
DOLINA DRWĘCY
(PLH 280001)

Powierzchnia obszaru: 12561.56 ha



Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Kurzętnik.

Parki krajobrazowe: Brodnicki PK

Rezerwaty przyrody: Rzeka Drwęca, Bagno Mostki, Żurawie Bagno,

Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny

Obszary chronionego krajobrazu: Dolina Dolnej Drwęcy

Pomniki przyrody: Grupa trzech głazów narzutowych w Kurzętniku, Głaz 

narzutowy w parku podworskim w Kurzętniku, Drzewo modrzew 

europejski w Brzoziu Lubawskim



Informacje na temat badanego obszaru Natura 2000 na stronie:

Nadleśnictwa Brodnica, do którego należy badana gmina: 
http://www.brodnica.torun.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.VorRMPHzutJ



Instytucje publiczne i firmy podejmujące działania na rzecz ochrony obszaru 
Dolina Drwęcy:

LGD Ziemia Lubawska 
organizacja spływów kajakowych 

Spływy Drwęcą 
coroczna akcja sprzątania rzeki 

Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
organizacja Dni Drwęcy 

PZW Toruń
zarybianie rzeki, przedziwdziałanie kłusownictwu



Przedmiot ochrony Doliny Drwęcy

3130 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 
3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 
3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 
6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
9160 grąd subatlantycki 
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 



Przedmiot ochrony Doliny Drwęcy

1617 Angelica palustris starodub łąkowy 
1337 Castor fiber bóbr europejski 
1355 Lutra lutra wydra 
1166 Triturus cristatus traszka grzebieniasta 
1188 Bombina bombina kumak nizinny 
1099 Lampetra fluviatilis minóg rzeczny 
1106 Salmo salar łosoś atlantycki 
1130 Aspius aspius boleń 
1145 Misgurnus fossilis piskorz 
1149 Cobitis taenia koza 
1163 Cottus gobio głowacz białopłetwy 
5339 Rhodeus sericeus amarus różanka 
1014 Vertigo angustior poczwarówka zwężona 
1016 Vertigo moulinsiana poczwarówka jajowata 
4056 Anisus vorticulus zatoczek łamliwy 
2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
3110 jeziora lobeliowe

 



Cele zadań ochronnych wytyczonych w Planie zadań ochronnych dla 
obszaru Dolina Drwęcy

3130 - Uzupełnienie stanu wiedzy (rozpoznanie warunków tworzenia się siedliska w ramach 
corocznego monitoringu umożliwi określenie stanu i warunków wykształcania się siedlisk) oraz, w 
razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie koniecznych działań ochronnych. 
3150, 7140, 3260 - Utrzymanie niepogorszonego stanu siedliska oraz powierzchni.
3160 - Utrzymanie niepogorszonego stanu siedliska oraz powierzchni; utrzymanie jeziorek 
dystroficznych wolnych od presji rekreacji, wędkarstwa i użytkowania rybackiego. 
6430 - Utrzymanie niepogorszonego stanu siedliska oraz powierzchni; uzupełnienie stanu wiedzy 
oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie koniecznych działań ochronnych. 
6510 - Utrzymanie niepogorszonego stanu siedliska; uzupełnienie wiedzy na temat występowania i 
zachowania płatów siedliska. 
9160, 9170, 91D0, 91E0 - Utrzymanie niepogorszonego stanu siedliska oraz powierzchni; poprawa 
wskaźnika martwego drewna w drzewostanie do oceny nie niższej niż U1. 
1617 - Uzupełnienie stanu wiedzy na temat występowania gatunku w obszarze i oceny zachowania 
populacji oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie koniecznych działań ochronnych. 



Cele zadań ochronnych wytyczonych w Planie zadań ochronnych dla 
obszaru Dolina Drwęcy

1337, 1355, 1166, 1188 - Utrzymanie niepogorszonego stanu populacji oraz siedliska gatunku. 
Zachowanie istniejących warunków naturalnego rozwoju populacji. Uzupełnienie stanu wiedzy. 
1099, 1130, 1149, 1145, 1163, 5339 - Utrzymanie niepogorszonego stanu populacji oraz siedliska 
gatunku. Poprawa stanu siedliska w zakresie ciągłości cieku (migracji) do poziomu U1. Przywrócenie i 
utrzymanie drożności Drwęcy dla gatunku. Utrzymanie niepogorszonego stanu populacji poprzez 
zmniejszenie presji kłusowniczej. Uzupełnienie stanu wiedzy. 
1106 - Poprawa stanu siedliska w zakresie ciągłości cieku (migracji) do poziomu U1. Przywrócenie i 
utrzymanie drożności Drwęcy dla gatunku. Utrzymanie niepogorszonego stanu populacji poprzez 
zmniejszenie presji kłusowniczej, wprowadzenie rozwiązań w zakresie poprawy warunków migracji 
oraz naturalnego utrzymania populacji. Kontynuacja działań z zakresu zarybiania łososiem (w chwili 
obecnej niezbędna dla utrzymania populacji). Uzupełnienie stanu wiedzy. 
1014, 1016, 4056 - Utrzymanie niepogorszonego stanu populacji oraz siedliska gatunku.  Vertigo 
moulinsiana poczwarówka jajowata 
2330, 3110 - Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji Standardowego 
Formularza Danych.  



Stan ochrony w obszarze Dolina Drwęcy

Zostały zbudowane dwie przepławki na piętrzeniach w Lubiczu.  

W harmonogramie PZW Toruń umieszczone jest prowadzenie zarybień od 15.03 do 31.05. 

W Zasadach Wędkowania uwzględnił jedynie okres i wymiary ochronne dla bolenia, obowiązują 

całkowite zakazy wędkowania   w okresie zarybiania i tarła. 

LGD Ziemia Lubawska i LGD Łączy Nas Kanała Elbądzki wydały  przewodnik dla kajakarzy,  w 

którym również wytyczony jest szlak Rzeką Drwęcą. 

W gminie Kurzętnik zachowane są łąki  nad Drwęcą w stanie dobrym, użytkowane są zgodnie z 

przenzaczeniem i regularnie wykaszane z zachowaniem okresów ochronnych ptaków.  

Dolina Drwęcy
[źródło: domena publiczna]



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
Doliny Drwęcy

W Planie zadań ochronnych obszaru został umieszczony wykaz zmian w istniejącym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mieście Toruń oraz istniejącym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000

Dolina Drwęcy
[źródło: domena publiczna]



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie 
na obszar Doliny Drwęcy

Został wyznaczony zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych w pasie 8 km od Drwęcy 
będący korytarzem przelotów ptaków

[http://www.pomorska.pl/rolnictwo/art/7225068,wyrosnie-nam-tutaj-las-wiatrakow-sa-juz-wstepnie-wyznaczone-
miejsca-gdzie-moga-powstawac-farmy,id,t.html]



Dziękuję za uwagę


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

