniać nitrofilnych okrajków i ziołorośli
37) W razie potrzeby wycinać krzewy i drzewa z nitrofilnych okrajków i ziołorośli
38) Nie zajmować nitrofilnych okrajków i ziołorośli pod stawy rybne i zbiorniki
retencyjne
39) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
40) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
41) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
42) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie przybrzeżnym
rzek, akwenów i mokradeł
43) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
44) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
45) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
46) Nie konserwować rowów odwadniających w borach i lasach bagiennych
47) Bory i brzeziny bagienne oraz bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z
użytkowania rębnego i trzebieży późnych
48) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
49) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
50) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
51) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
52) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
53) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
54) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
55) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
56) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
57) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów w grądach
58) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
59) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
60) Preferować w lasach łęgowych naturalne odnowienia gatunków fitocenotwórczych
(m.in. dębu, wiązów, jesionu), w razie potrzeby wprowadzać podsadzenia tych
gatunków
61) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach łęgowych na rzecz innych rębni
62) Łęgi źródliskowe wyłączyć z użytkowania, a w sąsiadujących drzewostanach nie
wykonywać zrębów zupełnych
63) Tolerować lokalne zabagnianie się lasów łęgowych z przyczyn naturalnych
64) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
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65) Teren stanowi obszar źródliskowy i z tego względu należy bezwzględnie chronić
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi
66) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
67) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową oraz szkoły we wsi Czarny Bryńsk
68) Należy wyeliminować możliwość kąpieli, biwakowania i dojazdu samochodami do
jeziora Czarny Bryńsk
69) Należy promować, propagować, rozwijać i rozszerzać działalność Ośrodka Edukacji
Ekologicznej „Eko-Czar”
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29.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 29
29.1.Część informacyjna
1) Teren po wschodniej stronie rynny Brynicy, zajęty głównie przez bory sosnowe i
mieszane oraz fragmenty grądów
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśno-rolny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz szkoła we wsi BryńskOstrowy
5) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
29.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty wilgotnych łąk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
2) Pozostawiać fragmenty muraw ciepłolubnych okrajków dla zachowania różnorodności
biologicznej
3) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami
4) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
5) W borach sosnowych eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
6) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
7) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony itp.),
w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
8) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
9) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
10) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
11) Nie wycinać cennych przyrodniczo starych drzew
12) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową i gospodarczą oraz szkołę
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30.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 30
30.1. Część informacyjna
1) Kompleks młodych lasów na piaszczystych gruntach porolnych oraz zabudowania wsi
Bryńsk Kolonia i Nowy Zieluń
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśno-rolny z elementami kulturowymi, o dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, obiekty gospodarcze, kościół, szkoła oraz
cmentarz we wsi Bryńsk-Kolonia
5) Bryńsk-Kolonia - wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
6) Fragmenty szlaku pieszego - czerwonego
30.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
2) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
3) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
7) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
8) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
9) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi BryńskKolonia
10) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową, gospodarczą, kościół, szkołę oraz
cmentarz;
11) Ochronić zachowany historyczny układ przestrzenny wsi Bryńsk-Kolonia
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31.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 31
31.1. Część informacyjna
1) Kompleks młodych i florystycznie ubogich lasów (głównie borów) na gruntach
porolnych, a także grunty orne i zabudowania wsi Zieluń i Glinki
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza we wsi Glinki
5) Cmentarz rzymsko-katolicki w miejscowości Zieluń
6) Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Zieluń
31.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
2) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
3) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
7) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
8) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
9) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
10) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
11) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
12) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową i gospodarczą
13) Chronić cmentarz
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32.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 32
32.1. Część informacyjna
1) Duży kompleks borów mieszanych i sosnowych, z licznymi fragmentami świetlistych
dąbrów
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i szkoła podstawowa we wsi Nowy Zieluń
5) Zabytkowa leśniczówka Królewski Bryńsk
6) Zabytkowa dawna leśniczówka Kozie Błotko
7) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
8) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
32.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej,
zwłaszcza izolowane ich stanowiska śródleśne lub śródpolne
2) Utrzymywać szerokie pasy poboczy dróg leśnych i linii oddziałowych w borach celem
zachowania wrzosowisk
3) Preferować mozaikowe rozmieszczenie różnowiekowych borów, młodników i zrębów
celem zachowania wrzosowisk
4) Nie dopuszczać do zarośnięcia wrzosowisk
5) Nie zalesiać wrzosowisk
6) Nie zalesiać muraw i ciepłolubnych okrajków
7) Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
8) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
9) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
10) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
11) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
12) W różnych typach borów ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni
13) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
14) Pozostawiać częściowo w borach złomy i wykroty, w miarę możliwości nie usuwać
obumierających drzew
15) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
16) Grądy zboczowe wyłączyć z planowej gospodarki leśnej
17) W miarę możliwości pozostawiać w grądach (zwłaszcza w grądach zboczowych)
złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem utrzymania zasobów martwego drewna
18) Przerzedzać zbyt zwarte drzewostany świetlistej dąbrowy, w tym również dębowe
19) Eliminować gatunki obce ekologicznie (zacieniające) z drzewostanu i podszytu
świetlistej dąbrowy, takie jak grab, lipa, klony, buk, leszczyna i in.
20) Eliminować nadmiar sosny z drzewostanów świetlistej dąbrowy
21) Eliminować świerka z drzewostanu i podszytu świetlistej dąbrowy
22) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów świetlistej dąbrowy,
zwłaszcza czeremchę amerykańską
23) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w świetlistej dąbrowie na rzecz innych
rębni, w miarę możliwości zachowując biogrupy podszytu i runa
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24) Nie wycinać cennych przyrodniczo starych drzew dziuplastych w świetlistej dąbrowie
25) O ile to możliwe zachowywać płaty świetlistej dąbrowy w młodszych stadiach
rozwojowych, zabiegami pielęgnacyjnymi nie dopuszczać do silnego zwarcia
podszytu, runa i ściółki
26) Ograniczyć zalesianie luk w drzewostanie świetlistej dąbrowy i szerokich pasów na
poboczach leśnych dróg
27) Teren stanowi obszar źródliskowy i z tego względu należy bezwzględnie chronić
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi
28) Chronić zabytkowe leśniczówki
29) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową i szkołę podstawową
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33.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 33
33.1. Część informacyjna
1) Kompleks młodych i florystycznie ubogich borów mieszanych i sosnowych, w
większości na gruntach porolnych
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
33.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Utrzymywać szerokie pasy poboczy dróg leśnych i linii oddziałowych w borach celem
zachowania wrzosowisk
2) Preferować mozaikowe rozmieszczenie różnowiekowych borów, młodników i zrębów
celem zachowania wrzosowisk
3) Pozostawiać i kształtować pasy stref ekotonowych wzdłuż widnych brzegów lasów
liściastych i dróg leśnych dla kształtowania ciepłolubnych okrajków
4) Pozostawiać fragmenty muraw i ciepłolubnych okrajków dla zachowania
różnorodności biologicznej
5) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
6) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
7) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
8) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
9) Nie wycinać cennych przyrodniczo starych drzew w borach
10) Pozostawiać częściowo w borach złomy i wykroty, w miarę możliwości nie usuwać
obumierających drzew
11) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
12) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
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34.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 34
34.1. Część informacyjna
1) Śródleśne tereny z zabudowaniami i gruntami ornymi wsi Pątki i Ośniak,
kompleksy młodych nasadzeń sosnowych na gruntach porolnych oraz
psammofilnych muraw na porzuconych polach
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolno-leśny, o średniej wartości
4) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
34.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
2) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
3) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z
typem siedliskowym lasu
7) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z
cennymi gatunkami widłaków, porostów itp.
8) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
9) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować gatunki obce geograficznie,
szczególnie czeremchę amerykańską
10) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
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35.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 35
35.1. Część informacyjna
1) Polana z zabudowaniami wsi Nowe Konopaty, z polami uprawnymi oraz z murawami
psammofilnymi na porzuconych polach
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolno-leśny z elementami kulturowymi, o dużej wartości
4) Konopaty– wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
5) Gościniec „Myśliwski” we wsi Konopaty
6) Fragment szlaku pieszego - czerwonego
7) Fragmenty tras rowerowych – czerwonej, żółtej, zielonej i czarnej
35.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
2) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
3) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
4) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
5) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
6) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z cennymi
gatunkami widłaków, porostów itp.
7) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
8) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
9) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
10) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Konopaty
Nowe
11) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Konopaty
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36.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 36
36.1. Część informacyjna
1) Duży kompleks borów sosnowych i mieszanych w południowej części Parku
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśno zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
4) Fragment szlaku pieszego – czerwonego
5) Fragmenty tras rowerowych – czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej i czarnej
36.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty łąk i muraw dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
2) Utrzymywać szerokie pasy poboczy dróg leśnych i linii oddziałowych w borach
celem zachowania wrzosowisk
3) Preferować mozaikowe rozmieszczenie różnowiekowych borów, młodników i
zrębów celem zachowania wrzosowisk
4) Nie dopuszczać do zarośnięcia wrzosowisk
5) Nie zalesiać wrzosowisk
6) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z
typem siedliskowym lasu
7) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z
cennymi gatunkami widłaków, porostów itp.
8) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
9) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
10) W różnych typach borów ograniczać stosowanie zrębów zupełnych na rzecz innych
rębni
11) Nie wycinać cennych przyrodniczo starodrzewów
12) Ograniczać zalesianie luk w drzewostanach borów i szerokich poboczy przy leśnych
drogach
13) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
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37.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 37
37.1. Część informacyjna
1) Kompleks zabudowań i gruntów wsi Sinogóra, dominacja pól uprawnych
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, o średniej wartości
4) Sinogóra – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
37.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty łąk świeżych i muraw dla zachowania różnorodności
krajobrazowej i fitocenotycznej
2) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
3) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
4) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
5) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
6) Ogólnie promować rolnictwo zrównoważone i wdrażać programy rolnośrodowiskowe
7) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Sinogóra
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38.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 38
38.1. Część informacyjna
1) Niewielki kompleks gruntów wsi Syberia, obecne zabudowania, pola uprawne,
pastwiska, łąki i młodniki sosnowe
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny, o średniej wartości
4) Syberia – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
5) Cmentarz rzymsko-katolicki we wsi Syberia
38.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty łąk, pastwisk i muraw dla zachowania różnorodności
krajobrazowej i fitocenotycznej
2) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
3) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
4) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
5) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Syberia
6) Chronić cmentarz
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39.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 39
39.1. Część informacyjna
2) Odlesione okolice wsi Płociczno, dominują pola uprawne i murawy psammofilne,
miejscami kompleksy pastwisk i mokradeł
3) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
4) Krajobraz rolny, o średniej wartości
39.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
2) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
3) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
4) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
5) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
6) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
7) Nie zalesiać muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie cennych
8) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
9) W przypadku zalesiania gruntów porolnych pozostawiać ich część do samorzutnego
zarośnięcia
10) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
11) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
12) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
13) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
14) Ogólnie
promować
rolnictwo
zrównoważone
i
wdrażać
programy
rolnośrodowiskowe
15) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
16) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
17) Teren stanowi obszar źródliskowy i z tego względu należy bezwzględnie chronić
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi
18) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Płociczno
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40.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 40
40.1. Część informacyjna
1) Rozległe torfowisko mszarne oraz wilgotne lasy i łąki, w większości objęte ochroną
rezerwatową
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolno-leśny, o średniej wartości
40.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
2) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
3) Nie odwadniać torfowisk, nie konserwować rowów odwadniających
4) Nie prowadzić melioracji w sąsiedztwie torfowisk
5) Nie pozyskiwać torfu
6) Nie zalesiać torfowisk
7) W razie potrzeby prowadzić na torfowiskach ochronę czynną – kosić co parę lat i
usuwać krzewy i drzewa
8) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
9) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
10) Nie nawozić łąk
11) Nie prowadzić wypasu na wilgotnych łąkach
12) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
13) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
14) Pozostawiać fragmenty nitrofilnych okrajków i ziołorośli dla zachowania
różnorodności biologicznej
15) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
16) Nie konserwować rowów odwadniających w borach i lasach bagiennych
17) Z reguły kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z
typem siedliskowym lasu
18) Preferować typowo wykształcone, suche i świeże bory sosnowe, zwłaszcza z
cennymi gatunkami widłaków, porostów itp.
19) W borach sosnowych suchych i świeżych eliminować podrost i podszyt liściasty
20) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
21) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
22) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
23) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
24) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w lasach łęgowych na rzecz innych rębni
25) Nie wycinać starych drzew dziuplastych w lasach łęgowych
26) Pozostawiać w lasach łęgowych złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem
utrzymania zasobów martwego drewna
27) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
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41.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 41
41.1. Część informacyjna
1) Niewielki kompleks gruntów wsi Beśnica i Nowy Świat, nieliczne zabudowania,
pola uprawne, pastwiska i wilgotne łąki, a także liczne nasadzenia sosnowe
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolno-leśny z elementami kulturowymi, o dużej wartości
4) Zabytkowa leśniczówka i dwie dawne strażnice we wsi Beśnica
5) Zabytkowa dawna szkoła, leśniczówka i dawna strażnica graniczna we wsi Nowy
Świat
6) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
41.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
2) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
3) Pozostawiać fragmenty łąk i pastwisk dla zachowania różnorodności
krajobrazowej i fitocenotycznej
4) W przypadku kompleksów muraw w miejscach porzuconych pól nie zalesiać
wszystkich fragmentów
5) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
6) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
7) Kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
8) Preferować bory sosnowe z cennymi gatunkami widłaków, porostów itp.
9) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
10) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
11) Chronić zabytkowe leśniczówki, dawne strażnice i szkołę
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42.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 42
42.1. Część informacyjna
2) Polana z zabudowaniami wsi Wierzchownia, z nielicznymi polami uprawnymi oraz z
murawami psammofilnymi na porzuconych polach
3) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
4) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o dużej wartości
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa we wsi Wierzchownia
6) Wierzchownia – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
7) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
42.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie zalesiać wszystkich muraw psammofilnych, szczególnie płatów florystycznie
cennych
2) W razie potrzeby usuwać z muraw drzewa i krzewy
3) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych
4) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
5) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Wierzchownia z
zastosowaniem rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora
nieoczyszczonych ścieków z obiektów turystycznych
6) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową
7) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Wierzchownia
8) Należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Wierzchownia uwzględniający rewaloryzację układu i zabudowy wsi, wstrzymanie
przekształceń fizjonomii krajobrazu oraz wyznaczający tereny pod budownictwo
letniskowe uwzględniający wielkości pojemności turystycznej

