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Z wielk¹ satysfakcj¹ oddajemy do r¹k Czytelników zwe-
ryfikowany przewodnik przyrodniczy po Welskim Parku Kra-
jobrazowym. Jest to pierwsza tego typu publikacja w dziesiê-
cioletniej historii Parku. Mamy nadziejê, ¿e wype³ni ona ist-
niej¹ca lukê w zakresie wydawnictw popularyzuj¹cych wiedzê
o œrodowisku przyrodniczym tego terenu.

Ksi¹¿kê adresujemy do wszystkich mi³oœników ojczystej
przyrody, do turystów, do przyrodników, a w sposób szczególny
do m³odzie¿y.  Polecamy j¹ tym wszystkim, którzy spragnieni
s¹ wêdrówek po zielonych, niezaœmieconych lasach, odpoczyn-
ku nad spokojnymi, nieska¿onymi  jeziorami oraz p³ywania po
czystych, krystalicznych wodach.

W pracach nad redakcj¹ tej publikacji udzia³ bra³o wiele
osób, którym pragnê w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ.
W sposób szczególny podziêkowania sk³adam Zarz¹dowi Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska Naturalnego i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie, bez pomocy którego trudno by-
³oby wydaæ ten przewodnik.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szlaki We-
lskiego Parku Krajobrazowego, ¿ycz¹c wielu niezapomnianych,
przyrodniczych wra¿eñ.

Dyrektor

Welskiego Parku Krajobrazowego

mgr in¿. Krzysztof G³ówczyñski
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WSTÊP

W grudniu 1995 roku utworzono Welski Park Krajobrazowy
(WPK), g³ównie dla ochrony rzeki Wel, jej doliny oraz jezior, przez
które przep³ywa. Pocz¹tkowo utworzono go na obszarze wojewódz-
twa ciechanowskiego, pó³ roku póŸniej - na terenie województwa
toruñskiego. Obecnie wchodzi w sk³ad jednego województwa -
warmiñsko-mazurskiego. Park liczy 24 339 ha, a na powierzchni
3 895 ha rozci¹ga siê jego  otulina. Od 1990 roku wiêkszoœæ obec-
nego obszaru Parku by³a otulin¹ Górznieñsko-Lidzbarskiego Par-
ku Krajobrazowego.

Wokó³ WPK po³o¿one s¹ cztery inne parki krajobrazowe. Na
po³udniu Park s¹siaduje z Górznieñsko-Lidzbarskim Parkiem Kra-
jobrazowym, a na pó³nocy o kilka kilometrów dalej po³o¿ony jest
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. Dalej w kierunku zachod-
nim (w odleg³oœci 20 km) le¿y Brodnicki Park Krajobrazowy,
a Park Krajobrazowy Pojezierza I³awskiego znajduje siê w odle-
g³oœci oko³o 30 km na pó³nocny zachód.

Charakterystyczn¹ cech¹ WPK jest ró¿norodnoœæ cech œro-
dowiska przyrodniczego, co uwidacznia siê m.in. w bogactwie flo-
ry i fauny oraz w zró¿nicowaniu krajobrazu. Przez Park przebie-
gaj¹ granice kilku regionów. Pod wzglêdem historycznym i admi-
nistracyjnym obszar wokó³ doliny rzeki Wel le¿a³ w ró¿nych woje-
wództwach i powiatach, a do pocz¹tków XX wieku przebiega³a tu
granica miêdzy Prusami Wschodnimi i Zachodnimi.

Niniejsza publikacja jest prób¹ podsumowania (syntezy) wie-
dzy przyrodniczej o obszarze wokó³ rzeki Wel. Wykorzystano tu
wiadomoœci z wielu prac przyrodniczych - geograficznych, bota-
nicznych, zoologicznych, wykonanych m.in. przez pracowników
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ksi¹¿kê kierujemy do szerokiej grupy odbiorców. Turysta
odnajdzie tu informacje o szlakach przyrodniczych (pieszych, ro-
werowych, kajakowych), a z rozdzia³u "Informacje praktyczne"
dowie siê wielu potrzebnych adresów i numerów telefonów. Ucznio-
wie szkó³ podstawowych i œrednich oraz nauczyciele wzbogac¹
wiedzê o œrodowisku geograficznym, szacie roœlinnej i faunie. Dla
przyrodników, w tym studentów coraz liczniej odwiedzaj¹cych
Park, zamieszczono szeroki wybór bibliografii.

Autorzy przewodnika zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e dla wielu
odbiorców niesie on czasami trudne terminy i specjalistyczne pojê-
cia. W³aœnie dlatego wiele z tych terminów (najczêœciej wyt³uszczo-
nych) zosta³o wyjaœnionych na koñcu przewodnika w s³owniczku.
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I. STAN BADAÑ PRZYRODNICZYCH

Zainteresowanie przyrodników dolin¹ rzeki Wel i przyle-
g³ymi do niej obszarami datuje siê ju¿ od po³owy XIX wieku.
Najwiêcej danych z tego okresu pochodzi od botaników nie-
mieckich, gdy¿ rzeka Wel i okoliczne obszary wchodzi³y w sk³ad
Prus. Teren obecnego Welskiego Parku Krajobrazowego znaj-
dowa³ siê w trzech powiatach (Kreis): nidzickim (Neidenburg),
lubawskim (Löbau) i brodnickim (Strasburg), przy czym pierw-
szy nale¿a³ do Prus Wschodnich (Ostpreussen), zaœ dwa ostat-
nie do Prus Zachodnich (Westpreussen). Granica miêdzy nimi
przebiega³a tu w du¿ej czêœci po rzece Wel.

Du¿e zas³ugi do poznania flory tego rejonu wnieœli bota-
nicy: R. Caspary, H. v.Klinggraeff, L. Valentin, E. Rosenbohm,
T. Hielschler, Witt, W. Neuhoff., G. Lettau, F.A. Körnicke, F.E.
Ahlfrengren, H. Preuss, J. Abromeit, L.B. Scholtz i W. Wange-
rin. Wiele sprawozdañ z wycieczek botanicznych mo¿na odna-
leŸæ w czasopismach "Schriften Physikalisch-Ökonomischen
Gesellschaft von Konigsberg", jak i w "Jahresberichte des
Preussischen Botanischen Vereins".

Pierwsze dane dotycz¹ce flory okolic Lidzbarka pochodz¹ z 1879
roku. Opublikowa³ je T. Hielschler w pierwszym numerze czasopisma
"Bericht des Westpreussischen Botanischen Vereins", wydawanym przez
Zachodniopruskie Towarzystwo Botaniczno-Zoologiczne. Rok póŸniej
w tym samym czasopiœmie H. v.Klinggraeff opublikowa³ wykaz wa¿-
niejszych gatunków roœlin stwierdzonych w powiecie brodnickim, przy
czym czêœæ gatunków notowana by³a z okolic Lidzbarka. O wiele obszer-
niejsze sprawozdanie opublikowa³ Klinggraeff w 1881 roku, podaj¹c z oko-
lic Lidzbarka 515 gatunków roœlin. W 1882 roku ten sam autor uzupe³ni³
listê flory o kolejnych 145 gatunków.

W 1881 roku badania botaniczne w powiecie nidzickim prowadzi³
E. Rosenbohm. Okolice Koszelew, Koszelewek, Turzy Ma³ej, Murawek,
Szczuplin i Prus wchodzi³y w sk³ad tego powiatu. Prawdopodobnie dziêki
mo¿liwoœciom dojazdu kolej¹ do stacji Koszelewy (Bahnhof Koschlau) –
obecnie Gralewo – tereny te zosta³y zbadane. E. Rosenbohm przebywa³
tam na prze³omie kwietnia i maja, a nastêpnie w lipcu 1881 roku. W swo-
im sprawozdaniu poda³ du¿o stanowisk rzadkich gatunków roœlin, lecz
g³ównie z bezpoœredniego s¹siedztwa Parku – z kompleksów leœnych na
wschód od Murawek oraz z torfowisk z brzoz¹ nisk¹ ko³o Szczuplin.

Pó³tora miesi¹ca póŸniej (sierpieñ, wrzesieñ) na podobnym, lecz nieco
wiêkszym obszarze badania florystyczne przeprowadza³ J. Abromeit.

W 1887 roku powiat brodnicki bada³ L. Valentin. Penetrowa³ g³ów-
nie okolice Lidzbarka, Kurojad, S³upa, Ciechanówka i Jelenia. W okresie
od 11 do 30 czerwca przebywa³ w Lidzbarku i st¹d odbywa³ wycieczki
w najbli¿sze okolice.

W 1888 roku M. Grütter prowadzi³ badania m.in. w powiecie brod-
nickim (Strasburg). Zanotowa³ on z okolic Lidzbarka, Kurojad i W¹pier-
ska wiele rzadkich gatunków roœlin.
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W pierwszych latach XX wieku ukaza³o siê szereg prac,
które traktuj¹ o florze obszaru po³o¿onego na pó³noc od Lidz-
barka, w tym doliny rzeki Wel. W 1901 roku Szwed E.F. Ahl-
frengren bada³ florê wybranych torfowisk siedmiu powiatów
(w tym brodnickiego, lubawskiego i nidzickiego), ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem zmian w szacie roœlinnej zachodz¹cych
po melioracjach. Opisywa³ formacje roœlinne i ich sukcesjê na
torfowiskach na przyk³adzie uroczysk w poszczególnych po-
wiatach. Z terenu powiatu lubawskiego i nidzickiego opisa³
fitocenozy w dolinie Welu ko³o Kopaniarzy (³¹ki torfowiskowe,
olsy, brzeziny bagienne) oraz torfowiska przejœciowe w kom-
pleksie leœnym Kostkowo.

Od 1902 roku prowadzi³ badania na tym terenie
H. Preuss – bliski przyjaciel H. v.Klinggraeffa. W sposób
szczególny przyczyni³ siê on do poznania rzadkich gatunków
roœlin doliny rzeki Wel i jej najbli¿szych okolic. Ponadto czêœæ
jego informacji wykorzystana zosta³a w s³ynnym dziele J. Abro-
meita, W. Neuhoffa i H. Steffena pt.: "Flora Ost- und West-
preussen" (Flora Prus Wschodnich i Zachodnich). Pozycja ta
na przesz³o 1250 stronach zawiera zestawienie stanowisk ga-
tunków roœlin naczyniowych, notowanych z Prus przez naukow-
ców, leœników, nauczycieli, aptekarzy i inne osoby.

Kolejnym niemieckim botanikiem, który zainteresowa³ siê
omawianymi terenami by³ W. Wangerin. Wiêksz¹ czêœæ swo-
jego ¿ycia poœwiêci³ badaniu zasiêgów geograficznych roœlin.
Po prawie dwudziestu latach potwierdzi³ on wystêpowanie na
torfowiskach w dolinie Welu ko³o Kopaniarzy wielu wczeœniej
notowanych rzadkich gatunków, m.in. skalnicy torfowiskowej,
która przetrwa³a tu do dziœ.

W 1920 roku powiaty lubawski, brodnicki i dzia³dowski
(utworzony w du¿ej czêœci z powiatu nidzickiego) wesz³y w sk³ad
województwa pomorskiego. Od tej pory wiele informacji flory-
stycznych pochodzi ju¿ od botaników polskich. W latach trzy-
dziestych botaniczne badania w tym regionie rozpocz¹³ Z. Czu-
biñski – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.

Z. Czubiñski w swojej publikacji z 1937 roku "Roœlinnoœæ Pojezierza
Brodnickiego i terenów s¹siednich ze stanowiska ochrony przyrody" opi-
sa³ interesuj¹ce zespo³y i gatunki roœlin z Pojezierza Brodnickiego, przy
czym ostatni rozdzia³ poœwiêci³ szacie roœlinnej okolic Górzna i Lidzbar-
ka. Wœród obiektów proponowanych do objêcia ochron¹ rezerwatow¹ wy-
mieni³ stanowisko brzozy niskiej ko³o stacji kolejowej w Rybnie. Podobnie
w pracy z 1948 roku "Stosunki florystyczne po³udniowo-wschodniej czê-
œci Pojezierza Brodnickiego" Z. Czubiñski interesowa³ siê g³ównie wielki-
mi kompleksami leœnymi po³o¿onymi na po³udnie od Lidzbarka, w tym
pomiêdzy Górznem a Lidzbarkiem.
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Po drugiej wojnie œwiatowej do 1983 roku dane dotycz¹ce
œrodowiska przyrodniczego omawianego obszaru by³y bardzo
sk¹pe. W po³owie lat osiemdziesi¹tych Wydzia³ Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Ciechanowie rozpocz¹³ przy-
gotowania do utworzenia parku krajobrazowego na terenie
województwa ciechanowskiego i zleci³ wykonanie ekspertyz
przyrodniczych. Jedn¹ z pierwszych takich ekspertyz by³a
"Waloryzacja przyrodnicza obszaru chronionego krajobrazu
po³o¿onego na terenie gmin: Rybno, Lidzbark, P³oœnica i Lu-
bowidz", któr¹ opracowa³ zespó³ olsztyñskich ornitologów –
R. Mackowicz, L. Kilanowski, A. Pi³aszewicz, M. Koso-
wicz, A. Maciejkiewicz i D. Lis. W 1984 roku A. Jutrzen-
ka-Trzebiatowski i J. Dziedzic z Katedry Botaniki Akade-
mii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie przeprowadzili "Walory-
zacjê przyrodnicz¹ obszaru chronionego krajobrazu po³o¿one-
go w obrêbie gmin: Rybno, Lidzbark, Lipowiec i I³owo", która
w sposób istotny przyczyni³a siê do poznania szaty roœlinnej
terenów najbardziej cennych przyrodniczo. W 1986 roku na
zlecenie Urzêdu Wojewódzkiego w Toruniu K. Kêpczyñski
i  T. Za³uski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
wykonali ekspertyzê botaniczn¹ "Charakterystyka florystycz-
na i fitosocjologiczna projektowanego Górznieñsko-Lidzbar-
skiego Parku Krajobrazowego" – obszern¹ syntezê dotychcza-
sowego stanu wiedzy i aktualnie wówczas przeprowadzonych
prac badawczych.

Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w latach 1990-1995 teren
Welskiego Parku Krajobrazowego w wiêkszoœci by³ otulin¹ Górznieñsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (GLPK) i dlatego dane z wymienio-
nych wy¿ej ekspertyz dotycz¹ równie¿ omawianego obszaru. Etap two-
rzenia GLPK spowodowa³ powstanie znacznie wiêkszej liczby syntetycz-
nych opracowañ – ekspertyz z ró¿nych dziedzin nauk przyrodniczych.
W 1986 roku ekspertyzê faunistyczn¹ oraz charakterystykê lasów, go-
spodarki leœnej i ³owieckiej projektowanego GLPK wykona³ S. Górny.
W tym samym roku K. Smoleñska-Go³êbiowska opracowa³a zagad-
nienia hydrogeologiczne oraz geologiczne. W 1987 roku F. Kurowski,
A. Borzuchowska, W. Kiwit, M. Nowotczyñski dokonali charakte-
rystyki wód powierzchniowych i gospodarki wodnej oraz zagro¿eñ i ochrony
œrodowiska na obszarze projektowanego GLPK.

Du¿a liczba ekspertyz powsta³a w 1993 roku przy wspó³-
udziale Fundacji Ekologicznej "Czysta Wkra" w Ciechanowie.
Opracowano dokumentacje przyrodnicze dla proponowanych
rezerwatów: "Las Nadwelski", "Dolina Rzeki Rumian", "Jezio-
ro Neliwa", "Kopaniarze" i "Ostoje Koszelewskie". Wykonano
tak¿e dokumentacje dla projektowanych u¿ytków ekologicz-
nych "Bladowo" i "Koszelewki". Nale¿y tu podkreœliæ istotny
wk³ad botaników z Olsztyna (J. Dziedzic, A. Jutrzenka-
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Trzebiatowski) i Torunia (W. Cyzman, T. Za³uski) do po-
znania zbiorowisk roœlinnych i flory tych obiektów. Natomiast
bardzo bogaty materia³ ornitologiczny zgromadzi³ wów-
czas M..Kosowicz.

Szczególnym etapem w opracowaniach przyrodniczych
tego regionu by³o zespo³owe wykonanie w 1993 roku inwenta-
ryzacji przyrodniczych dla gmin Lidzbark i Rybno. Zestawiono
w nich dotychczas istniej¹ce materia³y dokumentacyjne z ró¿-
nych dziedzin, lub te¿ prowadzono badania dla uzyskania no-
wych danych, jak na przyk³ad mia³o to miejsce w przypadku
opracowania geomorfologicznego (W. Marszelewski) i glebo-
znawczego (R. Bednarek).

Niektóre zagadnienia ujmowano w ramach komplekso-
wych opracowañ Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobra-
zowego, realizowanych równie¿ w 1993 roku. Œwiat zwierzêcy
– studium faunistyczne GLPK opracowa³ zespó³ pod kierun-
kiem A. Przystalskiego, natomiast studium krajobrazowe –
zespó³ pod kierunkiem W. Wysoty.

W 1996 roku syntezê dokumentacji dla Welskiego Parku
Krajobrazowego wykona³ zespó³ pracowników Wojewódzkiego
Biura Planowania Przestrzennego w Ciechanowie pod kierun-
kiem A. S³oneckiej i B. Buczek. Tego samego roku doku-
mentacjê przyrodnicz¹ dla nowo w³¹czonej czêœci toruñskiej
opracowali S. Burak i  A. Pawski.

Oprócz wymienionych wy¿ej opracowañ w ostatnich la-
tach powsta³o jeszcze wiele innych prac z ró¿nych dziedzin –
prac dyplomowych, ekspertyz, publikacji, artyku³ów itp.

Badania geograficzne wykonywano tu niejednokrotnie w ramach
prac magisterskich. W 1979 roku hydrografiê gminy Grodziczno opraco-
wa³a T. Suchomska, w 1983 roku P. Proszek – morfogenezê rzeki Wel,
a w 1986 roku J. Achramowicz – wp³yw dzia³alnoœci gospodarczej cz³o-
wieka na œrodowisko wodne Welu. Prace dotycz¹ce geomorfologii i pale-
ogeografii prowadzi³ na tym terenie W. Wysota z Instytutu Geografii UMK
w Toruniu. Opracowa³ m.in. mapê geologiczn¹ w skali 1 : 50 000, arkusz
Lidzbark. Wykona³ tak¿e badania w rezerwacie "Piekie³ko".

Równie¿ badania botaniczne realizowano w znacznym stopniu w ra-
mach prac magisterskich. W 1985 roku pracê magistersk¹ na temat zbio-
rowisk segetalnych okolic Lidzbarka wykona³a H. Czapliñska, a
D. Ogrodowczyk w 1991 roku zestawi³a florê naczyniow¹ g³ównego kom-
pleksu leœnego Kostkowo. Ostatnie, z 1999 roku,  prace magisterskie do-
tycz¹ rowów melioracyjnych kompleksu torfowiskowego w Koszelewkach
(A. M. Kamiñska),  zbiorowisk leœnych leœnictwa Kie³piny (S. Tryk) oraz
gatunków reliktowych, chronionych i rzadkich na terenie WPK (M. Szcze-
pañski). Do interesuj¹cych prac nale¿y ekspertyza wykonana w 1987
roku przez K. Kêpczyñskiego i T. Za³uskiego "Szata roœlinna torfowi-
ska Jeleñskie Bagna", opublikowana nastêpnie w 1993 roku. Drugi z wy-
mienionych autorów opracowa³ ponadto szatê roœlinn¹ proponowanego
rezerwatu "Piekie³ko". Wiele informacji o stanowiskach rzadkich gatun-
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ków roœlin wnios³y sprawozdania z botanicznych obozów Studenckiego
Ko³a Naukowego Biologów UMK w Toruniu. Ostatnio niektóre materia³y
opublikowano.

Ostatni okres by³ tak¿e owocny w zakresie badañ faunistycznych.
Opracowywano ekspertyzy, publikowano notatki i drobne doniesienia.
W 1994 roku wiele ciekawych informacji o drobnych ssakach dostarczy³
K. Wo³k, a w roku 1995 o nietoperzach – M. Kowalski, I. Krasnodêb-
ski i K. Sachanowicz. Przedmiotem badañ by³a ornitofauna (M. Koso-
wicz, L. Kilanowski i M. Rauchfleisz), a tak¿e ichtiofauna (K. Pu-
walski). Badania hydrobiologiczne wybranych jezior prowadzi³a L. Ko-
prowska.
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II. ŒRODOWISKO GEOGRAFICZNE

1. Powierzchnia i po³o¿enie geograficzne

Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego zajmuje po-
wierzchniê 24 339 ha, z czego 3 895 ha stanowi jego otulina.
Zgodnie z podzia³em fizycznogeograficznym Polski (wg J. Kon-
drackiego) nale¿y on do prowincji Ni¿u Œrodkowoeuropejskie-
go, podprowincji – Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich, makrore-
gionu – Pojezierza Che³miñsko-Dobrzyñskiego i mezoregionów
– g³ównie z Równiny Urszulewskiej i Garbu Lubawskie-
go. Szczególnie interesuj¹cy jest Garb Lubawski, wyró¿nia-
j¹cy siê du¿ymi wysokoœciami bezwzglêdnymi, przekraczaj¹-
cymi 200 m n.p.m., z kulminacj¹ (poza granicami WPK) Góry
Dylewskiej (312 m n.p.m.).

Pod wzglêdem administracyjnym obszar Parku znajduje
siê w województwie warmiñsko-mazurskim, w obrêbie czte-
rech gmin: Rybno, Lidzbark i P³oœnica w powiecie Dzia³dowo
oraz Grodziczno w powiecie Nowe Miasto Lubawskie, przy czym
ponad 75% powierzchni Parku skupia siê na terenie gmin Lidz-
bark i Rybno. W granice Welskiego Parku Krajobrazowego
w³¹czono miasto Lidzbark, nazywane czêsto (w odró¿nieniu
od Lidzbarka Warmiñskiego) Lidzbarkiem Welskim.

Welski Park Krajobrazowy w stosunku do wiêkszych miej-
scowoœci po³o¿ony jest w trójk¹cie, którego boki wyznaczaj¹:
na po³udniu – Lidzbark, na pó³nocnym wschodzie – Rybno, a
na pó³nocnym zachodzie – Grodziczno.

2. RzeŸba terenu

Dzisiejszy wygl¹d rzeŸba terenu Welskiego Parku Kra-
jobrazowego zawdziêcza g³ównie dzia³alnoœci l¹dolodu i wód
lodowcowych podczas ostatniego zlodowacenia Wis³y, trwaj¹-
cego oko³o 22-17 tysiêcy lat temu. M³odoglacjalna rzeŸba te-
renu jest niezwykle urozmaicona. Omawiany obszar podnosi
siê od zachodu i po³udnia w kierunku na pó³noc i pó³nocny-
wschód, osi¹gaj¹c maksymaln¹ wysokoœæ bezwzglêdn¹ 210
m n.p.m. w okolicach Nowej Wsi. Maksymalne wysokoœci
wzglêdne towarzysz¹ g³êbokim rynnom subglacjalnym, gdzie
deniwelacje terenu dochodz¹ do 30-40 m. G³ównym elemen-
tem rzeŸby Parku s¹ równiny sandrowe, wysoczyzny more-
nowe, pagórki i wzgórza morenowe, formy kemowe oraz ryn-
ny subglacjalne.
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Dominuj¹cym elementem rzeŸby terenu s¹ piaszczyste
równiny sandrowe, zajmuj¹ce ponad po³owê powierzchni
Parku. Powstawa³y one na przedpolu moren czo³owych w wy-
niku akumulacji materia³u piaszczysto-¿wirowego przez wody
roztopowe wyp³ywaj¹ce spod lodowca i sp³ywaj¹ce z jego po-
wierzchni. Dwa g³ówne sandrowe szlaki wystêpuj¹ na po³u-
dnie od Kie³pin w stronê Ciechanówka i Lidzbarka oraz w sze-
rokim pasie pomiêdzy jeziorem Tarczyñskim a okolicami Trusz-
czyn, Rybna, Kopaniarzy, Koszelew, Murawek i Ciborza.

W niektórych rejonach równiny sandrowe urozmaicone
s¹ licznymi zag³êbieniami wytopiskowymi, tworz¹c tzw. "dziu-
rawy sandr", szczególnie w okolicach Kostkowa i Rumiana oraz
na po³udniowy zachód od jeziora Kie³piñskiego (w kierunku
rzeki Wel).

Wystêpuj¹ca na obszarze Parku wysoczyzna moreno-
wa ma charakter mniej lub bardziej falistej równiny moreny
dennej. W otoczeniu równin sandrowych wysoczyzna wystêpu-
je w postaci izolowanych "wysp" morenowych, tak jak np. na
wschód od Lidzbarka, w otoczeniu wsi Jeleñ, W¹piersk, Kie³-
piny, Kostkowo, Dêbieñ i Szczupliny. Zwarte i rozleg³e obszary
równiny morenowej wystêpuj¹ w okolicy Wlewska, Truszczyn,
Rumiana i Naguszewa. Urozmaiceniem powierzchni wysoczy-
zny morenowej s¹ pagórki i wzgórza morenowe. Formy
takie wyraŸnie zaznaczaj¹ siê w krajobrazie okolic wsi: Kie³pi-
ny, Tarczyny, Kostkowo i Prusy. W obrêbie równiny morenowej
spotkaæ te¿ mo¿na formy kemowe, wystêpuj¹ce w postaci
rozleg³ych, piaszczystych wzgórz w rejonie Kostkowa, Tuczek,
Kie³pin i Lidzbarka. Po zachodniej stronie Welu, w okolicy
Kurojad, w otoczeniu równiny sandrowej znajduje siê wa³
ozowy.

W m³odoglacjalnym krajobrazie Parku obok równin san-
drowych i wysoczyzn morenowych wyraŸnie zaznaczaj¹ siê
rynny subglacjalne. Pojawi³y siê one na skutek wytapiania
siê zawartych w nich bry³ martwego lodu i erozyjnej dzia³alno-
œci wód podlodowcowych. Wiêkszoœæ rynien rozci¹ga siê z pó³-
nocnego zachodu na po³udniowy wschód, prostopadle do prze-
biegaj¹cej tu krawêdzi czo³a lodowca. W ich najg³êbszych miej-
scach wykszta³ci³y siê jeziora, które w pocz¹tkowych fazach
istnienia zajmowa³y znacznie wiêksze powierzchnie ni¿ obec-
nie. Œladem po dawnych zasiêgach jezior s¹ obszary torfowe
i poziomy terasowe.

W rzeŸbie Welskiego Parku Krajobrazowego wyraŸnie zaznaczaj¹
siê rynny jezior: Rumian, Tarczyñskiego, Gr¹dy, Lidzbarskiego i Kie³piñ-
skiego. Zwykle s¹ one w¹skie (0,5-1,5 km), d³ugie (ok. 5-8 km) i g³êbokie,
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czêsto z wyraŸnymi progami i przeg³êbieniami. Pod wzglêdem krajobra-
zowym formy te nale¿¹ do najbardziej wartoœciowych i atrakcyjnych.

Du¿ym urozmaiceniem krajobrazu Parku s¹ liczne, zwy-
kle niewielkie wytopiska, powsta³e wskutek wytopienia siê
pogrzebanych bry³ martwego lodu. Najwiêksze ich skupienia
wystêpuj¹ w okolicy Jelenia, Murawek i Koszelew. Na dnie
wytopisk zalegaj¹ g³ównie torfy.

Jednostk¹ geomorfologiczn¹ najbardziej zaznaczaj¹ca siê
w krajobrazie Parku jest dolina rzeki Wel. Jest to forma o
zró¿nicowanym przebiegu, wygl¹dzie i genezie. Jej bardziej
szczegó³owy opis znajduje siê w rozdziale II.6.

3. Klimat

Welski Park Krajobrazowy le¿y (wg regionalizacji klima-
tycznej W. Wiszniewskiego i W. Che³chowskiego) w po³udniowo-
zachodniej czêœci Regionu Mazursko-Bia³ostockiego.

Klimat Parku odznacza siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ i zmien-
noœci¹ typów pogody. Na teren Parku najczêœciej, bo a¿ ponad
300 dni w roku, nap³ywa powietrze polarno-morskie. Œwiad-
czy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji zachodniej, przy-
czyniaj¹cej siê do nap³ywu atlantyckich mas powietrza. Masy
powietrza polarno-morskiego przynosz¹ w ciep³ej porze roku
sk³onnoœæ do burz i och³odzeñ, a zim¹ powoduj¹ odwil¿e, któ-
rym towarzyszy czêsto pogoda wilgotna i mglista. Na obszarze
Parku przewa¿aj¹ wiatry z sektora zachodniego, najrzadziej
wystêpuj¹ wiatry z sektora pó³nocnego. Wiatry bardzo silne
i porywiste wystêpuj¹ jesieni¹ i zim¹, zaœ cisze wystêpuj¹ naj-
czêœciej w sierpniu.

Dane klimatyczne dotycz¹ce temperatur powietrza, opa-
dów, wilgotnoœci i zachmurzenia zestawiono w tabeli 1. Oma-
wiany teren (wg regionalizacji W. Oko³owicza) jest swoistym
"biegunem zimna". W stosunku do otaczaj¹cych go obszarów
charakteryzuje siê wiêkszym œrednim zachmurzeniem,
mniejsz¹ liczb¹ dni pochmurnych i gor¹cych, najni¿szymi œred-
nimi temperaturami miesiêcy zimowych i jesiennych, wiêksz¹
roczn¹ amplitud¹ temperatur i wiêksz¹ iloœci¹ opadów.
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4. Gleby i struktura u¿ytkowania gruntów

W pokrywie glebowej Parku dominuj¹ gleby autogenicz-
ne, które zajmuj¹ oko³o 75% powierzchni Parku. Nale¿¹ do
nich gleby brunatnoziemne i gleby bielicoziemne. Do gleb bru-
natnoziemnych, korzystnych pod wzglêdem ¿yznoœci, zalicza
siê gleby brunatne i p³owe. Ukszta³towa³y siê one przy udzia-
le wielogatunkowych lasów liœciastych i zwi¹zane s¹ z wystê-
powaniem utworów morenowych. Najwiêksze ich powierzch-
nie wystêpuj¹ w pó³nocno-wschodniej i pó³nocno-zachodniej
czêœci Parku. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê w u¿ytkowaniu
rolniczym.

Do znacznie mniej ¿yznych gleb bielicoziemnych nale¿¹
gleby rdzawe i bielicowe. Ich geneza zwi¹zana jest z wystê-
powaniem luŸnych i s³abo gliniastych piasków na obszarach
równin sandrowych. Naturaln¹ roœlinnoœci¹ wspó³uczestni-
cz¹c¹ w powstawaniu tych gleb by³y bory i lasy mieszane. Gle-
by rdzawe na obszarze Parku stanowi¹ prawie 50% wszyst-
kich gleb, z czego po³owa u¿ytkowana jest rolniczo, a po³owê
pokrywaj¹ kompleksy leœne. Gleby bielicowe najczêœciej towa-
rzysz¹ glebom rdzawym. Stosunkowo najwiêksze ich powierzch-
nie znajduj¹ siê w rejonie Koszelewek i Murawek. Najczêœciej
wystêpuj¹ pod borami i nieu¿ytkami.

Glebom autogenicznym, zajmuj¹cym wyniesienia teraso-
we, towarzysz¹ w obni¿eniach gleby semihydrogeniczne (czar-
ne ziemie) i hydrogeniczne (gleby torfowe, torfowo-mur-
szowe, torfowo-mu³owe i murszaste). Wœród gleb hydroge-
nicznych najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ gleby torfowo-murszowe,
powsta³e na skutek odwodnienia gleb torfowych dawnych tor-
fowisk niskich, wykorzystywane obecnie najczêœciej pod u¿yt-
ki zielone. Skupiaj¹ siê one w obni¿eniach terenu – w daw-
nych misach pojeziornych, w s¹siedztwie ma³ych cieków czy
te¿ w dolinie rzeki Wel. Najwiêksze powierzchnie zajmuj¹
w okolicach Koszelewek, Murawek, Bladowa i Gr¹dów.

Charakter gleb jest podstaw¹ do przeprowadzenia syntezy, jak¹ jest
punktowa ocena przyrodniczych warunków produkcji rolniczej (wg T.  Wit-
ka). Bierze siê w niej pod uwagê typ gleby, agroklimat, rzeŸbê terenu
i warunki wodne. Gminy wchodz¹ce w sk³ad Welskiego Parku Krajobra-
zowego charakteryzuj¹ siê ma³o korzystnymi warunkami do produkcji
rolnej. WskaŸnik jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej osi¹ga tylko
50 punktów (œrednie dla czterech gmin), zaœ œrednia dla Polski wynosi
66 punktów.

Wysoki procent gleb  na terenie Parku podatny jest na
degradacjê, szczególnie gleby lekkie. W pó³nocno-zachodniej
czêœci Parku, na terenie gminy Grodziczno, wiêkszoœæ gleb
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znajduje siê w strefie du¿ego i œredniego zagro¿enia erozj¹
wodn¹.  Bardzo du¿e jest te¿ zagro¿enie gleb erozj¹ w¹wozow¹,
np. we wsi Mroczno – 17,5% powierzchni gruntów, a we wsi
Rynek – 4,8%. Zagro¿enie to spowodowane jest du¿ymi nachy-
leniami stoków.

Struktura u¿ytkowania powierzchni Parku jest zró¿nico-
wana. Niemal wspó³dominuj¹ lasy i tereny zadrzewione (39%)
oraz grunty orne (36%). U¿ytki zielone zajmuj¹ tu 11%, wody
– 6%, a inne tereny – 8% (ryc. 1). Natomiast w otulinie Parku
wyraŸnie dominuj¹ grunty orne, zajmuj¹ce 78%.

5. Jeziora

Wa¿nym elementem przyrodniczym Welskiego Parku Kra-
jobrazowego s¹ jeziora. S¹ to jeziora polodowcowe, g³ównie typu
rynnowego. Najczêœciej s¹ one d³ugie, w¹skie, o stromych brze-
gach, znacznych g³êbokoœciach i niewyrównanym dnie. Uk³a-
daj¹ siê w ci¹gi po³¹czone ciekami. Wiêkszoœæ jezior Parku le¿y
w ci¹gu rzeki Wel.

Na terenie Parku znajduje siê 13 wiêkszych jezior (tab.2).
Najwiêkszym z nich jest jezioro Rumian (298,04 ha). Powierzch-
niê ponad 100 ha osi¹gaj¹ ponadto jeziora: Tarczyñskie (170,01
ha), Lidzbarskie (130,35 ha) i Gr¹dy (129,77 ha).
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Jeziora Welskiego Parku Krajobrazowego w zdecydowa-
nej wiêkszoœci nale¿¹ do zbiorników  eutroficznych, czyli
bogatych w substancje od¿ywcze. Ich litoral, czyli strefa przy-
brze¿na, cechuje siê zwykle typowym, strefowym uk³adem ro-
œlinnoœci wodnej i szuwarowej  – roœlinnoœæ o liœciach zanu-
rzonych, roœlinnoœæ o liœciach p³ywaj¹cych, szuwary w³aœci-
we, turzycowiska. Czêsto nie dochodzi do rozwoju wszystkich
stref roœlinnoœci. Mo¿na obserwowaæ tu zakwity glonów. Do
jezior tych nale¿¹: Rumian, Tarczyñskie, Gr¹dy, Lidzbarskie
i Zarybinek.

Jezior oligotroficznych, ubogich w sk³adniki pokarmo-
we,  na terenie Parku jest brak.

Poœredni¹ form¹ obu tych typów s¹ jeziora mezotroficz-
ne. S¹ one czêsto p³ytkie, woda jest przezroczysta do dna, nie
obserwuje siê zakwitów glonów. Dno pokrywaj¹ podwodne ³¹ki
ramienic, natomiast bardzo szeroki pas szuwarów jest filtrem
biologicznym, pe³ni¹cym rolê naturalnej "oczyszczalni" przed
zanieczyszczeniami obszarowymi. Do tego typu nale¿¹ jeziora
Neliwa i Gronowskie.

Interesuj¹cym typem s¹ bezodp³ywowe jeziora dystro-
ficzne. Cech¹ odró¿niaj¹c¹ je od pozosta³ych jest brunatne
lub prawie czarne zabarwienie wody, spowodowane du¿¹ za-
wartoœci¹ zwi¹zków humusowych. Odznaczaj¹ siê du¿¹ kwa-
sowoœci¹, a przez to specyficzn¹, odmienn¹ flor¹ i faun¹. Po-
zbawione s¹ one typowej dla jezior eutroficznych roœlinnoœci
wodnej i szuwarowej. Zarastaj¹ przez nasuwaj¹cy siê ko¿uch
roœlinnoœci (zwany p³em), w którym dominuj¹ mchy torfowce,
tworz¹cy charakterystyczne trzêsawisko, które póŸniej pora-
sta bór bagienny. Najpiêkniej wykszta³conymi zbiornikami dys-
troficznymi s¹ jeziorka na Bagnach Jeleñskich.

 Wed³ug geologicznej miary czasu jeziora nie s¹ tworami trwa-
³ymi. W naturalnym rozwoju ka¿dego akwenu obserwowaæ mo¿na proces
jego starzenia. Stadium staroœci jeziora wyró¿nia siê wtedy, kiedy strefy
przybrze¿ne z szerokim pasem zbiorowisk wodnych i szuwarowych wy-
raŸnie zmniejszy³y taflê jeziora, a znacznej mi¹¿szoœci, silnie uwodnione
osady denne znacznie sp³yci³y jego misê. W dalszym okresie ca³e dno zbior-
nika pokryte jest przez zwarty kobierzec zbiorowisk roœlin podwodnych,
a w miejscach p³ytszych rozleg³e skupienia tworz¹ zbiorowiska roœlin
o liœciach p³ywaj¹cych. PóŸniej nastêpuje ju¿ szybki zanik jeziora, suk-
cesywnie przekszta³caj¹cego siê w torfowisko.

Na przyspieszenie procesu starzenia jezior mo¿e wp³ywaæ dzia³al-
noœæ cz³owieka, przejawiaj¹ca siê w znacznym zwiêkszaniu ¿yznoœci akwe-
nów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jezioro jest œciœle powi¹zane ze zlewni¹, co zna-
czy, ¿e mog¹ do niego dostawaæ siê wraz z dop³ywami substancje zanie-
czyszczaj¹ce z bardzo du¿ego obszaru, np. œcieki czy sp³ywy z pól. Ostat-
nio coraz czêœciej pojawiaj¹ siê jeziora prze¿yŸnione, np. jezioro Rybno.
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Du¿a iloœæ biogenów, czyli substancji od¿ywczych, jest
po¿ywk¹ dla masowo rozwijaj¹cych siê glonów planktonowych,
co powoduje zakwity wody. Woda traci przezroczystoœæ, staje
siê mêtna i zielona. S¹ to objawy nienaturalnej eutrofizacji,
a jej konsekwencj¹ bywa œniêcie ryb, na skutek ubytku tlenu
zu¿ytego na procesy rozk³adu masy obumieraj¹cych glonów.
Silnej antropopresji (wp³ywowi cz³owieka) podlega m.in. Je-
zioro Lidzbarskie. W 1986 roku podjêto rekultywacjê pó³noc-
no-wschodniej czêœci jeziora przy pomocy instalacji napowie-
trzaj¹cej Ekoflox.

