
OSTOJA BRODNICKA
(PLH 040036)

Powierzchnia obszaru: 4176.86 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 
Ostoja Brodnicka:

Brodnicki Park Krajobrazowy 
czynna ochrona obszaru, wydawanie opinii dla inwestycji, działania 

edukacyjne;

Nadleśnictwo Brodnica
działania ochronne lasów, działania edukacyjne

Stowarzyszenie Ostoja Brodnicka
promowanie turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej



Przedmiot ochrony Ostoji Brodnickiej

3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
(jeziora ramienicowe) 
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
3160 – naturalne dystroficzne zbiorniki wodne 
6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
6430 – ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 
7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 
7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
7210 – torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 
7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
 



Przedmiot ochrony Ostoji Brodnickiej

9110 – kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 – żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
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) 
91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
1516 Aldrovanda vesiculosa 
1337 Castor fiber 
1902 Cypripedium calceolus 
1393 Drepanocladus vernicosus 
1903 Liparis loeselii 
1355 Lutra lutra 
1084 Osmoderma eremita 
1134 Rhodeus sericeus amarus



Stan ochrony w obszarze Ostoja Brodnicka

Działania ochronne nie zostały przyjęte dlatego trudno jest zweryfikować faktyczny stan 

ochrony przedmiotów ochrony. 

Teren obszaru znajduje się w całości w Brodnickim Parku Krajobrazowym co z pewnością 

wzmacnia narzędzia ochrony. Na terenie obszaru znajdują się następujące rezerwaty 

przyrody: Wyspa Na Jeziorze Weielkie Partęczyny, Okonek, Stręszek, Bachotek.

Prowadzona gospodarka leśna nie zakłuca w znacznym stopniu funkcjonoaniu siedlisk. 

Jezioro Wielkie Partęczyny
[źródło: domena publiczna]



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
Ostoja Brodnicka

W Planie Ochrony Brodnikiego PK wprowadzono następujące wskazania:

- nie zmieniać charakteru użytkowania terenów podmokłych, w szczególności terenów nad 

brzegami jeziora Wielkie Partęczyny

- zakaz lokalizacji nowej trwałej zabudowy kubaturowej;

- przeprowadzić modernizację istniejącej zabudowy turystycznej w celu poprawy standardu 

wypoczynku, bez zwiększania rozwoju bazy pobytowej i jej zasięgu przestrzennego;

- na terenie i w otoczeniu ośrodków wypoczynkowych należy dokonać odpowiednich 

zabiegów w celu rekultywacji terenu i przeciwdziałania degradacji środowiska;



Warunki zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
Ostoja Brodnicka

- opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu jeziora Wielkie 

Partęczyny, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji zagospodarowania 

turystycznego, poprzedzony specjalistycznym studium ochrony jeziora i jego zlewni 

bezpośredniej;

[http://www.bpk.brodnica.net/plan/#5.IV.USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK 

PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH|outline]



Warunki realizowania inwestycji o negatywnym wpływie na obszar 
Ostoji Brodnickiej

Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa warmińsko-
mazurskiego wprowadza następujące zakazy na terenie Parku: 

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskow (...); 
- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu (...) 
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z bezpieczeństwem (...) 
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce 
wodnej lub rybackiej
- likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych 
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych

[wybrane zapisy]



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