154

43.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 43
43.1. Część informacyjna
1) Zalesiona rynna na wschód od Wierzchowni, występują grądy, jeziora, kilka
torfowisk mszarnych, lasy łęgowe i brzezina bagienna
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz leśno-jeziorny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i ruiny młyna wodnego we wsi Wierzchownia
5) Wierzchownia – wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
6) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
43.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jezior, w tym do spływu biogenów
z otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie
przybrzeżnym zbiorników wodnych
3) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
4) Nie odwadniać torfowisk, nie prowadzić melioracji w sąsiedztwie torfowisk
5) Nie pozyskiwać torfu
6) Nie zalesiać torfowisk
7) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
8) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
9) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
10) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
11) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
12) Utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych w borach i lasach bagiennych
13) Nie konserwować rowów odwadniających w borach i lasach bagiennych
14) Bory i brzeziny bagienne oraz bagienne lasy sosnowo-brzozowe wyłączyć z
użytkowania rębnego i trzebieży późnych
15) Nie preferować nadmiaru świerka w borach i lasach bagiennych
16) Kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
17) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
18) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
19) Sukcesywnie przebudowywać drzewostany grądów w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
20) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony
itp.), w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
21) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
22) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
23) Ograniczać stosowanie zrębów zupełnych w grądach na rzecz innych rębni
24) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
25) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
26) Pozostawiać w lasach łęgowych złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem
utrzymania zasobów martwego drewna
27) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Wierzchownia z
zastosowaniem rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora
nieoczyszczonych ścieków z obiektów turystycznych
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28) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową
29) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Wierzchownia