W oparciu o wskaŸnikowe gatunki ryb wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce
rybackie typy jezior: sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczu-
pakowe i karasiowe.
• Leszczowe – o wodzie s³abo przezroczystej, co spowodowane jest

okresowym zakwitem glonów, z rozleg³ym przybrze¿nym pasem szu-
warów. Najliczniej wystêpuje tu leszcz, p³oæ, okoñ, lin i szczupak.
Do tego typu nale¿¹ jeziora: Rumian, Lidzbarskie, Gr¹dy i Tarczyñ-
skie.

• Linowo-szczupakowe – p³ytkie, z szerok¹ stref¹ przybrze¿n¹ i do-
brze rozwiniêt¹ roœlinnoœci¹ wodn¹. Spoœród ryb wystêpuj¹ tu: lin,
szczupak, p³oæ, wêgorz, wzdrêga, kr¹p, okoñ, ukleja i niekiedy leszcz.
Zbiornikami tego typu s¹ jeziora: Zakrocz, Gronowskie, Jeleñ i Za-
rybinek.
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• Karasiowe – p³ytkie, o g³êbokoœci do 3 m, woda w nich silnie siê
nagrzewa i jest s³abo natleniona. Roœlinnoœæ szuwarowa jest tu naj-
lepiej rozwiniêta, a zim¹ jeziora czêsto podlegaj¹ przyduchom. Mo¿na
w nich spotkaæ karasia, lina i s³onecznicê. Takimi jeziorami s¹ Ryb-
no i Neliwa.

Jeziora sielawowe i sandaczowe na terenie Parku nie wystêpuj¹.
Najwy¿szymi walorami krajobrazowymi odznaczaj¹ siê

jeziora: Rumian, Kie³piñskie i Lidzbarskie. Pierwsze z wymie-
nionych nale¿y do najwiêkszych (298, 04 ha), a jego pó³nocne,
urwiste brzegi, wznosz¹ce siê ponad 30 m nad poziom jeziora
stanowi¹ jeden z najpiêkniejszych punktów widokowych Par-
ku. Jezioro Kie³piñskie nale¿y do jednych z niewielu ca³kowi-
cie otoczonych lasami, porastaj¹cymi stromo opadaj¹ce brzegi
rynny. Podobnie jezioro Lidzbarskie otoczone jest lasami, ale
nie najlepsza jakoœæ wody obni¿a jego walory turystyczne.

Najwiêkszy ruch turystyczny obserwuje siê nad jeziora-
mi: Lidzbarskim, Rumian i Kie³piñskim, wokó³ których zloka-
lizowano oœrodki wczasowe.

Do interesuj¹cych, urokliwych nale¿¹ niewielkie jeziora
o trudno dostêpnych, bagiennych brzegach, np. Linowiec
(k. Lidzbarka), Gronowskie, Neliwa i Olga (k. Grodziczna).
S¹ to jeziora p³ytkie, z tendencj¹ do starzenia siê i zamierania.
Charakteryzuj¹ siê silnie rozwiniêtymi procesami zamulania
i zarastania roœlinnoœci¹ wodn¹ i szuwarow¹. Typowym przy-
k³adem zanikaj¹cego zbiornika jest jezioro Neliwa, którego dno
pokryte jest grub¹ warstw¹ osadów, a lustro wody – roœlinno-
œci¹ wodn¹.

Na obszarach wysoczyznowych wystêpuje ponadto liczna
sieæ niewielkich jezior typu "oczka". S¹ to zbiorniki o regular-
nych kszta³tach, najczêœciej p³ytkie i zarastaj¹ce, po³o¿one
w zag³êbieniach bezodp³ywowych. Najwiêksze ich nagroma-
dzenie wystêpuje w rejonie wsi Jeleñ.

Oprócz akwenów naturalnych wystêpuj¹ te¿ sztuczne –
g³ównie stawy rybne i do³y potorfowe (potorfia). Najwiêkszy
kompleks stawów rybnych znajduje siê w rejonie wsi Grabacz
i w dolinie rzeki Murawki (³¹cznie oko³o 50 ha). Liczne do³y
potorfowe, w ró¿nych stadiach zarastania, mo¿na spotkaæ
w kompleksie przekszta³conych torfowisk niskich na po³udnie
od Koszelewek.

Bardzo wa¿nym elementem hydrograficznym i krajobra-
zotwórczym Parku s¹ tereny podmok³e (mokrad³a, bagna,
trzêsawiska), których powierzchniê szacuje siê na oko³o 500
ha. Przestrzennie zwi¹zane s¹ one z dolinami rzecznymi, ryn-
nami jeziornymi i obni¿eniami bezodp³ywowymi. Najbardziej
zwarte kompleksy bagien i mokrade³ wystêpuj¹ w obni¿eniu
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rzeki Murawki, w dolinie Welu na odcinku miêdzy jeziorami
Grabacz i Tarczyñskie (tzw. Bagna Kostkowo), w otoczeniu je-
zior Jeleñ Wielki i Jeleñ Ma³y, w rejonie miejscowoœci Koszele-
wy i Koszelewki oraz Kowaliki.

Wa¿nym elementem hydrograficznym s¹ te¿ wyp³ywy wód
podziemnych  – Ÿród³a. Najwiêksze ich nagromadzenie wy-
stêpuje w rejonie miejscowoœci Tarczyny i Trzcin oraz w doli-
nie Welu w rejonie uroczyska "Piekie³ko".

6. Rzeka Wel

Welski Park Krajobrazowy swoj¹ nazwê wzi¹³ od prze-
p³ywaj¹cej centralnie przez jego obszar rzeki Wel.  Jest to naj-
wiêkszy lewobrze¿ny dop³yw Drwêcy.

D³ugoœæ rzeki Wel wynosi 95,8 km, a ogólna powierzch-
nia zlewni – 799,1 km2. Za odcinek Ÿród³owy rzeki Wel uzna-
wany jest niewielki ciek o nazwie Wkra Wielka, wp³ywaj¹cy
do jeziora D¹browa Wielka. Ciek ten wyp³ywa z po³udniowych
stoków Wzgórz Dylewskich na wysokoœci 210 m n.p.m. przy
miejscowoœci Bartki. Dopiero ciek wyp³ywaj¹cy z jeziora D¹-
browa Ma³a nosi nazwê Wel.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿ne ujmowanie nazwy Wel. Po-
dobno w³aœciwym, ale obecnie prawie ju¿ nie stosowanym, jest
traktowanie nazwy jako rodzaju ¿eñskiego (ta Wel, tej Wli).
Prawie wszêdzie teraz u¿ywana jest nazwa Wel jako rzeczow-
nik rodzaju mêskiego (ten Wel, tego Welu). W niniejszym prze-
wodniku przyjêto równie¿ tê ostatni¹ formê.

Rzeka Wel czêsto zmienia kierunek biegu, generalnie ma
jednak przebieg po³udnikowy. Od Ÿróde³ do Ciborza (k. Lidz-
barka) p³ynie w kierunku po³udniowo-zachodnim, po czym
gwa³townie zmienia bieg na pó³nocno-zachodni. W okolicy miej-
scowoœci Bratian (k. Nowego Miasta Lubawskiego) wpada do
Drwêcy. Wel na teren Parku wp³ywa w rejonie miejscowoœci
Szczupliny, a wyp³ywa ko³o Lorek (na po³udnie od Grodzicz-
na), rozdzielona na dwa koryta, z których lewe nazwane jest
Ba³wank¹.

Wel jest typow¹ rzek¹ pojeziern¹. Przep³ywa przez 10 je-
zior, do których nale¿¹: D¹browa Ma³a, D¹browa Wielka, Pan-
cer, Rumian, Zarybinek, Tarczyñskie, Gr¹dy, Zakrocz, Lidz-
barskie i Fabryczne.

Wel odznacza siê stosunkowo wyrównanym przep³ywem
w ci¹gu roku (ryc. 2), co potwierdza retencyjn¹ rolê jezior, przez
które p³ynie rzeka. Najwy¿sze stany wody notuje siê od lutego
do koñca kwietnia, zaœ najni¿sze w czerwcu i lipcu (ryc. 3).
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Œredni spadek rzeki Wel wynosi 1,24 ‰, kilka odcinków cha-
rakteryzuje siê spadkiem powy¿ej 4‰.

Rzeka Wel ma bardzo du¿y potencja³ energetyczny. Obec-
nie na rzece pracuje ju¿ kilka ma³ych elektrowni wodnych,
nastêpne s¹ w fazie projektów lub w budowie. Wszystkie znaj-
duj¹ siê na za³o¿eniach istniej¹cych lub dawnych m³ynów wod-
nych (Lesiak, Che³sty, Kurojady, Lorki, Straszewy,Trzcin).
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Bezpoœrednimi dop³ywami rzeki Wel s¹:
• Struga Grzybiñska i ¯abiñska – wpadaj¹ce do rzeki na po³u-

dniowy zachód od Grzybin,
• Murawka – lewobrze¿ny dop³yw Welu,
• P³oœniczanka – najd³u¿szy (15,1 km), lewobrze¿ny dop³yw wpada-

j¹cy do rzeki Wel ko³o miejscowoœci Koty,
• Rynkówka – wyp³ywaj¹ca z jeziora Kie³piñskiego, o d³ugoœci oko³o

3 km, zaœ spadku – oko³o 7‰,
a poza obszarem Parku:
• Katlewka – bior¹ca pocz¹tek z jeziora Hartowieckiego,
• Wólka (na niektórych mapach – Wulka) – o d³ugoœci oko³o 11 km,

bêd¹ca najwa¿niejszym prawobrze¿nym dop³ywem Welu.

Poœrednimi dop³ywami zasilaj¹cymi rzekê Wel s¹:
• Struga Rumiañska – wpadaj¹ca do pó³nocno-zachodniej czêœci

jeziora Rumian, o szerokoœci miejscami do 3-4 m, przyjmuj¹ca w
Rumianie prawobrze¿ny dop³yw – Strugê Truszczyñsk¹,

• Zwórznianka – wyp³ywaj¹ca z jeziora Zwórzno, a zasilaj¹ca jezio-
ro Lidzbarskie.

RzeŸba doliny Welu jest wynikiem dzia³ania procesów
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ l¹dolodu skandynawskiego fazy po-
znañskiej.

Dolina przebiega przez jednostki geomorfologiczne o ró¿-
nej genezie, g³ównie przez rozleg³e równiny sandrowe i p³aty
wysoczyzny morenowej. Szczególnie na odcinku od Lidzbarka
do ujœcia rzeka Wel p³ynie przez tereny o bardzo zró¿nicowa-
nej rzeŸbie i wysokoœciach wzglêdnych. Interesuj¹cymi forma-
mi s¹ doliny  rynnowe, g³êboko wciête w wysoczyzny moreno-
we i w sandr.

Dolina rzeki Wel sk³ada siê z kilku odcinków, zró¿nicowanych pod
wzglêdem morfologicznym:
• odcinek rynnowy ³¹cz¹cy jeziora D¹browa Ma³a i Rumian,
• odcinki sandrowe, ³¹cz¹ce obni¿enie od rynny jeziora Rumian z rynn¹

jeziora Tarczyñskiego, a tak¿e od jeziora Gr¹dy do miejscowoœci
Cibórz,

• odcinek erozyjny od Ciborza do Lidzbarka,
• odcinek rynnowy od Lidzbarka do miejscowoœci Kaczek,
• odcinek ujœciowy od Kaczka do ujœcia Welu do Drwêcy ko³o Bratia-

na.

Na odcinku sandrowym, erozyjnym i ujœciowym rzeka Wel
wytworzy³a w³asn¹ dolinê, wykorzystuj¹c rozleg³e wytopiska.
Na odcinku sandrowym i erozyjnym rzeka Wel p³ynie p³ytk¹
i s³abo wykszta³con¹ dolin¹ rzeczn¹, która powsta³a na lini
dawnego odp³ywu wód lodowcowych. Pomiêdzy jeziorami Ru-
mian i Zarybinek, miêdzy wsi¹ Grabacz i jeziorem Tarczyñ-
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skim, a tak¿e w okolicach Bladowa rzeka p³ynie szerokimi rów-
ninami biogenicznymi (zatorfieniami), powsta³ymi po zaniku
p³ytkich jezior.

Na po³udnie od Ciborza dolina Welu rozga³êzia siê na dwa
ramiona: po³udniowe, ³¹cz¹ce j¹ z dolin¹ Wkry oraz zachod-
nie, biegn¹ce w kierunku pó³nocno-zachodnim do jeziora Lidz-
barskiego. Ramiê po³udniowe w okresie póŸnoglacjalnym by³o
pierwotn¹ dolin¹ Welu. Rzeka Wel do tego miejsca by³a gór-
nym biegiem Wkry, o czym œwiadcz¹ s³abo zachowane, zator-
fione starorzecza na odcinku suchej obecnie doliny miêdzy Ci-
borzem a Nowym Dworem. Prawdopodobnie ju¿ w okresie pre-
borealnym nie by³o przep³ywu wód Welu do Wkry. Przypusz-
czalnie wody Welu (czyli dawny prawy, górny bieg Wkry) skie-
rowa³y siê na zachód.

Obecnie na odcinku Cibórz – Nowy Dwór, pomiêdzy rzek¹
Wel a Wkr¹ (Dzia³dówk¹, Nid¹) przebiega dzia³ wodny II
rzêdu. Rzeka Wel znajduje siê w dorzeczu Wis³y, zaœ rzeka Wkra
– w dorzeczu Bugu.

Najbardziej atrakcyjny krajobrazowo jest odcinek Welu
na pó³noc od Lidzbarka do miejscowoœci Trzcin, gdzie rzeka
p³ynie "prze³omem" w w¹skiej i g³êbokiej rynnie. Na tym od-
cinku Wel ma charakter rzeki górskiej z kamienistym dnem,
jej spadek wynosi oko³o 4 ‰.

Wed³ug badañ WIOŒ prowadzonych w okresie 1986-1995
jakoœæ wody w rzece odpowiada³a wodom ponadnormatywnie
zanieczyszczonym. Odpowiedzialnych za ten stan jest wiele
punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ, z których do najwa¿niej-
szych nale¿¹: miasto Lidzbark, skanalizowane tylko czêœciowo
oraz 7 gorzelni (5 po³o¿onych przy rzece Wel, a 2 – przy P³o-
œniczance), odprowadzaj¹cych œcieki technologiczne i poch³od-
nicze. Jeszcze kilka lat temu do bardzo uci¹¿liwych nale¿a³y
œcieki technologiczne pochodz¹ce z Lidzbarskich Zak³adów
Przemys³u Skórzanego "Wel" i Spó³dzielni Mleczarskiej. Obec-
nie czêœæ uci¹¿liwych zak³adów zmodernizowano - maj¹ w³a-
sne oczyszczalnie œcieków, inne zamkniêto wskutek nierentow-
noœci produkcji. O ponadnormatywnym zanieczyszczeniu
„Welu” zadecydowa³o du¿e stê¿enie fosforu ogólnego i azotu
azotynowego (tzw. biogeny), natomiast iloœæ substancji orga-
nicznych, zawiesin ogólnych i stan hydrobiologiczny plasowa³
rzekê w II klasie czystoœci. Du¿e stê¿enia fosforanów s¹ praw-
dopodobnie zwi¹zane z rolniczym charakterem zlewni rzeki
Wel.

Z rzek¹ Wel zwi¹zana jest bogata historia.
Rodowód nazwy rzeki ma prawdopodobnie korzenie s³owiañskie.

U dawnych S³owian s³owa „Wel” u¿ywano na okreœlenie duchów przod-
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ków. Wiele sporów budzi górny bieg rzeki Wel, nazywany dawniej Wkr¹.
Historycy twierdz¹, ¿e rzeka Wel na odcinku od jezior ko³o D¹brówna do
Nowego Dworu (k. Lidzbarka) jeszcze w XI – XII wieku by³a górnym bie-
giem rzeki Wkry.

Historyczne Ÿród³a mówi¹ o zasypaniu w okresie panowania Zako-
nu Krzy¿ackiego koryta rzeki Wel pod Ciborzem (pó³ mili od Nowego
Dworu) i wykopaniu kana³u z Ciborza do jeziora Lidzbarskiego. W pierw-
szych latach XIX wieku J. S. Bollock pisze: "Pierwotne koryto rzeki Wic-
ker (Wel) od Ciborza do Nowego Dworu na przestrzeni wieków zosta³o
zamulone, ale pozosta³ jego œlad. P³ynie têdy niewielki strumieñ zwany
Martwic¹, czyli wymar³¹ rzek¹". Prawdopodobnie dziêki zwiêkszeniu prze-
p³ywu wód w Welu Krzy¿acy chcieli uczyniæ Drwêcê bardziej przydatn¹
do sp³awu drewna i pota¿u lub po prostu podnieœæ jej wartoœæ jako natu-
ralnej granicy pañstwa.

Z rzek¹ Wel w okolicach Straszew zwi¹zana jest legenda. Po jej
lewej stronie w pobli¿u niegdyœ tu wystêpuj¹cych m³ynów trzciñskiego i
straszewskiego zachowa³y siê œlady wczesnoœredniowiecznego grodziska.
Podanie ludowe twierdzi, ¿e grodzisko to odgrywa³o rolê jednej z najdo-
skonalszych warowni staro¿ytnych na obszarze Lubawszczyzny. Podczas
ostatniego z licznych oblê¿eñ na rozleg³ych moczarach, otaczaj¹cych gro-
dzisko, ugrzêz³y tabory wroga. Nieprzyjaciel nie chc¹c, aby tabory dosta-
³y siê w rêce za³ogi grodziska, z wielkim trudem zatopi³ je w pobliskiej
rzece Wel. Od tego momentu wielu ludzi s³yszy g³osy spod lodu na rzece,
powtarzaj¹ce siê nocami ka¿dej têgiej zimy, które przypominaj¹ strza³y
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III. PRZYRODA O¯YWIONA

1. Szata roœlinna

Szata roœlinna Welskiego Parku Krajobrazowego jest bo-
gata i urozmaicona, co wi¹¿e siê z lokalnym zró¿nicowaniem
warunków œrodowiska. Decyduj¹cy wp³yw na bogactwo flory
i na rozmaitoœæ zbiorowisk roœlinnych ma zró¿nicowana rzeŸ-
ba terenu, szeroka gama stosunków wodnych, ró¿norodnoœæ
gleb, lokalne warunki klimatyczne oraz ró¿ne kierunki i in-
tensywnoœæ oddzia³ywañ gospodarczych cz³owieka.

Flora roœlin naczyniowych nie zosta³a jeszcze dok³ad-
nie zbadana. W "Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej
gminy Rybno" zestawiono 661 gatunków roœlin naczyniowych
(kwiatowych i paprotników), a w "Powszechnej inwentaryzacji
przyrodniczej gminy Lidzbark" – 704 gatunki. Z aktualnie pro-
wadzonych obserwacji wynika, ¿e na obszarze Parku wystê-
puje co najmniej 800 gatunków roœlin naczyniowych. Warto
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w Górznieñsko-Lidzbarskim Par-
ku Krajobrazowym stwierdzono oko³o 900 gatunków roœlin tej
grupy.

Florê mo¿na charakteryzowaæ analizuj¹c udzia³ tzw. elementów
geograficznych. Dominuj¹cym elementem flory WPK, podobnie jak
i wielu innych regionów Polski ni¿owej, jest element œrodkowoeuro-
pejski. Skupia on gatunki, których centrum wystêpowania znajduje siê
w œrodkowej Europie. Stanowi¹ one oko³o po³owy wszystkich tu spotyka-
nych. Wystêpuj¹ na wielu siedliskach, du¿a ich czêœæ roœnie m.in. w la-
sach liœciastych typu gr¹du, w murawach, na ³¹kach i pastwiskach, na
brzegach wód. Nale¿¹ tu np. grab pospolity, kokorycz pusta i pe³na, bluszcz
pospolity, czosnek winnicowy, szczaw wodny, ¿abiœciek p³ywaj¹cy i wiele
innych. We florze regionu zwraca uwagê wyraŸny udzia³ gatunków gru-
py wysokogórskiej, których g³ówna fala przyby³a na ca³e Pomorze
w okresie postglacjalnym. W wiêkszoœci s¹ one sk³adnikami lasów li-
œciastych. Nale¿y do nich arnika górska, kokoryczka okó³kowa i klon ja-
wor.  Gatunki grupy ni¿owej elementu œrodkowoeuropejskiego to m.in.
gatunki drzew, takie jak jesion wynios³y, olsza czarna, d¹b szypu³kowy
i lipa drobnolistna. Z krzewów nale¿y tu berberys zwyczajny i leszczyna,
a z roœlin zielnych – orlik pospolity, poziomka twardawa, miodownik me-
lisowaty, groszek leœny, dziurawiec sk¹polistny, naparstnica zwyczajna,
pajêcznica ga³êzista, rozchodnik wielki i inne.

Drugi z kolei pod wzglêdem iloœci taksonów roœlin element zasiêgo-
wy stanowi grupa gatunków, której centrum rozmieszczenia przypada na
strefê oko³obiegunow¹ (eurosyberyjsk¹). Spoœród rejonów Polski naj-
wiêksz¹ koncentracj¹ roœlin pó³nocnych (borealnych) odznacza siê
Pomorze Wschodnie. Równie¿ na obszarze Parku grupa ta odgrywa du¿¹
rolê i nadaje mu specyficzny charakter. Gatunki z tej grupy ¿yj¹ przede
wszystkim na torfowiskach i w borach sosnowych. Wiêkszoœæ z nich ma
tu swoj¹ po³udniow¹ lub po³udniowo-zachodni¹ granicê wystêpowania.
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W wiêkszoœci s¹ to roœliny rzadko spotykane w Polsce, a du¿a ich czêœæ
zagro¿ona jest wyginiêciem. Spoœród tej grupy na terenie Parku wystê-
puj¹ m.in.: brzoza niska, wierzba czarniawa, bagno zwyczajne, goŸdzik
pyszny, przygie³ka bia³a, gwiazdnica grubolistna, fio³ek torfowy, skalnica
torfowiskowa, zimozió³ pó³nocny, bagnica torfowa, turzyca strunowa, wie-
losi³ b³êkitny oraz wid³aki ja³owcowaty i goŸdzisty.

Udzia³ gatunków pozosta³ych grup, tj. elementu pontyjskiego,
atlantyckiego, œródziemnomorskiego, po³udniowosyberyjskiego
jest tu bardzo niewielki, nie przekraczaj¹cy kilku procent.

Flora Welskiego Parku Krajobrazowego jest bogata w re-
liktowe, chronione i rzadkie gatunki roœlin. Badania jej rozpo-
czêli floryœci niemieccy ju¿ w pocz¹tkach drugiej po³owy XIX
wieku, którzy notowali przede wszystkim interesuj¹ce i rzad-
kie gatunki roœlin. Obecnie potwierdzono wystêpowanie 126
gatunków roœlin chronionych, z których 88 objêtych jest
ochron¹ œcis³¹, a 38 ochron¹ czêœciow¹. Najczêstsz¹, poœred-
ni¹ przyczyn¹ ich giniêcia jest niszczenie ekosystemów, w któ-
rych ¿yj¹. Niekiedy gin¹ te¿ bezpoœrednio przez zrywanie, a.na-
wet przekopywanie do przydomowych ogródków.

Do najcenniejszych gatunków z grupy chronionych nale¿¹: pluskwica
europejska, goŸdzik pyszny, skrzyp olbrzymi, ró¿ne gatunki wid³aków,
pomocnik baldaszkowy, naparstnica zwyczajna i purpurowa, barwinek
pospolity, turówka leœna. Œcis³a ochrona gatunkowa obejmuje przedsta-
wicieli rodziny storczykowatych Orchidaceae (st¹d potoczna nazwa
orchidee), charakteryzuj¹cej siê grzbiecistymi, czêsto przepiêknymi i pach-
n¹cymi kwiatami. Wiêkszoœæ przedstawicieli tej rodziny na œwiecie zaj-
muje obszary tropikalne i subtropikalne, rosn¹c na drzewach jako epifity
(poroœla). Spoœród 19 gatunków notowanych tu dawniej, 13 zachowa³o siê
do chwili obecnej. Wiêkszoœæ gatunków z tej rodziny roœnie na torfowi-
skach niskich i przejœciowych oraz w ró¿nego typu lasach. Do najwiêk-
szych osobliwoœci tej rodziny z obszaru Parku nale¿y zaliczyæ wyblina
jednolistnego, gó³kê d³ugoostrogow¹, lipiennika Loesela, gnieŸnika leœne-
go, storczyka Traunsteinera i storczyka Fuchsa. Szczególnie wyblin jed-
nolistny w pó³nocnej Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim i wymieraj¹-
cym, gdy¿ w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat zaobserwowano w tej czê-
œci Polski ponad 75-procentowy ubytek liczby jego stanowisk. Do czêœciej
spotykanych przedstawicieli storczykowatych nale¿¹ natomiast kruszczy-
ki: b³otny i szerokolistny oraz storczyki: krwisty i szerokolistny. Niestety
kilku gatunków z tej rodziny, notowanych przed I wojn¹ œwiatow¹ z tere-
nów obecnego Parku, obecnie nie potwierdzono – m.in. bu³awnika czer-
wonego, ozorki zielonej i tajê¿y jednostronnej.

Bardzo interesuj¹c¹ grup¹ roœlin s¹ gatunki reliktowe.
Szczególne znaczenie maj¹ tu relikty glacjalne, zwi¹zane
z okresem zlodowacenia. Gatunki te dawniej, tu¿ po ust¹pie-
niu lodowca, by³y szeroko rozpowszechnione, szczególnie w zbio-
rowiskach bezdrzewnej tundry. Wraz ze zmianami œrodowiska
w zakresie klimatu, rzeŸby terenu i warunków glebowych na-
st¹pi³a regresja zasiêgu tych gatunków. W ten sposób zmniej-
szy³y one swój zasiêg geograficzny, ograniczaj¹c siê do niewie-
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lu miejsc wystêpowania. Zasiêgi szcz¹tkowe, które niegdyœ z
obszernych rozmiarów zmala³y do niewielkich, nazywa siê re-
liktowymi,  natomiast taksony, które prze¿y³y tak¹ historiê –
prze¿ytkami albo reliktami. Na terenie Parku zachowa³y
siê nastêpuj¹ce gatunki reliktowe: brzoza niska, skalnica tor-
fowiskowa (bêd¹ca najwiêksz¹ osobliwoœci¹ florystyczn¹ Par-
ku), gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, zimozió³ pó³-
nocny, arnika górska, fio³ek torfowy, wielosi³ b³êkitny i rdest-
nica alpejska. Spoœród roœlin zarodnikowych reliktowy charak-
ter maj¹ mchy: mszar Paludella squarrosa, krzywosz lœni¹cy
Tomenthypnum nitens, tujowiec Helodium blandowii, skorpi-
nowiec brunatny Scorpidium scorpioides.

Roœliny s¹ bardzo wa¿nym sk³adnikiem przyrody. Jedn¹
z g³ównych ich w³aœciwoœci jest fakt, ¿e grupuj¹ siê w uk³ady
ekologiczne nazywane fitocenozami. Spowodowane jest to
g³ównie zró¿nicowaniem i specyfik¹ warunków siedliskowych
oraz wzajemnym oddzia³ywaniem roœlin na siebie. Fitocenozy
charakteryzuj¹ siê wiêc okreœlon¹, nieprzypadkow¹ kombinacj¹
gatunków, s¹ zatem powtarzalne i w rezultacie mo¿na je wy-
ró¿niaæ oraz nazywaæ ich typy. Poszczególne typy fitocenoz
okreœla siê jako zbiorowiska roœlinne (w tym podstawowe
jednostki – zespo³y roœlinne), a dzia³ ekologii zajmuj¹cy siê
ich badaniem nazywany jest fitosocjologi¹. Ogó³ zbiorowisk
roœlinnych danego terenu tworzy jego roœlinnoœæ, analogicz-
nie jak ogó³ gatunków okreœlany jest jako flora. Roœlinnoœæ
i flora sk³adaj¹ siê na szatê roœlinn¹, tj. szeroko rozumian¹
pokrywê roœlinn¹ danego terenu.

Najwiêksze znaczenie w krajobrazach maj¹ zbiorowiska
leœne. S¹ one naturalnymi formacjami roœlinnymi naszej strefy
klimatycznej. Na ich genezê i ró¿norodnoœæ istotny wp³yw maj¹
warunki siedliskowe, w tym g³ównie klimat oraz typy gleb i ich
uwilgotnienie. Na obszarach sandrowych rosn¹ przewa¿nie
bory sosnowe i mieszane. Na wysoczyznach morenowych do-
minuj¹ lasy gr¹dowe. W wilgotnych dolinach rzek i drobnych
cieków na pod³o¿u mineralnym lub organicznym (np. torfowo-
murszowym) pospolite s¹ zbiorowiska ³êgowe. Natomiast na
glebach organicznych o wysokim poziomie wody gruntowej,
zwykle wokó³ jezior i torfowisk oraz w podtopionych partiach
dolin rzecznych, rozwijaj¹ siê olsy i zaroœla ³ozowe.

Na terenie gminy Lidzbark stwierdzono wystêpowanie 17
zespo³ów leœnych i zaroœlowych, zaœ na terenie gminy Rybno
zanotowano ich 12.

Jednym z czêœciej wystêpuj¹cych zbiorowisk leœnych na
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obszarze Parku jest bór mieszany. Rozwija siê na glebach
stosunkowo ubogich, kwaœnych, zwykle piaszczystych. Natu-
ralne bory mieszane maj¹ drzewostan iglasty z domieszk¹
drzew liœciastych – soœnie zwyczajnej towarzysz¹ pojedynczo
wystêpuj¹ce d¹b szypu³kowy, d¹b bezszypu³kowy i brzoza bro-
dawkowata. W warstwie krzewów roœnie zwykle podrost dê-
bów oraz kruszyna, jarzêbina i osika. W runie wystêpuje zwy-
kle m.in. trzcinnik leœny, orlica pospolita, konwalia majowa,
siódmaczek leœny i borówka czernica. Stosunkowo licznie, jak
we wszystkich zbiorowiskach borowych, wystêpuj¹ mchy.

Bory mieszane zwiêkszy³y swoj¹ powierzchniê w wyniku
degeneracji siedlisk gr¹dowych. Powszechne w naszym kraju
wprowadzanie sosny, jako gatunku drzewa ³atwego do upra-
wy, na ró¿ne siedliska spowodowa³o niejednokrotnie daleko
id¹ce zmiany w glebie i fitocenozach leœnych, prowadz¹ce do
wytworzenia siê zbiorowisk leœnych o cechach borów. Skutkiem
tego s¹ tak¿e du¿e powierzchnie borów mieszanych z drzewo-
stanem wy³¹cznie sosnowym.

Warto podkreœliæ, ¿e na terenie Parku wykszta³ci³ siê po-
nadto bór mieszany ze œwierkiem pospolitym w drzewostanie,
najprawdopodobniej równie¿ pochodz¹cym z nasadzenia.
W podszycie licznie roœnie dziki bez koralowy, a w runie –
wid³ak ja³owcowaty i goŸdzisty, gwiazdnica gajowa i czartawa
drobna. Najwiêkszy kompleks tego zbiorowiska znajduje siê
w rezerwacie "Ostrów Tarczyñski".

Rzadziej na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego wy-
stêpuje bór sosnowy œwie¿y, którego fitocenozy rozwinê³y siê
na najbardziej ubogich, piaszczystych siedliskach. Najwiêksze
jego powierzchnie znajduj¹ siê w uroczysku "Z¹bek" oraz
w okolicach Murawek i Gr¹dów. W drzewostanie obok sosny
zwyczajnej roœnie brzoza brodawkowata i niekiedy œwierk po-
spolity, a w warstwie krzewów – podrost brzozy i œwierka oraz
ja³owiec pospolity. W ubogim florystycznie runie wystêpuj¹
g³ównie borówki: czernica i brusznica, wrzos zwyczajny, psze-
niec zwyczajny i œmia³ek pogiêty. Rosn¹ tu tak¿e gatunki chro-
nione, np. pomocnik baldaszkowy, wid³aki: ja³owcowaty, goŸ-
dzisty i sp³aszczony oraz reliktowy zimozió³ pó³nocny.

Bezodp³ywowe zag³êbienia o charakterze torfowisk wyso-
kich porasta niekiedy bór bagienny. Jego luŸny, czêsto m³ody
drzewostan buduje sosna zwyczajna, czasem brzoza brodaw-
kowata i omszona. W runie boru bagiennego rosn¹ jego gatun-
ki charakterystyczne – bagno zwyczajne i borówka bagienna.
Z roœlin zielnych spotyka siê tu gatunki typowe dla torfowiska
wysokiego: we³niankê pochwowat¹ i ¿urawinê b³otn¹. Warstwê
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mszyst¹ tworz¹ mchy torfowce.
Do stosunkowo czêsto spotykanych zespo³ów leœnych na-

le¿y brzezina bagienna, typowa dla mezotroficznych torfo-
wisk przejœciowych. Wykszta³ca siê ona w œródleœnych zag³ê-
bieniach terenu. W drzewostanie dominuj¹ brzozy omszona
i brodawkowata, zaœ gatunkami charakterystycznymi s¹ wi-
d³ak ja³owcowaty i narecznica szerokolistna.

W grupie zbiorowisk leœnych du¿¹ rolê odgrywaj¹ lasy li-
œciaste, typowe dla siedlisk znacznie ¿yŸniejszych, zwykle umiar-
kowanie wilgotnych, rzadziej wilgotnych. Najwiêksz¹ powierzch-
niê zajmuj¹ lasy gr¹dowe, w tym zespó³ roœlinny okreœlany
jako gr¹d subkontynentalny. Lasy tego typu czêsto rosn¹ na
zboczach doliny Welu i rynien jeziornych, na wyniesieniach wœród
torfowisk niskich oraz w innych miejscach, gdzie wystêpuj¹ gle-
by brunatnoziemne, m.in. na terenie leœnictwa Kie³piny. Drze-
wostany gr¹du buduj¹ najczêœciej grab zwyczajny, d¹b szypu³-
kowy i lipa drobnolistna. W warstwie krzewów dominuje lesz-
czyna. Runo cechuje siê zró¿nicowanym sk³adem gatunkowym
i pokryciem, mchy nie maj¹ istotnego udzia³u.

W lesie liœciastym najwiêcej œwiat³a dociera w okresie wiosennym
przed ulistnieniem drzew, a najmniej w pe³ni lata. W zwi¹zku z tym
zmienia siê struktura i sk³ad roœlinnoœci w najni¿szej warstwie, w ru-
nie. Wiosn¹ barwne kobierce tworz¹ tu zawilec gajowy i przylaszczka
pospolita, zaœ póŸniej – gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec ¿ó³ty, gro-
szek wiosenny i konwalijka dwulistna. W zale¿noœci od warunków wil-
gotnoœciowych i ¿yznoœci pod³o¿a wyró¿nia siê kilka podzespo³ów gr¹du.
Najwiêksz¹ wilgotnoœci¹ i ¿yznoœci¹ pod³o¿a oraz licznym udzia³em ga-
tunków wilgociolubnych charakteryzuje siê gr¹d niski. Siedliska wzglêd-
nie najsuchsze i œrednio ¿yzne zajmuje gr¹d wysoki, swoim sk³adem
florystycznym upodabniaj¹cy siê do œwietlistych d¹brów i borów miesza-
nych. Warunki poœrednie preferuje gr¹d typowy – najpospolitszy z pod-
zespo³ów.

Du¿y area³ gr¹du subkontynentalnego uleg³ w znacznym
stopniu degeneracji poprzez wprowadzenie sosny zwyczajnej
do drzewostanu. Spowodowa³o to nadmierny rozwój graba
i ocienienie dna lasu, co z kolei uniemo¿liwia odnawianie siê
innych, typowych dla gr¹du drzew liœciastych.

Do interesuj¹cych, bogatych florystycznie i zwykle natu-
ralnie wykszta³conych zespo³ów leœnych Welskiego Parku Kra-
jobrazowego nale¿y gr¹d zboczowy i œwietlista d¹browa.

Gr¹d zboczowy, nazywany lasem klonowo-lipowym,
wykszta³ci³ siê na stromych zboczach jarów i w¹wozów wzd³u¿
rzeki Wel ko³o Straszew, jeziora Kie³piñskiego i jeziora Neli-
wa. W jego drzewostanie du¿y udzia³ maj¹ lipa drobnolistna,
klon zwyczajny i wi¹z górski. W warstwie podszytu zwykle
dominuje porzeczka alpejska. Bardzo bogate w gatunki jest
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runo, w którym rosn¹ m.in. dzwonek pokrzywolistny, paprot-
ka zwyczajna, fio³ek przedziwny i turówka leœna.

Niewielkie powierzchnie na terenie Parku zajmuje
œwietlista d¹browa. Jej luŸny drzewostan buduje d¹b szy-
pu³kowy, d¹b bezszypu³kowy i sosna zwyczajna. Podszyt roz-
wija siê tu s³abo, zaœ bujnie – warstwa zielna. Roœnie tu wiele
gatunków chronionych i rzadkich, jak np. turówka leœna, pier-
wiosnka lekarska, lilia z³otog³ów, wyka kaszubska i dziura-
wiec sk¹polistny.

Wzd³u¿ rzeki Wel i innych drobnych cieków oraz w bar-
dziej ¿yznych zag³êbieniach wytopiskowych wykszta³ci³ siê ³êg
olszowo-jesionowy. W jego drzewostanie dominuje olsza czar-
na i nieco rzadziej jesion wynios³y. W warstwie krzewów ro-
œnie m.in. czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita i porzecz-
ka czerwona. Niezwykle bujne jest runo, co œwiadczy o du¿ej
¿yznoœci siedliska. W tym zespole leœnym optimum swojego
wystêpowania ma na przyk³ad pokrzywa zwyczajna, niecier-
pek pospolity i œledziennica skrêtolistna.

Wokó³ jezior, mniejszych zbiorników wodnych i torfowisk
oraz na podmok³ych obrze¿ach doliny rzeki Wel rozwinê³y siê
olsy. Najczêœciej jest to ols porzeczkowy, typowy dla sie-
dlisk eutroficznych. Jego luŸny drzewostan tworzy olsza czar-
na, a warstwê krzewów buduj¹ wierzba szara, porzeczka czar-
na i kruszyna pospolita. Typowo wykszta³cony ols charakte-
ryzuje siê struktur¹ kêpkowo-dolinkow¹, co sprawia, ¿e runo
jest bogate i ró¿norodne. Obok gatunków ³êgowych, gr¹do-
wych a nawet borowych (na kêpach) rosn¹ roœliny bagienne,
szuwarowe i wodne (w dolinkach). Typowe i naturalne p³aty
olsu mo¿na obserwowaæ w projektowanym rezerwacie "Doli-
na Rzeki Rumian".