156

44.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 44
44.1. Część informacyjna
1) Kompleks gruntów ornych i zabudowań wsi Karw, Szynkówko i Oborczyska.
Miejscami nasadzenia sosnowe, murawy psammofilne oraz szuwary, zarośla łozowe
i podmokłe lasy w małych obniżeniach wytopiskowych
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i dawna komora celna we wsi Karw
5) Fragment trasy rowerowej – czerwonej
44.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
2) Zachowywać ekstensywne użytkowanie łąk wilgotnych
3) Nie odwadniać siedlisk, aby nie doprowadzić do przesuszenia wilgotnych łąk
4) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
5) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
6) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
7) Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
8) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
9) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
10) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
11) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
12) Ogólnie
promować
rolnictwo
zrównoważone
i
wdrażać
programy
rolnośrodowiskowe
13) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
14) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
15) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
16) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową i dawną komorę celną
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45.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 45
45.1. Część informacyjna
1) Rynna Księtówki i jeziora Księte z roślinnością szuwarową, łąkami i fragmentami
lasów łęgowych, ponadto skarpa z zabudowaniami, polami i murawami oraz od
południa kompleks grądów i borów mieszanych
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorno-rolny, o dużej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa we wsi Księte
5) Grodzisko wczesnośredniowieczne nad jeziorem Księte
45.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do eutrofizacji i zanieczyszczeń jeziora, w tym do spływu
biogenów z otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie
przybrzeżnym zbiorników wodnych
3) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
4) Nie odwadniać przyległych do jeziora siedlisk mokradłowych
5) Nie wykonywać zrębów zupełnych przy linii brzegowej jeziora
6) Nie zanieczyszczać rzeki
7) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
8) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
9) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
10) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
11) Nie preferować zalesień wilgotnych łąk
12) Nie przeznaczać łąk na stawy rybne lub zbiorniki retencyjne
13) Na pastwiskach zachować ekstensywny wypas
14) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
15) Pozostawiać strefy ekotonowe na granicy wilgotnych i cienistych lasów z
ekosystemami nieleśnymi dla kształtowania nitrofilnych okrajków
16) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
17) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie
przybrzeżnym rzek, akwenów i mokradeł
18) Kształtować drzewostany i fitocenozy borowe w kierunku zgodnym z typem
siedliskowym lasu
19) W borach eliminować gatunki obce geograficznie, szczególnie czeremchę
amerykańską
20) Maksymalnie ograniczać stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i
ochronie lasu
21) Preferować w grądach naturalne odnowienia liściaste (lipa, grab, dąb, buk, klony
itp.), w razie potrzeby wprowadzać ich podsadzenia
22) Ograniczać udział w grądach gatunków obcych ekologicznie
23) Eliminować gatunki obce geograficznie z drzewostanów grądów
24) Nie eliminować starych drzew dziuplastych
25) Zachowywać optymalne dla lasów łęgowych stosunki wodne, nie odwadniać
otoczenia
26) Pozostawiać w lasach łęgowych złomy, wykroty i obumierające drzewa, celem
utrzymania zasobów martwego drewna
27) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
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28) Kształtować maksymalnie szerokie pasy zieleni ochronnej w strefie przybrzeżnej
jeziora Księte
29) Ograniczyć zjawisko erozji gleb poprzez wprowadzanie różnopostaciowych form
zieleni
30) Uporządkować gospodarkę ściekową w rejonie jeziora Księte z zastosowaniem
rozwiązań eliminujących możliwość przedostania się do jeziora nieoczyszczonych
ścieków z obiektów turystycznych
31) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową we wsi Księte
32) Chronić Grodzisko wczesnośredniowieczne
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46.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 46
46.1. Część informacyjna
1) Interesujące pod względem przyrodniczym, płytkie i silnie zarastające jezioro
Mełno, z dominacją szuwarów, miejscami na brzegach wąskie pasy wilgotnych łąk i
pastwisk
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz jeziorny zbliżony do naturalnego, o dużej wartości
46.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Nie dopuszczać do zanieczyszczeń jeziora i mokradeł, w tym do spływu biogenów z
otoczenia
2) Nie stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów w pasie
przybrzeżnym akwenu
3) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
4) Pozostawiać fragmenty wilgotnych łąk i pastwisk dla zachowania różnorodności
krajobrazowej i fitocenotycznej
5) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
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47.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 47
47.1. Część informacyjna
1) Kompleks gruntów ornych i zabudowań wsi Księte, Mełno, Janowo, Bielki i
Brodniczka, fragmentami murawy i użytki zielone
2) Jednostka o średnim stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa we wsi Mełno
5) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i cmentarz we wsi Brodniczka
47.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty łąk i pastwisk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
2) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
3) Pozostawiać niektóre fragmenty spontanicznej roślinności ruderalnej dla zachowania
różnorodności biologicznej
4) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
5) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
6) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
7) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
8) Ogólnie
promować
rolnictwo
zrównoważone
i
wdrażać
programy
rolnośrodowiskowe
9) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
10) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową i cmentarz
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48.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P – 48
48.1. Część informacyjna
1) Rozległy kompleks łąk i bagien na południe od wsi Brodniczka
2) Jednostka o bardzo małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny zbliżony do naturalnego, o bardzo dużej wartości
48.2. Część ochronno – zadaniowa
1) Nie odwadniać siedlisk
2) Nie wykaszać szuwarów w sezonie wegetacyjnym i w okresie lęgów ptaków
3) Nie zanieczyszczać mokradeł i nie dopuszczać do spływu biogenów
4) Nie pozyskiwać torfu
5) Zachowywać ekstensywne użytkowanie kośne łąk wilgotnych
6) Stosować tylko racjonalne nawożenie łąk
7) Nie intensyfikować gospodarowania na łąkach
8) Nie wypalać łąk i resztek roślinności
9) Nie intensyfikować wypasu na cennych użytkach zielonych
10) Nie preferować zalesień łąk i pastwisk
11) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
12) Nie odwadniać lasów i zarośli bagiennych, utrzymywać odpowiedni poziom wód
gruntowych w ich otoczeniu
13) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
14) Obszary bagienne i podmokłe chronić przed osuszaniem
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49.JEDNOSTKA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA P - 49
49.1. Część informacyjna
1) Pola uprawne, łąki i zabagnienia z zaroślami łozowymi, grunty i zabudowania wsi
Okalewko.
2) Jednostka o małym stopniu antropopresji
3) Krajobraz rolny z elementami kulturowymi, o średniej wartości
4) Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa we wsi Okalewko
5) Okalewko - wieś o zachowanym historycznym układzie przestrzennym
49.2. Część ochronno - zadaniowa
1) Pozostawiać fragmenty łąk i pastwisk dla zachowania różnorodności krajobrazowej i
fitocenotycznej
2) Pozostawiać murawy psammofilne dla zachowania różnorodności biologicznej
3) Stosować racjonalne nawożenie gruntów ornych, dostosować jego poziom do
zdolności sorpcyjnych gleb
4) Ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
5) Pozostawiać w kompleksach gruntów ornych miedze, zarośla i śródpolne
zadrzewienia
6) Różnicować skład gatunkowy roślin uprawnych na polach celem podnoszenia
różnorodności flory segetalnej
7) Ogólnie
promować
rolnictwo
zrównoważone
i
wdrażać
programy
rolnośrodowiskowe
8) Pozostawiać fragmenty lasów i zarośli bagiennych dla zachowania różnorodności
biologicznej
9) Strukturę użytkowania gruntów kształtować w kierunku zwiększenia powierzchni
leśnej i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych
10) Teren stanowi obszar źródliskowy i z tego względu należy bezwzględnie chronić
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi
11) Uporządkować gospodarkę ściekową na terenach zwartej zabudowy wsi Okalewko
12) Chronić śródpolne „oczka” wodne, mokradła oraz istniejące zadrzewienia i
zakrzewienia
13) Chronić zabytkową zabudowę mieszkaniową
14) Chronić zachowany układ przestrzenny wsi Okalewko
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V.WYTYCZNE DO STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWNAIA PZRESTRZENNEGO GMIN, MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTW
W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia dotyczące ochrony najcenniejszych
obiektów i ekosystemów przyrodniczych, szczególnych warunków zagospodarowania
terenów i zabudowy, zasad prowadzenia działalności gospodarczej i komunalnej oraz
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.Walory

przyrodnicze

Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego
1.1.Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się na pograniczu
województwa kujawsko-pomorskiego (północnej i zachodniej jego części) z
województwem

warmińsko-mazurskim

(północno-wschodnia

część)

oraz

województwem mazowieckim (południowo-wschodnia część).
Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski obszar GLPK
znajduje

się

w

makroregionie

Pojezierza

Chełmińsko-Dobrzyńskiego,

w

mezoregionach: Pojezierze Dobrzyńskie, Równina Urszulewska i Garb Lubawski.
Cały obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w
granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Obszar ten objął teren Polski
północno-wschodniej

o

nieskażonej

przyrodzie

i

niezwykłych

walorach

krajobrazowych. Głównym celem porozumienia, w sprawie ochrony „ZPP”, jest
naturalna potrzeba ochrony dziedzictwa przyrodniczego i integracja środowiska z
rozwojem

gospodarczym

i

postępem

cywilizacyjnym.

Jako

główne

zasady

zrównoważonego rozwoju tego terenu należy uznać: racjonalne zagospodarowanie
najcenniejszych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego i lokalnego przetwórstwa,
rozwój turystyki specjalistycznej, lecznictwa sanatoryjnego i przyrodolecznictwa,
racjonalne gospodarowanie wodą, energooszczędne inwestowanie z wykorzystaniem
lokalnych źródeł energii, kultywowanie i ochrona różnorodności kulturowej.
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1.2.Głównym elementem rzeźby na obszarze Parku są wysoczyzny morenowe, pagórki i
wzgórza morenowe i kemowe, drumliny, równiny sandrowe, obniżenie Brynicy, rynny
subglacjalne oraz zagłębienia wytopiskowe. Obszary wysoczyzny morenowej są
przeważnie faliste i urozmaicone licznymi częściowo głębokimi zagłębieniami
wytopiskowymi. Na obszarach w rejonie Szynkówka oraz Zalesia, Fiałek, Zembrza i
Leźna Wielkiego występują wyraźne wykształcone formy wypukłe w postaci pagórków
i wzgórz morenowych. Układają się one w wyraźne ciągi o określonej orientacji.
Południową oraz południowo-wschodnią część obszaru Parku zajmuje równina
sandrowa, stanowiąca część rozległego sandru dobrzyńskiego. Krajobraz ten
urozmaicają liczne formy wklęsłe (rynny subglacjalne i zagłębienia bezodpływowe). W
północno-zachodniej części znajduje się rozległe i głębokie obniżenie terenowe tzw.
Obniżenie Brynicy, o płaskim i zatorfionym dnie. W jego dnie zachowały się fragmenty
ozu w okolicy Bartniczki. Do rynien polodowcowych o przebiegu południkowym
należą : rynna jezior bryńskich oraz najbardziej malownicza rynna jezior górznieńskich.
Zbocza ich rozcinają liczne dolinki denudacyjne, wąwozy i parowy. Do rynien o
przebiegu równoleżnikowym należą rynny: jeziora Kręte, jeziora Samińskiego oraz
jezior Wielkie i Małe Leźno. Ich przebieg jest kręty i silnie rozczłonkowany.
Generalnie można stwierdzić, że urozmaicona rzeźba terenu i związane z nią
zróżnicowanie krajobrazu są jednym z najcenniejszych walorów GLPK.
1.3.GLPK położony jest na granicy regionów hydrograficznych. Przez jego południowowschodnią część przebiega wododział II rzędu, rozdzielający dorzecza Drwęcy, Skrwy i
Wkry (Działdówki). Zasadnicza część obszaru (około 90 % powierzchni Parku)
położona jest w dorzeczu Drwęcy, a w ujęciu bardziej szczegółowym – w zlewni jej
lewobocznego dopływu Brynicy. Fragmenty środkowo-wschodnich obrzeży Parku w
rejonie Lidzbarka Welskiego odwadniane są przez rzekę Wel. Do Welu, poprzez
Jezioro Lidzbarskie odprowadza wody jedynie niewielki ciek, odwadniający jeziora
Zwórzno i Moczydło. Obszar leżący w dorzeczu Drwęcy charakteryzuje się silnym
rozwojem sieci rzecznej i występowaniem jezior o różnej genezie i w różnych fazach
rozwoju, występowaniem bagien, mokradeł, torfowisk, licznych źródeł, młak i
wysięków. Charakterystyczne jest tu też występowanie obszarów bezodpływowych.
Obszar leżący na południe od wododziału II rzędu charakteryzuje się słabym rozwojem
sieci rzecznej. W granicach parku leżącego w dorzeczu Wkry nie występują żadne cieki
wodne. Sama Wkra przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie granic Parku w
miejscowościach Zieluń i Lubwidz. W źródliskowej części dorzecza Skrywy sieć
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hydrograficzna reprezentowana jest jedynie przez liczne mokradła i niewielkie cieki w
okolicy Płociczna prowadzące wody do rzeki Okalewki. Osią hydrograficzną, a
zarazem główną rzeką GLPK jest Brynica. W okolicy Buczkowa wcina się w
otaczającą wysoczyznę morenową na głębokości 40 m, żłobiąc głęboki i o stromych
zboczach jar. Stąd pochodzi nazwa zlokalizowanego tutaj rezerwatu przyrody „Jar
Brynicy”. Na tym odcinku rzeka posiada charakter górskiego potoku. Brynica
przyjmuje dwa prawobrzeżne dopływy : Strugę Wlecz i Samionkę oraz trzy
lewobrzeżne dopływy – Strugę Leśną, Grzankę i Pissę, której dopływem jest
Księtówka, wypływająca z zachodniej części Parku. Brynica to nie tylko fragment sieci
hydrograficznej GLPK. Zróżnicowany charakter rzeki, jej doliny i zlewni, malownicze i
naturalne krajobrazy, przez które przepływa, bogactwo flory i fauny, nie do końca
wyjaśniona geneza poszczególnych odcinków doliny oraz czyste wody decydują o tym,
że

Brynica

jest

swoistym

symbolem

Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego.
Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 39 jezior o
powierzchni powyżej 1 ha

zajmujących łączną powierzchnię około 480 ha. Do

wymienionej liczby jezior można jeszcze dodać liczną grupę niewielkich zbiorników
koncentrujących się głównie w północnej części Parku.
1.4.Ponad 70 % powierzchni Parku zajmują wielopostaciowe kompleksy leśne. W wielu
fragmentach posiadają one charakter „puszczański”. W północnej wysoczyznowej
części występują głównie grądy, ku południowi zaznacza się większy udział lasów
mieszanych, natomiast w południowej sandrowej części występują bory sosnowe. W
lasach

okolic

Górzna

zlokalizowana

jest

wzorcowa

powierzchnia

glebowa,

zabezpieczająca przed sztucznie wywoływanymi zmianami typowe dla tego terenu
gleby leśne.
1.5.Z powyższego opisu wynika, że najwrażliwszym elementem przyrodniczym GLPK są
wody powierzchniowe w postaci rzek i jezior, a także bardzo liczne i cenne
przyrodniczo „oczka wodne”, mokradła i bagna, które mają największy wpływ na
bioróżnorodność Parku. Ich ochrona stanowi priorytetowe zadanie służb Parku. Ciągi
wodne w powiązaniu z atrakcyjnymi formami rzeźby terenu (doliny, rynny, pagórki
morenowe, sandry, kemy i drumliny) otoczone wielkimi kompleksami leśnymi tworzą
unikalną kompozycję przyrodniczo-przestrzenną, która jednocześnie tworzy ważny w
skali kraju węzeł korytarzy ekologicznych, jak: dolina rzeki Drwęcy (poprzez Brynicę i
Wel) oraz Wkrę i Skrwę, a także rynny jezior, które są łącznikiem ciągów
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ekologicznych. Taki układ stwarza dogodne warunki do swobodnej migracji zwierząt,
roślin i grzybów.