Rzadkimi zbiorowiskami leœnymi s¹ natomiast ols tor-
fowcowy i ols brzozowy. Ols torfowcowy zajmuje siedliska
mezotroficzne i odró¿nia siê od olsu porzeczkowego udzia³em
w warstwie mszystej torfowców. Ols brzozowy wyró¿nia siê do-
minuj¹cym udzia³em w drzewostanie brzozy brodawkowatej
i omszonej, wykszta³ca siê wy³¹cznie w kompleksach torfo-
wisk niskich i przejœciowych.

Obok zbiorowisk leœnych na terenie Welskiego Parku Kra-
jobrazowego zaznacza siê wyraŸny udzia³ zbiorowisk zaroœlo-
wych, z których najbardziej pospolitymi s¹ zaroœla ³ozowe.
Wykszta³caj¹ siê one na torfowiskach niskich i przejœciowych,
na obrze¿ach jezior i w dolinie rzeki Wel. Najbardziej zwraca
uwagê ich wystêpowanie wzd³u¿ nieoczyszczanych rowów me-
lioracyjnych w kompleksach ³¹k. Zespó³ ten tworz¹ g³ównie
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wierzby: szara, piêcioprêcikowa, uszata i czarniawa oraz kru-
szyna pospolita.

Naturalne zró¿nicowanie siedlisk Welskiego Parku Kra-
jobrazowego oraz rozmaitoœæ form gospodarowania na tych te-
renach jest przyczyn¹ du¿ej ró¿norodnoœci zbiorowisk niele-
œnych. Niektóre z nich maj¹ cechy naturalne, jak na przyk³ad
roœlinnoœæ wodna, przybrze¿na i torfowiskowa, a inne – cha-
rakter pó³naturalny lub synantropijny, uwarunkowany
w mniejszym lub wiêkszym stopniu oddzia³ywaniami antro-
pogenicznymi.

Ze wzglêdu na du¿y udzia³ w powierzchni Parku wód sto-
j¹cych i p³yn¹cych – jezior, bagien, do³ów potorfowych, staro-
rzeczy i rzek, wykszta³ci³y siê tu rozmaite zbiorowiska ro-
œlinnoœci wodnej.

W wielu jeziorach na terenie Parku, zw³aszcza tych naj-
czystszych, zachowa³y siê ró¿ne zbiorowiska ramienic (nale¿¹-
cych do grupy glonów), które tworz¹ tzw. "podwodne ³¹ki",
w strefowym uk³adzie roœlinnoœci wodnej mog¹cych wystêpo-
waæ najg³êbiej, nawet do kilku metrów. Podwodne zbiorowiska
tworzy te¿ kilkanaœcie gatunków roœlin naczyniowych, zako-
rzeniaj¹cych siê na dnie akwenów, zwykle jednak w miejscach
nie tak g³êbokich. Do pospolitych nale¿¹ tu na przyk³ad zespo-
³y rdestnicy grzebieniastej, przeszytej i po³yskuj¹cej, rogatka
sztywnego, wyw³ócznika k³osowego i moczarki kanadyjskiej.
Ostatni z wymienionych wykazuje ponadto przywi¹zanie do
wód p³yn¹cych i stosunkowo czêsto wykszta³ca siê w p³ytszych,
naturalnie meandruj¹cych odcinkach Welu.

Na obrze¿ach jezior, w miejscach znacznie p³ytszych
i zwykle zamulonych, czêsto rozwijaj¹ siê zbiorowiska roœlin
wodnych o liœciach p³ywaj¹cych – zespó³ rdestnicy p³ywaj¹cej,
rdestu ziemnowodnego oraz tzw. "lilii wodnych", z dominuj¹-
cym gr¹¿elem ¿ó³tym i grzybieniami bia³ymi. W do³ach potor-
fowych i w jeziorach o zaawansowanych stadiach zarastania
rozwija siê niekiedy zbiorowisko ¿abiœcieku p³ywaj¹cego i oso-
ki aleosowatej.

Pospolitym w ma³ych zbiornikach wodnych lub rowach
z wod¹ stoj¹c¹ jest zbiorowisko rzêsy drobnej i trójrowkowej
– roœlin nie zakorzenionych, swobodnie p³ywaj¹cych i ³atwo
przenoszonych przez fale i wiatr. Natomiast rzadko wystêpuj¹
skupienia najmniejszej w Polsce roœliny kwiatowej – wolfii bez-
korzeniowej, przedstawiciela rodziny rzêsowatych kszta³tu ku-
listego o œrednicy 1 mm.

Wokó³ brzegów jezior i innych zbiorników wodnych, w p³yt-
kiej wodzie lub na l¹dzie, wykszta³caj¹ siê zbiorowiska
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szuwarowe. Zwykle dominuje w nich jeden gatunek trawy,
turzycy albo innej roœliny jednoliœciennej. Do pospolitych ze-
spo³ów roœlinnych nale¿¹ szuwary: trzciny pospolitej, mozgi
trzcinowatej, pa³ki w¹skolistnej, pa³ki szerokolistnej, skrzypu
bagiennego, je¿og³ówki ga³êzistej, manny mielec, tataraku zwy-
czajnego i turzycy b³otnej. Do rzadkich w kraju nale¿y szuwar
manny gajowej – zespó³ o cechach podgórskich, stosunkowo
czêsto spotykany przy Ÿródliskach wzd³u¿ rzeki Wel.

Do roœlinnoœci nieleœnej o charakterze naturalnym nale¿y
zaliczyæ, oprócz zbiorowisk wodnych i szuwarowych, tak¿e ze-
spo³y torfowiskowe. Na naturalnych torfowiskach niskich (por.
rozdz. III.3), ¿yznych i okresowo zalewanych wystêpuj¹ ró¿ne
zespo³y szuwarowe, w tym szuwary turzycowe, nazywane tu-
rzycowiskami.  W miejscach ¿yznych i silnie podmok³ych, ale
nie zalewanych periodycznie, tworz¹ siê mechowiska, czyli
zbiorowiska z dominacj¹ niskich turzyc i licznych gatunków
mchów. Wymieniæ tu mo¿na mechowiska z turzyc¹ ob³¹ i z tu-
rzyc¹ dziubkowat¹, skupiaj¹ce rzadkie sk³adniki flory naczy-
niowej i mszystej na "Torfowisku Kopaniarze" nad Welem.

Inny typ roœlinnoœci dominuje natomiast na torfowiskach
przejœciowych i wysokich (por. rozdz. III.3), gdzie warstwê
mszyst¹ buduj¹ g³ównie mchy torfowce. Zbiorowiska z torfow-
cami okreœla siê jako zbiorowiska mszarne. Na torfowiskach
przejœciowych lub w okrajkach torfowisk wysokich wystêpuj¹
mszary z turzyc¹ nitkowat¹, z przygie³k¹ bia³¹ i z turzyc¹ ba-
gienn¹. Torfowiska wysokie porasta natomiast mszar kêpko-
wo-dolinkowy z torfowcem magellañskim, tworz¹cy charakte-
rystyczne kêpy i dolinki, zwykle zabarwione czerwonawo od
niektórych mchów torfowców.

Pozosta³e grupy zbiorowisk nieleœnych wytworzy³y siê
i trwaj¹ dziêki ró¿nym formom dzia³alnoœci cz³owieka. W sto-
sunku do naturalnych zespo³ów s¹ one tzw. zbiorowiskami
zastêpczymi. Zbiorowiska ³¹kowe i pastwiskowe powsta³y po
wykarczowaniu umiarkowanie wilgotnych i wilgotnych lasów
liœciastych lub te¿ po osuszeniu kompleksów torfowisk. Swój
sk³ad florystyczny utrzymuj¹ dziêki okresowemu koszeniu lub
wypasaniu. Podobnie w miejscu wykarczowanych borów po-
wsta³y murawy psammofilne (piaskolubne). Zbiorowiska zio-
³oroœlowe mog¹ tworzyæ siê na skutek zaprzestania u¿ytkowa-
nia ³¹kowego, a okrajkowe i porêbowe towarzysz¹ skrajom la-
sów lub powierzchniom zrêbowym. Na polach, w uprawach
zbo¿owych i okopowych, a tak¿e w przydomowych ogródkach
spotykamy chwasty, tworz¹ce tzw. roœlinnoœæ segetaln¹.  Na-
tomiast roœlinnoœæ ruderalna rozwija siê spontanicznie
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w miejscach najbardziej zmienionych antropogenicznie – na
przydro¿ach, przy liniach kolejowych, na wysypiskach ziemi
i œmieci, przy p³otach i murach itp.

2. Lasy i gospodarka leœna

Lasy na terenie Parku (bez otuliny) zajmuj¹ powierzch-
niê 7133 ha, co daje lesistoœæ 34,9 %. Pod wzglêdem przyrod-
niczo-leœnym obszar Parku znajduje siê w obrêbie styku czte-
rech krain, a le¿y bezpoœrednio w dwóch: I Krainie Ba³tyckiej,
dzielnicy Pojezierze I³awsko-Brodnickie (w mezoregionie Po-
jezierze I³awskie i Garb Lubawski) oraz w III Krainie Wielko-
polsko-Mazurskiej, dzielnicy Pojezierze Che³miñsko-Dobrzyñ-
skie (w mezoregionie Równina Urszulewska). Pod wzglêdem
zasiêgów geograficznych drzew obszar Parku le¿y poza gra-
nic¹ naturalnego wystêpowania œwierka, która przebiega na
pó³noc od Olsztyna. Równie¿ swoich naturalnych stanowisk
nie posiada tu buk, zaœ klon jawor ma tu swoj¹ wschodni¹
granicê wystêpowania.

Lasy w obrêbie Parku tworz¹ kilka du¿ych, zwartych
kompleksów, z których najwiêkszymi s¹ kompleksy leœne:
Kostkowo, Kie³piny i Lidzbark. Wraz z innymi mniejszymi
powierzchniami leœnymi, jeziorami i torfowiskami tworz¹ tzw.
korytarze ekologiczne, daj¹ce m.in. mo¿liwoœæ migracji
zwierz¹t wêdrownych. Rozpoczynaj¹ siê one w pobli¿u Lidz-
barka od bardzo du¿ego kompleksu lasów górznieñsko-lidz-
barsko-lubowidzkich w kierunku pó³nocnym. Ci¹g wschodni,
zwany nowodworsko-kostkowskim rozpoczyna siê w okolicy
Nowego Dworu i Be³ku, kieruj¹c siê wzd³u¿ rzeki Wel przez
kompleksy Cibórz, Z¹bek, P³oœnica, Koszelewki, Ostrów Tar-
czyñski i Kostkowo do Rybna. Natomiast ci¹g zachodni, zwa-
ny lidzbarsko-kie³piñskim rozci¹ga siê od okolic Jeziora Lidz-
barskiego przez uroczyska leœne Lidzbark, S³up i Kie³piny do
Ostaszewa.

Poszczególne kompleksy leœne poddano waloryzacji przyrodniczej,
wyliczaj¹c ich ekologiczn¹ wartoœæ. W ocenie wziêto pod uwagê m.in. wiel-
koœæ uroczyska, strukturê gatunkow¹ i wiekow¹ lasu, liczbê i powierzch-
niê wydzieleñ z ekosystemami o charakterze naturalnym i pó³natural-
nym (bagnami, œródleœnymi ³¹kami, jeziorami, rzekami), mozaikowatoœæ
drzewostanów. Do uroczysk o najwy¿szej wartoœci ekologicznej zaliczono
kompleks leœny Kostkowo ze wzglêdu na jego wielkoœæ, zwartoœæ oraz du¿¹
iloœæ œródleœnych ³¹k i bagien. Wysok¹ ocenê otrzyma³ Ostrów Tarczyñski
i kompleks leœny Koszelewki.

Lasy w obrêbie Parku po³o¿one s¹ w zasiêgu admini-
stracyjnym Nadleœnictwa Lidzbark, w ramach którego go-
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spodarkê leœn¹ prowadzi tu 8 leœnictw, skupionych w obrê-
bach Kostkowo i Lidzbark. Do obrêbu Kostkowo nale¿¹ leœnic-
twa: Olszewo, Kostkowo, P³oœnica, S³up i Kie³piny, a do obrêbu
Lidzbark – leœnictwa Lidzbark, Piaseczno i Cibórz. Najwiêksz¹
powierzchni¹ lasów na terenie Parku gospodaruj¹ leœnictwa:
S³up – 1 589 ha, Kie³piny – 1 537 ha, Kostkowo – 1 290 ha
i Olszewo – 1 212 ha. W sk³adzie gatunkowym drzewostanów
dominuje sosna, której udzia³ w obrêbie Kostkowo wynosi
89,2%, a w obrêbie Lidzbark 78,7%. Udzia³ w drzewostanie
takich drzew jak brzoza, d¹b, œwierk, olsza wynosi maksymal-
nie 7%. Pozosta³e gatunki wystêpuj¹ poni¿ej 1%.

Wed³ug typów siedliskowych lasu dominuje bór miesza-
ny œwie¿y (od 44,8% w obrêbie Lidzbark do 64,4% w obrêbie
Kostkowo) i las mieszany œwie¿y (od 20,7% w obrêbie Kost-
kowo do 39,3% w obrêbie Lidzbark). Mniejsze powierzchnie
zajmuje bór œwie¿y, zaœ udzia³ innych typów siedliskowych
lasu nie przekracza 1%.

Struktura wiekowa lasów wskazuje na du¿y udzia³ drze-
wostanów II, III i IV klasy wieku, natomiast ma³y – starszych
klas.

Nadleœnictwo Lidzbark istnia³o ju¿ w koñcu XIX wieku. W obec-
nych granicach zosta³o utworzone w 1972 roku, a w jego sk³ad wesz³y
dwa nadleœnictwa, stanowi¹ce obecnie obrê-
by Lidzbark i Kostkowo. Rozwój przestrzen-
ny Nadleœnictwa Lidzbark od pocz¹tku XX
wieku do chwili obecnej nastêpowa³ przez
przy³¹czanie lasów reprezentuj¹cych ró¿ne
kategorie w³asnoœci i gospodarowania. Po
drugiej wojnie œwiatowej nadleœnictwo po-
wiêkszy³o swój obszar o lasy dawnych maj¹t-
ków ziemskich, m.in.: Wlewska, Ciborza,
Koszelewek, a póŸniej – przez zalesienia nie-
u¿ytków i gruntów rolnych.

Gospodarka leœna prowadzona tutaj od
XIX wieku, czyli w dawnym zaborze pruskim,
skupiona by³a g³ównie na pozyskaniu drewna. W odnowieniach prefero-
wano sosnê kosztem gatunków liœciastych. Spowodowa³o to powstanie
monokultur sosnowych, których utrzymanie wymaga ci¹gle jeszcze z³o¿o-
nych dzia³añ z zakresu ochrony przed chorobami i szkodnikami, a tak¿e
ochrony przeciwpo¿arowej. Efektem tego by³y m.in. masowe wyst¹pienia
owadów. Na przyk³ad w 1979 roku masowo pojawi³a siê brudnica mnisz-
ka, której gradacjê opanowano dopiero w 1983 roku, sprowadzaj¹c wiel-
koœæ jej populacji do bezpiecznego minimum.

Obecnie formy gospodarowania lasem zmieni³y siê. Las
oprócz funkcji typowo gospodarczych pe³ni bowiem pozapro-
dukcyjne funkcje ochronne i œrodowiskotwórcze. Nowoczesna
gospodarka leœna, oparta na modelu zrównowa¿onego rozwoju
lasu, wykorzystuje i naœladuje procesy zachodz¹ce w przyro-
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dzie. W ramach zrównowa¿onego rozwoju jest zarówno miej-
sce dla typowych drzewostanów gospodarczych, jak i lasów o
ró¿nych kategoriach ochronnoœci, m.in. lasów rezerwatowych.

W leœnictwie polskim obserwuje siê wiêc pozytywne tren-
dy. Od drugiej wojny œwiatowej, kiedy to lesistoœæ Polski osi¹-
gnê³a najni¿sz¹ wartoœæ 20,8%, zaznacza siê sta³y, powolny
wzrost powierzchni lasów. W roku 1996 lesistoœæ wynosi³a ju¿
28%. Stale wzrasta przeciêtny wiek drzewostanów, wzrastaj¹
zasoby drzewne (szczególnie ich korzystna relacja w stosunku
do pozyskania drew-
na), spada odnowie-
nie przez zrêby, a
wzrasta przez prze-
budowê drzewosta-
nów.

3. Torfowiska

Torfowiskiem jest obszar trwale uwilgotniony, który za-
siedlaj¹ zbiorowiska roœlin bagiennych, wytwarzaj¹cych pok³ad
torfu. Torfowiska zajmuj¹ 4,2% powierzchni Polski, z czego
znaczna ich czêœæ skupia siê w pó³nocnej Polsce. Welski Park
Krajobrazowy obejmuje obszar wyró¿niaj¹cy siê szczególnie
licznym wystêpowaniem torfowisk.

Do najwiêkszych kompleksów torfowiskowych na terenie
Parku nale¿¹ obszary: pomiêdzy Koszelewkami, Koszelewami
i Murawkami (koszelewskie ³¹ki), w okolicach Bladowa, po-
miêdzy jeziorem Rumian a Jegli¹, miêdzy Buchnowem a Je-
ziorem Tarczyñskim, wzd³u¿ doliny rzeki Wel (z wyj¹tkiem
odcinka dolnego), Bagna Jeleñskie i Bagno Koziana.

Torfowiska powstaj¹ w obni¿eniach terenu i na pod³o¿u trudno prze-
puszczalnym. Porastaj¹ce je roœliny maj¹ zdolnoœæ ci¹g³ego wzrostu. Ich
dolne czêœci obumieraj¹c nie ulegaj¹ rozk³adowi, tylko akumuluj¹ siê.
W warunkach podtopienia rozk³ad roœlin hamowany jest brakiem do-
statecznej iloœci tlenu. Dziêki temu wytwarza siê warstwa torfu – nastê-
puje proces torfotwórczy. Na wiêkszoœci torfowisk w Polsce nie obserwuje
siê jednak czynnego procesu torfotwórczego, co spowodowane zosta³o ich
odwodnieniem, gdy¿ proces odk³adania torfu zachodzi tylko w warun-
kach du¿ego i trwa³ego uwilgotnienia.

Ekosystemy torfowiskowe pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê hydrobiologiczn¹ –
maj¹ dodatni bilans wodny, s¹ naturalnymi i potê¿nymi zbiornikami re-
tencyjnymi, magazynuj¹cymi olbrzymie iloœci wody (tzw. "g¹bka torfo-
wa", "l¹dowe jezioro"). Z³o¿a torfowe wp³ywaj¹ hamuj¹co, a zarazem re-
guluj¹co na odp³yw wód powierzchniowych zlewni. Szczególnie w zlew-
niach rolniczych przyczyniaj¹ siê do bardziej naturalnego kr¹¿enia pier-



36

wiastków w skali krajobrazu. Ekosystem torfowiskowy stanowi barierê
ograniczaj¹c¹ wp³yw chemizacji œrodowiska przyrodniczego na jakoœæ wód
jezior i rzek.

Dop³ywaj¹ce do torfowiska wody ró¿ni¹ siê pochodzeniem,
¿yznoœci¹, ruchliwoœci¹ i natlenieniem.
Od ró¿nej jakoœci wód zale¿y sk³ad ga-
tunkowy zbiorowisk roœlinnych, wystê-
puj¹cych na mokrad³ach. Dlatego tor-
fowiska dzieli siê na trzy podstawowe
typy: wysokie, niskie i przejœciowe.

Torfowiska wysokie s¹ bagna-
mi ubogimi troficznie (oligotroficzny-
mi), prawie wy³¹cznie zasilanymi przez
wody opadowe. Odmiennym typem s¹
¿yzne (eutroficzne) torfowiska ni-
skie, zasilane wodami ruchomymi,
usytuowane zwykle wzd³u¿ p³yn¹cych
rzek czy strumieni. Poœrednim typem
miêdzy torfowiskami wysokimi a niskimi s¹ mezotroficzne
torfowiska przejœciowe.

Uk³ad hydrologiczny torfowisk wysokich prawie nie zwi¹zany z kr¹-
¿eniem wody w zlewni, bazuje na magazynowaniu wody z opadów. Szcze-
góln¹ rolê pe³ni¹ w tym mchy torfowce, maj¹ce nawet zdolnoœæ podnosze-
nia poziomu wody na torfowisku w miarê jego wzrostu. Torfowce uwypu-
klaj¹ torfowisko ponad poziom wód gruntowych otoczenia, szczególnie
jego œrodkow¹ partiê. Tworz¹ torfowisko kopu³owe, które przy brzegach
otacza silnie uwodniony okrajek. Z³o¿a torfowiska wysokiego sk³adaj¹ siê
zwykle z grubych warstw s³abo roz³o¿onego torfu, charakteryzuj¹ siê siln¹
kwasowoœci¹.

Na torfowiskach wysokich dominuj¹ tzw. zbiorowiska mszarne .
Roœlinami charakterystycznymi dla nich s¹ mchy torfowce: spiczastolist-
ny, odgiêty, czerwonawy, magellañski i brunatny. Z roœlin kwiatowych
roœnie m.in. ¿urawina b³otna, we³nianka pochwowata i rosiczka okr¹g³o-
listna. W zaawansowanych pod wzglêdem rozwoju partiach torfowiska
wykszta³ca siê leœne zbiorowisko roœlinne – bór bagienny, gdzie pod oka-
pem sosny zwyczajnej (czêsto skarla³ej) roœnie bagno zwyczajne i borów-
ka bagienna.

W Welskim Parku Krajobrazowym najwiêkszym komplek-
sem torfowisk wysokich s¹ Bagna Jeleñskie, po³o¿one pomiê-
dzy Jeleniem, W¹pierskiem a Kotami, zajmuj¹ce powierzch-
niê ponad 60 ha. Wiêkszoœæ torfowisk wysokich na terenie
Parku ma najwy¿ej powierzchniê kilku hektarów, zajmuje œró-
dleœne i œródpolne obni¿enia terenu ko³o Zarybinka, wokó³
Rybna (w tym najwiêksze z nich – "Szlachta" pomiêdzy Ryb-
nem a Rumianem), ko³o Ciechanówka, Kostkowa, Buchnowa,
Kurojad i W¹pierska. Na wielu z nich s¹ œlady po eksploatacji
torfu, widoczne w postaci zarastaj¹cych do³ów potorfowych
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(potorfii). Wydobywany torf wykorzystywano jako materia³
opa³owy. Torf nale¿y do zasobów nieodnawialnych. Na zacho-
dzie Europy z³o¿a torfowisk wysokich zosta³y prawie ca³kowi-
cie wyeksploatowane i obecnie realizuje siê kosztowne progra-
my renaturalizacji potorfii.

Torfowiska niskie, nazywane czêsto ³¹kowymi, s¹ bogate w sole
mineralne, pochodz¹ce z przep³ywaj¹cej wody. Odczyn ich waha siê od
s³abo kwaœnego do zasadowego. Gdy porastaj¹ je szuwary (np. trzcina,
du¿e turzyce kêpowe) nazywa siê je torfowiskami szuwarowymi. Najbar-
dziej rozpowszechnionym zespo³em roœlinnym tworz¹cym ten typ torfo-
wisk jest szuwar trzcinowy oraz ró¿ne zbiorowiska wysokich turzyc. Tor-
fowiska niskie, w których dominuj¹ niskie, zwykle roz³ogowe turzyce
i mchy brunatne (nie mchy torfowce) okreœla siê mianem darniowych
albo mszystych. Wiêkszoœæ ekosystemów tego typu zosta³a odwodniona
i zamieniona na u¿ytki zielone – ³¹ki.

Na terenie Parku wystêpuj¹ bardzo du¿e powierzchnie
odwodnionych torfowisk niskich. Zachowa³y siê jednak rów-
nie¿ naturalne ich fragmenty, np. ko³o Kopaniarzy i w zachod-
niej czêœci Bagna Koziana. W zbiorowiskach z turzyc¹ dziób-
kowat¹ i turzyc¹ ob³¹ swoje miejsce znalaz³o wiele osobliwoœci
florystycznych, np. skalnica torfowiskowa, gwiazdnica grubo-
listna, storczyk Traunsteinera, wyblin jednolistny, lipiennik
Loesela i kruszczyk b³otny. Czêœæ torfowisk niskich, zw³aszcza
w dolinie Welu, porastaj¹ olsy lub zaroœla ³ozowe.

Torfowiska przejœciowe s¹ w Polsce rzadziej spotykane, ni¿ torfowi-
ska niskie i wysokie. Wystêpuj¹ zwykle na nich zbiorowiska podmok³ych
mszarów, zbudowane z gatunków wystêpuj¹cych w dwóch wczeœniej omó-
wionych typach. Roœlinami typowymi dla torfowisk przejœciowych jest m.in.
turzyca nitkowata i bagienna, bagnica torfowa, przygie³ka bia³a oraz bo-
brek trójlistkowy. Omawiane torfowiska zarastaj¹ czêsto zaroœlami brzo-
zowo-wierzbowymi.

Torfowiska przejœciowe wystêpuj¹ w Parku m.in. na obrze-
¿ach Bagien Jeleñskich i Bagna Koziana, na wyeksploatowa-
nych torfowiskach ko³o Rybna (tzw. Z¹pach Jeglijskich) oraz
wokó³ jeziora Linowiec ko³o Lidzbarka. S¹ ostoj¹ rzadkich i re-
liktowych gatunków roœlin, np. turzycy strunowej i fio³ka tor-
fowego.

Du¿e kompleksy torfowisk proponuje siê obj¹æ ochron¹
jako rezerwaty lub u¿ytki ekologiczne. Aktualnie na terenie
Parku rozleg³y kompleks torfowiskowy jest chroniony tylko
w rezerwacie "Bagno Koziana", ale jest to rezerwat ornitolo-
giczny, powo³any g³ównie dla ochrony ptaków wodno-b³otnych.
Trzy niedu¿e torfowiska s¹ chronione jako u¿ytki ekologiczne
ko³o W¹pierska, Kurojad i Che³st (tab. 3). Du¿e obszary torfo-
wisk planuje siê obj¹æ ochron¹ rezerwatow¹: "Bagna Jeleñ-
skie", "Ostoje Koszelewskie", "Torfowisko Kopaniarze" i "Doli-
na Rzeki Rumian". Projektuje siê równie¿ u¿ytki ekologiczne



38

ko³o  Gronowa, na po³udnie od Koszelewek (przy proj. rez. "Osto-
je Koszelewskie"),  na zachód od Jeziora Kie³piñskiego i po obu
stronach jeziora Zarybinek.

4. Fauna krêgowców

Krêgowce nale¿¹ w Parku do jednej z najlepiej pozna-
nych grup zwierz¹t. W osiemdziesiêciu procentach objête s¹
ochron¹ gatunkow¹.

Du¿e zró¿nicowanie siedlisk Parku – od ¿yznych lasów
liœciastych, poprzez bory mieszane i sosnowe, a¿ po du¿e ob-
szary ³¹k, torfowisk i wód powierzchniowych sprawia, ¿e ró¿-
norodnoœæ wystêpuj¹cych tutaj gatunków zwierz¹t jest znacz-
na. Na obszarze Parku odnotowano wystêpowanie 40 gatun-
ków ryb, 13 gatunków p³azów, 6 gatunków gadów, niemal 200
gatunków ptaków i 46 gatunków ssaków.

W oparciu o wskaŸnikowe gatunki ryb wody p³yn¹ce dzieli
na tzw. krainy rybne. Rzeka Wel oraz niektóre jej dop³ywy na
znacznej d³ugoœci zaliczane s¹ do krainy pstr¹ga. S¹ one miej-
scem wystêpowania osiad³ej formy troci – pstr¹ga potokowe-
go. Wystêpuje tutaj równie¿ forma podstawowa tj. troæ wêdrow-
na, jednak tylko nieliczne osobniki, które Wis³¹ i Drwêc¹ zdo-
³aj¹ dop³yn¹æ do ujœcia Welu, s¹ w stanie pokonaæ piêtrzenia
w Bratianie, Kaczku i Lorkach, przegradzaj¹ce tê rzekê w jej
dolnym biegu. Stanowi to powa¿ny problem, bowiem Wel, bê-
d¹c najwiêkszym dop³ywem rzeki Drwêcy posiada równie¿
najwiêksz¹ powierzchniê tarlisk odpowiednich dla rozrodu tego
gatunku.

Spoœród innych gatunków ¿yj¹cych w rzece Wel rzadkimi
gatunkami s¹ g³owacze i lipienie oraz jedyny stwierdzony
w niej przedstawiciel kr¹g³oustych – minóg strumieniowy.
Spêdza on wiêkszoœæ swego ¿ycia w postaci larwalnej, osi¹ga-
j¹c doros³¹ postaæ tu¿ przed odbyciem rozrodu, po którym gi-
nie.

Spoœród rybackich typów jezior na terenie Parku domi-
nuj¹ jeziora leszczowe i linowo-szczupakowe. Wystêpuj¹ w nich
gatunki ryb objêtych gospodark¹ hodowlan¹ (wêgorz, sielawa,
szczupak, leszcz, lin, karaœ, sieja, p³oæ), jak i pozbawione go-
spodarczego znaczenia (np. ukleja, kie³b, jazgarz, piskorz, koza).

 W ma³ych zbiornikach wodnych, takich jak stawy, do³y
potorfowe i glinianki wystêpuj¹ g³ównie: szczupak, lin, karaœ
srebrzysty i karaœ z³ocisty.

Spoœród 18 gatunków p³azów wystêpuj¹cych w Polsce,
13 stwierdzono na terenie Parku. Nale¿¹ do nich: traszka zwy-
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czajna i grzebieniasta, ropucha szara, zielona i paskówka,
kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna oraz
¿aby: trawna, moczarowa, œmieszka i jeziorkowa, a tak¿e zdol-
ny do rozrodu mieszaniec dwu ostatnich gatunków – ¿aba wod-
na.

Gatunkami najliczniej wystêpuj¹cymi s¹ ¿aby – jezior-
kowa i wodna, zasiedlaj¹ce zbiorniki wodne oraz ¿aby – traw-
na i moczarowa, wystêpuj¹ce na wilgotnych ³¹kach i innych
podmok³ych siedliskach. Wszystkie p³azy podlegaj¹ ochronie
ca³kowitej z wyj¹tkiem ¿ab zielonych, objêtych ochron¹
od 1 marca do 31 maja.

Spoœród ropuch najpospolitsza jest ropucha szara, bêd¹-
ca jednym z najwiêkszych europejskich p³azów bezogonowych.
Jej such¹ i szorstk¹ skórê pokrywaj¹ brodawki zawieraj¹ce
niegroŸne dla cz³owieka gruczo³y jadowe.

Interesuj¹cym gatunkiem jest rzekotka drzewna, wspi-
naj¹ca siê po pniach drzew, ga³êziach i liœciach, dziêki lepkim
przylgom na koñcach palców. Jej jasnozielona barwa doskona-
le imituje liœcie, na których najczêœciej przebywa.

Najsilniejszy zwi¹zek ze œrodowiskiem wodnym wykazu-
je kumak nizinny, który ca³y okres aktywnego ¿ycia spêdza
w wodzie, a jedynie na sen zimowy udaje siê do kryjówek ziem-
nych..

Najrzadziej obserwowaæ mo¿emy prowadz¹c¹ nocny tryb
¿ycia grzebiuszkê ziemn¹ oraz wystêpuj¹ce nielicznie: ropu-
chê paskówkê i traszkê grzebieniast¹.

Najlepszym okresem do obserwacji tej grupy zwierz¹t jest wiosna,
kiedy zaczynaj¹ siê ich gody. Samce ¿aby moczarowej na ca³ym ciele staj¹
siê niebieskie. Samcom traszki grzebieniastej wyrastaj¹ postrzêpione,
podobne do p³etw grzebienie, przez co upodabniaj¹ siê do miniaturowych
dinozaurów czy bajkowych smoków. £atwo wtedy zobaczyæ kumaka z ja-
skrawo pomarañczowymi plamami na brzuchu, odzywaj¹cego siê charak-
terystycznym, g³oœnym kum-kum. Wszystkie one w okresie godów schodz¹
do zbiorników wodnych, aby z³o¿yæ jaja (skrzek).

Z grupy 9 krajowych gatunków gadów 6 ma swoje stano-
wiska na terenie Parku. Nale¿¹ do nich: jaszczurka zwinka,
jaszczurka ¿yworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczaj-
ny i ¿mija zygzakowata.

Bardzo prawdopodobne jest, ¿e wystêpuje tu ¿ó³w b³ot-
ny, notowany na tych terenach jeszcze przed I Wojn¹ Œwia-
tow¹ w okolicach jeziora Gr¹dy, a kilka lat temu zauwa¿ony
ko³o Rybna. Niedaleko Lidzbarka w latach siedemdziesi¹tych
zanotowano go na trasie Piaseczno – Klonowo, a w 1996 roku
jeden z wêdkarzy zaobserwowa³ ¿ó³wia na jeziorze Wielkie
LeŸno (teren GLPK).
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Spoœród gadów najpospolitsza jest jaszczurka zwinka, spo-
tykana na s³onecznych, trawiastych zboczach oraz padalec
zwyczajny, zwany potocznie miedziank¹, zwi¹zany z wilgotny-
mi partiami lasów. Na terenie Parku wystêpuje równie¿ ¿mija
zygzakowata (niekiedy odmiana czarna – bez zygzaka), spoty-
kana w miejscach s³onecznych na polanach, obrze¿ach torfo-
wisk i skrajach lasu.

Do rzadziej spotykanych nale¿¹ jaszczurka ¿yworodna
i zaskroniec zwyczajny. Gatunki te zwi¹zane s¹ ze œrodowi-
skami wilgotnymi. Zaskroniec jest niejadowitym, du¿ym wê-
¿em, który potrafi œwietnie p³ywaæ.

Najwiêkszym zagro¿eniem dla p³azów i gadów s¹ ci¹gi
komunikacyjne, na które wiosn¹ masowo wychodz¹ i gin¹ pod
ko³ami samochodów.

Ptaki to gromada krêgowców, chyba najbardziej przyci¹-
gaj¹ca uwagê mi³oœników przyrody. Grupa ta jest równie¿ do-
brym wskaŸnikiem walorów przyrodniczych omawianego te-
renu. Spoœród 430 gatunków ptaków notowanych w Polsce,
stwierdzono na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego nie-
mal 200, z których ponad 150 nale¿y do grupy lêgowych i praw-
dopodobnie lêgowych. Pozosta³¹ grupê stanowi¹ gatunki prze-
lotne, zalatuj¹ce i zimuj¹ce. Liczba ta jest znaczna (ponad 30)
i wskazuje na wysokie walory przyrodnicze tego obszaru.

Ze wzglêdu na liczne jeziora i torfowiska wystêpuje tu
wiele gatunków ptaków zwi¹zanych z tego typu œrodowiska-
mi. Na najwiêkszych jeziorach Parku czêsto mo¿na spotkaæ
³abêdzia niemego, kaczkê krzy¿ówkê, perkoza dwuczubego i
³yskê. Szczególnie licznie wystêpuje tu ³abêdŸ niemy, którego
ekspansjê obserwuje siê na coraz to nowych zbiornikach wod-
nych. Kaczka krzy¿ówka w zimie skupia siê w du¿e stada w
miejscach, gdzie woda nie jest skuta lodem. Do koñca lat osiem-
dziesi¹tych na Jeziorze Lidzbarskim, w miejscu ujœcia rzeki
Wel obserwowano najwiêksze w pó³nocno-wschodniej Polsce
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zimowisko krzy¿ówki i ³yski. W ostatnich latach iloœæ zimuj¹-
cych tu kaczek uleg³a znacznemu zmniejszeniu, a ³yski spoty-
kane s¹ sporadycznie.

Spoœród innych gatunków zwi¹zanych ze œrodowiskiem
wodnym na terenie Parku wystêpuj¹: perkoz rdzawoszyi i za-
usznik, które obserwowano miêdzy innymi na Bagnie Kozia-
na. Na jeziorach wystêpuj¹: kaczka czernica, g³owienka, kor-
moran czarny i gêœ gêgawa. Gêgawê, jedyny lêgowy gatunek
gêsi wystêpuj¹cy w Parku, naj³atwiej obserwowaæ podczas je-
siennych przelotów, kiedy kluczami ci¹gnie z lêgowisk na zi-
mowiska po³o¿one w po³udniowo-zachodniej Europie i pó³noc-
nej Afryce.

Interesuj¹cym gatunkiem jest g¹go³, gniazduj¹cy wysoko
w dziuplach starych drzew nad brzegami jezior i rzek. Jego
m³ode ju¿ po up³ywie jednego dnia od wyklucia, wabione g³o-
sem matki wyskakuj¹ na ziemiê z wysokoœci kilkunastu me-
trów, nie doznaj¹c ¿adnych obra¿eñ. M³ode od razu doskonale
p³ywaj¹ i nurkuj¹. G¹go³ jest gatunkiem zagro¿onym w skali
naszej krajowej fauny, znajduj¹cym siê w Polskiej Czerwo-
nej Ksiêdze Zwierz¹t.

Z rzek¹ Wel zwi¹zany jest rzadki na ni¿u gatunek ptaka
– pluszcz, którego obserwowano zim¹ i wiosn¹ w okolicach
Kurojad, Che³st i Straszew. Jest on œwietnym lotnikiem, a rów-
nie¿ doskona³ym nurkiem, gdy¿ biega pod wod¹ po dnie, zbie-
raj¹c pokarm. Podobnej wielkoœci ptakiem, równie¿ zwi¹za-
nym z wod¹, jest zimorodek, który wyró¿nia siê jaskrawymi
kolorami, szczególnie b³yszcz¹cym, turkusowym grzbietem.
Mknie nad wod¹ jak strza³a, gniazduje w urwistych brzegach
nad rzek¹, w wygrzebanych metrowej g³êbokoœci norkach.
Prawdopodobnie jego pierwotna nazwa brzmia³a ziemiorodek
– od wygrzebywania nor w piaszczystych skarpach.

Z ptaków drapie¿nych najczêœciej obserwuje siê na te-
renie Parku myszo³owa zwyczajnego, b³otniaka stawowego
i jastrzêbia. Myszo³ów zwyczajny jest najpospolitszym spoœród
tej grupy. Jego liczebnoœæ w Polsce (ok. 40 tys. par lêgowych)
przewy¿sza sumê wszystkich par lêgowych gatunków ptaków
drapie¿nych, a przyczyn¹ tego s¹ niewielkie wymagania co do
typu biotopu oraz jego du¿a plastycznoœæ.