2.Tereny i obiekty prawnie chronione
2.1.Obszar GLPK jest niezwykle bogaty w tereny i obiekty przyrodnicze prawnie
chronione, z których występują:
1) 7 rezerwatów przyrody („Czarny Bryńsk”, „Jar Brynicy” (1958 r), „Klonowo”,
„Mszar Płociczno”, „Ostrowy nad Brynicą”, „Szumny Zdrój” i „Jar Brynicy” (2001
r.),
2) 2 obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – „Ostoja Lidzbarska” i „Mszar
Płociczno”,
3) 33 użytki ekologiczne – głównie śródleśne bagna,
4) 34 pomniki przyrody – głównie drzewa,
5) 255 zbiorowisk roślinnych z 27 klas przeważnie w randze zespołu, rzadziej jako
zbiorowiska o randze nieokreślonej oraz 43 obszary skupień rzadkich, chronionych i
zagrożonych roślin,
6) 16 gatunków ssaków, 85 gatunków ptaków, 1 gatunek pajęczaków, 5 gatunków
gadów i 5 gatunków płazów podlegających ochronie gatunkowej,
2.2.Znaczne są także cenne obiekty dziedzictwa kulturowego, z których występują :
1) 8 obiektów lub zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
2) 15 wsi o zachowanych historycznych układach przestrzennych,
3) 3 zespoły pałacowo-parkowe,
4) 15 obiektów sakralnych,
5) 10 cmentarzy,
6) liczne miejsca pamięci narodowej z okresu powstania styczniowego w 1863 r. i z
okresu II wojny światowej,
7) 10 obiektów i zespołów obiektów techniki,
8) 28 obiektów użyteczności publicznej,
8) 228 obiektów zabudowy mieszkaniowej,
9) 2 grodziska wczesnośredniowieczne, 1 grodzisko późnośredniowieczne eksponowane
w terenie i kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych nie posiadających własnej
ekspozycji w terenie.
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3.Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa
Wody powierzchniowe oraz podziemne będące najbardziej wrażliwym na degradację
komponentem środowiska parku podlegają szczególnej ochronie :
1)Ewentualne działania wiążące się ze zmianą stosunków wodnych na obszarze Parku
mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy mają służyć celom ochrony przyrody,
zrównoważonego wykorzystania użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej.
Plany tego rodzaju działań muszą być poprzedzone oceną ich wpływu na środowisko
przyrodnicze, a ich realizacja wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Parku
2)Na obszarze Parku należy całkowicie zrezygnować z działań wymienionych poniżej, za
wyjątkiem

niezbędnych

działań

służących

ochronie

przeciwpowodziowej

i

przeciwpożarowej oraz ochronie przyrody, realizowanych w porozumieniu z
Dyrektorem Parku :
a)podejmowania działań mających na celu regulację i piętrzenie wód,
b)budowy nowych obiektów hydrotechnicznych na ciekach podstawowych,
c)wykonywania melioracji odwadniających,
d)wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących pogorszyć stan środowiska.
3)Utrzymać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanałów
dla zapewnienia swobodnego i bezpiecznego spływu wód powodziowych i lodów,
4)Wszelkie prace porządkowe, remontowe i konserwacyjne na brzegach i w obrębie
koryt cieków i rowów melioracji podstawowej oraz zbiorników wodnych na obszarze
Parku powinny być prowadzone w porozumieniu z Dyrektorem Parku. Zaleca się, aby
niezbędne prace w korytach cieków podstawowych były prowadzone wyłącznie w
terminie : od 01 czerwca do 30 września,
5)Ewentualna realizacja działań, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3), nie może
spowodować pogorszenia warunków życia biologicznego w wodach na obszarze
Parku,
6)Na obszarze Parku należy w szczególności zachować i chronić :
a)małe, naturalne zbiorniki wodne, torfowiska, bagna, mokradła i podmokłości,
b)obszary źródliskowe,
c)cieki jako korytarze ekologiczne umożliwiające swobodne migracje hydrobiontów
(Brynica, Struga Wlecz, Samionka, Struga Leśna, Górzanka, Pissa i Księtówka),
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7)Utworzyć wokół akwenów i wzdłuż cieków na obszarze Parku pasy ochronne, czyli
tereny wolne od zabudowy kubaturowej, których szerokość – minimum 100 m,
powinna zostać ustalona w planach zagospodarowania przestrzennego (na terenie
pasów ochronnych zabrania się: budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów i
urządzeń, prowadzenia i rozbudowy instalacji podziemnych za wyjątkiem służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej),
8)Utrzymać rzędną poziomu lustra wody na wszystkich jeziorach i ciekach zgodnie z
aktualnymi pozwoleniami wodno prawnymi wydanymi przez uprawnione do tego
organy administracji,
9)Na obszarze Parku zaleca się stosowanie następujących zasad w zakresie zaopatrzenia
w wodę i ochrony zasobów wody pitnej :
a)w nowych zakładach lokalizowanych w granicach Parku powinny być stosowane
wyłącznie technologie wodooszczędne
b)konieczne

jest

uwzględnienie

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego wymogów ochrony ujęć wód podziemnych w szczególności ujęć
komunalnych
10)Na terenach Parku, na których wody podziemne są intensywnie zasilane, szczególnie
na obszarach bezodpływowych powierzchniowo, należy eliminować możliwość :
a)odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi,
b)lokalizowania

inwestycji,

które

mogą

zanieczyścić

wody

podziemne,

w

szczególności: składowisk odpadów i wylewisk odpadów, magazynów produktów
chemicznych i ropopochodnych, ferm chowu zwierząt,
11)Ustala się następujące, podstawowe działania w zakresie porządkowania gospodarki
ściekowej na obszarze Parku oraz w zlewniach cieków mających wpływ na jakość wód
powierzchniowych w Parku :
a)budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych z lokalnym lub grupowym
oczyszczaniem ścieków na terenach zwartej zabudowy ; stosowanie indywidualnych
urządzeń unieszkodliwiających ścieki w przypadku zabudowy rozproszonej,
b)osiąganie

przez

oczyszczalnie

ścieków

stopnia

redukcji

zanieczyszczeń,

wynikającego z wymogów ochrony odbiornika,
c)likwidowanie nieszczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych oraz
nielegalnych odprowadzeń ścieków do wód i do ziemi,
d)usuwanie

zawartości

oczyszczalni ścieków,

zbiorników

bezodpływowych

do

punktów

zlewnych
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e)podczyszczanie

ścieków

opadowych

odprowadzanych

z

zanieczyszczonych

nawierzchni utwardzonych,
12)W celu poprawy stanu czystości wód powierzchniowych na obszarze Parku zaleca się
realizację następujących zadań w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej :
a)służących ochronie wód rzeki Górzanki i Brynicy :
kontynuację porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Górzna, poprzez :
stopniową rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz dążenie do
włączenia wszystkich nieruchomości, w tym zakładów przemysłowych, do
zbiorczego systemu oczyszczania ścieków działającego w oparciu o istniejącą
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków,
sukcesywne odcinanie dopływu ścieków komunalnych i przemysłowych do
miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz wykorzystanie tej sieci wyłącznie
dla potrzeb kanalizacji deszczowej,
likwidowanie zbiorników bezodpływowych,
uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości , położonych w zlewni
bezpośredniego przyrzecza Brynicy i jej dopływów - z zastosowaniem rozwiązań
eliminujących możliwość przedostawania się do rzeki nieoczyszczonych ścieków
pochodzących z tych miejscowości, w tym z ośrodków wczasowych i domów
letniskowych,
kontynuację rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych w
Parku oraz dążenie do włączenia wszystkich nieruchomości na obszarze zwartej
zabudowy do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków działającego w oparciu o
istniejące mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków,
b)służących ochronie wód jezior i pozostałych cieków :
budowę kanalizacji sanitarnej w większych miejscowościach Parku oraz dążenie do
włączenia wszystkich nieruchomości na obszarze zwartej zabudowy tej
miejscowości do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków działającego w oparciu
o wysokoefektywną oczyszczalnię ścieków,
budowę dodatkowych zabezpieczeń w sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych nad
jeziorami : Górznieńskim i Młyńskim,
uporządkowanie

gospodarki

ściekowej

innych

miejscowości,

ośrodków

wczasowych i osiedli domów letniskowych w otoczeniu jezior - z zastosowaniem
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rozwiązań eliminujących możliwość przedostawania się nieoczyszczonych ścieków
do jezior,
13)Do czasu kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej miejscowości na
obszarze Parku i w zlewniach cieków mających wpływ na jakość wód
powierzchniowych w Parku, zaleca się podjęcie działań pozwalających na poprawę
funkcjonowania urządzeń oczyszczających ścieki, znajdujących się przy osiedlach
mieszkaniowych większych miejscowości i byłego PGR Gutowo oraz przy dużych
ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych,
14)Zachować naturalny charakter meandrującej rzeki Brynicy i terenów zalewanych
wodami powodziowymi.

4.Gospodarka odpadami
Ustala się następujące ograniczenia w zakresie gospodarki odpadami :
1)Na obszarze parku nie należy lokalizować żadnych instalacji do unieszkodliwiania
odpadów
2)Unieszkodliwianie odpadów powstających na obszarze Parku powinno odbywać się
wyłącznie w obiektach wykonanych i eksploatowanych poza jego granicami, zgodnie z
odpowiednimi planami gospodarki odpadami
3)W nowych zakładach usługowo-produkcyjnych należy stosować wyłącznie technologie
mało – i bezodpadowe
4)Zakaz lokalizacji zakładów prowadzących działalność polegającą na magazynowaniu,
wykorzystywaniu, przetwarzaniu lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

5.Kierunki działalności gospodarczej
5.1.Preferuje się następujące rodzaje działalności gospodarczej na terenie Parku:
1)turystyka kwalifikowana, krajoznawcza, przyrodnicza (ekoturystyka), agroturystyka,
turystyka rowerowa,
2)wypoczynek letniskowy (rekreacja indywidualna) w obrębie istniejących jednostek
osadniczych,
3)turystyka i rekreacja ograniczona do istniejących ośrodków wypoczynkowo rekreacyjnych pod warunkiem podniesienia standardów wyposażenia w niezbędną
infrastrukturę komunalną,
4)leśnictwo uwzględniające wartość biocenotyczną i funkcje ochronne lasów,
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5)rzemiosło nieuciążliwe dla środowiska,
6)proekologiczne formy gospodarki rolnej, w szczególności rolnictwo integrowane i
ekologiczne,
7)inne rodzaje działalności gospodarczej, nieuciążliwe dla środowiska.
5.2.Należy dążyć do następujących zmian w zakresie wiodących funkcji gospodarczych:
1)leśnictwo - przygotowanie wybranych terenów leśnych do pełnienia funkcji
turystyczno-rekreacyjnej, wprowadzenie zalesień na wybrane obszary rolnicze
(szczególnie na glebach marginalnych), zwiększenie powierzchni lasów ochronnych,
zwłaszcza wodochronnych,
2)rolnictwo - zachowanie tradycyjnych obszarów rolnictwa, przekształcenie części
gospodarstw i towarzyszących im terenów odłogowanych w tereny turystyki wiejskiej:
wsie letniskowe, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, lokalne wiejskie centra
turystyki kwalifikowanej (wodnej, rowerowej i itp.),
3)turystyka - rozwój form, bazy i organizacji wykorzystującej walory przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe Parku bezwzględnie podporządkowany funkcji ochronnej
Parku,
4)osadnictwo:
a)rozwój ośrodków wiejskich, częściowo w granicach Parku - obsługa turystyki,
rolnictwa, lokalnego rzemiosła,
b)rozwój przestrzenny stagnujących, dotychczas małych wsi (Płociczno, Okalewko,
Wierzchownia, Zembrze, Samin, Szynkówko i Brodnicznka), przez dopuszczenie
lokalizacji bazy turystycznej, na rygorystycznych warunkach ochrony krajobrazu,
walorów przyrodniczych i kulturowych.

6.Zasady inwestowania i gospodarowania przestrzenią
6.1.Ustala się następujące zasady gospodarki przestrzenią na obszarze Parku:
1)Nowe budynki i budowle mogą być lokalizowane:
a)na terenach zwartej zabudowy miejscowości,
b)na gruntach nie będących gruntami leśnymi, w odległości nie mniejszej niż 30 m od
granicy lasu, chyba, że ustalenia dla poszczególnych jednostek mówią inaczej,
c)na terenach odległych co najmniej 50 m od granic torfowisk,
d)na terenach nie będących stokami dolin rzecznych i jezior o nachyleniu
przekraczającym 10 %,
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e)na terenach nie będących wyspami i półwyspami jezior,
f)na terenach znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 100 m od linii
brzegowej jezior i cieków,
2)Obiekty niezbędne dla gospodarki leśnej mogą być lokalizowane również na gruntach
leśnych oraz w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu,
3)Niżej wymienione obiekty, w odniesieniu do których zaleca się uzyskanie opinii
Dyrektora Parku, mogą być lokalizowane również w odległości mniejszej niż 100 m
od linii brzegowej jezior i cieków podstawowych:
a)ogólnodostępne mosty i pomosty,
b)przepusty,
c)obiekty, stanowiące niezbędne zaplecze gospodarstw rybackich,
d)ogólnodostępne obiekty turystyki wodnej - bez bazy noclegowej,
e)obiekty małej

architektury bezpośrednio

związane

z

zagospodarowaniem

turystycznym jezior i cieków,
f)obiekty niezbędne dla ochrony wód, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i
przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowników wód,
4)Należy unikać lokalizowania nowych budynków w oderwaniu od zwartej zabudowy
miejscowości, z wyjątkiem budowy siedlisk dla gospodarstw rolnych lub
agroturystycznych o powierzchni co najmniej 5 ha, po uzyskaniu opinii Dyrektora
Parku,
5)Nie należy lokalizować nowych ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych.
6.2.Na obszarze Parku nie może być prowadzona eksploatacja surowców mineralnych i
torfu. Należy zaprzestać eksploatacji aktualnie użytkowanych wyrobisk i przeprowadzić
ich rekultywację, w sposób uzależniony od charakteru otoczenia.
6.3.Na obszarze Parku nie mogą być lokalizowane przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury komunalnej.
6.4.W przypadku lokalizowania na obszarze Parku inwestycji realizujących cele publiczne
należy postępować zgodnie z trybem przewidzianym w stosownej ustawie.
6.5.Należy

opracować

miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego

dla

niezalesionych terenów wsi: Wielkie Leźno, Gutowo, Radoszki, Klonowo oraz miasta
Górzno.
6.6.Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej do czasu opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostek przyrodniczych 13, 23,
30, 31, 35, 39, 42 i 49.
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6.7.Ewentualne zagospodarowanie turystyczne obszaru jezior : Wielkie i Małe Leźno,
Samin, Księte, Bryńskie może nastąpić tylko na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego poprzedzonego opracowaniem specjalistycznego
studium ochrony jezior.
6.8.Należy wprowadzić „zielone” pasy ochronne o minimalnej szerokości 30 m w strefie
przybrzeżnej jezior w jednostkach przyrodniczych : 2, 5, 23, 28, 45 i 46.
6.9.Zakaz lokalizacji nowej trwałej zabudowy kubaturowej na obszarze całych jednostek
przyrodniczych : 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 40,
41, 43, 45 i 48.
6.10.Dopuszcza się adaptację istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej w
jednostkach przyrodniczych : 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 37,
38, 39, 42, 44, 45, 47 i 49.
6.11.Zabudowę lokalizować w odległości nie mniejszej wsi 200 – 300 m od brzegu jeziora
Mełno (jednostka przyrodnicza 46), w zależności od szerokości przybrzeżnych terenów
podmokłych i zabagnionych.
6.12.Należy

stosować

rotację

użytkowania

wyznaczonych

obozowiskach

i

pól

namiotowych.
6.13.Dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejącej zabudowy na cele :
a)edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wzdłuż licznych szlaków turystycznych,
b)rekreacyjne w jednostce przyrodniczej 23 (przysiółek Fijałki).