Do lêgowych gatunków nale¿¹ równie¿: kania czarna,
kania ruda, krogulec, pustu³ka, kobuz i b³otniak zbo¿owy. Ten
ostatni, gniazduj¹cy w okolicach Szczuplin, nale¿y do bardzo
rzadko spotykanych.

Trzy stanowiska lêgowe ma ponadto na terenie WPK or-
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lik krzykliwy. Interesuj¹cym zjawiskiem w biologii rozrodu
u orlika krzykliwego jest kainizm czyli bratobójstwo. Samica
sk³ada 2 jaja w odstêpach 3-4-dniowych. Pisklê, które jest wiêk-
sze i silniejsze, najczêœciej wypycha m³odszego brata lub sio-
strê, i dlatego gniazdo opuszcza zwykle jedno m³ode.

Najwiêkszy z naszych ptaków drapie¿nych – bielik – ob-
serwowany jest regularnie zim¹ w pobli¿u miejsc zimowania
ptaków wodnych, a tak¿e w czasie wiosny i lata na ca³ym tere-
nie Parku.

Do gatunków zalatuj¹cych nale¿y równie¿ rybo³ów – je-
den z najrzadszych ptaków drapie¿nych Polski, którego wiel-
koœæ populacji w Polsce oszacowano w 1996 roku na oko³o 50
par lêgowych. Kilkakrotne próby za³o¿enia gniazda przez tego
ptaka (miêdzy innymi nad Jeziorem Tarczyñskim) zakoñczy³y
siê niepowodzeniem.

Ptaki drapie¿ne do niedawna prze¿ywa³y wyraŸny regres
liczebnoœci. Obecnie, dziêki aktywnej postawie ornitologów
(g³ównie Komitetu Ochrony Or³ów) sytuacja ta dla wielu ga-
tunków zmieni³a siê na ich korzyœæ.

Nielicznie na terenie Parku wystêpuj¹ drapie¿niki nocne

– sowy. Spoœród nich wystêpuj¹ tu: p³omykówka, pójdŸka, pusz-
czyk i sowa uszata. Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych w du-
¿ych kompleksach leœnych Kostkowa i Koszelew obserwowano
najwiêksz¹ polsk¹ sowê – puchacza.

W wierzeniach ludowych sowy uznawane s¹ za zwiastunów œmier-
ci, szczególnie przenikliwy g³os pójdŸki t³umaczono na "pójdŸ, pójdŸ w do-
³ek pod koœcio³ek" (st¹d nazwa). W przeciwieñstwie do innych ptaków
drapie¿nych, sowy poluj¹ noc¹ i maj¹ doskona³y s³uch. Za jego pomoc¹
lokalizuj¹ swoje ofiary. Wokó³ oczu maj¹ pierœcieñ sztywnych piór, tzw.
szlarê, która jak muszla kieruje fale akustyczne do otworów usznych.

Na obszarze Parku zanotowano wystêpowanie 47 gatun-
ków ssaków, z których 25 nale¿y do chronionych. Najliczniej-
szym rzêdem w tej gromadzie s¹ gryzonie, które reprezentuje
tu 16 gatunków. Nale¿¹ do nich: nornica ruda, szczur wêdrow-
ny, myszy: domowa, zaroœlowa, leœna i polna, badylarka, dar-
niówka zwyczajna, nornik pó³nocny, bury i polnik, karczownik
ziemnowodny, wiewiórka, pi¿mak, smu¿ka oraz popielica. Dwa
ostatnie z wymienionych gatunków nale¿¹ do bardzo rzadkich.
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Smu¿ka zosta³a niedawno zaobserwowana na zmeliorowanych
³¹kach ko³o Koszelewek, oko³o 80 km od zachodniej granicy jej wystêpo-
wania. Smu¿ka podobna jest do myszy polnej. Wierzch cia³a ma szaro-
brunatny z czarn¹ smug¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ grzbietu, spód cia³a ¿ó³tawy,
a ogon znacznie d³u¿szy od cia³a. Ze wzglêdu na du¿¹ rzadkoœæ wystêpo-
wania znajduje siê w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t.

Rz¹d owado¿ernych reprezentuje: je¿ wschodni, kret, ry-
jówka aksamitna i malutka, rzêsorek rzeczek.

Œrodowisko powietrzne z tej gromady opanowa³y nieto-
perze. Spoœród 21 gatunków wystêpuj¹cych w Polsce 11 zano-
towano na terenie Parku. S¹ to: nocek Natterera, nocek rudy,
nocek ³ydkow³osy, mroczek póŸny, karlik malutki i karlik wiêk-
szy, borowiec wielki, borowiaczek, gacek brunatny, mopek i no-
cek du¿y. Do najczêœciej spotykanych nale¿y nocek rudy, nocek
Natterera i gacek brunatny, zaœ najwiêkszymi s¹ nocek du¿y,
mroczek póŸny i borowiec wielki.

 Nietoperze maj¹ zdolnoœæ aktywnego lotu i orientacji przestrzen-
nej, zwanej echolokacj¹. Mo¿na je spotkaæ noc¹ w miejscach, gdzie gro-
madz¹ siê owady – przy lampach, nad wodami i wzd³u¿ dróg leœnych.
Nietoperze latem na swe kryjówki wybieraj¹ najczêœciej dziuple i strychy,
a zim¹ podziemia. Latem kolonie nietoperzy chêtnie zasiedlaj¹ rozwie-
szane przez leœników budki. Zim¹ zapadaj¹ w hibernacjê, czyli sen zimo-
wy. Ich kryjówkami s¹ wtedy miejsca spokojne o stabilnej temperaturze
i wilgotnoœci. Czêsto do snu zimowego wybieraj¹ piwnice albo  studnie.
Zwierzêta te s¹ objête ochron¹ prawn¹.

Rz¹d drapie¿nych liczy tu 10 gatunków. Najczêœciej spo-
tykanym z tej grupy jest lis, którego populacja w ostatnim cza-
sie utrzymuje siê na wysokim poziomie. Rzadziej wystêpuj¹
borsuk i jenot; ten ostatni (gatunek wschodnioazjatycki) by³
introdukowany na terenie wschodniej czêœci by³ego ZSRR, sk¹d
przywêdrowa³ do Polski. £asicowate (oprócz dwóch poprzed-
nich) reprezentuj¹: kuna leœna (zwana tumakiem) i kuna do-
mowa (zwana kamionk¹), tchórz zwyczajny, wydra, borsuk,
gronostaj, ³asica ³aska i norka amerykañska. Ten ostatni ga-
tunek zbieg³ z ferm hodowlanych i zaaklimatyzowa³ siê w na-
szych warunkach. Obecnie znacznie przyczyni³ siê do redukcji
populacji pi¿maka, który, podobnie jak norka, zbieg³ z hodowli
w pierwszych latach XX wieku. Prawdopodobnie norka ame-
rykañska przyczynia siê równie¿ do spadku liczebnoœci nie-
których ptaków wodno-b³otnych, m.in. ³yski i mewy œmieszki.

 Cennym gatunkiem jest wydra, która do niedawna prze-
¿ywa³a w Polsce wyraŸny regres. Obecnie jej liczebnoœæ jest
bardzo ma³a tylko w Polsce centralnej i na Œl¹sku. Notuje siê
j¹ na terenie ca³ego Parku, w wodach p³yn¹cych i w jeziorach.
Jej obecnoœæ czêsto mo¿na stwierdziæ przy rzece Wel, szczegól-
nie na odcinkach o szybszym nurcie, obfituj¹cych w bystrza
i zatoki z podmytymi brzegami.
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Parzystokopytne reprezentuje dzik, sarna, jeleñ euro-
pejski i sporadycznie (przechodnio) ³oœ. Listê ssaków wystêpu-
j¹cych na terenie Parku uzupe³niaj¹ zaj¹c szarak i dziki kró-
lik. Spoœród tej gromady potwierdzenia wystêpowania wyma-
gaj¹ chomik europejski i ryœ, które notowano na po³udnie od
Lidzbarka.

 Pod wzglêdem zoogeograficznym obszar Welskiego
Parku Krajobrazowego nale¿y do krainy po³udniowoba³tyckiej.
Œcieraj¹ siê tu trzy g³ówne elementy zoogeograficzne: zachod-
nioeuropejski, borealny i po³udniowo-wschodni. Wœród fauny
zaznacza siê udzia³ gatunków borealnych, m.in.: g¹go³a, or-
lika krzykliwego, tracza nurogêsi, rybo³owa, podró¿niczka,
brodŸca samotnego, bielika, mewy pospolitej, ¿urawia, orze-
chówki i droŸdzika.
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IV. OCHRONA PRZYRODY

1. Cele i funkcje Welskiego Parku
Krajobrazowego

Park Krajobrazowy to obszar o okreœlonych granicach,
utworzony w celu ochrony szeroko rozumianych walorów przy-
rodniczych oraz wartoœci historycznych i kulturowych. Pod-
stawê do wydawania rozporz¹dzeñ wojewodom w sprawie utwo-
rzenia parku krajobrazowego stanowi ustawa o ochronie przy-
rody z 16 kwietnia 2004 roku. Reguluje ona ponadto wszystkie
istotne sprawy, takie jak przedmiot, cel, formy ochrony oraz
organizacjê s³u¿b ochrony.

Parki krajobrazowe stanowi¹ w Polsce trwa³y element w wielko-
obszarowym systemie ochrony œrodowiska. Na ich obszarze prowadzona
jest dzia³alnoœæ gospodarcza, ale w symbiozie z przyrod¹. Zgodnie z panu-
j¹cymi od 30 lat pogl¹dami ochrona œrodowiska przyrodniczego mo¿e byæ
skuteczna tylko wtedy, gdy obejmuje ca³¹ przestrzeñ, zarówno unikatow¹
o niepowtarzalnych walorach, jak i tê silnie przekszta³con¹. Musi byæ ona
zatem istotnym elementem ogólnej strategii rozwoju pañstwa, zajmuj¹c
szczególne miejsce w planowaniu przestrzennym, polityce rolnej i leœnej,
oraz innych sektorach gospodarki. Ochrona œrodowiska przyrodniczego,
rozumiana jako wspólna troska o elementarny sk³adnik rozwoju spo³ecz-
noœci lokalnych i pañstw, stoi u podstaw aktów prawnych, których prze-
strzeganie deklarujemy zabiegaj¹c o wst¹pienie do Unii Europejskiej.

Zadaniem Parków Krajobrazowych jest zapobieganie pro-
cesom degradacji œrodowiska i zachowanie równowagi ekolo-
gicznej przy racjonalnym u¿ytkowaniu rolniczym, leœnym, ry-
backim i turystycznym. Utworzenie Parku ma równie¿ na celu
aktywizacjê gmin le¿¹cych w jego granicach. Dotyczy to za-
równo zadañ z zakresu ochrony œrodowiska, rozwoju turystyki
kwalifikowanej, jak równie¿ korzystanie z przywilejów wyni-
kaj¹cych z udostêpnienia chronionych obszarów. Jest to w pe³-
ni realizowane na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego,
cechuj¹cego siê ró¿norodnoœci¹ œrodowiska przyrodniczego oraz
wieloma formami u¿ytkowania gospodarczego.

Welski Park Krajobrazowy powsta³ w grudniu 1995 roku.
Obj¹³ w znacznej czêœci teren dawnej otuliny Górznieñsko-Lidz-
barskiego Parku Krajobrazowego, powo³anego w 1990 roku.
Pocz¹tkowo utworzono go na obszarze by³ego województwa cie-
chanowskiego, a w 1996 roku – na terenie województwa to-
ruñskiego. Park zajmuje powierzchniê 24 339 ha, a jego otuli-
na – 3 895 ha. Obecnie wchodzi w sk³ad województwa war-
miñsko-mazurskiego.
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Zgodnie z rozporz¹dzeniem powo³uj¹cym Welski Park Kra-
jobrazowy dzia³ania gospodarcze na jego terenie powinny
uwzglêdniaæ zasady ekorozwoju, a w szczególnoœci:

1/ racjonalnej gospodarki na obszarach cennych przyrodni-
czo przy jednoczesnej ochronie bioró¿norodnoœci,

2/ zalesiania i zadrzewiania gruntów nieprzydatnych rolni-
czo, nie bêd¹cych jednoczeœnie u¿ytkami ekologicznymi
oraz nie przeznaczonych do innego u¿ytkowania w planie
zagospodarowania,

3/ w³aœciwej rekultywacji i zagospodarowania terenów po
eksploatacji kopalin i wysypisk œmieci,

4/ popierania metod rolnictwa ekologicznego,
5/ propagowania oraz inicjowania w³aœciwych dla kszta³to-

wania krajobrazu rozwi¹zañ urbanistyczno-architekto-
nicznych,

6/ wielokierunkowych dzia³añ zmierzaj¹cych do kszta³towa-
nia optymalnego modelu zagospodarowania turystyczne-
go, ze szczególnym uwzglêdnieniem agroturystyki.

Jednoczeœnie na terenie parku wprowadzono niektóre
ograniczenia i zakazy, niezbêdne dla zachowania i prawid³o-
wego funkcjonowania œrodowiska przyrodniczego. Na czas obec-
ny w Parku obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy – zgodne z treœci¹
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.:

1/ realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627, ze zmianami)1);

2/ umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych miejsc schronienia i roz-
rodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskie-
go po³owu ryb i innych czynnoœci podyktowanych racjo-
naln¹ gospodark¹ leœn¹, ryback¹ i ³owieck¹;

3/ likwidacji i niszczenia zakrzewieñ i zadrzewieñ œródpol-
nych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹
z potrzeby zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;

4/ pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym torfu,
oraz skamienia³oœci i minera³ów2);

5/ wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu, za wyj¹tkiem rozpoczêtej ju¿ eksploatacji
z³ó¿ kruszywa, oraz udokumentowanych z³ó¿ kredy jezior-
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nej - zale¿nie od wyników ekspertyz w przedmiocie wp³y-
wu takiej eksploatacji na œrodowisko przyrodnicze;

6/ dokonywania zmian stosunków wodnych, regulacji i zabudo-
wy hydrotechnicznej rzek, cieków i zbiorników wodnych oraz
innych prac mog¹cych mieæ niekorzystny wp³yw na ekosys-
temy objête ochron¹ i pogarszaj¹cych stan zasobów wodnych,
z  wy³¹czeniem z zakazu budowy ujêæ wody pitnej;

7/ lokalizacji nowych obiektów budowlanych w pasie szero-
koœci 100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbior-
ników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych gospo-
darce wodnej lub rybackiej;

8/ lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 200
m od krawêdzi brzegów klifowych, skarp nadbrze¿nych
rzek i jezior;

9/ likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych i
innych powierzchni biologicznie aktywnych;

10/ wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych;

11/ prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bezœció³kow¹;
12/ utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników

œciekowych;
13/ u¿ywania na wodach powierzchniowych sprzêtu motoro-

wego w celach rekreacyjnych i sportowych;

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego za bardzo
wa¿ny cel uznano edukacjê ekologiczn¹. Park wraz z gminami
Lidzbark i Rybno oraz Nadleœnictwem Lidzbark stworzyli
godne zwiedzenia przyrodnicze œcie¿ki dydaktyczne, daj¹ce
mo¿liwoœæ zarówno nauki, jak i wypoczynku. Proponowane s¹
te¿ inne trasy piesze i rowerowe, których celem jest poznanie
szeroko rozumianej przyrody oraz historii tych terenów. Po-
nadto Welski Park Krajobrazowy zaprasza do otwartego w  1998
roku Muzeum Przyrody.

Warto jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e obszar parku jest do-
skona³ym poligonem badawczym zarówno dla przyrodników
(np. botaników, geografów, hydrobiologów i zoologów), jaki i dla
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (np. etnografów
i historyków). W okresie lata odbywaj¹ siê tu obozy naukowe
i studenckie zajêcia terenowe. Park odwiedzaj¹ wycieczki przy-
rodnicze. Przyje¿dzaj¹ tu specjaliœci nie tylko krajowi, ale i za-
graniczni. Od paru lat WPK wspó³pracuje z parkiem krajobra-
zowym Naturpark w Dromling na terenie Niemiec.
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2. Rezerwaty przyrody istniej¹ce

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego znajduj¹ siê 4
istniej¹ce rezerwaty przyrody o ogólnej powierzchni 204,21 ha
(tab. 3).

"Czapliniec Werski" – utworzono w 1982 roku, zajmuje
powierzchniê 14,59 ha. Znajduje siê na terenie Nadleœnictwa
Lidzbark, w leœnictwie Kostkowo, ko³o wsi Wery, w gminie
Rybno. Jest to rezerwat ornitologiczny. Celem ochrony by³o
zachowanie miejsca gnie¿d¿enia siê czapli siwej. Obecnie cza-
ple przenios³y siê do m³odzika sosnowego w Rybnie przy Ze-
spole Szkó³. Najwiêksza liczba gniazd zinwentaryzowana w
latach osiemdziesi¹tych siêga³a oko³o 120 sztuk. W 1999 po-
pulacja lêgowa czapli siwej liczy³a tylko 43 gniazda. Gniazda
us³ane s¹ z chrustu, za³o¿one wysoko w koronie drzew, najczê-
œciej po kilka na jednym drzewie. Przylot wiêkszoœci osobni-
ków nastêpuje podczas roztopów w koñcu lutego i marca. Zda-
rza siê, ¿e niektóre osobniki pozostaj¹ przez zimê w kraju,
wykonuj¹c nieregularne przeloty w poszukiwaniu oparzelisk.
Po¿ywienie czapli stanowi¹ g³ównie ryby oraz p³azy ziemno-
wodne i polne gryzonie. Odlot czapli zaczyna siê w sierpniu. W
Polsce czapla siwa nie jest gatunkiem objêtym ochron¹, chro-
nione s¹ jednak miejsca jej gniazdowania.

Rezerwat po³o¿ony jest w malowniczym, pofalowanym te-
renie, opadaj¹cym na po³udniowy wschód. Wystêpuj¹ce tu lasy
maj¹ charakter boru mieszanego i gr¹du, wed³ug typologii le-
œnej – boru mieszanego œwie¿ego i lasu mieszanego œwie¿ego.
Wiek drzewostanu wynosi oko³o 80 lat, gatunkiem w nim pa-
nuj¹cym jest sosna zwyczajna. Osobliwoœci¹ florystyczn¹ runa
jest kokoryczka okó³kowa – gatunek uznawany za górski.

Wystêpuj¹ca w rezerwacie fauna ssaków reprezentowa-
na jest przez sarny, dziki, jelenie, borsuki i lisy. Z ptaków oprócz
czapli siwej mo¿na tu tak¿e spotkaæ wiele gatunków ptaków
œpiewaj¹cych oraz s³onkê i myszo³owa zwyczajnego.

"Bagno Koziana" – rezerwat utworzono w 1991 roku,
zajmuje powierzchniê 54,85 ha. Po³o¿ony jest na terenie grun-
tów wsi Jeleñ, w gminie Lidzbark. Jest to rezerwat ornitolo-
giczny, utworzony dla zachowania ostoi ptactwa wodno-b³ot-
nego. Obejmuje kompleks bagien i torfowisk, zarastaj¹cych
zachodni kraniec jeziora Jeleñ. Nazwa rezerwatu pochodzi od
nazwy bagna, nazywanego równie¿  "Koziunki".
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We wschodniej i œrodkowej czêœci rezerwatu teren ma cha-
rakter torfowiska wysokiego, w innych miejscach – torfowiska
przejœciowego i niskiego. W po³udniowo-zachodniej czêœci znaj-
duj¹ siê wyrobiska potorfowe. Od kilku lat obserwuje siê tu
sta³e obni¿anie poziomu wód gruntowych.

Szata roœlinna "Bagna Koziana" ma zarówno charakter
naturalny, jak i zmieniony przez cz³owieka, g³ównie na skutek
eksploatacji torfu i wytworzeniu mozaiki do³ów potorfowych.
W wiele miejscach nastêpuje naturalna sukcesja zaroœli i lasu
– torfowisko zarasta krzewami i drzewami: brzoz¹ omszon¹
i brodawkowat¹, sosn¹ zwyczajn¹, wierzb¹ szar¹ (³oz¹) i in-
nymi gatunkami. Bogat¹ florê reprezentuje m.in. wiele rzad-
kich gatunków roœlin torfowiskowych, np. narecznica grzebie-
niasta, rosiczka okr¹g³olistna, p³ywacz drobny, je¿og³ówka naj-
mniejsza i bagno zwyczajne.

W 1989 roku na obszarze rezerwatu stwierdzono wystê-
powanie 87 gatunków ptaków. Wœród nich 61 gatunków uzna-
no za lêgowe, a 26 – za przelotne i zalatuj¹ce. Wiele gatunków
lêgowych jest uznawanych jako zagro¿one w Europie. Z boga-
tej fauny ptaków mo¿na spotkaæ: rybitwê zwyczajn¹, perkoza
dwuczubego, brodŸca krwawodziobego, czajkê, perkozka, ³abê-
dzia niemego, ¿urawia zwyczajnego, b³otniaka stawowego, re-
miza, g¹siorka, piecuszka, œwiergotka ³¹kowego, potrzosa i ro-
kitniczkê. Gatunkiem dominuj¹cym by³a do niedawna mewa
œmieszka, której kolonia – licz¹ca niegdyœ nawet 1400 par –
znajdowa³a siê w po³udniowo-zachodniej czêœci rezerwatu.

Od 1992 roku obserwuje siê zja-
wisko ubo¿enia populacji ró¿nych ga-
tunków ptaków. Przyczyn¹ jest praw-
dopodobnie powolna, lecz systematycz-
na zmiana stosunków wodnych.

Na teren rezerwatu obowi¹zuje
zakaz wstêpu w okresie lêgowym pta-
ków, tj. od 1 marca do 1 sierpnia ka¿-
dego roku. Zakaz dotyczy równie¿ wêd-
kowania.

"Ostrów Tarczyñski" – utworzony zosta³ w 1993 roku
na powierzchni 108,58 ha. Teren rezerwatu znajduje siê po-
miêdzy dwoma jeziorami – Gr¹dy i Tarczyñskie, a od pó³nocy
oddzielony jest od l¹du rzek¹ (tzw. krótka rzeka). Dojœcie do
rezerwatu mo¿liwe jest wy³¹cznie od strony po³udniowej. Po-
³o¿enie i konfiguracja terenu sugeruj¹, ¿e w przesz³oœci uro-
czysko to by³o pó³wyspem lub wysp¹, a jeziora ³¹czy³y siê. Ce-
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lem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie lasów urozmaico-
nych pod wzglêdem siedlisk i zespo³ów roœlinnych, bêd¹cych
jednoczeœnie ostoj¹ licznych gatunków ptaków.

Urozmaicona rzeŸba terenu sprawia, ¿e w rezerwacie wy-
stêpuje du¿e zró¿nicowanie warunków siedliskowych i zespo-
³ów roœlinnych. Rezerwat obejmuje bór mieszany z fragmenta-
mi lasów gr¹dowych. Z gatunków drzewiastych wystêpuj¹:
sosna – 70%, d¹b – 11%, brzoza – 8,9%, olsza – 5,3% i œwierk –
4,4%. Najwiêcej (oko³o 75%) jest drzewostanów oko³o 100-let-
nich. Bogaty jest tak¿e podszyt i runo, zmieniaj¹ce siê w zale¿-
noœci siedliska. W runie borów mieszanych rosn¹ licznie m.in.
chronione wid³aki (ja³owcowaty i goŸdzisty) i konwalia majo-
wa.

Urozmaiceniem terenu s¹ zag³êbienia terenowe z roœlin-
noœci¹ bagienn¹. Najwiêksze i najciekawsze pod tym wzglê-
dem jest torfowisko o cechach wysokiego w po³udniowej czêœci
rezerwatu. Ekosystem leœny oraz przylegaj¹ce do niego eko-
systemy bagienno-jeziorne Jeziora Tarczyñskiego i Gr¹dy s¹
wartoœciowe pod wzglêdem ornitologicznym. "Ostrów Tarczyñ-
ski" jest ostoj¹ 85 gatunków ptaków lêgowych i 9 gatunków
zalatuj¹cych. W obrêbie rezerwatu gnie¿d¿¹ siê ptaki takie
jak: krakwa, g¹go³, nurogêœ, zausznik, sieweczka rzeczna, be-
kas kszyk, brodziec samotny, brodziec piskliwy, turkawka,
pójdŸka, puszczyk, sowa uszata, zimorodek, dudek, krêtog³ów
oraz cztery gatunki dziêcio³ów – dziêcio³ czarny, du¿y, œredni
i dziêcio³ek. Mo¿na tu spotkaæ myszo³owa, kaniê rud¹, bieli-
ka a tak¿e rybo³owa. Do niedawna gniazdowa³y tu bocian czar-
ny oraz orlik krzykliwy.

"Piekie³ko" – jest to rezerwat krajobrazowy na terenie
gminy Grodziczno. Le¿y nad rzek¹ Wel pomiêdzy miejscowo-
œciami Che³sty a Trzcin, w pobli¿u siedziby dawnego leœnictwa
Ostaszewo, zajmuje powierzchniê oko³o 26,19 ha. Obejmuje
prze³omowy odcinek doliny rzeki Wel, gdzie wystêpuje niemal
podgórska rzeŸba terenu. D³ugoœæ odcinka prze³omowego doli-
ny liczy oko³o 1,5 km. Dziêki niedostêpnoœci tych miejsc dla
gospodarki cz³owieka zachowa³a siê na stromych zboczach na-
turalna roœlinnoœæ leœna, g³ównie gr¹dy zboczowe. Zwraca uwa-
gê liczne wystêpowanie Ÿróde³ i miejsc wysiêku wody.

Rzeka Wel cechuje siê tutaj naturalnoœci¹ i niemal gór-
skim charakterem. Ma du¿y spadek, wartki nurt, kamieniste
dno i naturalne, krête koryto. Znajduje siê tu kilka wysp. Na
kamieniach wystêpuje krasnorost Hildenbrandia rivularis –
wskaŸnik czystych i dobrze natlenionych wód. Rzeka jest miej-
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scem tar³a ryb ³ososiowatych, notowany jest pstr¹g potokowy
i troæ wêdrowna (por. rozdz. V.2.1).

Z rzek¹ zwi¹zany jest pluszcz – niewielki ptak bytuj¹cy
przewa¿nie w pobli¿u potoków górskich. Mo¿na te¿ zaobser-
wowaæ zimorodka.

Na terenie rezerwatu wystêpuje kilkanaœcie gatunków
roœlin chronionych, w tym objête ochron¹ czêœciow¹ (m.in. ko-
pytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa, kruszy-
na pospolita, kocanki piaskowe, turówka leœna i paprotka zwy-
czajna) oraz ochron¹ œcis³¹ (pluskwica europejska, wawrzy-
nek wilcze³yko, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity,
gnieŸnik leœny). Oko³o 30 innych gatunków roœlin uznano za
rzadko spotykane w skali regionu lub kraju.

3. Rezerwaty przyrody proponowane

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego do objêcia
ochron¹ rezerwatow¹ proponuje siê 7 nastêpuj¹cych obiektów
(tab. 3):

"Ostoje Koszelewskie" – projektowany rezerwat torfo-
wiskowo-leœny po³o¿ony jest na terenie Nadleœnictwa Lidzbark,
obrêbu Kostkowo i leœnictwa Olszewo. Pod wzglêdem admini-
stracyjnym nale¿y do wsi Koszelewki. Projekt rezerwatu doty-
czy powierzchni 139,61 ha.

Proponowany rezerwat obejmuje zachodni¹ czêœæ rozle-
g³ego kompleksu zmeliorowanych i czêœciowo wyeksploatowa-
nych torfowisk niskich oraz przylegaj¹cy kompleks borów, okre-
œlany jako uroczysko "Z¹bek". Rezerwat ma chroniæ zarówno
pó³naturalne zbiorowiska leœne, zaroœlowe, ³¹kowe i zio³oro-
œlowe, jak i stanowiska reliktowych i rzadkich gatunków ro-
œlin oraz interesuj¹c¹ awifaunê.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ reliktowe gatunki roœlin
– brzoza niska, wielosi³ b³êkitny i fio³ek torfowy, zwi¹zane
z kompleksem odwodnionych torfowisk. Dwa pierwsze s¹ po-
nadto objête ochron¹ œcis³¹. Stanowiska swoje zachowuj¹
w czêœciowo podmok³ych zaroœlach ³ozowych i m³odych lasach
brzozowych, w bujnych zbiorowiskach zio³oroœlowych (zaroœniê-
tych ³¹kach) oraz na skarpach i obrze¿ach rowów melioracyj-
nych. Brzoza niska i fio³ek torfowy wykazuj¹ wyraŸne tenden-
cje do zanikania, natomiast wielosi³ b³êkitny jest nawet ga-
tunkiem zwiêkszaj¹cym swoje zasoby populacyjne. Kilkulet-
nie badania potwierdzi³y rozprzestrzenianie siê wielosi³a
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wzd³u¿ rowów melioracyjnych, zarówno w granicach projekto-
wanego rezerwatu, jak i poza nim, tj. na terenie proponowane-
go u¿ytku ekologicznego "Koszelewki".

W kompleksie borów sosnowych i mieszanych (uroczysko
"Z¹bek") zwraca uwagê wyj¹tkowo obfite wystêpowanie trzech
gatunków wid³aka: goŸdzistego, ja³owcowatego i sp³aszczone-
go, a tak¿e kruszyny pospoltej. Nielicznie natomiast roœnie
chroniony pomocnik baldaszkowy.

W granicach proponowanego rezerwatu swoje miejsca lê-
gowe ma wiele gatunków ptaków. Awifauna omawianego obiek-
tu jest bardzo interesuj¹ca, co wynika z obecnoœci ró¿nych ty-
pów œrodowisk. Liczy ona 78 taksonów, w tym 74 uznano za
lêgowe. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tu orlik krzykliwy,
gnie¿d¿¹cy siê w pobliskich lasach. Warto tak¿e wymieniæ s³on-
kê, dudka i dziwoniê.

Godne uwagi jest wystêpowanie tutaj smu¿ki – rzadkie-
go w tym regionie gatunku, odnalezionego niedawno na ³¹kach
ko³o Koszelewek (por. rozdz. III.4)

"Las Nadwelski" – projektowany rezerwat leœno-krajo-
brazowy zajmuje powierzchniê 122,90 ha. Obejmuje lasy na
pó³noc od Lidzbarka, nale¿¹ce do Nadleœnictwa Lidzbark. G³ów-
nymi obiektami wymagaj¹cymi ochrony s¹ tu: jar rzeki Wel,
jezioro Linowiec wraz z torfowiskiem przejœciowym oraz od-
rêbne, œródleœne torfowisko wysokie. W jarze Welu wystêpuj¹
naturalne p³aty gr¹du zboczowego z interesuj¹c¹ flor¹, m.in.
pluskwic¹ europejsk¹ oraz kokorycz¹ pust¹ i w¹t³¹. Jezioro
Linowiec pokryte jest bardzo licznymi okazami grzybieni bia-
³ych, a wokó³ niego wystêpuje naturalne, zarastaj¹ce krzewa-
mi torfowisko przejœciowe. Œródleœne torfowisko wysokie ma
równie¿ charakter naturalny.

Na terenie omawianego obiektu wystêpuj¹ interesuj¹ce ga-
tunki ptaków, w tym lêgowe (np. g¹go³, zimorodek, dziêcio³ czar-
ny, tracz nuro-
gêœ) oraz zalatu-
j¹ce (np. bielik,
rybitwa zwyczaj-
na). Ogólnie na
terenie propono-
wanego rezerwa-
tu stwierdzono
wystêpowanie
84 gatunków
ptaków, w tym
70 lêgowych.
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"Jezioro Neliwa" – jest to projektowany rezerwat lim-
nologiczny, maj¹cy powierzchniê 33,16 ha. Rezerwat ten ma
chroniæ naturalny, eutroficzny akwen, czêœciowo z otaczaj¹cy-
mi go torfowiskami niskimi, ³¹kami i lasami. Jezioro Neliwa
prezentuje modelowo jedn¹ z koñcowych faz "¿ycia" (l¹dowa-
cenia) jezior. Lustro wody tego niedu¿ego zbiornika o powierzch-
ni 14,9 ha i g³êbokoœci maksymalnej 1,5 m podlega silnej pre-
sji roœlinnoœci szuwarowej i wodnej. Taflê wody opanowa³y nie-
mal w 90% roœliny wodne, spoœród których najwiêksze po-
wierzchnie zajmuje osoka aloesowata. Stromy brzeg (ekspono-
wany na pó³noc) porasta rzadko spotykany w tej czêœci kraju
gr¹d zboczowy, nazywany lasem klonowo-lipowym.

W obrêbie omawianego obiektu stwierdzono 22 zbiorowi-
ska roœlinne, co wskazuje na jego wysokie walory przyrodni-
cze. Zwraca tu uwagê bogata roœlinnoœæ wodna i szuwarowa
oraz fragmenty naturalnych torfowisk i lasu gr¹dowego. Z rzad-
kich gatunków odnaleziono tu m.in. turzycê strunow¹, fio³ka
torfowego, jezierzê morsk¹ i kokoryczkê okó³kow¹. Poza tym
stwierdzono wystêpowanie 41 gatunków ptaków, w tym 20 lê-
gowych (por. rozdz. V.1.3).

"Dolina Rzeki Rumian" – jest to proponowany rezerwat
krajobrazowy o powierzchni 56,90 ha. Znajduje siê po pó³nocno-
zachodniej stronie jeziora Rumian. Obejmuje zatorfion¹ rynnê
jeziora wraz z p³yn¹c¹ Strug¹ Rumiañsk¹, poroœniêt¹ lasem
³êgowym oraz olsem. W dolinie rzeki odnotowano a¿ 417 gatun-
ków roœlin naczyniowych oraz ponad 30 gatunków mszaków na-
ziemnych. Stwierdzono obecnoœæ 10 gatunków roœlin prawnie
chronionych, m.in. gr¹¿ela ¿ó³tego, porzeczki czarnej, pierwiosnki
lekarskiej, kaliny koralowej i wielosi³a b³êkitnego.

Projektowany rezerwat jest interesuj¹cy tak¿e pod wzglê-
dem faunistycznym. Spoœród zalatuj¹cych tu ptaków mo¿na
spotkaæ m.in. bociana czarnego, kruka, grzywacza, kuku³kê,
dziêcio³a du¿ego i czaplê siw¹. W ³êgu jesionowo-olszowym
bytuj¹ ró¿ne gatunki ssaków, p³azów i gadów. Spoœród p³azów
na uwagê zas³uguje rzadko spotykana rzekotka drzewna (por.
rozdz. V.2.2).

"Kopaniarze" – projektowany rezerwat leœny zajmuje po-
wierzchniê 156,58 ha. Obejmuje fragment wysoczyzny more-
nowej o du¿ym zró¿nicowaniu rzeŸby terenu. Projektuje siê
objêcie ochron¹ kilku oddzia³ów leœnych z gr¹dem, borem mie-
szanym, borem sosnowym œwie¿ym i brzezin¹ bagienn¹. Spo-
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œród rzadkich gatunków roœlin rosn¹ tu: wid³ak ja³owcowaty,
goŸdzisty i sp³aszczony, wawrzynek wilcze³yko, bagno zwyczaj-
ne, rosiczka okr¹g³olistna, kruszczyk b³otny, lipiennik Loesela
i goŸdzik pyszny.

W obiekcie stwierdzono wystêpowanie 53 gatunków pta-
ków, w tym 50 lêgowych. Na uwagê zas³uguje tu zalatuj¹cy
orlik krzykliwy. Z innych gatunków awifauny mo¿na wymie-
niæ myszo³owa, s³onkê, ziêbê i pokrzewkê czarno³bist¹.

"Bagna Jeleñskie" – jest to projektowany pod koniec lat
osiemdziesi¹tych rezerwat torfowiskowy o powierzchni 63,92
ha. Obejmuje on rozleg³y kompleks czêœciowo wyeksploatowa-
nych torfowisk wysokich i przejœciowych, rozci¹gaj¹cy siê miê-
dzy wsiami Jeleñ, W¹piersk i Koty (d³ugoœæ ok. 2 km).

Najbardziej naturalne i interesuj¹ce przyrodniczo s¹ fito-
cenozy torfowiskowe, wystêpuj¹ce wokó³ trzech zarastaj¹cych,
dystroficznych, ma³ych jezior. Maj¹ one charakter tzw. p³a tor-
fowcowego, czyli ko¿ucha mchów torfowców. Z rzadkich gatun-
ków roœlin wystêpuje tam licznie owado¿erna rosiczka okr¹-
g³olistna, przygie³ka bia³a, bagnica torfowa i  turzyca bagien-
na.

W centralnej czêœci obiektu dominuj¹ powierzchnie opa-
nowane przez we³niankê pochwowat¹ oraz bory bagienne. Oba
typy zbiorowisk s¹ florystycznie ubo¿sze, w borach bagiennych
roœnie bardzo obficie bagno zwyczajne.

Interesuj¹ce s¹ brze¿ne, okrajkowe partie torfowiska. Licz-
nie rosn¹ tu mszary z czermieni¹ b³otn¹, z rzadkich roœlin
mo¿na spotkaæ ponik³o sutkowate i sit cienki.

W omawianym obiekcie zwraca uwagê tak¿e fauna pta-
ków, z której warto wymieniæ dziwoniê i perkozka. Na przelo-
tach obserwowano tutaj w niektórych latach kulika wielkiego.

"Torfowisko Kopaniarze" – jest to kompleks mokrade³
w dolinie rzeki Wel, ci¹gn¹cych siê od Grabacza do Jeziora
Tarczyñskiego. W wiêkszoœci porastaj¹ go olsy i ³êgi jesiono-
wo-olszowe. Czêsto w warstwie mszystej dominuj¹ torfowce
i wytwarza siê ols torfowcowy. Wokó³ licznie znajduj¹cych siê
starorzeczy rzeki Wel wytwarzaj¹ siê zaroœla ³ozowe. Ca³y kom-
pleks ma d³ugoœæ oko³o 3 km.

Niezwykle interesuj¹ce s¹ bezleœne enklawy, których nie
opanowa³y jeszcze drzewa i krzewy. Jedna z takich enklaw o
d³ugoœci oko³o 800 m ma charakter mszystego, naturalnego
torfowiska niskiego, z dominuj¹cymi zbiorowiskami mechowi-
skowymi. Teren jest bardzo grz¹ski i przez to trudno dostêpny.
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Na  szczególn¹ uwagê zas³uguje najwiêksze w WPK sku-
pienie osobliwoœci flory torfowiskowej. Zanotowano tu wystê-
powanie 24 chronionych gatunków roœlin, w tym
18 objêtych ochron¹ œcis³¹ i 6 ochron¹ czêœciow¹.
W wiêkszoœci rosn¹ one w zbiorowisku mecho-
wiskowym z turzyc¹ dzióbkowat¹. Du¿ymi oso-
bliwoœciami florystycznymi s¹ gatunki z rodzi-
ny storczykowatych, do których nale¿¹: gó³ka
d³ugoostrogowa, wyblin jednolistny, lipiennik
Loesela, storczyk Traunsteinera, storczyk Fuch-
sa, storczyk plamisty, storczyk krwisty, listera
jajowata i kruszczyk b³otny.