7.Zasady kształtowania zabudowy
7.1.Ustala się zasady ogólne kształtowania zabudowy:
1)Zakłada się utrzymanie krajobrazu małych wsi oraz tworzenie warunków rozwoju
społeczno-gospodarczego nie zagrażającego walorom Parku (koegzystencja siedlisk
rolniczych z obiektami bazy turystycznej, w tym zabudowy letniskowej).
2)Dopuszcza się zabudowę jedynie w nawiązaniu do istniejących jednostek
osadniczych, w kontynuacji ich układów przestrzennych i z zachowaniem właściwych
dla nich zasad kształtowania zabudowy.
3)Dopuszcza się adaptację z umiarkowaną rozbudową istniejących siedlisk oraz
adaptację dla turystyki nie użytkowanych obiektów rolniczych i produkcyjnousługowych, z zachowaniem właściwych dla nich zasad kształtowania zabudowy.
7.2.Ustala się szczegółowe zasady kształtowania zabudowy:
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1)Określa się zestaw preferowanych cech zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej,
turystycznej, gospodarczej, usługowej i innej:
a)na całym obszarze Parku:
-budynki parterowe z poddaszem użytkowym, o konstrukcji murowanej, z
elewacjami ceglanymi lub tynkowanymi,
-dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 30 – 450, z
naświetleniami o oknach mniejszych niż w parterze i z daszkami dwuspadowymi,
kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, matowym, stonowanym w
kolorze,
-okna w formacie pionowym i podziałach symetrycznych;
b)w centralnych częściach większych wsi oprócz cech wymienionych w pkt. a) , także
budynki dwukondygnacyjne;
c)na terenach rozwoju funkcji nie związanych z funkcjami Parku oprócz budynków o
cechach wymienionych w pkt. a), mogą być dopuszczone budynki gospodarcze, w
tym usługowo-produkcyjne, z dachami o kącie nachylenia połaci pod kątem do 300,
o pokryciu właściwym dla spadku dachu, o wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej (gzymsu) nie przekraczającej 6 m.
2)W większych obiektach zalecane jest rozmieszczanie “programu działalności” w
kilku budynkach, w układzie naśladującym tradycyjne zagrody.
3)W budynkach usługowych, w razie konieczności zastosowania dużych otworów
okiennych, należy stosować łagodzące je drobne podziały.
4)Nie należy dopuszczać do budowy szklarni ogrodniczych o pow. łącznej ponad 50 m2.
Mniejsze szklarnie powinny być odizolowane od otwartego krajobrazu zielenią wysoką.
5)Zabudowa powinna być grupowana w nieregularnych liniach zabudowy, wzdłuż dróg
wiejskich, w sposób nadający im charakter współczesnych gościńców. Przy drogach,
przed budynkami mogą być wydzielone pojedyncze miejsca postojowe. Na większe
parkingi mogą być wykorzystane tylko place kompozycyjnie uzasadnione.
6)Obiekty turystyczne powinny dysponować powierzchnią parkingową dla samochodów
(w tym: autobusów) w obrębie podwórza, na zapleczu budynku usytuowanego przy ulicy
wiejskiej.
7)Zabudowa nie odpowiadająca powyższym zasadom powinna być w miarę możliwości
przebudowana lub maskowana zielenią.
8)Zagospodarowanie terenu ustalane prawem miejscowym (w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego opracowanych dla całej jednostki osadniczej lub jej
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części) powinno następować z uwzględnieniem zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.
W przypadku planów sporządzanych dla części jednostki, powinna być opracowana
koncepcja powiązań z całym układem.
9)Dopuszcza się indywidualne odstępstwa od wymienionych zasad, w celu urozmaicenia i
nadania indywidualnych cech miejscu. Zmiany te powinny być jednak utrzymane w
dyscyplinie ogólnego ładu i harmonii i nie mogą wprowadzać form obcych tradycyjnej
wiejskiej architekturze,
10)Zaleca się stosowanie w budownictwie form architektonicznych nawiązujących do
tradycji regionalnych.

8.Zasady i rozwiązania dotyczące infrastruktury technicznej
8.1.Ustala się następujące działania w zakresie przebudowy i modernizacji dróg :
1)Drogi wojewódzkie : Nr 544 Brodnica-Działdowo i Nr 541 Lidzbark WelskiŻuromin, których odcinki przebiegają przez fragment Parku wymagają przebudowy
polegającej na :
a)poszerzeniu jezdni i wzmocnieniu podłoża,
b)realizacji odpowiedniej szerokości przepustów dla ułatwienia migracji roślin i
zwierząt,
c)ewentualnej budowie przesłon akustycznych.
2)Fragmenty dróg powiatowych powinny być modernizowane w zakresie ulepszenia
nawierzchni.
3)Pozostałe drogi publiczne nie powinny być poszerzane i pozbawiane alejowych
zadrzewień.
4)Drogi gminne przebiegające przez obszar Parku nie powinny być modernizowane w
zakresie zmiany nawierzchni (np. asfaltowanie).
5)W celu ochrony fauny zaleca się zaprojektowanie i wykonanie przejść dla zwierząt,
szczególnie na drogach powiatowych, z obowiązkiem uzgodnienia z Dyrektorem
Parku.
6)Ewentualne

inwestycje

dotyczące

infrastruktury

transportowej

muszą

być

projektowane i realizowane w sposób nie powodujący zmiany stosunków wodnych
Parku.
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7)Odprowadzenie wód opadowych z tras komunikacyjnych musi być projektowane i
wykonane w sposób nie powodujący nasilenia erozji wodnej i zanieczyszczenia wód
w Parku.
8.2.Dla linii kolejowej Brodnica-Działdowo zaleca się elektryfikację trakcji.
8.3.Zaleca się stosowanie następujących działań w zakresie elektroenergetyki :
1)Wykluczenie nowych lokalizacji napowietrznych linii wysokiego napięcia
2)Zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych
3)Przy rozbudowie i przebudowie sieci średniego i niskiego napięcia stosowanie
wyłącznie linii okablowanych lub kablowych podziemnych
4)Sukcesywne

likwidowanie

napowietrznych

linii

kolidujących

z

walorami

krajobrazowymi Parku
8.4.W celu ograniczenia negatywnego wpływu na krajobraz inwestycji z zakresu
telekomunikacji, ustala się :
1)Prowadzenie nowych linii telekomunikacyjnych na terenie Parku jako podziemnych
z jednoczesną sukcesywną likwidacją istniejących linii napowietrznych
2)Zakaz lokalizacji nowych wież telefonii komórkowej
8.5.Należy stosować następujące rozwiązania w zakresie gazownictwa :
1)Zaopatrywanie terenów zwartej zabudowy w gaz ziemny jedynie północnozachodniej części Parku z planowanej do realizacji sieci gazowej, która będzie
zasilana z projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia : Brodnica-Nowe Miasto
Lubawskie Dn 200 mm
2)Zaopatrzenie terenów zabudowy rozproszonej oraz pozostałej zabudowy Parku w
gaz płynny
3)Traktowanie gazyfikacji obszaru Parku jako zadania wprowadzającego poprawę
stanu środowiska
8.6.Na obszarze Parku zaleca się stosowanie następujących zasad w zakresie zaopatrzenia
w ciepło :
1)Preferowanie stosowania małoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła, w
szczególności instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (energia
solarna, biomasa), paliwa gazowe, olej opałowy, biomasę lub energię elektryczną
2)W przypadku źródeł ciepła opalanych węglem dążenie do stosowania nowoczesnych
małoemisyjnych

kotłów

o

wysokiej

sprawności

energetycznej,

opalanych

wysokojakościowym węglem (o wysokiej wartości opałowej i niskiej zawartości
siarki)
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9.Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
9.1.Ustala się inwestycje celu publicznego, których lokalizacja będzie miała bezpośredni
lub pośredni wpływ na przestrzeń GLPK:
1)Włącznie do sieci ekologicznej obszarów specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000
- „Ostoja Lidzbarska” oraz „Mszar Płociczno” wraz z opracowaniem planów ich
ochrony
2)Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody
3)Opracowanie i ustanowienie planów ochrony dla wszystkich rezerwatów przyrody
4)Aktualizacja planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
5)Likwidacja źródeł zanieczyszczeń wód w zlewni rzeki Brynicy
6)Przebudowa dróg wojewódzkich : Nr 544 Brodnica-Działdowo i Nr 541 Lidzbark
Welski-Żuromin
7)Elektryfikacja linii kolejowej nr 208 Brodnica-Działdowo
8)Zgazyfikowanie części gmin, Brzozie, Bartniczka i Górzno poprzez budowę
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie Dn 200 mm
9.2.Przy lokalizowaniu na obszarze Parku inwestycji realizujących cele publiczne należy
postępować zgodnie z trybem przewidywanym w stosownych ustawach o ochronie
przyrody oraz ograniczeniami ustalonymi niniejszym planem ochrony
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VI.OCENA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW PLANU W TYM
OSZACOWANIE KOSZTÓW JEGO REALIZACJI
Analiza planowanych działań ochronnych zawartych w projekcie Planu ochrony
Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pozwala na stwierdzenie, że dokument
stwarza prawną podstawę ochrony zasobów obszaru Parku.
Realizacja Planu ochrony GLPK pozwoli na:
-

zachowanie zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej,

-

zachowanie walorów krajobrazowych,

-

ochronę zasobów kulturowych, w tym obiektów zabytkowych i krajobrazu
kulturowego,

-

eliminację zagrożeń środowiska,

-

poprawę ładu przestrzennego,

-

kształtowanie równowagi przyrodniczej ekosystemów,

-

poprawę jakości życia mieszkańców,

-

poprawę warunków wypoczynku turystów,

-

rozwój edukacji ekologicznej,

-

ekologizację gospodarki rolnej.

Realizacja planowanych działań ochronnych wymaga nakładów finansowych.
Nakłady te ponosić będą wszyscy użytkownicy obszaru i zarządzający obszarem. W
szczególności odpowiedzialnym za realizację Planu ochrony będzie Dyrektor GórznińskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego i jego zadaniem będzie dystrybucja budżetowych
środków związanych z działalnością statutową Parku, jak również pozyskiwanie środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych.
I. Bieżące (orientacyjne) koszty utrzymania Parku stanowią:
1.Wynagrodzenia i pochodne - 100 tys. zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 30 tys. zł.
3.Umundurowanie służb parku - 10 tys. zł.
4.Działalność programowa:
edukacja ekologiczna (konkursy, akcje, oznakowanie ścieżek dydaktycznych,
materiały pomocnicze - zeszyty ćwiczeń) 30 tys. zł (z WFOŚiGW i dochody własne),
ochrona przyrody (sporządzenie planu ochrony z WFOŚiGW w Toruniu, Olsztynie i
Warszawie),
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działalność promocyjna (mapy, folder, widokówki, materiały reklamowe, prezentacje
multimedialne, itp.) 10 tys. zł. (z WFOŚiGW).
Łącznie roczne bieżące koszty utrzymania Parku wynoszą około 200 tys. zł.. W związku z
przewidywanymi zwiększonymi zadaniami ochronnymi wynikającymi z realizacji Planu
ochrony należy przewidywać, że koszty te wzrosną do około 300 tys. zł. rocznie.
II. Wybrane orintacyjne roczne koszty ochrony zasobów i walorów Parku (realizowane przez
różne organy i instytucje):
- ochrona przyrody (w tym: ochrona rezerwatów przyrody, w tym
sporządzanie planów ochrony rezerwatów, ochrona użytków
ekologicznych, konserwacja pomników przyrody, ochrona gatunkowa
roślin i zwierząt)

200 tys. zł

- ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym: opracowanie dokumentacji
ewidencyjnych i projektów rewaloryzacji zabytkowych założeń pałacowoi dworsko-parkowych, utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów
zabytkowych, zachowanie zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci,
ochrona stanowisk archeologicznych)

50 tys. zł

- ochrona wód i gospodarka wodna (w tym: kształtowanie stosunków
wodnych, zachowanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, ochrona
obszarów źródliskowych, zachowanie obszarów naturalnej retencji,
tworzenie pasów ochronnych wokół akwenów, porządkowanie gospodarki
ściekowej)

200 tys. zł

- ochrona powietrza (w tym: modernizacja urządzeń i systemów
grzewczych, upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł ciepła, promowanie
źródeł ciepła przyjaznych środowisku, eliminowanie źródeł hałasu)

100 tys. zł

- zapobieganie poważnym awariom (w tym: modernizacja urządzeń i
instalacji uciążliwych dla środowiska, nadzór nad przewozami substancji
niebezpiecznych, kontrola obiektów mogących stanowić źródło poważnej
awarii)

10 tys. zł

- rolnictwo i gospodarka surowcami (w tym: wdrażanie ekologicznych
form gospodarki rolnej, renaturyzacja łąk i pastwisk, ograniczanie
negatywnego oddziaływania ferm tuczu zwierząt, budowa i zakup
urządzeń do prawidłowego przechowywania odchodów zwierzęcych)

50 tys. zł
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- gospodarka rybacka (w tym: dostosowanie hodowli ryb do wymagań
ochrony środowiska, zachowanie optymalnego składu ichtiofauny,
restytucja raka szlachetnego)

50 tys. zł

- leśnictwo (w tym: kształtowanie struktury gatunkowej lasów,
kształtowanie i przywracanie bioróżnorodności biocenoz leśnych,
wdrażanie biologicznych metod ochrony lasu, zwiększanie powierzchni
leśnej, likwidowanie nielegalnych wysypisk odpadów w lasach,
ograniczanie ruchu turystycznego w lasach)

200 tys. zł

- łowiectwo (w tym: ograniczanie liczebności gatunków zagrażających
rodzimej faunie, zachowanie optymalnej populacji zwierzyny łownej)

50 tys. zł

- gospodarka turystyczna (w tym: modernizacja i wyposażanie bazy
turystycznej w odpowiednią infrastrukturę, realizacja usług obsługi ruchu
turystycznego, zagospodarowanie wytypowanych punktów widokowych,
tablicowanie obszaru Parku, wytyczenie nowych szlaków ścieżek
dydaktycznych, oznakowanie szlaków, wyposażenie pól namiotowych,
obozowisk i pól campingowych)

100 tys. zł

- infrastruktura techniczna (w tym: modernizacja dróg publicznych,
wykonanie niezbędnych przejść dla zwierząt, modernizacja sieci
elektroenergetycznej, gazyfikacja obszaru Parku, modernizacja systemów i
urządzeń ciepłowniczych)

200 tys. zł

Łącznie średnie roczne koszty ochrony zasobów i walorów Parku wyniosą około 1210 tys. zł.
Powyższe zestawienie nie uwzględnia kosztów wykonania Planów ochrony dla obszarów
Natura 2000 „Ostoja Lidzbarska” i „Mszar Płociczno” które według informacji Ministerstwa
Środowiska szacuje się odpowiednio na około 300 tys. zł i 100 tys. zł.
III. Koszty monitoringu środowiska obszaru GLPK
Uwzględniając zapisy ustaleń Planu ochrony GLPK odnośnie pożądanego zakresu
badań monitoringu środowiska obszaru Parku przewidzieć należy następujące szacunkowe
elementy kosztów:
-

Obsługa i utrzymanie posterunku meteorologicznego przy stacji terenowej Parku w
Czarnym Bryńsku – około 2 tys. zł rocznie.
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-

Założenie stacji monitoringu powietrza na terenie Parku wyposażonej w analizatory
ciągłego pomiaru dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego i ozonu –
około 200 tys. zł.

-

Monitoring jezior obejmujący jednorazowe badania kilku jezior (np. Wierzchnownia,
Klonowskie) oraz cykliczne (postulowane co 5 lat) badania około 10 jezior (Wielkie
Leźno, Małe Leźno, Samińskie, Piaseczno, Wlecz, Górzno, Młyńskie, Księte,
Bryńskie Południowe, Bryńskie Północne) – średnio około 10 tys. zł rocznie.

-

Monitoring wód płynących obejmujący:
badania rokroczne w stałych punktach pomiarowych na Brynicy (2 punkty:
„wewnątrz” i na „wyjściu” z obszaru GLPK) – około 10 tys. zł rocznie
badania okresowe (postulowane co 5 lat) na Górzance, Księtówce i Samionce
(min. 3 punkty pomiarowe) – średnio około 5 tys. zł rocznie

-

Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych obejmujący rokrocznie badania w 1
punkcie – średnio około 0,5 tys. zł.

-

Monitoring gleb na 1 stanowisku z postulowanymi badaniami cyklicznymi co 5 lat –
około 5 tys. zł.

Łącznie roczne bieżące koszty monitoringu wyniosą około 33 tys. zł, bez uwzględnienia
kosztów założenia stacji monitoringu powietrza.
Zespół autorski zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie koszty ochrony zasobów i walorów
GLPK nie zostały ujęte, a podane powyżej kwoty mają charakter szacunkowy.
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VII. PROPOZYCJE POŻĄDANYCH KOREKT ZMIAN GRANIC GLPK
W

wyniku

prac

nad

Planem

ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego

Parku

Krajobrazowego, w tym w oparciu o przeprowadzone oceny walorów i zasobów środowiska
przyrodniczego, krajobrazu i zasobów kulturowych obszaru Parku i jego otocznia, zespół
autorski wskazuje na rozważenie jednej korekty granic GLPK.
Zmniejszenie GLPK
1)

Wyłączenie z obszaru Parku terenu zwartej zabudowy mista Górzno. Na
tym terenie, mimo niewątpliwych walorów krajobrazowych i kulturowych,
obserwuje się rozwój procesów urbanizacyjnych, co może prowadzić do
konfliktów społecznych na tle obowiązujacych na terenie Parku zakazów
określonych w obowiązującym rozporządzeniu Wojewody KujawskoPomorskiego oraz przy respektowaniu działan ochronnych przewidzianych
w Planie ochrony Parku.