Szczególnie wartoœciowe s¹ reliktowe ga-
tunki roœlin z wymieraj¹c¹ w Polsce skalnic¹
torfowiskow¹, fio³kiem torfowym oraz wielosi-
³em b³êkitnym. Spoœród reliktowych gatunków
mchów rosn¹ tu mszar Paludella squarrosa, tu-
jowiec Helodium blandowii i krzywosz lœni¹cy
Tomenthypnum nitens. Zanotowano tu wystê-
powanie równie¿ innych, rzadko spotykanych
gatunków roœlin, m.in. turzycê dwupienn¹, narecznicê grze-
bieniast¹ i rutewkê orlikolistn¹.

Kompleks torfowiskowy Kopaniarze jest najcenniejszym
i najlepiej zachowanym torfowiskiem niskim zarówno w skali
Parku, jak i s¹siednich regionów. Wymaga wiêc jak najszyb-
szej ochrony rezerwatowej.

4. U¿ytki ekologiczne

Dotychczas na terenie Welskiego Parku Krajobrazowe-
go spoœród kilku proponowanych zatwierdzono tylko 4 u¿ytki
ekologiczne (tab. 3).

"Bladowo" –  obejmuje kompleks zmeliorowanego torfo-
wiska niskiego z du¿ym obszarem ³¹k i wilgotnych lasów, o
powierzchni 139,04 ha. Na uwagê zas³uguje centralna czêœæ
torfowiska, zachowuj¹ca jeszcze stosunkowo najwiêkszy sto-
pieñ naturalnoœci. Liczna sieæ rowów przekszta³ci³a torfowi-
sko, nie mniej jednak swoj¹ ostojê maj¹ tu spoœród rzadkich
roœlin kruszczyk b³otny, storczyk szerokolistny i krwisty oraz
nasiêŸrza³ pospolity, zaœ spoœród zwierz¹t – pokrzewka jarzê-
bata, ¿uraw, g¹siorek i b³otniak stawowy. Rozleg³e powierzch-
nie ³¹k s¹ doskona³ym miejscem ¿erowania dla orlika krzykli-
wego, którego mo¿na czêsto tu zobaczyæ.
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"Che³sty" – zajmuje obszar 14,22 ha na pó³noc od Che³st,
po obu stronach rzeki Wel. Obejmuje g³êboko wciêt¹ w wyso-
czyznê rynn¹ subglacjaln¹ (podlodowcow¹) z pastwiskami
i wilgotnymi, zarastaj¹cymi ³¹kami. Mo¿na tu spotkaæ chro-
nione gatunki roœlin – storczyka szerokolistnego i krwistego,
kalinê koralow¹, porzeczkê czarn¹, a z ptaków – zimorodka.
Na odcinku tym rzeka p³ynie leniwie i ma charakter typowej
rzeki nizinnej, jednak ju¿ kilkaset metrów dalej (w "Piekie³-
ku") przekszta³ca siê w wartko p³yn¹cy potok.

"Kurojady" – po³o¿ony jest 3 km na pó³noc od Lidzbarka,
w g³êboko wciêtej rynnie Welu. Obejmuje szeroki pas szuwa-
rów i ³¹k wokó³ meandruj¹cej rzeki na powierzchni 2,90 ha.
Miejsca gniazdowe maj¹ tu liczne ptaki wodno-b³otne. Spo-
œród rzadkiej flory rosn¹ tu storczyki i koniczyna pagórkowa.
Interesuj¹cym przyrodniczo jest tak¿e strome zbocze po wschod-
niej stronie rzeki, gdzie wystêpuj¹ lasy gr¹dowe z rzadkimi
i chronionymi gatunkami roœlin.

"Torfowisko W¹piersk" – po³o¿one jest na pó³noc od wsi
W¹piersk, po prawej stronie szosy do Koszelew. Zajmuje po-
wierzchniê 6,50 ha. Obejmuje torfowisko wysokie z kilkoma
du¿ymi wyrobiskami potorfowymi. Spoœród gatunków roœlin
charakterystycznych dla tego typu torfowisk rosn¹ tu ¿urawi-
na b³otna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, borów-
ka bagienna, bagnica torfowa i rosiczka okr¹g³olistna.

”Studnia Nietoperzowa”- po³o¿ona jest w otulinie Par-
ku na skraju wsi Zalesie w opuszczonym gospodarstwie. Jest
miejscem zimowania oko³o 40-60 osobników reprezentuj¹cych
ró¿ne gatunki nietoperzy.

5. Pomniki przyrody

Na terenie WPK znajduje siê wiele pomników przyrody.
Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ pojedyncze drzewa. Wœród
pomnikowych gatunków drzew dominuj¹ lipa drobnolistna
i d¹b szypu³kowy. Pierwsza z nich ma swoje miejsca g³ównie
w parkach podworskich (Tuczki, Koszelewki) i w pobli¿u ko-
œcio³ów (Rumian, Lidzbark). Najwiêkszy okaz lipy drobnolist-
nej roœnie w Rybnie osi¹gaj¹c obwód 530 cm (na wysokoœci 1,3
m), nieco mniejszy obwód maj¹ lipy ko³o koœcio³a w Rumianie
(najwiêksza osi¹ga 423 cm). Spoœród dêbów szypu³kowych a¿
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7 roœnie w Kostkowie, najwiêksze z nich osi¹gaj¹ obwód 471
i 391 cm, dorastaj¹c do wysokoœci 28-32 m. Du¿y okaz dêbu
szypu³kowego roœnie w Koszelewkach (400 cm obwodu i 28 m
wysokoœci). Wœród innych gatunków drzew wymiary pomniko-
we maj¹: d¹b bezszypu³kowy w Kostkowie (305 cm obwodu),
topola osika w Rybnie (415 cm obwodu), dwie sosny pospolite
w Kostkowie, w tym piêkny okaz sosny pospolitej formy ko³-
nierzykowatej rosn¹cy przy szosie Rybno-Kostkowo, grusza po-
spolita w W¹piersku (410 cm obwodu), dwa ja³owce pospolite –
w Tarczynach (76 cm obwodu) i w Kotach. Najwiêcej, bo ponad
300 egzemplarzy  drzew znajduje siê w pomnikowej alei nad
Jeziorem Lidzbarskim w Lidzbarku. Rosn¹ tu lipy, klony. Do
pomników przyrody nieo¿ywionej nale¿¹ cztery g³azy narzu-
towe znajduj¹ce siê w Dêbieniu i Truszczynach.

Dziêki przeprowadzonym przez wojewódzkiego konserwa-
tora przyrody akcjom zg³aszania drzew o pomnikowych wy-
miarach, lista pomników przyrody jest ju¿ zapewne wiêksza.
W przysz³oœci projektuje siê obj¹æ t¹ form¹ ochrony przyrody
kolejne, stare drzewa.

6. Wykaz chronionych gatunków roœlin

Badania florystyczne z ostatnich lat wykaza³y na tere-
nie Parku Krajobrazowego obecnoœæ 126 chronionych gatun-
ków roœlin (kwiatowych, paprotników i glonów), w tym 88 ga-
tunków objêtych ochron¹ œcis³¹ i 38 – ochron¹ czêœciow¹.

Oprócz roœlin na terenie WPK zaobserwowano wystêpo-
wanie niektórych chronionych gatunków grzybów i porostów.
Grupa ta wymaga jednak szczegó³owych badañ.

Gatunki roœlin naczyniowych objête ochron¹ œcis³¹:

Wykaz stwierdzonych gatunków roœlin i grzybów podlegaj¹cych
ochronie œcis³ej, wystêpuj¹cych na terenie Welskiego Parku Krajobrazo-
wego (wg Rozporz¹dzeñ Ministra Œrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.)

GRZYBY – FUNGI
Soplówka Hericium sp.
Szmaciak ga³êzisty Sparassis crispa

POROSTY – LICHENES
Brodaczka zwyczajna Usnea filipendula
M¹klik otrêbiasty Pseudevernia furfuracea
Pawê¿nica Peltigera polydactylon
P³askotka rozlana Parmeliopsis ambigua
P³ucnik modry Platismatia glauca
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KRASNOROSTY – RHODOPHYTA
Hildenbrandia rzeczna Hildenbrandia rivularis

MCHY – BRYOPHYTA
Bagniak darniowy Philonotis caespitosa
Bagniak w³osowaty Philonotis arnelii
B³otniszek we³nisty Helodium blandowii
B³yszcze w³oskowate Tomenthypnum nitens
G³adysz paprociowaty Homalia trichomanoides
Haczykowiec b³yszcz¹cy Hamatocaulis vernicosus
Miechera sp³aszczona Neckera complanata
Mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa
NaleŸlina skalna Andreaea rupestris
Sierpowiec maczugowaty Drepanocladus sendtneri
Skorpinowiec brunatny Scorpidium scorpioides
Szurpek skalny Orthotrichum rupestre
Têposz niski Leptodictyum humile
Torfowiec b³otny Sphagnum palustre
Torfowiec brunatny Sphagnum fuscum
Torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum
Torfowiec frêdzlowaty Sphagnum fimbriatum
Torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii
Torfowiec jednoboczny Sphagnum subsecundum
Torfowiec magellañski Sphagnum magellanicum
Torfowiec ob³y Sphagnum teres
Torfowiec okaza³y Sphagnum riparium
Torfowiec okaza³y Sphagnum subnitens
Torfowiec ostriolistny Sphagnum capillifolium
Torfowiec Pêdzliczek zielonawy Syntrichia virescens
Torfowiec Russowa Sphagnum russowi
Torfowiec skrêcony Sphagnum contortum
Torfowiec szpiczastolistny Sphagnum cuspidatum
Torfowiec œrodkowy Sphagnum centrale
Torfowiec têpolistny Sphagnum obtusum
Torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii
Torfowiec w¹skolistny Sphagnum angustifolium
Torfowiec z¹bkowany Sphagnum denticulatum
Ttorfowiec pogiêty Sphagnum flexuosum
Wid³oz¹b b³otny Dicranum bonjeanii
Wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
Zwiœlik maczugowaty Anomodon attenuatus
Zwiœlik wiciowy Anomodon viticulosus

NASIENNE – SPERMATOPHYTA
Arnika górska Arnica montana
Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
Bagno zwyczajne Ledum palustre
Brzoza niska Betula humilis
Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
Fio³ek torfowy Viola epipsila



60

Gnidosz b³otny Pedicularis palustris
GnieŸnik leœny Neottia nidus-avis
GoŸdzik pyszny Dianthus superbus
Gó³ka d³ugoostrogowa Gymnadenia conopsea
Kruszczyk b³otny Epipactis palustris
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Kuku³ka  szerokolistna Dactylorhiza majalis
Kuku³ka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii
Kuku³ka krwista Dactylorhiza incarnata
Kuku³ka plamista Dactylorhiza maculata
Kuku³ka Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri
Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum
Lilia z³otog³ów Lilium martagon
Lipiennik Loesela Liparis loeselii
Listera jajowata Listera ovata
Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
NasiêŸrza³ pospolity Ophioglossum vulgatum
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum
Pe³nik europejski Trollius europaeus
Pluskwica europejska Cimicifuga europaea
P³ywacz drobny Utricularia minor
P³ywacz œredni Utricularia intermedia
P³ywacz zaniedbany Utricularia australis
P³ywacz zwyczajny Utricularia vulgaris
Podkolan bia³y Platanthera bifolia
Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
Rosiczka okr¹g³olistna Drosera rotundifolia
Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia
Turzyca bagienna Carex limosa
Turzyca strunowa Carex chordorrhiza
Wawrzynek wilcze³yko Daphne mezereum
We³nianka delikatna Eriophorum gracile
Widlicz (wid³ak) sp³aszczony Diphasiastrum complanatum
Wid³ak goŸdzisty Lycopodium clavatum
Wid³ak ja³owcowaty Lycopodium annotinum
Wielosi³ b³êkitny Polemonium coeruleum
W³osiennicznik sk¹poprêcikowy Batrachium trichophyllum
Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
Zimozió³  pó³nocny Linnaea borealis

Wykaz stwierdzonych gatunków mchów i roœlin naczyniowych pod-
legaj¹cych ochronie czêœciowej, wystêpuj¹cych na terenie Welskiego Par-
ku Krajobrazowego

POROSTY – LICHENES
Chrobotek leœny Cladonia arbuscula
M¹kla tarniowa Evernia prunastri
P³ucnica islandzka Cetraria islandica
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MCHY – BRYOPHYTA
Bielistka siwa Leucobryum glaucum
Brodawkowiec czysty Pleuroscleropodium purum
Drabik drzewkowaty Climacium dendroides
Dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
Fa³downik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
Fa³downik szeleszczacy Rhytidiadelphus triqetrus
Gajnik lœni¹cy Hylocomium splendens
Jod³ówka pospolita Abietinella abietina
Limprichtia d³ugokoñczysta Limprichtia revolvens
Limprichtia poœrednia Limprichtia cossoni
Mokrad³oszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
P³onnik cienki Polytrichum strictum
P³onnik pospolity Polytrichum commune
Próchniczek b³otny Aulacomnium palustre
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
Torfowiec koñczysty Sphagnum fallax
Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
Tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
Tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum
Tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum
Tujowiec w³oskolistny Thuidium philibertii
Wid³oz¹b kêdzierzawy Dicranum polysetum
Wid³oz¹b miot³owy Dicranum scoparium

NASIENNE – SPERMATOPHYTA
Barwinek pospolity Vinca minor
Bluszcz pospolity Hedera helix
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
Gr¹¿el ¿ó³ty Nuphar lutea
Grzybienie bia³e Nymphaea alba
Kalina koralowa Viburnum opulus
Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
Konwalia majowa Convallaria majalis
Kopytnik pospolity Asarum europaeum
Kruszyna pospolita Frangula alnus
Pierwiosnek (Pierwiosnka) lekarski Primula veris
Porzeczka czarna Ribes nigrum
Przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum
Turówka leœna Hierochloë australis

7. Wykaz chronionych gatunków zwierz¹t

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego zaobser-
wowano dotychczas 213 gatunków zwierz¹t objêtych ochron¹
gatunkow¹.
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Wykaz chronionych gatunków ptaków obejmuje zarówno
gatunki lêgowe, jak i obserwowane tylko w niektórych okresach.

Wykaz krêgowców objêtych gatunkow¹ ochron¹ zwierz¹t:

Stwierdzone gatunki dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objête ochron¹
(wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz.
U. Nr 220, poz. 2237)

Gatunki zwierz¹t objête ochron¹ œcis³¹

PIJAWKI – HIRUDINEA
Pijawka lekarska Hirudo medicinalis

OWADY – INSECTA

WA¯KI – ODONATA
Zalotka sp³aszczona Leucorrhinia caudalis

CHRZ¥SZCZE – COLEOPTERA
Biegacz gajowy Carabus nemoralis
Biegacz ogrodowy Carabus hortensis
Biegacz wrêgaty Carabus cancellatus
Biegacz z³oty Carabus aureatus

MOTYLE – LEPIDOPTERA
Czerwoñczyk nieparek Lycaena dispar
Postojak wiesio³kowiec Proserpinus proserpina

PAJÊCZAKI – ARACHNIDA
PAJ¥KI –  ARANEIDA
Tygrzyk paskowany Argyope brunneichi

MA£¯E – BIVALVIA
Ga³eczka rzeczna Sphaerium rivicola
Szcze¿uja wielka Anodonta cygnea

KR¥G£OUSTE – CYKLOSTOMATA
Minóg strumieniowy                        Lampetra planeri

RYBY – PISCES
G³owacz bia³op³etwy Cottus gobio
Koza Cobitis taenia
Piekielnica Alburnoides bipunctatus
Piskorz Misgurnus fossilis
Ró¿anka Rhodeus sericeus
Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus
Œliz Noemacheilus barbatulus

P£AZY – AMPHIBIA
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
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Kumak nizinny Bombina bombina
Ropucha paskówka Bufo calamita
Ropucha szara Bufo bufo
Ropucha zielona Bufo viridis
Rzekotka drzewna Hyla arborea
¯aba jeziorkowa Rana lessonae
¯aba moczarowa Rana arvalis
¯aba œmieszka Rana ridibunda
¯aba trawna Rana temporaria
¯aba wodna Rana esculenta

GADY – REPTALIA
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
Jaszczurka ¿yworodna Lacerta vivipara
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
¯mija zygzakowata Vipera berus
¯ó³w b³otny Emys orbicularis

PTAKI – AVES
B¹czek Ixobrychus minutus
B¹k Botaurus stellaris
Bia³orzytka Oenanthe oenanthe
Bielik Haliaetus albicilla
B³otniak ³¹kowy Circus pygargus
B³otniak stawowy Circus aeruginosus
Bocian bia³y Ciconia ciconia
Bocian czarny Ciconia nigra
Bogatka Parus major
Brodziec piskliwy Tringa hypoleucos
Brzegówka Riparia riparia
Brzêczka Locustella luscinioides
Cierniówka Sylvia communis
Cyranka Anas querquedula
Czajka Vanellus vanellus
Czarnog³ówka Parus atricapillus
Czubatka Parus cristatus
Czy¿ Carduelis spinus
Derkacz Crex crex
DroŸdzik Turdus iliacus
Dudek Upupa epops
Dymówka Hirundo rustica
Dzierlatka Galerida cristata
Dziêcio³ czarny Dryocopus martius
Dziêcio³ du¿y Dendrocopos major
Dziêcio³ œredni Dendrocopos medius
Dziêcio³ zielony Picus viridis
Dziêcio³ek Dendrocopos minor
Dziwonia Carpodacus erythrinus
Dzwoniec Chloris chloris
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Gajówka Sylvia borin
G¹go³ Bucephala clangula
G¹siorek Lanius collurio
Gil Pyrrhula pyrrhula
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
Jarz¹bek Tetrastes bonasia
Jarzêbatka Sylvia nissoria
Jastrz¹b Accipiter gentilis
Jerzyk Apus apus
Kania czarna Milvus migrans
Kania ruda Milvus migrans
Kapturka Sylvia atricapilla
Kawka Corvus monedula
Kobuz Falco subbuteo
Kokoszka Gallinula chloropus
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kowalik Sitta europea
Krakwa Anas strepera
Krêtog³ów Jynx torquilla
Krogulec Accipiter nissus
Kropiatka Porzana porzana
Krwawodziób Tringa totanus
Krzy¿odziób œwierkowy Loxia curvirostra
Kszyk Gallinago gallinago
Kuku³ka Cuculus canorus
Kulczyk Serinus serinus
Kwiczo³ Turdus pilaris
Lelek Caprimulgus europaeus
Lerka Lullula arborea
£abêdŸ niemy Cygnus olor
£ozówka Acrocephalus palustris
Makol¹gwa Carduelis cannabina
Mazurek Paser montanus
Mewa pospolita Larus canus
Modraszka Parus caeruleus
Mucho³ówka bia³oszyja Muscicapa albicollis
Mucho³ówka ma³a Ficedula parva
Mucho³ówka szara Muscicapa striata
Mucho³ówka ¿a³obna Ficedula hypoleuca
Mysikrólik Regulus regulus
Myszo³ów Buteo buteo
Nurogêœ Mergus merganser
Oknówka Delichon urbica
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
Ortolan Emberiza hortulana
Orzechówka Nucifraga caryocatactes
Paszkot Turdus viscivorus
Pe³zacz leœny Certhia familiaris
Pe³zacz ogrodowy Certhia brachydactyla
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena



65

Perkozek Tachybaptus ruficollis
Piecuszek Phylloscopus trochilus
Pieg¿a Sylvia curruca
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Pleszka Phoenicurus phoenicurus
Pliszka siwa Motacilla alba
Pliszka ¿ó³ta Motacilla flava
Pluszcz Cinclus cinclus
P³askonos Anas clypeata
P³omykówka Tyto alba
Podró¿niczek Luscinia svecica
Pokl¹skwa Saxicola rubetra
Pokrzywnica Prunella modularis
Potrzeszcz Emberiza calandra
Potrzos Emberiza schoeniclus
PójdŸka Athene noctua
Przepiórka Perdix perdix
Pustu³ka Falco tinnunculus
Puszczyk Strix aluco
Raniuszek Aegithalos caudatus
Remiz Remiz pendulinus
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
Rudzik Erithacus rubecula
Rybitwa czarna Chlidonias nigra
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Rycyk Limosa limosa
Samotnik Tringa ochropus
Sierpówka Streptopelia decaoto
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
Sikora uboga Parus palustris
Siniak Columba oenas
Skowronek Alauda arvensis
S³owik szary Luscinia luscinia
Sosnówka Parus ater
Sójka Coracias garrulus
Srokosz Lanius excubitor
Strumieniówka Locustella fluviatilis
Strzy¿yk Troglodytes troglodytes
Szczygie³ Carduelis carduelis
Szpak Sturnus vulgaris
Œmieszka Larus ridibundus
Œpiewak Turdus philomelos
Œwiergotek drzewny Anthus trivialis
Œwiergotek ³¹kowy Anthus pratensis
Œwiergotek polny Anthus campestris
Œwierszczak Lacustella naevia
Œwistunka Phylloscopus sibilatrix
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaeus
Trzmielojad Pernis apivorus
Trznadel Emberiza citrinella
Turkawka Streptopelia turtur
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Uszatka Asio otus
Wilga Oriolus oriolus
Wodnik Rallus aquaticus
Wróbel Paser domesticus
Zaganiacz Hippolaris icterina
Zausznik Podiceps nigricollis
Ziêba Fringilla coelebs
Zimorodek Alcedo atthis
Zniczek Regulus ignicapillus
¯uraw Grus grus

SSAKI – MAMMALIA
Borowiaczek Nyctalus leisleri
Borowiec wielki Nyctalus noctula
Gacek brunatny Plecotus auritus
Gronostaj Mustela erminea
Je¿ wschodni Erinaceus concolor
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik wiêkszy Pipistrellus nathusii
£asica Mustela nivalis
Mopek Barbastella barbastellus
Mroczek póŸny Eptesicus serotinus
Nocek Natterera Myotis nattereri
Nocek rudy Myotis daubentoni
Ryjówka aksamitna Sorex araneus
Ryjówka malutka Sorex minutus
Rzêsorek mniejszy Neomys anomalus
Rzêsorek rzeczek Neomys fodiens
Smu¿ka Sicista betulina
Wiewiórka Sciurus vulgaris

Gatunki zwierz¹t objête ochron¹ czêœciow¹

SKORUPIAKI – CRUSTACEA
Rak b³otny Astacus leptodactylus

PTAKI – AVES
Czapla siwa Ardea cinerea
Gawron Corvus frugilegus
Kormoran czarny Phalacrocorax carbo
Kruk Corvus corax
Sroka Pica pica
Wrona Corvus corone

SSAKI – MAMMALIA
Badylarka Micromys minutus
Bóbr Castor fiber
Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestris
Kret Talpa europaea
Mysz zaroœlowa Apodemus sylvaticus
Wydra Lutra lutra
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V. TURYSTYKA I EDUKACJA
EKOLOGICZNA

W niniejszym opracowaniu proponujemy i opisujemy
3 trasy piesze, 3 trasy rowerowe oraz szlak kajakowy.

Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ o zasadach przeby-
wania na trasach, szczególnie o zakazach obowi¹zuj¹cych na
terenach leœnych.

Podczas pobytu na œcie¿kach pieszych i trasach rowero-
wych powinno respektowaæ siê zasadê poruszania tylko wzd³u¿
wyznaczonych i opisanych szlaków. Nale¿y przyj¹æ, ¿e nie zry-
wa siê okazów roœlin, nie nale¿y te¿ p³oszyæ i od³awiaæ zwie-
rz¹t. Na terenach leœnych obowi¹zuje zachowanie ciszy oraz
zakaz wzniecania ognia, w tym palenia papierosów. Psy mog¹
byæ zabierane do lasu wy³¹cznie na smyczy. W lasach nie jest
dozwolone biwakowanie, a wjazd samochodem do lasu mo¿li-
wy jest tylko w przypadku dróg publicznych, a tak¿e dróg udo-
stêpnionych dla ruchu ko³owego, oznaczonych specjalnymi ta-
blicami.

Ponadto przebywaj¹c na wszystkich trasach i we wszyst-
kich miejscach nale¿y pamiêtaæ, aby nie zanieczyszczaæ tere-
nu odpadkami.

1. Trasy piesze

1.1. "Trasa Lasem Nadwelskim"

Przebieg trasy:
Jezioro Lidzbarskie - Górka - Ulica Chopina - Jezioro Li-

nowiec - Jar rzeki Wel - Meandry rzeki Wel - K³adka na rzece
Wel - Oczyszczalnia œcieków D³ugoœæ trasy - 10,5 km. Czas
przejœcia - 2,5 - 4 godz.

Szlak oznaczony jest kolorem ¿ó³tym, powrotna trasa -
kolorem czerwonym. Trasa Lasem Nadwelskim ma na celu
zapoznanie z ró¿norodnoœci¹ krajobrazów i siedlisk zwi¹za-
nych z dolin¹ rzeczn¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem bioce-
noz wodno-torfowiskowych, ³¹kowych i leœnych. Obejmuje
malowniczy odcinek rzeki Wel - jar w Lesie Nadwelskim piêk-
nie wkomponowany w las gradowy o charakterze naturalnym.

Przystanek 1 – Jezioro Lidzbarskie
Jesteœmy nad Jeziorem Lidzbarskim. Wzd³u¿ po³udnio-

wego brzegu jeziora biegnie pomnikowa aleja drzew. Jezioro
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Lidzbarskie zajmuje powierzchniê 121,8 ha., o maksymalnej
d³ugoœci 3500 m i szerokoœci 470 m. D³ugoœæ jego linii brzego-
wej wynosi 7550 m. Jezioro jest g³êbokie, a miejsce o maksy-
malnej g³êbokoœci 26 m znajduje siê w pn.-wsch. czêœci jeziora,
nieopodal wp³ywu i wyp³ywu rzeki Wel. Jezioro Lidzbarskie
jest piêknie ukszta³towanym jeziorem polodowcowym, po³o¿o-
nym w g³êboko wciêtej rynnie o stromych zboczach, co mo¿na
zauwa¿yæ spaceruj¹c wokó³ jeziora. Linia brzegowa porozcina-
na jest dolinkami samoczynnych wyp³ywów podziemnych wód
oraz g³êbokimi jarami utworzonymi przez wody roztopowe sp³y-
waj¹ce ze zboczy. Szczególnie urokliwe jary znaj duj ¹ siê po
pó³nocno-zachodniej stronie jeziora.

W okolicy jeziora gniazduje oko³o 15 gatunków ptaków
wodnych, takich jak ³abêdŸ niemy, krzy¿ówka, cyraneczka,
cyranka, g¹go³, czernica, tracz nurogêœ, ³yska, perkoz dwuczu-
by, perkozek, kokoszka wodna, brodziec samotny, brodziec pi-
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skliwy, sieweczka rzeczna i rybitwa zwyczajna. Podczas wio-
sennych i jesiennych przelotów zaobserwowaæ mo¿na m.in
œwistuna, p³askonosa, krakwê, ro¿eñca, kaczkê rdzawog³ow¹,
ogorza³kê, perkoza rdzawoszyjnego i kormorana czarnego. No-
towano tu sporadycznie takie gatunki jak: nur czarnoszyi,
³abêdŸ krzykliwy, uhla i markaczka.

Okresem szczególnie sprzyjaj¹cym obserwacji ptaków jest
wiosna, chocia¿ zim¹ zaobserwowaæ mo¿na stada kaczek krzy-
¿ówek i ³ysek, a tak¿e poluj¹cego na nie or³a bielika. Zimowa-
nie kaczek krzy¿ówek i ³ysek zwi¹zane jest z niezamarzaj¹cy-
mi fragmentami jeziora (g³ównie w miejscu przep³ywu rzeki
Wel). W latach osiemdziesi¹tych zimuj¹ce stada kaczek krzy-
¿ówek liczy³y oko³o 2000 osobników, a liczba zimuj¹cych ³ysek
dochodzi³a do 1000 osobników. Dalsza trasa wiedzie pod górê
w kierunku znajduj¹cego siê w parku hotelu.

Wysokie walory przyrodnicze i turystyczno-wypoczynko-
we jeziora obni¿a nie najlepsza jakoœæ wód. Jest ono zanie-
czyszczone przez bezpoœrednie s¹siedztwo Lidzbarka, a tak¿e
przez osady niesione przez przep³ywaj¹c¹ przez jezioro rzekê
Wel. W latach 1986-2002 podejmowane by³y próby rekultywa-
cji jeziora, czyli przywrócenia dawnego stanu czystoœci. W tym
celu w najg³êbszym miejscu jeziora (maksymalna g³êbokoœæ
wynosi 26 m) przy pomocy instalacji napowietrzaj¹cej „Eko-
flox” zasilane by³o ono w tlen.

W warunkach, kiedy jezioro jest „prze¿yŸnione”, czyli za-
wiera zbyt du¿o pierwiastków biogiennych, g³ównie azotu i fos-
foru (a taka sytuacja wystêpuje w Jeziorze Lidzbarskim), na-
stêpuje gwa³towny rozwój glonów. Nadmiernej iloœci glonów
nie jest w stanie „skonsumowaæ” znajduj¹cy siê w jeziorze zoo-
plankton. Glony (g³ówne du¿e sinice) oraz ich rozk³ad, poch³a-
niaj¹ du¿e iloœci tlenu. Jezioro Lidzbarskie nale¿y do jezior
dimiktycznych, czyli takich, w których wody na ca³ej g³êboko-
œci mieszane s¹ przez wiatr i natleniane tylko dwa razy w roku,
wiosn¹ i jesieni¹. Dlatego w najg³êbszych miejscach, szczegól-
nie w okresie letnim, panuj¹ warunki beztlenowe i wytwarza
siê toksyczny, szkodliwy dla wszystkich ¿ywych organizmów
siarkowodór.

Przystanek 2 – Górka
Wzgórze, na którym stoimy, nosz¹ce tradycyjn¹ nazwê

„Górka”, jest prawdopodobnie miejscem pierwszej osady s³o-
wiañskiej, która da³a pocz¹tek miastu. Dzisiaj na wzgórzu stoi
zabytkowy koœció³ ewangelicko-augsburski z 1829 r. wraz z
domem kancelaryjnym z tego samego okresu. Nieopodal znaj-
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duje siê grota upamiêtniaj¹ca miejsce dawnego œredniowiecz-
nego koœcio³a, który sp³on¹³ podczas wojen napoleoñskich. W
latach 2000 i 2001 w obrêbie koœcio³a i cmentarza przykoœciel-
nego prowadzone by³y prace wykopaliskowe, które dostarczy-
³y nowych danych dotycz¹cych historii Górki. Wœród grupy sta-
rych drzew stoi pomnikowy d¹b.

Po lewej stronie ulicy Garbuzy z pomnikowymi okazami
drzew, biegn¹cej u stóp wzgórza „Górka” mijamy zatokê Jeziora
Lidzbarskiego. Znajduje siê tu ujœcie kanalizacji burzowej zbie-
raj¹cej wody sp³ywowe z najstarszej czêœci Lidzbarka. Specy-
ficzna roœlinnoœæ brzegów zatoki z dominacj¹ trzciny pospolitej
oraz nitrofilne gatunki przyleg³ych ³¹k od strony rowu dopro-
wadzaj¹cego (pokrzywa zwyczajna, wierzbownica kosmata i po-
dagrycznik pospolity) œwiadcz¹ o wysokiej trofii pod³o¿a.

Przystanek 3 – Ulica Chopina.
W miejscu, gdzie teraz stoimy, rzeka p³ynie do Jeziora Lidz-

barskiego. Na moœcie znajduje siê zabytkowa figura Œw. Jana
Nepomucena z 1802 r, patrona rzek i strumieni. Kilkadziesi¹t
metrów dalej obserwujemy rzeka wyp³ywa z jeziora i kieruje siê
na pó³noc. Idziemy w stronê kompleksu leœnego, Lasu Nadwel-
skiego, drog¹ prowadz¹c¹ za zabudowaniami mleczarni w Lidz-
barku. Trasa wiedzie wzd³u¿ linii energetycznej.

Na kompleks leœny Las Nadwelski sk³adaj¹ siê bór so-
snowy i fragmenty gr¹du. Po prawej stronie drogi niewielkie
zag³êbienie terenu porasta gr¹d z udzia³em w warstwie drzew
lipy, grabu i dêbu z domieszk¹ sosny i brzozy. Ca³y kompleks
leœny po³o¿ony jest w obrêbie rozleg³ego sandru mezoregionu
Równina Urszulewska. Wody roztopowe wyp³ywaj¹ce spod lo-
dowca nanios³y materia³ piaszczysto-¿wirowy, tworz¹c w prze-
wa¿aj¹cej czêœci siedliska ubogie. Ko³o s³upa energetycznego
(skrzy¿owanie dróg) z zaznaczonym ¿ó³tym szlakiem skrêca-
my w prawo do lasu w kierunku jeziora Lino wiec. Warto zwróciæ
uwagê na stanowisko wid³aka ja³owcowatego bli¿ej torfowiska
po prawej stronie œcie¿ki.

Przystanek 4 – Jezioro Linowiec
Jezioro Linowiec - jest p³ytkim zamulonym zbiornikiem

mezotroficznym, którego brzegi silnie zarastaj¹. Z drogi wypa-
trujemy œcie¿kê wœród zaroœli, wydeptan¹ przez wêdkarzy,
któr¹ mo¿emy dojœæ do samego brzegu jeziorka. Doko³a zbior-
nika obserwujemy poziomy strefowy uk³ad roœlinnoœci, bêd¹cy
efektem zarastania jeziora: ols z du¿ym udzia³em brzozy bro-
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dawkowatej przechodzi stopniowo w zaroœla ³ozowe - warstwê
runa tworz¹ gatunki torfowisk przejœciowych: ¿urawina b³ot-
na, bagnica torfowa, rosiczka okr¹g³olistna, turzyca bagienna,
sit rozpierzch³y, a warstwê mszyst¹ - mchy torfowce. Przy brze-
gu obserwujemy p³o paprociowe z udzia³em narecznicy b³ot-
nej, trzciny, pa³ki szerokolistnej, turzycy prosowej i siedmio-
palecznika b³otnego. Powierzchnia jeziora jest miejscem wy-
stêpowania du¿ych skupisk grzybieni bia³ych, natomiast dno
porastaj¹ podwodne ³¹ki ramienic. Dale idziemy wzd³u¿ pó³-
nocno-zachodniego brzegu jeziora, potem w kierunku pó³noc-
nym œcie¿k¹ do lasu.

Przystanek 5 – Jar rzeki Wel.
Œcie¿k¹ dochodzimy do jaru rzeki Wel - g³êboko wciêtego

koryta rzeki. Ze œcie¿ki mo¿na zejœæ w dó³ do rzeki. Potem wra-
camy na oznaczony szlak, który stopniowo przybli¿a siê do
urwistych krawêdzi jaru. Deniwelacje terenu dochodz¹ tutaj
do 15 m. Warto zejœæ nad sam¹ rzekê: woda p³ynie szybko,
powalone drzewa nadaj¹ jej posmak dzikoœci, stanowi¹ te¿ nie
lada przeszkodê podczas sp³ywów kajakowych. Jest to jedno z
najurokliwszych miejsc w dolinie Welu. Zbocza jaru porasta
las gradowy. W warstwie drzew dominuje lipa drobnolistna,
grab zwyczajny, d¹b szypu³kowy i bezszypu³kowy z domieszk¹
sosny, natomiast w roœlinnoœci runa obecne s¹: przylaszczka
pospolita, z³oæ ¿ó³ta, niecierpek drobnokwiatowy, konwalia ma-
jowa, zawilec gajowy, szczawik zajêczy, bluszczyk kurdybanek,
kopytnik pospolity. Droga rozga³êzia siê, idziemy prosto. (Od-
noga w lewo prowadzi do œródleœnego torfowiska wysokiego,
na którym roœnie wiele chronionych gatunków roœlin.)

Przystanek 6 – Meandry rzeki Wel.
Rzeka po pokonaniu odcinka prze³omowego stopniowo

wytraca sw¹ prêdkoœæ, staje siê leniwa i krêta. Dolinê rzeki
porastaj¹ tu wilgotne ³¹ki, miejscami przechodz¹ce w siedli-
ska bardziej suche, gdzie wystêpuj¹ ciep³olubne gatunki: goŸ-
dzik kartuzek, goŸdzik kropkowany, macierzanka i inne. Mo¿-
na tu czêsto napotkaæ liczne buchtowiska dzików. Droga pro-
wadzi nas znów do lasu.

Przystanek 7 – K³adka na rzece Wel
W tym miejscu przechodzimy na drugi brzeg rzeki, który

porasta ³¹ka ostro¿niowo-wi¹zówkowa. Œcie¿k¹ dochodzimy do
szlaku oznaczonego kolorem czerwonym. Wracamy wzd³u¿ jaru
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rzeki Wel œcie¿k¹, która biegnie czêœciowo wysokim urwistym
brzegiem, czêœciowo prowadzi przy samym korycie. Uwa¿nie
nas³uchuj¹c i obserwuj¹c brzeg rzeki, mo¿emy zauwa¿yæ mie-
ni¹cego siê kolorami zimorodka. Bli¿ej Lidzbarka, na skraju
lasu wy stêpuj ¹ ciep³olubne okrajki z udzia³em m.in. goŸdzika
kartuzka, goŸdzika kropkowanego i zawci¹ga pospolitego.

W Lidzbarku szos¹ w lewo, potem drog¹ w kierunku lasu
docieramy do oczyszczalni œcieków.

1.2. "Leœna œcie¿ka dydaktyczna"

Œcie¿kê wytyczono w pobli¿u siedziby Nadleœnictwa Lidz-
bark, usytuowanej na po³udniowo-zachodnim skraju Jeziora
Lidzbarskiego, w odleg³oœci oko³o 5 kilometrów od centrum
Lidzbarka, na obrze¿ach rezerwatu "Klonowo" (ryc. 4). Wcho-
dzi ona ju¿ w granice Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego, tylko czêœciowo przylega do otuliny Welskie-
go Parku Krajobrazowego.

Œcie¿ka ta powsta³a dziêki inicjatywie Nadleœnictwa Lidz-
bark. D³ugoœæ proponowanej trasy wynosi 2,4 km, prowadzi
ona przez bardzo malownicze tereny. Poszczególne jej etapy,
w odró¿nieniu od innych opisanych tras, zaznaczono w opar-
ciu o kolejne tablice. Znajduje siê tu bowiem 13 du¿ych tablic
i 50 ma³ych tabliczek, prezentuj¹cych tematykê zwi¹zan¹
z lasem i gospodark¹ leœn¹. Œcie¿kê wyposa¿ono ponadto
w urz¹dzenia turystyczne – wiaty, sanitariat, sto³y i ³awy.

Na pocz¹tku œcie¿ki zbudowano wiaty (w kszta³cie musz-
li), umo¿liwiaj¹ce schronienie siê oko³o 40 osób oraz trzy tabli-
ce informacyjne.

Tablice 1, 2, 3 (0 m)

 Pierwsza tablica informuje o historii i zasobach przyrod-
niczych Nadleœnictwa Lidzbark. Nadleœnictwo, obejmuj¹ce
obecnie obszar 30 789 ha, utworzone zosta³o w 1874 roku jako
Nadleœnictwo Królewskie. Z tamtego okresu zachowa³y siê nie-
liczne dokumenty, w tym mapa z 1894 roku, zawieraj¹ca in-
formacje dotycz¹ce ówczesnego drzewostanu. Ocala³ te¿ budy-
nek siedziby nadleœnictwa, który po ostatnio przeprowadzo-
nym remoncie s³u¿y do dnia dzisiejszego.

Kolejna tablica prezentuje mapê trasy Leœnej Œcie¿ki
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Dydaktycznej, charakteryzuje jej d³ugoœæ i czas przejœcia.
Tablica trzecia omawia przekroje drzew i krzewów, wy-

stêpuj¹cych w lasach.
Mniejsze tabliczki informuj¹ o dziejach Lidzbarka i oko-

lic, o sposobach wykorzystywania drewna przez cz³owieka,
w tym o procesie pozyskiwania ¿ywicy.

Tablica 4 (20 m)

Tablica prezentuje rezerwat leœny "Klonowo", zajmu-
j¹cy powierzchniê 32,64 ha. Utworzony on zosta³ w 1958 roku
dla ochrony lasu mieszanego (tj. gr¹du z udzia³em sosny), przy-
legaj¹cego do po³udniowo-zachodniego brzegu Jeziora Lidzbar-
skiego. Wystêpuj¹ce tu ¿yzne siedlisko powoduje, ¿e drzewa
osi¹gaj¹ imponuj¹ce rozmiary. Panuj¹ca w drzewostanie 220-
letnia sosna zwyczajna osi¹ga wysokoœæ dochodz¹c¹ do 33 m,
a masê (objêtoœæ) – do 5 m3. W bogatej szacie roœlinnej rezer-
watu spotkaæ mo¿na gatunki chronione – wawrzynka wilcze-
³yko, liliê z³otog³ów, konwaliê majow¹, kopytnika pospolitego,
kalinê koralow¹ i  pierwiosnkê lekarsk¹.

Tablica 5 (150 m)

Z tekstu umieszczonego na tablicy dowiadujemy siê o spo-
sobach odnawiania drzewostanów, w tym o tzw. odnowieniach
naturalnych. Stary drzewostan sosnowy powoli ustêpuje ro-
sn¹cym tu naturalnie drzewom liœciastym, takim jak np. klon,
grab, brzoza i osika. Mo¿e to nastêpowaæ w sposób naturalny,
jak równie¿ w wyniku ingerencji cz³owieka. Oko³o 1980 roku
na pobliskiej polanie, powsta³ej w miejscu wymar³ych sosen,
nast¹pi³o naturalne odnowienie klonu zwyczajnego.

Tablica 6 (500 m)

Id¹c g³ówn¹ œcie¿k¹, tu¿ za ma³¹ tabliczk¹ poœwiêcon¹ so-
œnie zwyczajnej, nale¿y skrêciæ w górê do pomnikowego oka-
zu dêbu, którego wiek dochodzi byæ mo¿e nawet do 500 lat.

W pobli¿u widzimy kolejny przyk³ad odnowienia natural-
nego drzewostanu. W miejscu, gdzie oko³o 50 lat temu wyciêto
sosny, teraz oœnie drzewostan liœciasty grabowo-brzozowo-osi-
kowy. Gatunki te niestety ¿yj¹ stosunkowo krótko (oko³o 80
lat) i ich wp³yw na ¿yzne siedlisko jest niekorzystny.

Dochodzimy do pomostu, z którego rozpoœciera siê piêkny
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widok na odnogê Jeziora Lidzbarskiego zwan¹ Skomia³y i na
pó³wysep Kamszatka.

Tablica 7 (800 m)

Tablica informuje o drzewostanie pe³ni¹cym funkcjê
glebochronn¹, rosn¹cym na zboczu bardzo malowniczego w¹-
wozu. Wystêpuj¹ce tu drzewa powstrzymuj¹ proces erozyjny
wierzchnich warstw gleby.

Do kolejnego przystanku dochodzimy wspinaj¹c siê stro-
mym zboczem.

Tablica 8 (1000 m)

Z tablicy informacyjnej dowiadujemy siê o procesach, które
doprowadzi³y do ukszta³towania rzeŸby terenu. Wystêpuj¹-
ce na powierzchni formy, to przede wszystkim wynik dzia³al-
noœci ostatniego zlodowacenia.

Tablica 9 (1100 m)

Zapoznajemy siê z zasadami zalesiania gruntów po-
rolnych. Otaczaj¹cy nas drzewostan zosta³ posadzony po roku
1945 w miejscu, w którym wczeœniej uprawiano zbo¿a. Cha-
rakteryzuje siê on nisk¹ jakoœci¹ hodowlan¹ i techniczn¹, co
jest cech¹ charakterystyczn¹ dla upraw zak³adanych na grun-
tach porolnych. Ka¿de nastêpne pokolenie rosn¹cych w tym
miejscu drzew bêdzie posiada³o coraz lepsze cechy jakoœciowe.

Tablica 10 (1300 m)

Tekst prezentowany na tablicy informacyjnej poœwiêcony
jest gospodarce ³owieckiej i urz¹dzeniom s³u¿¹cym dokar-
mianiu zwierz¹t.

Zwierzyna leœna w naturalnym œrodowisku  jest w stanie
wy¿ywiæ siê sama. Obecnie jednak, wobec coraz wiêkszych
zmian w œrodowisku i zachwiania równowagi ekologicznej, cz³o-
wiek coraz czêœciej pomaga jej w przetrwaniu. Mo¿emy tu za-
baczyæ paœnik dla saren, lizawkê oraz buchtowisko dzików.

Tablica 11 (1500 m)

Tablica poœwiêcona jest ochronie lasu, bêd¹cej nieod-
³¹cznym elementem gospodarki leœnej. Z  tekstu umieszczone-
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go na tablicy dowiadujemy siê, ¿e istotnym elementem maj¹-
cym wp³yw na zdrowotnoœæ lasu jest jego zró¿nicowanie, wyra-
¿aj¹ce siê w bioró¿norodnoœci. W leœnictwie polega to na stwa-
rzaniu korzystnych warunków dla rozwoju flory i fauny, co nosi
nazwê metody kompleksowo-ogniskowej. Mo¿na tu obejrzeæ
pu³apki feromonowe, remizê i budki lêgowe.

Tablica 12 (1800 m)

Tablica zlokalizowana zosta³a na pocz¹tku pomnikowej
alei drzew, w sk³ad której wchodzi 105 okazów oko³o 200-
letnich dêbów. Mo¿na z niej dowiedzieæ siê, co nazywamy po-
mnikiem przyrody.

Tablica 13 (2000 m)

W miejscu tym zapoznajemy siê z hodowl¹ lasu, która
obejmuje ró¿ne sposoby zak³adania lasu (sztuczny i natural-
ny) oraz jego pielêgnacji. Przy tej tablicy obejrzeæ mo¿emy sa-
dzonki (ma³e drzewka) posadzone ró¿nymi sposobami: w bruŸ-
dzie, na talerzu i na placówce.

Idziemy prosto, nastêpnie skrêcamy w lewo i alej¹ po-
mnikowych drzew dochodzimy do miejsca, w którym rozpoczê-
liœmy wêdrówkê po Leœnej Œcie¿ce Dydaktycznej.

1.3. Œcie¿ka dydaktyczna "Nad Neliw¹"

Œcie¿ka dydaktyczna "Nad Neliw¹" wiedzie tras¹ po³o-
¿on¹ nad po³udnie od jeziora Neliwa i oznakowana jest kolo-
rem zielonym (ryc. 5). D³ugoœæ proponowanego szlaku wynosi
3 kilometry, a jego pokonanie powinno zaj¹æ oko³o 2 godzin.

Pocz¹tek œcie¿ki znajduje siê w lesie, przy szosie prowa-
dz¹cej z Rybna do Kostkowa (i dalej do Ostaszewa), oko³o
150 metrów na po³udniowy zachód od przejazdu kolejowego.
Naj³atwiej dojechaæ tu samochodem, albo te¿ poci¹giem do stacji
PKP Rybno, a dalej (ok. 1,5 km) pieszo poln¹ drog¹ wzd³u¿
torów kolejowych do szosy ³¹cz¹cej Rybno z Kostkowem. Tabli-
ce umieszczone niegdyœ wzd³u¿ przejœcia zosta³y przeniesione
w pobli¿e Gimnazjum w Rybnie ze wzglêdu na systematyczne
niszczenie œcie¿ki w pierwotnym miejscu jej ustawienia.
Z punktu pocz¹tkowego kierujemy siê do lasu, w kierunku
pó³nocnym, dochodz¹c do po³udniowego brzegu jeziora Neliwa.
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Przystanek 1

Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego ukszta³towany
zosta³ podczas ostatniego zlodowacenia, czyli oko³o 22-17 ty-
siêcy lat temu. Jedn¹ z cech tego krajobrazu, nazywanego kra-
jobrazem m³odoglacjalnym, jest du¿a liczba jezior. Znajdu-
jemy siê w³aœnie nad brzegiem jeziora Neliwa, które le¿y na
wysokoœci 152 m n.p.m. Zaliczane jest ono do jezior stosunko-
wo niewielkich i p³ytkich. Bezpoœrednie otoczenie jeziora sta-
nowi¹ lasy oraz ³¹ki i tereny zabagnione. Jezioro nie jest wy-
korzystywane rekreacyjnie.

Do nastêpnego przystanku idziemy kilkadziesi¹t metrów.

Przystanek 2

Poznajemy tutaj ekosystem jeziora Neliwa. Niemal ca³y
akwen opanowany jest przez roœlinnoœæ wodn¹. W strefie
przybrze¿nej widoczny jest pas szuwarów, które tworz¹ roœlin
bagienne: pa³ka szerokolistna, skrzyp bagienny, tatarak zwy-
czajny i ró¿ne gatunki turzyc. Drugi pas roœlinnoœci, bardziej
wysuniêty w g³¹b jeziora, buduj¹ roœliny wodne o liœciach wy-
nurzonych lub p³ywaj¹cych po powierzchni wody. Do roœlin tych
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nale¿¹: gr¹¿el ¿ó³ty, osoka aloesowa, które opanowa³y znaczn¹
czêœæ powierzchni jeziora. G³êbsze miejsca jeziora porastaj¹
ramienice (glony z gromady zielenic), tworz¹ce piêkne podwod-
ne ³¹ki.

Jeziora nie s¹ tworami trwa³ymi, w toku ich rozwoju ob-
serwowaæ mo¿na proces starzenia siê. Odk³adaj¹ca siê co-
rocznie warstwa osadów dennych, z rozk³adaj¹cymi siê orga-
nizmami roœlinnymi i zwierzêcymi, sp³yca jezioro. Jezioro Ne-
liwa znajduje siê w naturalnej, koñcowej fazie swojego ¿ycia
i zapewne ju¿ nied³ugo przekszta³ci siê w torfowisko niskie,
które nastêpnie poroœnie bagienny las olszowy (ols), bêd¹cy
ostatnim etapem sukcesji  roœlinnoœci na torfowiskach niskich.

Jezioro Neliwa zaliczane jest do jezior o œredniej ¿yzno-
œci, czyli do jezior mezotroficznych. Woda jest tu czysta, prze-
zroczysta, a promienie s³oneczne docieraj¹ do dna jeziora. Nie
obserwuje siê tu zakwitów glonów. W przysz³oœci projektuje
siê tu utworzenie rezerwatu limnologicznego (rozdz. IV.3).

Do nastêpnego przystanku wêdrujemy wysokim brzegiem
jeziora, wœród drzewostanu, w którym dominuj¹: lipa drobno-
listna, klon zwyczajny i d¹b szypu³kowy. Wystêpuje tu dosyæ
rzadko spotykany gr¹d zboczowy, nazywany lasem klonowo-
lipowym. Mo¿na spotkaæ w nim wiele chronionych i rzadkich
gatunków roœlin, takich jak wawrzynek wilcze³yko, pierwiosn-
ka lekarska, konwalia majowa, kopytnik pospolity i ³uskiew-
nik ró¿owy.

Przystanek 3

Przystanek znajduje siê przy platformie widokowej, usy-
tuowanej na zboczu, z którego widoczny jest pó³nocno-zachod-
ni brzeg jeziora. St¹d obserwowaæ mo¿na ptaki wodno-b³ot-
ne, w tym zarówno gniazduj¹ce w okolicy, jak i przelatuj¹ce.

Brzegi jeziora, dziêki bogatej bazie pokarmowej, stwarzaj¹
bardzo korzystne warunki dla ptaków, których rozwój zwi¹za-
ny jest ze œrodowiskiem wodnym. Jezioro Neliwa znajduje siê w
obrêbie terytorium ³owieckiego b³otniaka stawowego. Z du¿ych
ptaków niejednokrotnie zauwa¿yæ mo¿na stoj¹c¹ w wodzie cza-
plê siw¹, która ma sw¹ koloniê w pobliskim rezerwacie "Czapli-
niec Werski". Przybrze¿ne turzycowiska to miejsce gnie¿d¿enia
siê takich ptaków, jak perkoz dwuczuby, ³abêdŸ niemy, kaczka
krzy¿ówka, ³yska, trzciniak i wodnik. Wiosn¹ mo¿na zaobser-
wowaæ tu tak¿e kaczki czernice, g³owienki, a nawet g¹go³y.
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Przystanek 4

Znajdujemy siê przy niewielkim, œródleœnym torfowisku
wysokim, poroœniêtym borem bagiennym. W s³oneczne dni
mo¿na tu poczuæ specyficzny zapach bagna zwyczajnego. Tor-
fowisko zasilane jest przez ubogie w sk³adniki mineralne wody
opadowe, jest wiêc oligotroficzne i silnie zakwaszone. W ta-
kich warunkach mog¹ rozwijaæ siê tylko niektóre gatunki ro-
œlin.

W drzewostanie lasu roœnie sosna zwyczajna, brzoza bro-
dawkowata i omszona, w niskiej warstwie krzewów – bagno
zwyczajne i borówka bagienna, w warstwie zielnej – we³nian-
ka pochwowata, ¿urawina b³otna i modrzewnica zwyczajna,
natomiast warstwê mszyst¹ tworz¹ mchy torfowce. Taki uk³ad
gatunków buduje specyficzny zespó³ roœlinny, okreœlany bo-
rem bagiennym.

Na torfowisku zachodzi proces torfotwórczy, prowadz¹cy do po-
wstania torfu. Zasadniczym warunkiem  tworzenia siê torfu jest obecnoœæ
œrodowiska przesyconego wod¹. Obumar³e szcz¹tki roœlin pod wod¹ zo-
staj¹ odciête od dostêpu powietrza, co ogranicza proces ich rozk³adu (spa-
lania) i przyczynia siê do ich gromadzenia. Proces torfotwórczy mo¿e trwaæ
nieprzerwanie nawet tysi¹ce lat. Corocznie do wierzchniej warstwy torfo-
wiska trafiaj¹ kolejne porcje obumar³ych roœlin, przekszta³caj¹cych siê
w torf. Przyrost masy torfowej, magazynuj¹cej coraz wiêksze iloœci wód,
wywo³uje sta³e ich podnoszenie. Nazwa torfowiska wysokiego pochodzi
od specyficznego mechanizmu wzrostu, który prowadzi do wypiêtrzania
siê œrodkowej czêœci, w formie kopu³y. Najwy¿szy punkt takiej kopu³y
mo¿e byæ wyniesiony o kilka metrów ponad podmok³e, brze¿ne partie tor-
fowiska.

Wêdruj¹c do kolejnego przystanku warto zwróciæ uwagê
na dominuj¹cy wokó³ las. Jest to wed³ug terminologii leœnej
las mieszany œwie¿y, zaœ wed³ug terminologii botanicznej (fi-
tosocjologicznej) – gr¹d z antropogenicznie wprowadzon¹
sosn¹.

Przystanek 5

W tym miejscu zwracamy uwagê na wystêpowanie zwie-
rz¹t w lasach. ¯ycie zwierz¹t leœnych uzale¿nione jest od
pór roku. Zim¹ las wydaje siê opustosza³y, natomiast od wio-
sny do jesieni têtni ¿yciem.

Wœród zwierz¹t bytuj¹cych w lasach Parku spotykamy
przedstawicieli p³azów (¿aby, ropuchy) i gadów (jaszczurki,
¿mija, zaskroniec).  Z ptaków czêsto mo¿emy obserwowaæ sój-
kê, zakopuj¹c¹ jesieni¹ ¿o³êdzie i bukwie jako zapasy zimowe,
u³atwiaj¹c naturalne odnawianie siê lasu.
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Na terenie Parku ssaki reprezentowane s¹ przez wiele
rzêdów. Owado¿erne je¿e, krety i ryjówki pomagaj¹ utrzymaæ
liczebnoœæ owadów w równowadze. Podobn¹ rolê pe³ni¹ nieto-
perze, których przedstawiciel, borowiec wielki, kryje siê w dziu-
plach starych drzew. Du¿e ssaki  roœlino¿erne, takie jak jeleñ
czy sarna, powinny wystêpowaæ w okreœlonej iloœci, gdy¿ czê-
sto wyrz¹dzaj¹ znaczne szkody w uprawach leœnych, zgryza-
j¹c p¹czki i m³ode pêdy drzew. Ich liczebnoœæ œciœle zale¿y od
bazy pokarmowej. Wa¿n¹ rolê pe³ni¹ dziki, ssaki ¿yj¹ce gro-
madnie (tylko stare samce, zwane odyñcami, chodz¹ samot-
nie). Dziki "buchtuj¹c", czyli  ryj¹c w ziemi w poszukiwaniu
korzeni, bulw, grzybów, myszy i owadów, powoduj¹ spulchnia-
nie œció³ki i u³atwiaj¹ rozsiewanie nasion.
Przystanek 6

Kolejny przystanek poœwiêcony jest ochronie lasu. Lasy
nara¿one s¹ na szkodliwe dzia³ania wielu czynników, zarówno
biotycznych (o¿ywionych), jak i abiotycznych (nieo¿ywionych).
Konieczne jest wiêc systematyczne œledzenie ich zdrowotnoœci
i w razie zagro¿enia podejmowanie w³aœciwych dzia³añ ochron-
nych. Podstaw¹ tego dzia³ania s¹ obserwacje szkodliwych dla
lasu owadów.

Najwiêkszymi wrogami lasów s¹ owady: brudnica mnisz-
ka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak, strzygonia chojnów-
ka, borecznik szeliniak i inne. Z problemem masowego, nad-
miernego wystêpowania owadów w polskich lasach leœnicy
borykaj¹ siê ju¿ od pocz¹tku XX wieku.

Przystanek 7

Zapoznajemy siê tutaj z zasadami gospodarki leœnej.
Gospodarka leœna to dzia³ania leœników zmierzaj¹ce do zwiêk-
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szenia stabilnoœci lasów, powiêkszania ich powierzchni oraz
pozyskiwania w sposób racjonalny surowca drzewnego. Pozy-
skiwanie drewna w ci¹gu roku nie powinno przekroczyæ 50%
rocznego przyrostu.

Stabilnoœæ lasów osi¹ga siê poprzez urozmaicanie sk³adu
gatunkowego jednolitych drzewostanów sosnowych i œwierko-
wych, wprowadzanie podszytów leœnych, a tak¿e poprzez ogra-
niczanie do minimum ciêæ zrêbowych na rzecz ciêæ przerêbo-
wych, w których inicjuje siê odnowienia naturalne. Jedn¹
z form zwiêkszania stabilnoœci lasów s¹ prowadzone trzebie-
¿e, czyli ciêcia maj¹ce za zadanie zwiêkszenie powierzchni ¿ycio-
wych dla najzdrowszych egzemplarzy drzew. Takie dzia³ania
prowadz¹ do uodporniania lasów na szkodliwe dzia³ania owa-
dów, a tak¿e wiatrów i œniegów.

Poza zaprezentowanymi wy¿ej œcie¿kami i szlakami pieszymi
po terenie Parku wêdrowaæ mo¿na jeszcze innymi trasami.
Jedn¹ z nich, oznaczon¹ kolorem czerwonym, jest stary szlak
prowadz¹cy wzd³u¿ doliny rzeki Wel. W miejscowoœci Lidz-
bark wiedzie od oœrodków wczasowych nad Jeziorem Lidzbar-
skim, po³udniowym brzegiem jeziora, dalej w kierunku pó³-
nocnym lewym brzegiem rzeki Wel przez Kurojady, Che³sty i
rezerwat Piekie³ko do pó³nocnych granic Parku w kierunku
miejscowoœci Bratian.
Czêœciowo trasa ta pokrywa siê z przebiegiem œcie¿ki dydak-
tycznej „Trasa Lasem Nadwelskim” (patrz rozdzia³ V).
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2. Trasy rowerowe
2.1. "Do Piekie³ka"

Na rowerowy szlak, maj¹cy d³ugoœæ 16 km (ryc. 6), wyru-
szamy z centrum Lidzbarska, z placu J. Hallera. Jedziemy ulic¹
Stary Rynek, aby dojechaæ do szosy wiod¹cej w kierunku Lu-
bawy.

Przystanek 1

Zatrzymujemy siê przy moœcie na rzece Wel, obok ka-
pliczki z figur¹ œw. Jana Nepomucena (w pobli¿u stacji benzy-
nowej).

Œwiêty Jan Nepomucen to m.in. patron chroni¹cy przed skutkami
powodzi. Ju¿ w roku 1802 wzniesiono tu pierwsz¹ kapliczkê z wizerun-
kiem Œwiêtego. W roku 1939 kapliczka zosta³a zniszczona przez hitle-
rowców, a figurkê przedstawiaj¹c¹ Jana Nepomucena wrzucono do rzeki.
Z Welu wydoby³ j¹ jeden z mieszkañców Lidzbarka i po zakoñczeniu woj-
ny figurkê odrestaurowano.

Wel jest rzek¹ o d³ugoœci niemal 100 km, posiadaj¹c¹ swe
Ÿród³a u podnó¿a Wzgórz Dylewskich, uchodz¹c¹ do Drwêcy
w Bratianie. Przep³ywa przez jeziora: D¹browa Wielka, D¹-
browa Ma³a, Rumian, Zarybinek, Tarczyñskie, Gr¹dy i Lidz-
barskie. Z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe rzeki,
jej doliny oraz przylegaj¹cych terenów w roku 1995 utworzono
Welski Park Krajobrazowy.

Po miniêciu mostu na Welu i kapliczki z figur¹ œw. Jana
Nepomucena, jedziemy szos¹ w kierunku Lubawy. Po przeje-
chaniu oko³o 4 km przez lasy doje¿d¿amy do Ciechanówka,
gdzie proponowany jest przystanek.

Przystanek 2

Ciechanówko jest wsi¹ o œredniowiecznym rodowodzie.
Dokumenty wskazuj¹, ¿e ju¿ w roku 1400 by³ tu maj¹tek len-
ny zwany Czekanówkiem, nale¿¹cy do biskupstwa che³miñ-
skiego. Podczas wojny trzynastoletniej  (1454-1466) dobra zo-
sta³y powa¿nie zniszczone. Wieœ w 1490 roku biskup che³miñ-
ski nada³ Stefanowi Dworskiemu. Obecnie we wsi znajduje siê
kilka cha³up z lat dwudziestych XX wieku (tzw. poniatówki).

Z Ciechanówka wyje¿d¿amy w¹sk¹ drog¹ asfaltow¹ w le-
wo, prowadz¹c¹ do miejscowoœci Che³sty. Po prawej stronie
mijamy wysypisko œmieci. Po pewnym czasie szosa skrêca
w prawo i stromym zjazdem prowadzi ku dolinie Welu. Po
prawej stronie widoczny jest plac pokryty ¿u¿low¹ nawierzch-
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ni¹, s³u¿¹cy do zawracania autobusów dowo¿¹cych dzieci do
szko³y. Tutaj nie skrêcamy w lewo szos¹, lecz jedziemy prosto,
poln¹ drog¹ wzd³u¿ œciany lasu. Na najbli¿szym rozwidleniu
polnych dróg wybieramy drogê prowadz¹ca w lewo, w kierun-
ku lasu. Po przejechaniu oko³o szeœciuset metrów ponownie
skrêcamy w lewo, w drogê prowadz¹c¹ wzd³u¿ upraw leœnych
i zje¿d¿amy w dolinê rzeki. Tam skrêcamy w prawo, doje¿d¿a-
j¹c ³¹k¹ wzd³u¿ œciany lasu do brzegu rzeki Wel.

Stajemy przy piêknym, widocznym z daleka, rosn¹cym
na rozleg³ej ³¹ce drzewie.

Przystanek 3

Przy przystanku zostawiamy rowery (wskazane jest po-
siadanie linek lub k³ódek zabezpieczaj¹cych rowery) i dalsz¹
wêdrówkê odbywamy pieszo. Idziemy w prawo, prowadz¹c¹
wzd³u¿ biegu rzeki œcie¿k¹. W miejscu, w którym rzeka gwa³-
townie skrêca i widoczne s¹ zwalone pnie drzew, wspinamy siê
œcie¿k¹ na wzniesienie, ze szczytu którego piêknie widaæ wartko
p³yn¹cy nurt rzeki.

Uroczysko Piekie³ko (nazywane te¿ Piek³em) – to prze-
³omowy, niemal 2-kilometrowy odcinek doliny rzeki Wel, która
przybiera tu charakter wartko p³yn¹cego potoku górskiego.
Strome, dochodz¹ce do 30 m wysokoœci piaszczyste zbocza oraz
liczne Ÿród³a i miejsca wysiêku wody, nadaj¹ temu miejscu nie-
mal podgórski charakter. Z uwagi na wysokie walory przyrod-
nicze i krajobrazowe tego terenu objêto ten odcinek ochron¹
rezerwatow¹ (rozdz. IV.3).

Strome zbocza porastaj¹ pó³naturalne, prawie stuletnie
lasy gr¹dowe, w którym dominuje grab pospolity. W niektó-
rych, najbardziej stromych miejscach wykszta³ci³ siê gr¹d zbo-
czowy (las klonowo-lipowy). W gr¹dach wystêpuje wiele rzad-
kich i chronionych gatunków roœlin,  m.in.: wawrzynek wilcze-
³yko, gnieŸnik  leœny, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospoli-
ty, paprotka zwyczajna, turówka leœna i pluskwica europej-
ska. Zwracaj¹ uwagê stosunkowo bogate populacje paprotki,
turówki i pluskwicy.

O specyficznym charakterze tego miejsca œwiadczy spo-
tykany tu niewielki ptak – pluszcz, gniazduj¹cy zazwyczaj na
pogórzu w pobli¿u potoków górskich. Nad brzegami rzeki sku-
pienia tworzy rzadki gatunek trawy, czêsty w górach i na po-
górzu – manna gajowa. W rzece wystêpuje licznie rzadki ga-
tunek krasnorostu – wskaŸnik czystych i dobrze natlenionych
wód – Hildenbrandia rivularis,  pokrywaj¹cy sw¹ ciemnoczer-
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won¹ plech¹ kamieniste dno rzeki. Tu mo¿na z³owiæ pstr¹ga
têczowego, lipienia, czy nawet troæ wêdrown¹. Wel jest miej-
scem naturalnego tar³a ryb ³ososiowatych – troci, z jej dwiema
formami: osiad³¹ – pstr¹giem potokowym i wêdrown¹ – troci¹
wêdrown¹, która osi¹ga tu nawet do 10 kg wagi.

Wel jest jednym z najwa¿niejszych dop³ywów Drwêcy,
któr¹ objêto ochron¹ rezerwatow¹ w 1961 roku, chroni¹c w
niej  pstr¹gi, trocie, ³ososie i certy. W wymienionych rzekach
odbywa siê naturalne tar³o ryb  ³ososiowatych. Wartko p³y-
n¹ce, a przez to dobrze natlenione wody Welu, stwarzaj¹ do-
bre warunki do ¿ycia pstr¹ga, nic wiêc dziwnego, ¿e pstr¹g
potokowy ma tu liczn¹ populacjê.

Pstr¹gi ¿yj¹ zazwyczaj samotnie pod korzeniami, g³azami i nawisa-
mi brzegowymi, pozostaj¹c przez wiêksz¹ czêœæ swego ¿ycia w kryjówce.
W rzekach Pomorza, gdzie w porównaniu z rzekami górskimi znajduje siê
wiêksza iloœæ pokarmu, pstr¹gi do¿ywaj¹ nawet piêtnastu lat i osi¹gaj¹
do 4 kilogramów wagi. Podstawowym pokarmem pstr¹gów s¹ jêtki, wi-
delnice, chruœciki i muchówki, ale pstr¹gi nie gardz¹ te¿ ¿abami i nie-
którymi rybami. Ryby ³ososiowate tar³o odbywaj¹ jesieni¹  (od paŸdzier-
nika do grudnia), na odcinkach o szybkim nurcie i dnie pokrytym grubym
¿wirem i drobnymi kamieniami. Samica sk³adan¹ ikrê zakopuje w dnie
rzeki, w swego rodzaju gnieŸdzie. Po wielkoœci owego "gniazda" mo¿na
oceniæ, do której z form troci nale¿y. Pstr¹gi potokowe wykonuj¹  "gniaz-
da" mniejsze, zaœ trocie wêdrowne – wiêksze.

Stromym zboczem schodzimy na p³ask¹ terasê doliny.
Otacza nas liœciasty las typu gr¹du, obserwowaæ mo¿emy licz-
nie wystêpuj¹ce tu enklawy Ÿródlisk. Wczesn¹ wiosn¹, zanim
drzewa rozwin¹ liœcie i zacieni¹ dno lasu, runo pokrywa siê
gêstym kobiercem zawilców, kokoryczy i innych gatunków ro-
œlin, wykorzystuj¹cych œwiat³o.

T¹ sam¹ drog¹ wracamy do pozostawionych rowerów. Je-
dziemy nastêpnie pod górê do g³ównej drogi, aby pojechaæ ni¹
w prawo. Na rozwidleniu dróg przed wyjazdem z lasu skrêca-
my w prawo do miejscowoœci Che³sty. Jest tu sklep spo¿ywczy
(nieczynny w godzinach po³udniowych), mo¿na wiêc kupiæ tu
coœ do picia i zjedzenia.

Przystanek 4

W Che³stach z mostu na rzece Wel widaæ budynek daw-
nego m³yna.

M³yny wodne stanowi³y dawniej podstawowy element rozwoju go-
spodarczego. Mielono w nich zbo¿e, produkowano m¹kê i kaszê. Woda
napêdza³a te¿ urz¹dzenia tartaczne i maszyny wielu innych zak³adów.
Du¿a iloœæ starych m³ynów, wielokrotnie przebudowywanych, dotrwa³a
do po³owy XX wieku. Dopiero powszechna elektryfikacja Polski, oparta
na wielkich elektrowniach cieplnych, doprowadzi³a do niemal ca³kowitej
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ich zag³ady.
Energia pozyskiwana dawniej w m³ynach, a obecnie w ma³ych elek-

trowniach wodnych pochodzi z odnawialnych Ÿróde³. Nie ma wiêc obawy
o jej wyczerpanie, nie powstaj¹ odpady, z którymi wielkie elektrownie
cieplne nie maj¹ co zrobiæ. Czêsto lokalne, niewielkie zapory stwarzaj¹
miejsca lêgowe dla ptactwa wodno-b³otnego, poprawia siê tak¿e retencja
wody w okolicznych obszarach. Istotny problem ekologiczny stanowiæ mog¹
jednak nie funkcjonuj¹ce przep³awki w niektórych obiektach, a tak¿e
spowalanianie nurtu rzeki, co niekorzystnie wp³ywa na migracje ryb ³oso-
siowatych.

Tu¿ obok m³yna znajduj¹ siê zabudowania du¿ego gospo-
darstwa rolnego, do niedawna PGR-u. Niegdyœ maj¹tek ten
by³ w³asnoœci¹ rodziny Che³stowskich. Jeszcze przed drug¹
wojn¹ by³ tu piêkny dwór, ogród i park utrzymywany przez
rodzinê ¯yckich.

Wracamy szos¹ pod strom¹ górê do Ciechanówka, a na-
stêpnie do Lidzbarka do punktu, z którego wyjechaliœmy.
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2.2. "Wokó³ jeziora Rumian"
Proponowana trasa œcie¿ki wiedzie wokó³ jeziora Rumian

(ryc. 7), znajduj¹cego siê na terenie gminy Rybno. Obszar
gminy zajmuje 147 km2 i zamieszka³y jest przez oko³o 7 tys.
osób.

Punktem pocz¹tkowym trasy jest parking po³o¿ony w cen-
trum Rybna, tu¿ obok budynku Komisariatu Policji. Z Rybna
udajemy siê w kierunku Lubawy, mijaj¹c po lewej stronie Dom
Stra¿aka i siedzibê Urzêdu Gminy.

Po przejechaniu oko³o 3 km doje¿d¿amy do miejscowoœci
Rumian.

Przystanek 1

We wsi Rumian zatrzymujemy siê przed miejscowym ko-
œcio³em parafialnym pw. œw. Barbary.

Wieœ posiada ciekaw¹ i bogat¹ historiê. Pierwsza wzmianka o tej
miejscowoœci pochodzi z roku 1341. W tym okresie wieœ nazywa³a siê
Roman i nale¿a³a do biskupstwa che³miñskiego. Nazwa wsi Rumian wy-
stêpuje po raz pierwszy w dokumencie z roku 1641. Prawdopodobnie pa-
rafia powsta³a w wieku XVI. Pierwotna œwi¹tynia zapewne uleg³a znisz-
czeniu.

Obecny, drewniany, barokowy koœció³, otoczony starymi
lipami, pochodzi z 1714 roku, a konsekrowany zosta³ w 1724
roku.

Interesuj¹cym obiektem jest znajduj¹ca siê w centrum
wsi szko³a, siêgaj¹ca swoim rodowodem koñca XIX wieku,
a tak¿e zbudowany w 1940 roku, nieczynny obecnie m³yn.
Przez Rumian przep³ywa Struga Rumiañska, zasilaj¹ca jezio-
ro Rumian. We wsi znajduje siê sklep.

Opuszczaj¹c Rumian kierujemy siê w stronê oddalonego
o 2 km Gutowa. Tu¿ za najbli¿szym skrzy¿owaniem (jedziemy
prosto) ukazuje siê nam wynios³y kopiec – grodzisko, zwane
przez okolicznych mieszkañców "szwedzkim szañcem" lub  "ko-
rzonk¹".

Przystanek 2

Zatrzymujemy siê przy wczesnoœredniowiecznym
grodzisku. Jest ono jednym z najlepiej zachowanych w okoli-
cy. U  zarania naszej pañstwowoœci by³y to tereny zasiedlone
przez pruskie plemiê Sasinów i objête na pocz¹tku XIII wieku
dzia³alnoœci¹ misyjnego biskupa Chrystiana. Nawróci³ on na
chrzeœcijañstwo wodza plemienia – Surwabuno.

Grodzisko znajduje siê w niemal bezleœnej obecnie okoli-
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cy, lasy zachowa³y siê jedynie w pobliskiej dolinie Strugi Ru-
miañskiej. Tereny te, poroœniête niegdyœ puszcz¹, ju¿ od okre-
su œredniowiecza by³y systematycznie odlesiane. Obecnie czy-
nione s¹ próby ponownego zalesiania, czego dowodem s¹ wi-
doczne m³ode laski sosnowe.

Uwaga – grodzisko znajduje siê na terenie prywatnym,
wiêc przed wejœciem na jego teren nale¿y zapytaæ o zgodê w³a-
œciciela terenu, mieszkaj¹cego tu¿ obok.

Wracamy t¹ sam¹ drog¹ do skrzy¿owania. Tu skrêcamy
w lewo, wje¿dzaj¹c w piaszczyst¹ drogê wiod¹c¹ do miejscowo-
œci Lesiak. Przeje¿d¿amy przez podwórko i zatrzymujemy siê
przy jazie obok drewnianego, czynnego do niedawna m³yna.

Przystanek 3

M³yn w Lesiaku zbudowany zosta³ w roku 1776 i do
swej pracy wykorzystywa³ energiê wodn¹. Wodê spiêtrzono bu-
duj¹c jaz (obecnie kamienno-betonowy), pozwalaj¹cy przy mak-
symalnym spiêtrzeniu uzyskaæ spadek wody dochodz¹cy do 2
m.

Po obu stronach drogi wiod¹cej przez Lesiak znajduj¹ siê
stawy rybne, wykorzystywane g³ównie do hodowli karpia. Na
najwiêkszym stawie, po lewej stronie drogi, rosn¹ skupienia
podlegaj¹cego ochronie gr¹¿ela ¿ó³tego.

W  miejscowoœci tej znajduje siê gospodarstwo agrotury-
styczne, w którym mo¿na wynaj¹æ pokoje. Mo¿na  tak¿e odbyæ
przeja¿d¿kê konn¹ oraz obejrzeæ hodowanego tu muflona i piêk-
ne psy nale¿¹ce do rasy syberianów haskich.

Lesiak opuszczamy poln¹ drog¹, mijamy skrzy¿owanie (je-
dziemy prosto, pod górkê) i tu¿ za laskiem, po prawej stronie,
przystajemy na chwilê. Warto bowiem obejrzeæ piêkny widok
na niewielkie jeziorko. Nastêpnie jedziemy w kierunku szosy,
przecinamy j¹ i po oko³o 100 m zatrzymujemy siê na wzniesie-
niu.

Przystanek 4

Ze wzniesienia podziwiamy widok na dolinê Strugi
Rumiañskiej, wyraŸnie zaznaczaj¹cej siê w krajobrazie, g³ê-
boko wciêtej w otaczaj¹cy j¹ teren.  Proponowany jest tutaj
rezerwat "Dolina rzeki Rumian" (rozdz. IV.3).

Wilgotne partie doliny porasta podmok³y las olszowy, o charakterze
olsu i ³êgu jesionowo-olszowego, poprzecinany œródleœnymi ³¹czkami, po-
roœniêtymi wieloma chronionymi i rzadkimi gatunkami roœlin. Na szcze-
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góln¹ uwagê zas³uguje wystêpowanie tu trzech gatunków storczyków:
krwistego, szerokolistnego i Fuchsa oraz wielosi³a b³êkitnego. £¹cznie
wystêpuje tu 11 gatunków roœlin chronionych.

Kompleks olsów i ³¹k jest tak¿e ostoj¹ dla zwierz¹t – saren, zajêcy
oraz licznych przedstawicieli p³azów i gadów. Na wiêksz¹ uwagê zas³ugu-
je gin¹ca rzekotka drzewna. Ptaki s¹ tu reprezentowane m.in. przez: bo-
ciana czarnego, kuku³kê, b³otniaka stawowego, jastrzêbia i myszo³owa.

Dalsza trasa wiedzie poln¹ drog¹, wzd³u¿ pó³nocnego brze-
gu jeziora Rumian. Po prawej stronie mijamy kompleks leœny
i tu¿ za nim, na najbli¿szym rozwidleniu dróg skrêcamy w pra-
wo. Po ponownym skrêcie w prawo (w kierunku jeziora) za-
trzymujemy siê, gdy¿ koñczy siê droga umo¿liwiaj¹ca jazdê
rowerem. Dalej rowery prowadzimy w¹sk¹ œcie¿k¹, wiod¹c¹
nad brzegiem jeziora. Pokonujemy du¿e wzniesienie i docho-
dzimy do krytej strzech¹ chatki, gdzie zatrzymujemy siê.

Przystanek 5

Znajdujemy siê na wysokim wzniesieniu, sk¹d roztacza
siê piêkna panorama na jezioro Rumian. Mo¿emy zatrzymaæ
siê tu nieco d³u¿ej.

Jezioro Rumian, podobnie jak wiêkszoœæ jezior pó³noc-
nej Polski, jest typu rynnowego. Jest ono d³ugie (4 800 m),
w¹skie (maksymalna szerokoœæ 1 100 m), g³êbokie (maksymal-
na g³êbokoœæ 15 m) i otoczone jest wysokimi, stromo opadaj¹-
cymi ku tafli wody zboczami. Deniwelacje, czyli ró¿nice wyso-
koœci wzglêdnych, dochodz¹ tu do 30 m. Z racji swej powierzch-
ni, wynosz¹cej 298,04 ha, jest najwiêkszym  jeziorem na tere-
nie Welskiego Parku Krajobrazowego. Warto dodaæ, ¿e d³ugoœæ
linii brzegowej siêga 14 km, a objêtoœæ – oko³o 20 000 m3.

Jezioro Rumian jest ostoj¹ ptactwa wodnego, spotkaæ tu
mo¿na g¹go³a, perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjego,
kaczkê krzy¿ówkê, ³abêdzia niemego, g³owienkê i ³yskê.
W okresie wiosny i jesieni koczuj¹ tu kormorany.

Prowadz¹c rowery schodzimy zboczem wzd³u¿ brzegu je-
ziora, do drogi. Mijamy opuszczone budynki i doje¿d¿amy do
zabudowañ oœrodka wypoczynkowego. Tu w okresie letnim znaj-
duje siê wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego i ma³y sklep spo¿yw-
czy.

Dalsz¹ trasê pokonujemy kieruj¹c siê ku Nowej Wsi
Ostródzkiej, zje¿d¿amy z góry do g³ównej szosy, ³¹cz¹cej D¹-
brówno ze wsi¹ Tuczki. Skrêcamy w prawo w kierunku wsi
Szczupliny i po przejechaniu 50 m zatrzymujemy siê przy ru-
inach koœcio³a ewangelickiego.
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Przystanek 6

Koœció³, przy ruinach którego zatrzymaliœmy siê, pocho-
dzi prawdopodobnie z czasów krzy¿ackich. Przez wiele lat (do
1945 roku) u¿ytkowany by³ przez protestantów. Zanim popad³
w ruinê, przez kilka powojennych lat ponownie s³u¿y³ katoli-
kom.

Legenda g³osi, ¿e z grodu znajduj¹cego siê obok ujœcia Welu do je-
ziora Rumian, zniszczonego przez plemiê Sudowian w XIII wieku, prowa-
dzi³ do koœcio³a podziemny ganek. Od po³owy XVI wieku w nieopodal le-
¿¹cym zamku, w miejscu którego znajduje siê obecnie gospodarstwo rol-
ne, rezydowa³a rodzina Oleœnickich. Jeszcze w okresie miêdzywojennym
znajdowa³y siê w koœciele obrazy przedstawiaj¹ce cz³onków tej rodziny.

Przeje¿d¿amy przez wieœ Szczupliny, kieruj¹c siê na pó³-
nocny-zachód. Mijamy betonowy most na Welu i po przejecha-
niu 100 m skrêcamy w prawo, w poln¹ drogê. Po kolejnych 3 km
doje¿d¿amy do Rybna, mijamy szko³ê podstawow¹, k¹pielisko
nad jeziorem Zarybinek i doje¿d¿amy do centrum. Nasz¹ wy-
cieczkê koñczymy na parkingu, na którym j¹ rozpoczêliœmy.
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2. 3. "Szlakiem najwiêkszych jezior
Welskiego Parku Krajobrazowego"
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Trasa wiedzie przez centraln¹ czêœæ Parku, gdzie znajdu-
je siê wiêkszoœæ du¿ych jezior. Prowadzi przez okolice 7 jezior:
Rybno, Zarybinek, Neliwa, Tarczyñskie, Gr¹dy, Kie³piñskie
i Gronowskie (ryc. 8).  Wszystkie one wykszta³ci³y siê w okre-
sie lodowcowym i zaliczane s¹ do jezior rynnowych.

Na trasie proponowanej wycieczki le¿y 6 miejscowoœci:
Rybno, Kostkowo, Gr¹dy, Kie³piny, Rynek i Gronowo. Wszyst-
kie te miejscowoœci w XVI i XVII wieku nale¿a³y do dóbr bi-
skupów che³miñskich, wchodz¹c w sk³ad tzw. klucza lubaw-
skiego.

Punktem pocz¹tkowym wycieczki jest parking w centrum
Rybna przy komisariacie Policji, podobnie jak w przypadku
porzedniej trasy (rozdz. V.2.2).

Rybno to du¿a wieœ gminna, licz¹ca obecnie oko³o 2 500
mieszkañców.

Pocz¹tki historii Rybna siêgaj¹ czasów œredniowiecza, a pierwsza
wzmianka datowana jest na rok 1335. Pocz¹tkowa wieœ nazywa³a siê
Rybin, zaœ obecna nazwa wsi u¿ywana jest od XVII wieku. Dotkliwe stra-
ty przynios³y najazdy szwedzkie i szalej¹ce zarazy. Wieœ wyludni³a siê,
z osiad³ych tu poprzednio 14 w³oœcian w roku 1667 pozosta³o tylko 5.
Wzrost liczby mieszkañców notuje siê od XIX wieku, co wi¹¿e siê z rozwo-
jem sieci dróg i budow¹ linii kolejowej Dzia³dowo-Malbork. W roku 1928
erygowano w Rybnie parafiê.

Z Rybna wyje¿d¿amy ulic¹ Wyzwolenia, w kierunku Dzia³-
dowa. Doje¿d¿amy do mostku na strudze ³¹cz¹cej jezioro Ryb-
no (po prawej stronie) z  jeziorem Zarybinek (po lewej stronie).

Przystanek 1

Jezioro Rybno stanowi przyk³ad ekosystemu jeziorne-
go, silnie zniekszta³conego dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Liczne za-
budowania wokó³ tego jeziora znacz¹co przekszta³ci³y jego li-
niê brzegow¹. Prawdopodobnie nieszczelne odbiorniki œcieków
spowodowa³y, ¿e do jeziora dosta³a siê du¿a iloœæ zanieczysz-
czeñ organicznych, co sta³o siê powodem gwa³townego wzro-
stu iloœci planktonu roœlinnego (g³ównie glonów).  Zanikowi
uleg³ naturalny, szeroki pasowy uk³ad roœlinnoœci, bêd¹cy swego
rodzaju filtrem chroni¹cym jezioro przed niekorzystymi wp³y-
wami z zewn¹trz.

W 1998 roku miejscowoœæ skanalizowano i oddano do u¿yt-
ku nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków. Wszystkie zabudowa-
nia pod³¹czone zosta³y do systemu odprowadzaj¹cego œcieki
bytowo-gospodarcze, które po przepompowaniu dostarczane s¹
do oczyszczalni. To wszystko sprawia, ¿e w nied³ugim czasie
nale¿y spodziewaæ siê poprawy stanu czystoœci jeziora.
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Po lewej stronie znajduje siê jezioro Zarybinek, czêœcio-
wo otoczone podmok³ymi ³¹kami. Przy pó³nocno-wschodnim
brzegu tego jeziora, obok szko³y podstawowej, znajduje siê k¹-
pielisko z pla¿¹ i wypo¿yczalni¹ sprzêtu p³ywaj¹cego.

Tu¿ za strug¹ ³¹cz¹c¹ obydwa jeziora znajdowa³o siê niegdyœ gro-
dzisko wczesnoœredniowieczne, zwane Groszkowsk¹ Gór¹ (zapewne od
nazwiska póŸniejszego w³aœciciela terenu). Obwiedzione 7-metrowej wy-
sokoœci wa³em i fos¹,  zbudowane zosta³o prawdopodobnie na jeziornej
wyspie. W roku 1890 znaleziono na tym terenie srebrny kab³¹czek skro-
niowy i  liczne fragmenty ceramiki. Wa³y zniwelowano w koñcowych la-
tach XIX wieku i obecnie po grodzisku nie pozosta³o na powierzchni ¿ad-
nego œladu.

Oko³o 300 m za Rybnem skrêcamy w prawo, w drogê wio-
d¹c¹ do Kostkowa (drogowskaz wskazuje kierunek Ostasze-
wa). Tu  za przejazdem kolejowym, po prawej stronie drogi,
znajduje siê ukryte w lesie, niewidoczne z drogi jezioro Neli-
wa, wokó³ którego wiedzie piesza œcie¿ka dydaktyczna "Nad
Neliw¹" (rozdz. V.1.3).

Po przejechaniu oko³o 2 km w kierunku Kostkowa za-
trzymujemy siê przy ostrym zakrêcie, na skrzy¿owaniu, gdzie
prosto biegnie piaszczysta droga do Kopaniarzy, a po lewej stro-
nie znajduje siê pomnikowa sosna.

Przystanek 2

Pomnik przyrody, przy którym jesteœmy, to okaz sosny
zwyczajnej formy ko³nierzykowatej. Regularne "ko³nierzy-
ki" tworzy odstaj¹ca kora. Jest to bardzo rzadko wystêpuj¹ca
forma sosny, przy czym kolejne pokolenia drzew cechy tej nie
dziedzicz¹.

Jeszcze w X i XI wieku niemal ca³y obszar kraju pokryty by³ pusz-
czami. Cz³owiek chc¹c pozyskaæ terenu pod uprawy karczowa³ las. Z bie-
giem lat rozwój osadnictwa i gospodarki rolnej powodowa³ coraz bardziej
intensywne karczowanie lasów. Systematycznie mala³a powierzchnia te-
renów leœnych, na pocz¹tku XIX wieku lasy pokrywa³y tylko 38% po-
wierzchni kraju, a obecnie – oko³o 27%. Jednoczeœnie tworzy³y siê pocz¹t-
ki gospodarki leœnej, przekszta³caj¹cej sk³ad gatunkowy i strukturê eko-
systemów leœnych. Mo¿na je wi¹zaæ z okresem, gdy oko³o 200 lat temu
rozpoczêto œwiadome odnawianie lasu, sadz¹c w  miejscach wyciêtego
nowy las. W ostatnich latach zauwa¿yæ mo¿na d¹¿enie do zwiêkszania
powierzchni leœnych, obejmowania ochron¹ prawn¹ wci¹¿ nowych obiek-
tów, a w gospodarce leœnej – uznawania nie tylko bezpoœrednich zysków
ekonomicznych.

Jedziemy dalej i zatrzymujemy siê przy leœniczówce Kost-
kowo.
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Przystanek 3

Tu¿ przy leœniczówce, po lewej stronie drogi, znajduje siê
kolejny pomnik przyrody. Ochron¹ prawn¹ objêto tu grupê
dêbów szypu³kowych, z których najbardziej okaza³y posiada
ponad 450 cm obwodu. Dêby te s¹ reliktem panuj¹cych tu nie-
gdyœ puszcz.

Kostkowo to niewielka œródleœna osada, obejmuj¹ca kil-
ka budynków. Le¿y w du¿ym  kompleksie lasów o tej samej
nazwie. Powsta³a prawdopodobnie w wieku XVIII i zamiesz-
kana by³a przez smolarzy, którzy wyrabiali smo³ê i dziegieæ na
potrzeby biskupiego dworu.

Jedn¹ z tradycyjnych form u¿ytkowania lasu by³o dawniej bartnic-
two, czyli hodowla pszczó³ w  leœnych barciach. Barcie to "dziuple" w drze-
wie z rojem pszczó³. Zadaniem bartników by³o zbieranie miodu i wosku,
a tak¿e dr¹¿enie w okaza³ych pniach drzew nowych barci i osadzanie
w nich rojów pszczó³. Dokumenty wskazuj¹, ¿e w roku 1676 w okolicz-
nych lasach by³o 60 barci, a 1759 roku ju¿ tylko 42.

W roku 1773, po kasacji dóbr biskupich, Prusacy za³o¿yli
tu królewskie leœnictwo. Do roku 1972 w jednej ze znajduj¹-
cych siê na terenie Kostkowa leœniczówek (leœnictwo Olszewo)
mieœci³a siê siedziba nadleœnictwa Kostkowo.

Opuszczamy Kostkowo i po przejechaniu oko³o 200 m skrê-
camy w lewo szos¹ wiod¹c¹ w kierunku wsi Wery i Gr¹dy. Za-
trzymujemy siê przy tablicy informacyjnej rezerwatu przyro-
dy "Czapliniec Werski".

Przystanek 4

Rezerwat przyrody "Czapliniec Werski" utworzono
w 1982 roku dla ochrony kolonii czapli siwej, gniazduj¹cej tu
w koronach sosen (rozdz. IV.2). Informacje o gnie¿d¿¹cych siê
w okolicy czaplach pochodz¹ ju¿ z 1927 roku. Jeszcze 20 lat
temu by³o tu 120 gniazd.

Czapla siwa jest ptakiem wielkoœci bociana. W upierzeniu przewa-
¿a barwa szara, na g³owie ptaka widoczna jest czarna brew, któr¹ przed-
³u¿aj¹ do ty³u czarne, d³ugie pióra. W czasie lotu u czapli widzimy esowa-
to zgiêt¹ szyjê do ty³u,  ¿urawie i bociany lec¹ z szyj¹ wyci¹gniêt¹ do
przodu. Czapla ma ³ukowato wygiête skrzyd³a i porusza nimi stosunkowo
ociê¿ale. Jej naturalnym œrodowiskiem s¹ brzegi wód i wilgotne ³¹ki,
a pokarmem – ryby, p³azy, ma³e ssaki i owady. Uwa¿nie obserwuj¹c skraj
lasu, zapewne ujrzymy przelatuj¹ce czaple i us³yszymy ha³aœliwe, m³ode
osobniki, wydaj¹ce g³os podobny do skrzeczenia.

W sezonie lêgowym czapli siwej wstêp do rezerwatu jest
zabroniony.

Wracamy do szosy i nie skrêcaj¹c do Wer kierujemy siê
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w stronê miejscowoœci Gr¹dy. Przy wyjeŸdzie z lasu skrêca-
my w lewo, w piaszczyst¹ drogê wiod¹c¹ wzd³u¿ œciany lasu
i po przejechaniu oko³o 100 m doje¿d¿amy do brzegów Jezio-
ra Tarczyñskiego.

Przystanek 5

Jezioro Tarczyñskie zajmuje powierzchniê 170,01 ha.
Jest jeziorem stosunkowo g³êbokim, jego maksymalna g³êbo-
koœæ wynosi 9,2 m.

Jezioro nale¿y do grupy zbiorników eutroficznych, ¿yznych
i w sezonie letnim mo¿na zaobserwowaæ zakwity jego wód.
Powoduj¹ to glony, które rozwijaj¹ siê w warunkach wysokiej
temperatury i du¿ej iloœci zwi¹zków mineralnych (biogennych),
szczególnie fosforu i azotu. Jest to jezioro typu leszczowego.
Brzegi akwenu porasta pas szuwarów, bêd¹cych miejscem lê-
gowym ró¿nych gatunków ptaków, jak np. perkoz dwuczuby,
³yska, ³abêdŸ niemy i kaczka krzy¿ówka. Mo¿na tu tak¿e spo-
tkaæ szybuj¹cego or³a bielika, rybo³owa i orlika krzykliwego –
ptaki zalatuj¹ce na ten teren.

W s¹siedztwie jeziora rozci¹gaj¹ siê ³¹ki, daj¹ce bogat¹
w bia³ko paszê dla byd³a. Z ekosystemem ³¹k  zwi¹zana jest
obecnoœæ takich gatunków ptaków, jak bocian bia³y i czajka.

Na przeciwleg³ym brzegu jeziora, na terenie pomiêdzy je-
ziorami Tarczyñskie i Gr¹dy, znajduje siê rezerwat przyrody
"Ostrów Tarczyñski".

Wracamy do szosy i jedziemy do miejscowoœci Gr¹dy. Przy
wjeŸdzie do wsi, po lewej stronie widoczne jest jezioro o tej
samej nazwie.

Przystanek 6

Gr¹dy to wieœ typowo rolnicza, a prowadzona przez jej
mieszkañców gospodarka ma charakter ekstensywny. Nie pro-
wadzi siê tu wielkofermowego tuczu trzody chlewnej czy cho-
wu byd³a. Taki typ gospodarowania jest bezpieczny dla œrodo-
wiska i bli¿szy naturze. W centrum wsi, po prawej stronie po-
dziwiaæ mo¿emy ³adny, drewniany budynek, z charaktery-
styczn¹ tabliczk¹ punkt biblioteczny, który nale¿y do jednego
z ostatnich budynków z zachowanym interesuj¹cym wzornic-
twem ludowym. W sezonie letnim czynny jest tu ma³y sklep.

Na przeciwleg³ym brzegu jeziora Gr¹dy widoczne s¹ roz-
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³o¿yste korony sosen, rosn¹cych na wyniesieniu terenu. Owo
wyniesienie to pozosta³oœæ wczesnoœredniowiecznego grodziska.

Dalsza trasa wiedzie do oddalonych o 3 km Kie³pin. Je-
dziemy piaszczyst¹ drog¹, wiod¹c¹ wzd³u¿ jeziora Gr¹dy. We
wsi zatrzymujemy siê przy koœciele.

Przystanek 7

Kie³piny to wieœ licz¹ca obecnie 470 mieszkañców. Po-
siada ona bogat¹ historiê. Za³o¿ona zosta³a przez zakon krzy-
¿acki w XIV wieku. W tym samym okresie erygowano parafiê
i zbudowano koœció³. Niestety, z powodu z³ego stanu technicz-
nego, koœció³ rozebrano na pocz¹tku XVI wieku, a na jego miej-
scu pobudowano nowy. Ten z kolei, na pocz¹tku XVII wieku,
ca³kowicie sp³on¹³, co zapewne by³o przyczyn¹ likwidacji pa-
rafii. Obecn¹ œwi¹tyniê (murowan¹ z drewnian¹ wie¿¹) pw.
œw. Wawrzyñca zbudowano w miejscu poprzednich w 1745 roku,
a parafiê erygowano ponownie w roku 1908. W roku 1989 œwi¹-
tyniê poddano kapitalnemu remontowi, nadaj¹c jej wspó³cze-
sne wyposa¿enie wnêtrza.

Dalsza trasa wiedzie do oddalonej o 2 km wsi Rynek. We
wsi skrêcamy w lewo i asfaltow¹ drog¹ zje¿d¿amy w kierunku
pla¿y nad jeziorem Kie³piñskim.

Przystanek 8

Jezioro Kie³piñskie otoczone jest lasami, porastaj¹cy-
mi stromo opadaj¹ce zbocza. Jego powierzchnia wynosi 60,8
ha, a jego maksymalna g³êbokoœæ dochodzi do 11 m.

Jezioro zaliczane jest do najbardziej czystych w okolicy,
posiada II klasê czystoœci, w jego wodzie czêsto spotkaæ mo¿na
raki. Dominuj¹cymi w  jeziorze gatunkami ryb s¹:  p³oæ, leszcz
i karp.  Bogata jest fauna ptaków, wystêpuje tu g¹go³, czerni-
ca, g³owienka i perkoz dwuczuby, a przy jeziorze zaobserwo-
waæ mo¿na szybuj¹cego b³otniaka stawowego i myszo³owa.

Tu¿ obok pla¿y wyp³ywa z jeziora struga, zwana Ryn-
kówk¹, zasilaj¹ca swymi wodami Wel. W ujœciowym odcinku,
na g³azach pokrywaj¹cych dno znaleŸæ mo¿na krasnorost Hil-
denbrandia rivularis, bêd¹cy wskaŸnikiem czystej i dobrze
natlenionej wody.

W okolicy jeziora, pomiêdzy wsi¹ Ciechanówko a Trzcin,
8 lipca 1410 roku rozbi³ swój obóz król W³adys³aw Jagie³³o,
maszeruj¹cy w kierunku Kurzêtnika, a potem na pola Grun-
waldu. Królewski kronikarz Jan D³ugosz na kartach swej kro-
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niki napisa³, ¿e namiot króla znajdowa³ siê nad piêknym jezio-
rem. Prawdopodobnie by³o to Jezioro Kie³piñskie.

Wysokie walory krajobrazowe oraz dobra jakoœæ wód po-
woduj¹, ¿e w sezonie letnim nad jeziorem wypoczywaj¹ liczne
grupy turystów.

Szos¹ wracamy do wsi Rynek i  jedziemy drog¹ wiod¹c¹
w kierunku Gronowa. Przeje¿d¿amy szosê asfaltow¹ prowa-
dz¹c¹ z Lidzbarka do Lubawy i kontynuujemy jazdê prosto,
piaszczyst¹ drog¹. Po przejechaniu 500 m droga rozwidla siê.
Wybieramy wiod¹c¹ w prawo, a w oddali (po prawej stronie)
widoczne s¹ ju¿ zabudowania wsi Gronowo. Przed wjazdem do
wsi, ze wzgórza, roztacza siê ³adna panorama rynny Jeziora
Gronowskiego.

 Przystanek 9

Miejscowoœæ Gronowo za³o¿ona zosta³a prawdopodobnie
po roku 1466 i podobnie jak okoliczne wsie nale¿a³a do dóbr
sto³owych biskupów che³miñskich. Jak wynika z zachowanych
dokumentów w 1759 roku istnia³o tu 5 gospodarstw, a 41 lat
póŸniej wieœ liczy³a 129 mieszkañców. Do czasów nam wspó³-
czesnych zachowa³ siê budynek szkolny, zbudowany na prze³o-
mie XIX i XX wieku.

Przy po³udniowo-zachodnim brzegu Jeziora Gronow-
skiego zlokalizowano niewielkie k¹pielisko.

Z Gronowa wracamy do szosy prowadz¹cej przez las w
kierunku Kostkowa i Rybna. Wycieczkê koñczymy na parkin-
gu w centrum Rybna, czyli tam, sk¹d wyruszyliœmy.
3. Szlak kajakowy rzek¹ Wel

Wel stanowi lewobrze¿ny dop³yw Drwêcy. Swe Ÿród³a po-
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siada w okolicach wsi Bartek, na pó³noc od jeziora D¹browa
Wielka, a do Drwêcy uchodzi w miejscowoœci Bratian. D³ugoœæ
rzeki wynosi 95,8 km (nie licz¹c odcinków jeziornych), po-
wierzchnia zlewni zajmuje obszar 799,1 km2, œredni spadek
wód wynosi 1,24‰ (jest kilka odcinków o spadku przekracza-
j¹cym 4‰). Rzeka przep³ywa przez gminy: D¹brówno, Rybno,
P³oœnica i Lidzbark, wchodz¹ce w sk³ad powiatu dzia³dowskie-
go, oraz gminy: Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie, wcho-
dz¹ce w sk³ad powiatu nowomiejskiego.

Na teren Welskiego Parku Krajobrazowego rzeka Wel
wp³ywa w okolicach wsi Szczupliny i przez teren Parku p³ynie
na d³ugoœci ok. 80 km (ryc. 9).
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W dolinie rzeki wystêpuj¹ liczne mokrad³a i starorzecza,
stwarzaj¹ce dogodne warunki dla bytowania i rozrodu licznie
wystêpuj¹cych tu p³azów, gadów i ptaków. Atrakcj¹ rzeki jest
obecnoœæ w jej wodach takich ryb, jak pstr¹g potokowy, lipieñ
czy troæ wêdrowna. Po³ów ich wymaga jednak posiadania do-
datkowej op³aty na rzeki górskie.

Ró¿norodnoœæ siedlisk oraz niepowtarzalne walory krajo-
brazowe zlewni to czynniki, które zadecydowa³y o utworzeniu
w  roku 1995 Welskiego Parku Krajobrazowego.

Proponowany szlak nale¿y do szlaków trudnych i uci¹¿liwych,
obejmuje on odcinki o trzech kategoriach trudnoœci:
I. Odcinek ³atwy:

- od miejscowoœci Szczupliny (11,9 km) do miejscowoœci
Podcibórz (43 km); odcinek ten polecany jest jako dwu
dniowy sp³yw dla pocz¹tkuj¹cych kajakarzy; jest on
atrakcyjny krajobrazowo, a zarazem bezpieczny.

II. Odcinki trudne:
- od miejscowoœci D¹brówno (pocz¹tek szlaku) do mo

stu w Szczuplinach (11,9 km), czas przep³ywu 3-4 go
dziny,

- od miejscowoœci Podcibórz (43 km) do miejscowoœci Ku
rojady (57,5 km) czas przep³ywu 4,5-6 godzin; odcinek
ten mo¿na podzieliæ na dwa etapy:

- od Podciborza do Lidzbarka
- od Lidzbarka do Kurojad.

III. Odcinek bardzo trudny:
- od miejscowoœci Kurojady (57,5 km) do koñca szlaku

w Bratianie.

Sp³yw rozpoczynamy w D¹brównie, za mieszalni¹ pasz,
w okolicach wybudowanej niedawno oczyszczalni œcieków. Tu
rzeka jest stosunkowo szeroka i g³êboka, co u³atwia nam wo-
dowanie kajaków. Brzeg porastaj¹ pojedyncze drzewa, a po obu
stronach towarzysz¹ nam ³¹ki. Przy zalesionym wzgórzu wp³y-
wamy na niewielkie jezioro Pancer,  po³o¿one na wysokoœci
163 m n.p.m. i zajmuj¹ce powierzchniê 1,1 ha. Z jeziora wyp³y-
wamy jego po³udniowo-wschodnim krañcem.

Przep³ynêliœmy ju¿ 1,1 km. Przed nami wieœ W¹dzyñ.
Widoczne s¹ pozosta³oœci mostu. Dotychczas ³agodnie p³yn¹cy
nurt zaczyna przybieraæ na szybkoœci i przechodzi w kamieni-
ste bystrze. P³yniemy przez odcinek prze³omowy Welu. Towa-
rzyszy nam malowniczy, podmok³y las olszowy. Na progu wod-
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nym pocz¹tkuj¹cym kajakarzom bezpieczniej jest p³yn¹æ lew¹
odnog¹ rzeki i po przep³yniêciu 60 m (przy zabudowaniach)
przenieœæ kajak do g³ównego nurtu. Kajakarze spragnieni
mocnych wra¿eñ mog¹ przy wy¿szym  stanie wody p³yn¹æ g³ów-
nym nurtem. Po rozlewisku rzeki nale¿y p³yn¹æ lew¹ stron¹,
unikaj¹c w ten sposób b³¹dzenia po licznych starorzeczach.

Mijamy dwa ujêcia powierzchniowe wody dla ¿wirowni
w Grzybinach, przez które niestety musimy przenieœæ kajaki
na odleg³oœæ kilku metrów, a nastêpnie wp³ywamy w las olszo-
wy na terenie u¿ytku ekologicznego "Olszyny Grzybiñskie".

Po nied³ugim czasie przep³ywamy pod mostem drogowym
(droga ³¹cz¹ca D¹brówno i Tuczki).  Przep³ynêliœmy dotychczas
11,9 km. Po przep³yniêciu kolejnych 300 m wp³ywamy na jezio-
ro Rumian (powierzchnia jeziora 298,04 ha, d³ugoœæ 6 km, po-
³o¿one na wysokoœci 152 m n.p.m.). Z prawej strony (na pó³noc-
nym-wschodzie) widoczna jest rekreacyjna zabudowa Nowej Wsi
Ostródzkiej i wysokie, poroœniête lasem brzegi jeziora. Kieruje-
my siê w lew¹ stronê, na po³udniowy-zachód ku metalowemu
mostkowi na rzece. Tu Wel wyp³ywa z jeziora Rumian.

Od pocz¹tku szlaku przep³ynêliœmy ju¿ 13,5 km. Teraz
rzeka p³ynie leniwie szerokim korytem wœród ³¹k i pól upraw-
nych, mijaj¹c nieliczne zabudowania. Po przep³yniêciu 22 km,
w  miejscowoœci Prusy, widoczne s¹ po lewej stronie stawy
rybne (tzw. wapienniki), za³o¿one w miejscach po wyeksplo-
atowanej kredzie jeziornej.

Po miniêciu rosn¹cego po lewej stronie lasu olszowego, do-
p³ywamy do jeziora Zarybinek. Jesteœmy na 16,9 kilometrze tra-
sy. Jezioro Zarybinek zajmuje powierzchniê 88,24 ha, jego œred-
nia g³êbokoœæ wynosi 2,4 m, a po³o¿one jest na wysokoœci 151 m
n.p.m. Wokó³ jeziora znajduj¹ siê tereny rekreacyjne, o czym œwiad-
czy letniskowa zabudowa. W sezonie letnim funkcjonuj¹ tu punkty
gastronomiczne. Wyp³yw Welu z  jeziora odnajdujemy w grupie
trzcin, p³yn¹c w lewo, w kierunku po³udniowo-wschodnim.

Dalej rzeka p³ynie leniwie, po lewej stronie mijamy go-
rzelniê w Tuczkach i przep³ywamy pod mostem drogowym
(na szosie Dzia³dowo-Rybno), a nastêpnie pod wiaduktem ko-
lejowym (linia kolejowa Warszawa-Gdañsk). W s¹siedztwie
m³yna pañstwa Hillar w Tuczkach (ekologiczne gospodarstwo
agroturystyczne) konieczna jest przenoœka kajaków, najlepiej
lew¹ stron¹. Po przep³yniêciu oko³o 1 km wp³ywamy na rozle-
wisko przed jazem w Grabaczu. Po zachodniej stronie, na pó³-
noc od wsi proponuje siê u¿ytek ekologiczny o powierzchni
7 ha, chroni¹cy m.in. starodrzew olszowy.

W Grabaczu (20,9 km szlaku) przenosimy kajaki praw¹
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stron¹ w dó³, a po lewej, wy¿ej, zostawiamy kana³ doprowa-
dzaj¹cy wodê do stawów rybnych w  Koszelewach. Tu¿ za ja-
zem  rzeka tworzy kamieniste bystrze o d³ugoœci oko³o 500 m.

Przed granic¹ lasu ( na 22,5 km szlaku), z lewej strony,
do Welu uchodzi Koszelewska Struga, która z doprowadzalni-
kiem wody przy gospodarstwie rybackim pañstwa Ossowskich
tworzy "akwedukty". Na pó³noc od rzeki znajduje siê warto-
œciowy przyrodniczo teren – projektowany rezerwat przyrody
"Kopaniarze". Na odcinku kolejnych czterech kilometrów  p³y-
niemy przez las poprzecinany starorzeczami. Od wsi Grabacz,
a¿ po brzegi Jeziora Tarczyñskiego, rozci¹ga siê na powierzch-
ni oko³o 130 ha proponowany u¿ytek ekologiczny. Wios³uj¹c
podziwiamy  ró¿norodnoœæ naturalnych zbiorowisk roœlinnych
– olsów, ³êgów, szuwarów i podmok³ych ³¹k, z bujn¹ roœlinno-
œci¹ i bogat¹ awifaun¹. W tym rejonie znajduje siê proponowa-
ny rezerwat "Torfowisko Kopaniarze".

Na 25,7 kilometrze trasy wp³ywamy na Jezioro Tarczyñ-
skie. Jest to jezioro le¿¹ce na wysokoœci 143 m n.p.m., zajmuj¹-
ce powierzchniê 170,01 ha, o œredniej g³êbokoœci 3,8 m. Na pra-
wym, pó³nocnym jego brzegu, przy wejœciu do zatoki znajduje
siê wieœ Wery., a tu¿ za wsi¹, pomiêdzy jeziorami Tarczyñskie i
Gr¹dy, utworzono rezerwat przyrody "Ostrów Tarczyñski".

Na pó³nocno-zachodnim, poroœniêtym trzcinami krañcu je-
ziora odszukujemy wyp³yw rzeki z jeziora. Wp³ywamy na tzw.
"krótk¹ rzekê", dop³ywaj¹c do jeziora Gr¹dy. Jezioro Gr¹dy ma
powierzchniê 129,77 ha, œredni¹ g³êbokoœæ 4,7 m i rozci¹ga siê na
d³ugoœci oko³o 5 km. Po prawej stronie zostawiamy miejscowoœæ
Gr¹dy, z ciekawym wczesnoœredniowiecznym grodziskiem, po³o-
¿onym naprzeciw tej wsi, na wyraŸnie zaznaczaj¹cym siê cyplu,
a nastêpnie kierujemy siê w lewo, ku miejscowoœci Tarczyny.

Po przep³yniêciu kolejnym dwóch kilometrów (31,1 km
szlaku), kieruj¹c siê w stronê jego po³udniowego krañca, ku
ruinie drewnianego mostku, odnajdujemy wyp³yw z jeziora.
Przep³ywamy pod mostem drogowym na szosie Koszelewy-Lidz-
bark. W niewielkiej odleg³oœci od szlaku, po zachodniej stronie
znajduje siê u¿ytek ekologiczny "Torfowisko W¹pierskie".

Leniwie p³yn¹c¹ w tym miejscu rzek¹ dop³ywamy do ma-
lowniczo zalesionego na brzegach jeziora Zakrocz. Wyp³yw
z jeziora znajduje siê w po³udniowo-wschodniej jego czêœci.
Dop³ynêliœmy do 34,7 kilometra szlaku. Odcinek ten zaliczany
jest do najpiêkniejszych na naszej trasie i polecany jest na
jednodniowe wypady dla pocz¹tkuj¹cych kajakarzy. Na wschód
od szlaku po³o¿one jest uroczysko "Z¹bek", z dominacj¹ sosny
i œwierka. Uroczysko to wchodzi w sk³ad planowanego rezer-
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watu przyrody  "Ostoje Koszelewskie".
Natomiast na zachód od szlaku, za wzniesieniem moreno-

wym, znajduje siê kolejny obiekt przyrodniczy – proponowany
rezerwat przyrody "Jeleñskie Bagna". Jest to du¿y, ponad 100-
hektarowy kompleks torfowisk wysokich i przejœciowych, z trze-
ma zarastaj¹cymi, dystroficznymi jeziorami, z licznymi powierzch-
niami boru bagiennego oraz z wieloma osobliwoœciami flory.

P³yn¹c dalej mijamy utworzony na powierzchni oko³o 140
ha u¿ytek ekologiczny "Bladowo", w obrêbie którego dominuj¹
fitocenozy ³¹kowe.

Na 37,3 kilometrze szlaku mijamy miejscowoœæ Koty, po-
tem dop³ywamy do Podciborza (43 km szlaku). Tu od mostu
kolejowego wzmaga siê prêdkoœæ nurtu i p³yniêcie dalszym od-
cinkiem zalecane jest wytrawnym kajakarzom. W kolejnej mi-
janej miejscowoœci, wsi Cibórz, godnym poznania jest park pod-
worski ze starymi okazami drzew. Przep³ywamy pod mostem
drogowym na szosie Dzia³dowo-Lidzbark (uwaga – bystrze!) i
po 500 m dop³ywamy do spiêtrzenia wody przy starym m³ynie.

Z Ciborza do Lidzbarka p³yniemy silnie meandruj¹c¹
rzek¹, podziwiaj¹c rzadko na polskich rzekach spotykane urwi-
ste, wysokie do kilkunastu metrów, piaszczyste brzegi. Na
wysokoœci wsi Be³k (44,5 km szlaku), z lewej strony mijamy
ciek ³¹cz¹cy Wel z Wkr¹ (zwan¹ Dzia³dówk¹). Woda tutaj wp³y-
wa lub odp³ywa, w zale¿noœci od poziomu stanu wód w rze-
kach. We wsi Olszewo przep³ywamy pod drewnianym mostem
drogowym (46 km szlaku) i dop³ywamy do nieczynnego m³yna
we wsi Jamielnik (46,9 km szlaku), gdzie rzeka zmienia swój
kierunek z zachodniego na pó³nocny.

Dalsza trasa wiedzie przez teren projektowanego niegdyœ
u¿ytku ekologicznego "Okóle", zajmuj¹cego powierzchniê po-
nad 80 ha. U¿ytek ten obejmuje rzekê Wel i jej dolinê na po³u-
dnie od Lidzbarka i nowodworskiego kompleksu leœnego. Rze-
ka meandruje tu w g³êboko wciêtej dolinie. Podmok³e jej frag-
menty stwarzaj¹ dogodne warunki bytowania dla fauny, w tym
niemal wszystkich rodzimych gatunków p³azów. Po pokona-
niu tego stosunkowo trudnego odcinka, z licznymi przeszkoda-
mi, dop³ywamy do miasta Lidzbark,  do starego, czerwonego
m³yna, mijaj¹c jego próg lew¹ stron¹.

W Lidzbarku dop³ywaj¹c do Jeziora Lidzbarskiego przep³y-
wamy pod siedmioma mostami drogowymi i jednym kolejowym.
Niestety przy funkcjonuj¹cym  m³ynie wodnym i goœcinnym Cafe
Bar "Sekret" czeka nas ponad 40-metrowa przenoœka kajaków.

Bêd¹c w Lidzbarku nie sposób oprzeæ siê urokowi tego mia-
sta. Polecamy zwiedzenie gotyckiej baszty zamkowej, XIX-wiecz-
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nych spichrzów, koœcio³a pw. œw. Wojciecha (pochodz¹cego z XVIII
w.), poewanelickiego koœcio³a z ubieg³ego wieku, groty N.M.P z
1945 roku, a tak¿e (pierwszego w Polsce) Muzeum Po¿arnictwa
i Muzeum Przyrody. Lidzbark ma obecnie ponad 8 tys. miesz-
kañców, prawa miejskie posiada od 1301 roku.

Mo¿na tez odpocz¹æ nad brzegami jeziora. Jezioro
Lidzbarskie zajmuje powierzchnie 130,35 ha, jego œrednia
g³êbokoœæ wynosi 10,1 m, g³êbokoœæ maksymalna – 27,7 m,
maksymalna d³ugoœæ – 3,5 km.

Obserwujemy zainstalowany na jeziorze Ekoflox – urz¹-
dzenie s³u¿¹ce do poprawiania jakoœci wody. Liczne oœrodki
wczasowe zlokalizowane s¹ na po³udniowym brzegu jeziora.
Przy po³udniowo-zachodnim brzegu jeziora znajduje siê Nad-
leœnictwo Lidzbark i wiedzie Leœna Œcie¿ka Dydaktyczna.

Wyp³yw rzeki Wel z jeziora znajduje siê w pó³nocno-
wschodniej jego czêœci, tu¿ obok wp³ywu. Oddzielony jest od
niego piaszczystym pó³wyspem. Przep³ywamy przez niewiel-
kie jezioro Markowe, a nastêpnie pod mostem drogowym na
szosie Lidzbark-Brodnica. P³yniemy w kierunku wsi Kuroja-
dy, mijaj¹c malowniczy jar wzd³u¿ planowanego rezerwatu
przyrody "Las Nadwelski". Jest to kompleks  leœny porasta-
j¹cy pofa³dowany sandr, przeciêty dolin¹ rzeki Wel. Po zachod-
niej stronie znajduje siê niewielki, o powierzchni oko³o 3 ha,
u¿ytek ekologiczny "Kurojady", obejmuj¹cy zakola rzeki.
W  Kurojadach (57,5 km szlaku) jest kolejna przenoœka ka-
jaków lewym brzegiem (teren prywatny).

Po przep³yniêciu trzech kilometrów dop³ywamy do mostu
drogowego i uskoku na rzece przy nieczynnym m³ynie w Che³-
stach (60 km szlaku), nastêpnie przenosimy kajaki prawym
brzegiem. Tu¿ za m³ynem p³yniemy oko³o 400-metrowym by-
strzem. Przed kontynuacj¹ sp³ywu wymagane jest rozeznanie
z brzegu. Na pó³noc od wsi dolina rzeki jest podmok³a, poro-
œniêta szuwarami, stanowi¹cymi dogodne warunki bytowania
ptactwa wodnego. Teren ten objêty jest ochron¹ jako u¿ytek
ekologiczny "Che³sty". Rzeka p³ynie spokojnie, ale po pewnym
czasie przybiera charakter potoku górskiego.

Wp³ywamy w bardzo trudny odcinek. Przed nami "Piekie³-
ko", nazywane te¿ Piek³em. Jest to rezerwat przyrody, gdzie Wel
wcina siê g³êbokim jarem w wysoczyznê. Wartko p³yn¹ca i czêsto
zmieniaj¹ca kierunek rzeka oraz zwalone pnie drzew podnosz¹
atrakcyjnoœæ tego odcinka. Jest on przeznaczony dla bardziej
wprawnych kajakarzy, szczególnie przy niskich stanach wody,
kiedy wystaj¹ce kamienie nara¿aj¹ sprzêt na uszkodzenie.
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Obok nieistniej¹cej wsi Straszewy (67,5 km szlaku) znaj-
duje siê drewniany most, przed miniêciem którego wskazane
by³oby rozeznanie z brzegu (najbezpieczniej kajaki przenieœæ).
Kolejny mijany mostek, to most betonowy we wsi Trzcin (we
wsi sklep spo¿ywczy). P³yniemy teraz rzek¹ ³agodnie meandru-
j¹c¹ wœród pól.

We wsi Lorki przep³ywamy pod  mostem i dop³ywamy do
czynnego m³yna. Tu rzeka rozwidla siê na dwie odnogi, które
ponownie ³¹cz¹ siê po kilku kilometrach. Zachodnia, lewa od-
noga, zwana Ba³wank¹ napêdza m³yn i wiedzie w kierunku
Jeziora Tylickiego, zwanego te¿ Fabrycznym. Natomiast pra-
wa odnoga stanowi dawne, g³ówne koryto rzeki, napêdzaj¹ce
niegdyœ nieczynny obecnie m³yn. Proponujemy sp³yw ³agod-
niejsz¹ i ciekawsz¹ lew¹ odnog¹ rzeki.

Wp³ywamy na Jezioro Tylickie. Jest ono p³ytkie, po³o-
¿one na wysokoœci 98 m n.p.m., zajmuj¹ce powierzchniê oko³o
80 ha. Zaroœniête jest szuwarami, przez co wyp³yw znajduj¹cy
siê w pó³nocno-wschodniej czêœci jeziora (na prawym brzegu)
jest trudny do odnalezienia. Odnoga jeziora ³¹czy siê ze sta-
rym korytem rzeki. Jesteœmy na  80,7 kilometrze szlaku.  Prze-
p³ywamy pod  mostem  nieczynnej ju¿ linii kolejowej, potem
pod mostem drogowym (szosa Tylice-Linowiec). Po przep³yniê-
ciu oko³o 2 km na naszej trasie znajduje siê kolejny most dro-
gowy, na szosie Grodziczno-Nowe Miasto Lubawskie. Po pra-
wej stronie mijamy wieœ Jakubkowo i p³yniemy pod  mostem
drogowym (droga Jakubkowo-Kaczek). Po miniêciu mostu nurt
rzeki nagle przyspiesza. W okolicy wsi Kaczek, gdzie znajdu-
je siê prywatna elektrownia wodna, konieczna jest przenoœka.
Jednoczeœnie Wel zmienia swój bieg z pó³nocno-zachodniego
na zachodni. Zbli¿amy siê do miejscowoœci Bratian, gdzie znaj-
duj¹ siê ruiny zamku krzy¿ackiego z prze³omu XIII i XIV wie-
ku. W  Bratianie Wel ponownie rozwidla siê, p³yn¹c pod dwo-
ma mostami. Bieg rzeki Wel koñczy charakterystyczne rozle-
wisko. Koñczy siê jednoczeœnie trasa naszego sp³ywu. W Bra-
tianie Wel uchodzi do Drwêcy.

Szlak kajakowy przebiega przez tereny z dogodn¹ komu-
nikacj¹ kolejow¹ i autobusow¹. Na linii PKP Dzia³dowo-Lidz-
bark-Brodnica wysiadaæ mo¿na na stacji Lidzbark Miasto, na
linii Dzia³dowo-I³awa – na stacjach Tuczki lub Rybno, a na
linii Brodnica-I³awa – na stacji Bratian. Korzystaj¹c z komu-
nikacji PKS na trasie ̄ uromin-Olsztyn wysiadaæ mo¿na w miej-
scowoœciach Lidzbark, Koszelewki, Tuczki, Rybno, Szczupliny,
W¹dzyñ i D¹brówno, na trasie Dzia³dowo-Ostróda – w miej-
scowoœciach Kalbornia i D¹brówno,  a na trasie Dzia³dowo-
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I³awa – w miejscowoœciach Kalbornia, D¹brówno i Rybno.
Miejscami zakwaterowania dla uczestników sp³ywu mog¹ byæ pola

namiotowe w D¹brównie (ul. Dzia³dowska, nad jez. D¹browa Ma³a), w Ru-
mianie (Oœrodek Wypoczynkowy Fundacji polsko-belgijskiej, nad jez. Ru-
mian), w Rybnie (Kompleks Rekreacyjno-Sportowy, pla¿a nad jez. Zarybi-
nek) i w Lidzbarku (pla¿a miejska nad Jez. Lidzbarskim). Ponadto polecaj¹
siê oœrodki wypoczynkowe – Kalbornia, D¹brówno, Nowa Wieœ (PRID) i Lidz-
bark, a tak¿e kwatery prywatne w Rybnie i Lidzbarku (patrz rozdz. IX).

Opis szlaku powsta³ dziêki wspó³pracy Dyrekcji Welskiego Parku
Krajobrazowego z "Tygodnikiem Ciechanowskim". Zespó³ autorów dziê-
kuje wszystkim urzêdom, instytucjom i osobom bior¹cym udzia³ w two-
rzeniu niniejszego opisu, szczególne pracownikom Biura Planowania Prze-
strzennego w Ciechanowie.

4. Muzeum Przyrody

Pomys³ powo³ania tej placówki zrodzi³ siê w 1997 roku dziê-
ki wspó³pracy Parku z wolontariuszk¹ Korpusu Pokoju – Cas-
sandr¹ McCarney. Œrodki na urz¹dzenie muzeum uzyskano z
amerykañskiej fundacji SPA, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska w Ciechanowie oraz Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych w P³ocku. Uroczyste otwarcie
Muzeum nast¹pi³o 3 grudnia 1998 roku. Placówka zosta³a urz¹-
dzona jako sala edukacyjna dla dzieci i m³odzie¿y, jest te¿ pewn¹
propozycj¹ dla turystów odwiedzaj¹cych te okolice.

Zwiedzaj¹cy mog¹ zapoznaæ siê z flor¹ i faun¹ Parku. Zgro-
madzone eksponaty roœlin i zwierz¹t, w po³¹czeniu z ekspozycj¹
fotograficzn¹, daj¹ godzinê niezapomnianych wra¿eñ, u³atwiaj¹c
jednoczeœnie poznanie otaczaj¹cej nas przyrody. Przedstawiony
w nim œwiat roœlin i zwierz¹t zosta³ podzielony na odpowiednie
grupy, dziêki czemu ³atwiej jest zrozumieæ przynale¿noœæ syste-
matyczn¹ eksponowanych gatunków i zale¿noœci œrodowiskowe.

Zwierzêta nie stoj¹ w osobnych szklanych gablotach, ale
rozmieszczone s¹ w modelowych, naturalnych typach œrodo-
wisk, ukazuj¹cych jednoczeœnie zmiennoœæ przyrody zale¿nie
od warunków œrodowiskowych. W specjalnych gablotach
umieszczono zbiory owadów.

Œwiat roœlin zosta³ przedstawiony w postaci eksponatów ziel-
nikowych znajduj¹cych siê w kilkunastu wysuwanych gablotach,
w których gatunki zgrupowano wed³ug siedlisk. Wœród przedsta-
wionych egzemplarzy roœlin znajduj¹ siê gatunki zarówno po-
wszechnie spotykane, jak te¿ rzadkie, chronione i reliktowe.

Usytuowanie terenu przedstawiaj¹ wielkoformatowe
mapy. Jedn¹ z ciekawostek muzeum jest makieta Piekie³ka –
prze³omu rzeki Wel, który znajduje siê miêdzy Che³stami
a Straszewami. W muzeum wyeksponowano ponadto szereg
zdjêæ przyrodniczych, przedstawiaj¹cych walory okolicznego
krajobrazu. Podczas zwiedzania mo¿na równie¿ obejrzeæ po-
kaz slajdów i us³yszeæ g³osy ptaków i dŸwiêki przyrody. W Mu-
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zeum Przyrody znajduje siê równie¿ interesuj¹ca ekspozycja
ska³ i kamieni pochodz¹cych zarówno z terenu Parku, Polski
jak i ró¿nych stron œwiata. Loalizacjê miejsca pochodzenia u³a-
twiaj¹ za³¹czone do ekspozycji czytelne mapy.

Muzeum Przyrody mieœci siê przy ul. Akacjowej 19 w Lidz-
barku Welskim, w budynku Przedszkola Miejskiego. Zwiedzaæ
je mo¿na od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-16, po wcze-
œniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (023) 698 10 36).
Muzeum planuje siê umieœciæ obok Muzeum Etnograficznego
przy siedzibie Parku.

5. Muzeum Etnograficzne

Utworzone przy siedzibie Parku w Jeleniu w 2001 roku
dziêki zaanga¿owaniu wolontariusza Amerykañskiego Korpu-
su Pokoju, Olivera Chilsona, który realizowa³ projekt sfinan-
sowany przez fundusz Small Project Assistance. Obejmuje eks-
pozycjê kilkudziesiêciu eksponatów - przedmiotów codzienne-
go u¿ytku, którymi pos³ugiwano siê na przestrzeni wieków.
W gablotach umieszczono zdjêcia najcenniejszych zabytków
architektury - zabytkowej zabudowy wiejskiej, ocala³ych z wojen
budynku kamienic w Lidzbarku oraz licznych obiektów sakral-
nych. Ekspozycja wzbogacona jest o kopie starych fotografii
Lidzbarka i okolic z prze³omu XIX i XX wieku. Muzeum Etno-
graficzne mo¿na zwiedzaæ w godzinach pracy. Grupy zorgani-
zowane mog¹ skorzystaæ z miejsca na ognisko i zwiedziæ rów-
nie¿ œcie¿kê dydaktyczn¹ przy siedzibie.

Najpiêkniejsze miejsca i punkty widokowe na terenie Parku:

*** punkt widokowy na wysokim, pó³nocnym brzegu jeziora Rumian w
Nowej Wsi Ostródzkiej

*** Piekie³ko – górski odcinek rzeki Wel pomiêdzy Che³stami a Stra-
szewami

*** W¹piersk – widok z szosy na jezioro Jeleñskie i Bagno Koziana
*** drewniany koœció³ w Rumianie z 1714 roku, szczególnie jego bogate

wnêtrze
** Las Nadwelski – jar, którym p³ynie rzeka Wel, tu¿ za Lidzbarkiem

na pó³noc
** obszar gminy Grodziczno, silnie zró¿nicowany hipsometrycznie –

szczególnie w okolicach Trzcina
i Lorek

** Lesiak – m³yn i niewielkie jeziorko przy szosie z Rumiana do Gro-
szek

** jeziora: Gr¹dy, Kie³piñskie i Lidzbarskie
* rezerwat  "Bagno Koziana"
* rezerwat "Ostrów Tarczyñski"
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VII.  S£OWNICZEK TRUDNIEJSZYCH
TERMINÓW

Bartnictwo – pszczelarstwo leœne, pierwotna hodowla pszczó³ w bar-
ciach tj. w dziuplach najczêœciej pod³u¿nie wydr¹¿onych w starych dê-
bach lub sosnach; nad barciami sprawowa³ opiekê bartnik; w Polsce bart-
nictwo przetrwa³o do po³owy XIX wieku.
Biocenoza – wszystkie ¿ywe organizmy (zwierzêta i roœliny), wystêpuj¹-
ce w ekosystemie; ¿ywe czêœci ekosystemu.
Biogeny – pierwiastki biogenne (chemiczne) niezbêdne do ¿ycia roœlin;
w hydrobiologii pierwiastki odpowiedzialne s¹ za wzrost ¿yznoœci jezior –
g³ównie N- azot, P – fosfor, K – potas.
Biotop – œrodowisko wyró¿niaj¹ce siê okreœlonym zespo³em warunków
ekologicznych, wyp³ywaj¹cych bezpoœrednio lub poœrednio na ¿yj¹ce w
nim organizmy roœlinne i zwierzêce.
Borealne roœliny, zwierzêta –  wystêpuj¹ce w krajach pó³nocnych lub stam-
t¹d pochodz¹ce.
Bór – leœna formacja roœlinna z³o¿ona z drzew iglastych (np..sosny); bory
wystêpuj¹ na glebach ubogich, piaszczystych, suchych.
Dzia³ wodny – linia oddzielaj¹ca dorzecza, wyznaczona na podstawie
rozdzia³u sp³ywu powierzchniowego wód do dwóch ró¿nych rzek.
Ekologia – dzia³ nauk biologicznych o strukturze i funkcjonowaniu przy-
rody, o wzajemnych relacjach miêdzy organizmami, a tak¿e miêdzy orga-
nizmami i œrodowiskiem.
Ekosystem – uk³ad przyrodniczy o znacznej trwa³oœci, sk³adaj¹cy siê z
organizmów ¿ywych (biocenoza) i œrodowiska fizycznego (siedlisko, bio-
top) wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych,
Epifit – roœlina (albo porost i grzyb) nie korzeni¹ca siê w glebie, lecz
rosn¹ca na innej roœlinie np. porosty na ga³êziach drzew.
Eutrofizacja – nagromadzenie siê substancji pokarmowych w iloœciach
wiêkszych, ni¿ mog¹ ulec biochemicznemu rozk³adowi; wynikiem eutrofi-
zacji jest nadmierny rozwój planktonu, nastêpnie gromadzenie siê gnil-
nych osadów dennych, zamulenie zbiornika.
Fitocenoza – roœlinny sk³adnik biocenozy, konkretny komponent eko-
systemu.
Fitosocjologia – nauka o zbiorowiskach roœlinnych, zajmuj¹ca siê kla-
syfikacj¹ i badaniem procesów w nich zachodz¹cych.
Fizjograficzny podzia³ Polski – podzia³ Polski na krainy geograficzne
w zale¿noœci od rzeŸby terenu i innych cech œrodowiska geograficznego;
podstawowe jednostki – mezoregiony, zgrupowane s¹ w makroregionach,
te w podprowincjach, a nastêpnie w prowincjach.
Gleba – powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powsta³a ze ska³y
macierzystej, na któr¹ dzia³aj¹ czynniki takie jak: woda, klimat, rzeŸba i
roœliny.
Gr¹d – typ ekosystemu leœnego o wielogatunkowym drzewostanie liœcia-
stym z udzia³em graba i lipy, wystêpuj¹cy na ¿yznych siedliskach.
Grodzisko – zespó³ wa³ów i rowów, pozosta³oœci po grodzie obronnym,
zwykle z okresu wczesnego œredniowiecza.
Jeziora dymiktyczne – jeziora mieszane (natleniane) dwukrotnie w ci¹-
gu roku jesieni¹ i wiosn¹.
Jeziora dystroficzne – jeziora o du¿ej zawartoœci kwasów humusowych,
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nadaj¹cych wodzie brunatne lub czarne zabarwienie, o niskim pH wody,
tworz¹ce siê na obszarze torfowisk wysokich
Jeziora eutroficzne – jeziora ¿yzne, bogate w substancje od¿ywcze, z
bogat¹ flor¹ i faun¹, czêsto z pojawiaj¹cymi siê zakwitami glonów, domi-
nuj¹ce w Polsce
Jeziora mezotroficzne –  poœrednia forma pomiêdzy jeziorami eutro-
ficznymi a jeziorami oligotroficznym; najczêœciej s¹ to jeziora p³ytkie z
bujnie rozwiniêt¹ roœlinnoœci¹ wodn¹.
Jeziora oligotroficzne – typ jezior o wodach ubogich w sk³adniki po-
karmowe, gdzie rozwija siê niewiele gatunków roœlin i zwierz¹t; woda
jest tu czysta, a jej przezroczystoœæ siêga kilkunastu lub wiêcej metrów.
Jeziora polimiktyczne – jeziora p³ytkie, wielokrotnie mieszane (natle-
niane) w ci¹gu roku.
Jeziora rynnowe – typ jezior polodowcowych, zajmuj¹cych miejsca w
dnach rynien podlodowcowych; s¹ one d³ugie, w¹skie, o stromych brze-
gach, znacznych g³êbokoœciach i nierównym dnie.
Kapta¿ rzeczny – (przeci¹gniêcie) zdobycie górnego odcinka rzeki s³a-
biej eroduj¹cej przez rzekê aktywniejsz¹, zachodzi g³ównie wskutek sil-
niejszej erozji wstecznej jednej z rzek.
Kem – pagórek, wa³ o wysokoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów, zbu-
dowany z warstwowych piasków lub ¿wirów osadzonych w szczelinach
b¹dŸ rozpadlinach stagnuj¹cego lub zmar³ego lodowca.
Klasy wieku – (w leœnictwie) umowny okres, zwykle dwudziestoletni,
umo¿liwiaj¹cy zbiorcze zgrupowanie drzewostanów wg ich wieku; I klasa
– drzewostany do 20 lat, II klasa 20-40 lat, III klasa 40-60 lat, IV klasa
60-80 lat, V klasa 80-100 lat, VI klasa 100-120 lat.
Litoral – strefa przybrze¿na zbiorników wodnych.
Lód martwy – bry³y lodowe oddzielone od lodowca w czasie jego cofania,
czêsto przykryte osadami morenowymi i wskutek tego topniej¹cymi po-
woli.
£êg – typ zbiorowiska leœnego o bogatym podszycie i runie, wystêpuj¹ce-
go w dolinach rzek i strumieni, na ¿yznych glebach okresowo zalewa-
nych.
Monokultura – jednogatunkowa uprawa danego gatunku roœliny np.
kukurydzy, sosny.
Morena czo³owa – naniesiony przez l¹dolód materia³ skalny (¿wiry, pia-
ski, g³azy, i³y, gliny zwa³owe) w formie wa³ów i wzgórz wzd³u¿ czo³a lo-
dowca w okresie jego d³u¿szego postoju.
Morena denna – lekko falista lub p³aska powierzchnia ziemi, zbudowa-
na g³ównie z gliny.
Mszar – miejsce silnie podmok³e, o pokrywie roœlinnej zdominowanej przez
torfowce, akumuluj¹ce z³o¿e torfowe torfu wysokiego lub przejœciowego.
Ols – typ zbiorowiska leœnego na terenach bagiennych (o wysokim pozio-
mie wody gruntowej), w którym dominuje olsza czarna.
Oz – wa³ z piasku i ¿wiru d³ugoœci nawet kilkudziesiêciu kilometrów i
wysokoœci do trzydziestu metrów, zwykle o krêtym przebiegu i falistej linii
grzbietowej, utworzony przez wody wyp³ywaj¹ce ze szczeliny lodowca.
Park krajobrazowy – obszar chroniony ze wzglêdu na wartoœci przy-
rodnicze, historyczne, kulturowe, którego celem utworzenia jest zacho-
wanie i upowszechnianie tych wartoœci w warunkach racjonalnego gospo-
darowania.
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Prze³omowy odcinek rzeki – odcinek doliny rzecznej o w¹skim dnie i
stromych zboczach, w którym rzeka przep³ywa (przedziera siê) przez
wynios³oœci terenu.
Regionalizacja przyrodniczo-leœna – podzia³ kraju na jednostki przy-
rodniczo-leœne tj. krainy, dzielnice, mezoregiony, umo¿liwiaj¹ce optymal-
ne wykorzystanie œrodowiska przyrodniczego w gospodarce leœnej.
Relikt glacjalny – gatunek roœliny lub zwierzêcia w dawniejszych okre-
sach geologicznych rozpowszechniony, a obecnie wystêpuj¹cy przewa¿nie
tylko na nielicznych, czêsto pojedynczych stanowiskach.
Rynna subglacjalna (podlodowcowa) – d³ugie, w¹skie i g³êbokie obni¿e-
nie o stromych zboczach, czêsto wype³nione wodami jezior (zwanych je-
ziorami rynnowymi) lub ciekami (np. rzeki, strumienie).
Sandr (równina sandrowa) – szeroka, p³aska równina powsta³a przez
osadzanie siê piasków i ¿wirów z wytapiaj¹cego siê lodowca na przedpolu
moreny czo³owej.
Siedlisko – inaczej biotop, przestrzeñ zasiedlana przez dany organizm
lub grupê organizmów; czêsto rozumiane jako zespó³ fizycznych (nieo¿y-
wionych) czynników tej przestrzeni np.: temperatura, nas³onecznienie,
wiatr, rodzaj gleby itp.
Smolarstwo – dawna dziedzina gospodarki leœnej, dostarczaj¹ca g³ów-
nie smo³y i dziegciu z drewna poddanego termicznemu rozk³adowi w do-
³ach, miele¿ach, z czasem w specjalnych piecach; smolarnie w puszczach
rozwinê³y siê w œredniowieczu i trwa³y do po³owy XIX wieku.
Spadek rzeki – ró¿nica poziomów wody na odcinku rzeki okreœlana w
promilach(‰) lub procentach (%).
Synantropizacja – ogó³ zmian zachodz¹cych w przyrodzie pod wp³y-
wem dzia³alnoœci cz³owieka, a prowadz¹cych przede wszystkim do zastê-
powania uk³adów naturalnych uk³adami wtórnymi i do zacierania swo-
istoœci lokalnej przyrody.
Torfowisko niskie – torfowisko eutroficzne (¿yzne), zasilane ¿yznymi
wodami przep³ywowymi, poroœniête przez roœlinnoœæ szuwarow¹, turzy-
cowiskow¹ i mechowiskow¹, najczêœciej wystêpuj¹ce w dolinach cieków
wodnych.
Torfowisko przejœciowe – torfowisko mezotroficzne (œrednio ¿yzne),
zasilane wodami rozmaitego pochodzenia, najczêœciej z dominacj¹ wód
opadowych, poroœniête najczêœciej przez roœlinnoœæ mechowiskow¹ lub
mszarn¹.
Torfowisko wysokie – torfowisko oligotroficzne (ubogie), zasilane wo-
dami opadowymi, poroœniête przez roœlinnoœæ mszarn¹, m.in. z mchami
torfowcami i krzewinkami z rodziny wrzosowatych; czêsto wype³niaj¹ce
bezodp³ywowe zag³êbienia.
U¿ytek ekologiczny – obiekt prawnie chroniony; miejsce o wartoœcio-
wych cechach przyrodniczych i du¿ej ró¿norodnoœci biologicznej.
Wytopisko – zaklês³oœæ terenu powsta³a po wytopieniu siê zasypanych
osadami lodowcowymi bry³ martwego lodu.
Zespó³ roœlinny – zbiorowisko roœlinne cechuj¹ce siê udzia³em gatun-
ków charakterystycznych (swoistych) oraz powtarzaln¹ kombinacj¹ ga-
tunków wchodz¹cych w jego sk³ad.
Zlewnia – obszar, z którego woda sp³ywa do rzeki lub jeziora wraz z
ca³ym systemem strumieni i innych dop³ywów.
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VIII. SUMMARY

Welski Landscape Park (Welski Park Krajobrazowy) was
created  December 18, 1995, in the former province of Ciecha-
nów with a surface are of 20,057 hectares, including 3,793
hectares of buffer zones.  A half year later 4,180 hectares were
added from the former province of Toruñ.  The most attractive
part of the river Wel flows in the park through numerous la-
kes, and there are many more beautiful lakes, peat bogs, and
forests.

The largest amount of land in the Park (with buffer zo-
nes) is devoted to farming (57%), then comes forests (31%),
waters (5%), and other (7%).  In the years 1990-95, much of
Welski Landscape Park was a buffer zone of Górznieñsko-Lidz-
barski Landscape Park.  However, it became obvious that the
area now known as Welski Landscape Park with the river Wel,
peatbogs and lakes was vastly different from Górznieñsko-Lidz-
barski Landscape Park, and required different administration.
So the two were divided.

The geography of Welski Landscape Park was determi-
ned by baltic glaciation.  This created a very interesting sculp-
ture of moraines, sandy plains, and post glacial troughs (often
water-filled).  The Park is divided into two mezoregions, the
hill Lubawski and the plain Urszulewska.  The Wel flows ro-
ughly along the boundary between the two, through numero-
us lakes.  Wel is not a big river, but provides one of the most
interesting kayaking routes in Poland.  North of Lidzbark, in
the area of Che³sty, the Wel becomes a rushing mountain stre-
am.  Fish species occur here which are more characteristic of
mountains, such as the river trout, the sea trout, the europe-
an grayling, and the stream lamprey.  Rocks in the streambed
can be found covered with the rare (in the lowlands) red algae
Hildenbrandia rivularis.  Bird watchers, with a little luck,
might have the pleasure of seeing a brown dipper, usually fo-
und in the foothills.

Scientists of natural history became interested in the area
in the 19th century.  The earliest investigators were teams of
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German botanists because the area of the Wel was at that
time located in Eastern Prussia (administrative district- ni-
dzicki (Kreis Neidenburg) and also in Western Prussia (admi-
nistrative districts lubawski-Kreis Lobau and brodnicki-Kreis
Strasburg).  Researchers making the greatest contributions at
this time were: H. Preuss, H.v. Klinggraeff, W. Wangerin, E.F.
Ahlfrengren, and E. Rosenbohm.  A Polish researcher named
Z. Czubiñski began work in the 1930's in this area.  In the
1970's many articles and publications appeared about the area
from the Nicholas Copernicus University in Toruñ and the
University of Agriculture end Technology in Olsztyn.  Master's
theses, records of precious objects, and reports from scientific
excursions were published relating to the Park.

In Welski Landscape Park, the flora is unusually rich and
varied.  Recent investigations revealed many protected and
rare plants.  There are 45 species of protected vascular plants:
fragrant orchid Gymnadenia conopsea, narrow-leafed marsh
orchid Dactylorhiza traunsteineri, fen orchid Liparis loeselii,
adder's-mouth orchid Malaxis monophyllos, bird's nest orchid
Neottia nidus-avis, giant horsetail Equisetum telmateia, twin-
flower Linnaea borealis, european bugbane Cimicifuga euro-
pa and many others.   Another interesting group of plants is
the relicts from the postglacial period, which once appeared in
great numbers: marsh saxifrage Saxifraga hirculus-the most
rare species in the park, shrubby birch Betula humilis, strin-
ged sedge Carex chordorrhiza, jacob's ladder Polemonium ca-
eruleum, marsh violet Viola epipsila, arnica Arnica montana,
reddish pondweed Potamogeton alpinus, twinflower Linnaea
borealis, and, among the mosses are Paludella squarosa, He-
lodium balandowii, Tomenthypnum nitens, Scorpidium scor-
pioides, and Cinclidium stygium.  Most of the rare and protec-
ted plants grow in the peatbogs and forests.  The greatest con-
centrations of them are to be found in the areas of Murawki,
Kopaniarze, and Rybno.

Of the vertebrate animals, there are about 300 species in
the Park, the largest group being the birds.  The rare species
of birds which have breeding areas in the park include: lesser
spotted eagle Aquila pomarina, goldeneye Bucephala clangu-
la, black stork Ciconia nigra, redbacked shrike Lanius collu-
rio, black kite Milvus migrans, red kite Milvus milvus, hoopoe
Upupa epops, wood sandpiper Tringa glareola, common sand-
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piper Actitis hypoleucos, and common crane Grus grus.  These
species occur most often in the swamps, peat bogs, lakes and
rivers.  Some species merely pass through the area, and don't
breed here.  Among these are rare species such as the whiteta-
iled eagle Haliaeetus albicilla, osprey Pandion haliaetus, who-
oper swan Cygnus cygnus, canadian goose Branta canadensis,
long-tailed duck Clangula hyemalis, dipper Cinclus cinclus,
black throated diver Gavia arctica, common scoter Malanitta
nigra, and ruff Philomachus pugnax.

There are 47 species of mammals in the Park.  Some of
the more common are roe deer Capreolus capreolus, stag Ce-
rvus elaphus, red fox Vulpes vulpes, wild pig Sus scrofa, red
squirrel Sciurus vulgaris, and Natterer's bat Myotis nattere-
ri.  Rare species that can be found include the northern birch
mouse Sicista betulina, river otter Lutra lutra, common noc-
tule Nyctalus noctula, Leisler's bat Nyctalus leisleri, and com-
mon barbastelle Barbastella barbastellus.  Rare species of
amphibians and reptiles include green toad Bufo viridis, run-
ning toad Bufo calamita, fire-bellied toad Bombina bombina,
tree frog Hyla arborea, common northern viper Vipera berus,
grass snake Natrix natrix, green lizard Lacerta viridis, and
mud turtle Emys orbicularis.

The most environmentally sensitive areas of the Park have
been given strict protection.  These preserves are Ostrów Tar-
czyñski, Bagno Koziana, and Czapliniec Werski.  Four addi-
tional areas, Bladowo, Torfowisko W¹pierskie, Che³sty and
Kurojady have lesser degrees of protection.  An area proposed
for the status of preserve is Torfowisko Kopaniarze, which
straddles the river Wel south of Kopaniarze, and is the best
example of a typical low peatbog in the Park and the region.
Torfowisko Kopaniarze contains many relict and protected
species of plants.

There are also some nature trails and bicycle paths to be
found in the Park.  Among these are the nature trail on the
"Neliwa Lake", the nature trail near Lake Lidzbark, and the
bicycle paths: to the "Piekie³ko" and the bicyle path around
Lake Rumian.  These provide attractive views of the most sce-
nic lakes of Welski Landscape Park.

In addition to the natural attractions, one should visit
the Muzeum Przyrody in the municipal nursery school in Lidz-
bark.  Here are a number of prepared animal exhibits, prese-
rved plants, show-cases of insects, and many beautiful pictu-
res.  Fully supplanted with a slide show accompanied by the
songs of birds, a visit here will provide a overview of nature
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and leave an unforgettable impression.
Many of the crossroads in the Park have beautiful shri-

nes (kapliczki) watching them.  They are varied in shape and
design, and well worth looking at.

This guide provides phone numbers and addresses of in-
stitutions which can be of assistance to tourists under the he-
ading "Informacje praktyczne".  So welcome to Welski Land-
scape Park and enjoy the beauty of the area.
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IX. INFORMACJE PRAKTYCZNE

Oœrodki Wczasowe
Oœrodek Parkowy
13-230 Lidzbark, ul. Leœniczówka 7.
tel.(0-23) 696 11 27 tel. kom. 0604 185 106

Oœrodek Wczasowy „LECH”- Miros³awa Lech
13-230 Lidzbark - Leœniczówka
tel.(023)696-13-19,696-13-44
0606-851-883

Przedsiêbiorstwo Turystyczno Us³ugowe „Jêdruœ”
L.A. Byliñscy, ul. S³oneczna 8, 13 - 230 Lidzbark
Oœrodek Danusia (od 1 kwietnia) 023/ 696 11 52
Dom (przed i po sezonie) 023/ 696 14 92
Andrzej Byliñski (ca³¹ dobê) 0604 980 915

Oœrodek Wypoczynkowy „Pod Lipami” Pawe³ Byliñski
ul. Lipowa 46,13-230 Lidzbark
Tel. 0-23 696-12-49, 0-604-986-285

Oœrodek Wczasowy „Dar Serca”
W³adys³aw Bielicki
13-230 Lidzbark ul. Lipowa
tel. 023 6961512 (godz. 7.00-15.00)
tel. 023 6961843 (po godz. 15.00)
tel. do oœrodka 023 6961357

Oœrodek Wypoczynkowy TP S.A.
Rybno
tel. (023) 6966889
                                                                                                                                                                                                                                                                
Hotele
Hotel „MARIO”
13-230 Lidzbark, ul. Brzozowa 19/23,
tel. (023) 696 35 53, 696 35 54, fax. 696 35 52

Pokoje goœcinne Poczty Polskiej
Lidzbark ul. Dworcowa 8,
tel. 023/696 11 08, 0502 019270
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Pola namiotowe
Pole namiotowe
Piaseczno
tel. 023/ 696 15 10, 696 24 35
www.piaseczno.prv.pl

Pole namiotowe „Farma Noego” (jazda konna)
Kie³piny 38
tel. 023/ 676 58 38, 0606 134 679
www.farmanoego.prv.pl

Pole namiotowe
Pla¿a Miejska Lidzbark
tel. 023/ 696 13 97

Restauracje
„Kejbar” Lidzbark, ul. Nowy Rynek 9, tel.(0-23) 69 61 299
„Mario” Lidzbark, ul. Brzozowa 19/23, tel. (0-23) 696 35 53,
0606 129 025
„Chata” Lidzbark, ul. Nowa 11, tel.(0-23) 69 61 003
,,Œwitezianka” Rybno ul. Sportowa 22a (023) 69 66 786

Kawiarnie
„Azyl” Lidzbark, ul. Zieluñska 11, tel.(0-23) 69 63 012
„Jêdruœ”, Lidzbark, ul. Ogrodowa, tel.(0-23) 69 61 917
„Sekret”, Lidzbark, ul. M³yñska 19, tel.(0-23) 69 61 898
„Sekret-Bis” Lidzbark, ul. Leœniczówka 4 (pla¿a miejska)

Bary
„Club”, Lidzbark, ul. Dzia³dowska
„Jarko” Lidzbark, ul. Dworzec G³ówny 3,  tel, (0-23) 69 61 084
„Bar Piwny Gr¹¿awski”, Lidzbark  ul. Dzia³dowska
,,Jezioranka” Rybno ul. Wyzwolenia 63 tel. (023) 69 66 021
Bar, Grodziczno tel. – (056) 4729122

Kwatery Prywatne
Renata i Jan Nieœcierewicz
ul. Jarzêbinowa
13-230 Lidzbark
tel. 023/ 696 17 88

ul. Nowa 27
Piotr Koz³owski
13 – 230 Lidzbark
tel. 023/ 696 17 34
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ul. Akacjowa 24
13 - 230 Lidzbark
tel. 023/ 696 12 55

Pokoje do wynajêcia
tel. 0500 270 522

Gospodarstwo agroturystyczne
Monika i Ryszard Kordalscy
Jeleñ 82, 13 - 230 Lidzbark
tel. 023/ 698 10 51

Iwona Ma³kowska
Jeleñ 44
13-230 Lidzbark Welski
tel. (0-23) 698 10 99

Rybka Bo¿ena
tel. 023/ 698 10 14
W¹piersk 40 a, 13 - 230 Lidzbark

Dorota Grabowska
Jeleñ 18, 13 - 230 Lidzbark
tel. 023/ 698 10 31

Krystyna i Jerzy Grabowscy
13-230 Lidzbark
ul. Stare Miasto 46
telefon dom.: (0 23) 696 20 00
telefon kom.: 692783515

Bo¿ena i Ludwik Romanowscy
Jeleñ 22, 13 - 230 Lidzbark
tel. 023/ 698 10 61

Dorota Zalewska
Jeleñ 29, 13 - 230 Lidzbark
tel. 023/ 698 10 57, 0509 103 152

„Zielona chatka nad jeziorem”
Wery 5, ok. 12 km od Lidzbarka
tel. 0501 201 107 lub 023/ 696 19 83 - do godz. 17.00
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Informacja PKP
tel. (23) 696 15 18

Informacja PKS
tel. (23) 697 21 29

Informacje Turystyczne
Lidzbark ul. Dworcowa 2  tel. (23) 696 11 82,
Dzia³dowo tel.  (023) 697 5940
Nowe Miasto Lubawskie (056) 47 445 00

Muzea
Warmiñsko Mazurskie Muzeum Po¿arnictwa ul. Nowy
Rynek Lidzbark (023) 696-17-17
Przyrody Zarz¹dzaj¹cy Welski Park Krajobrazowy. Wizyty po
uzgodnieniu telefonicznym (023)698-10-36
Etnograficzne (023)698-10-36 Jeleñ 84

Urzêdy
Urz¹d Miasta i Gminy, Lidzbark, ul. S¹dowa 21, tel. (012) 696-15-02,
Urz¹d Pocztowy, Lidzbark, ul. Dworcowa 8, tel. (023) 696-11-08,
Poczta Polska PPUP, Rybno, tel. (023) 696-60-19,
Urz¹d Gminy, Rybno, tel. (023) 696-60-56,
Poczta Polska PPUP Urz¹d Pocztowy, P³oœnica, ul. Dworco-
wa 10, tel. (023) 696-80-49,
Urz¹d Gminy, P³oœnica, ul. Dworcowa,  tel. 0 23 696 8008,
fax 0 23 696 8005
Urz¹d Gminy, Grodziczno, tel. (056) 474-41-26,
Urz¹d Pocztowy, Grodziczno, tel. (056) 474-41-79.

Nadleœnictwo
Nadleœnictwo Lidzbark, Lidzbark, tel. (023) 696-15-12.
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