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WSTĘP
Samochodem, rowerem, a może kajakiem? Jest wiele sposobów na poznanie Gminy Nowe Miasto
Lubawskie i jej urokliwych zakątków. Oferuje ona wiele możliwości atrakcyjnego wypoczynku, uprawiania
turystyki, a także sportów – zarówno letnich, jak i zimowych.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie to także gmina z tradycjami. Na każdym kroku można napotkać miejsca pamięci i zabytki, będące świadectwem bogatej i chlubnej przeszłości. Perłami lokalnej architektury są
niewątpliwie kościoły, a także liczne kapliczki, figury i rzeźby, stare chaty, dworki i zespoły podworskie, które
wrosły na stałe w krajobraz ziemi lubawskiej.
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Kościół w Radomnie

Figura Michała Archanioła w Tylicach

Kościół w Gwiździnach

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
– OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I JEJ PRZYRODY
Struktura gminy i jej zróżnicowanie przestrzenne
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie zajmuje powierzchnię 138,02 km2. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującej zasadniczo trzy jednostki fizyczno-geograficzne: Pojezierze Brodnickie, Dolinę Drwęcy i Garb Lubawski.
Gmina graniczy od północy z gminą Lubawa i gminą wiejską Iława w powiecie iławskim, od strony wschodniej z gminą Biskupiec, od południowej – z gminą Kurzętnik i miejską Nowe Miasto Lubawskie, a od zachodu –
z gminą Grodziczno, wszystkie położone w powiecie nowomiejskim.
Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w miejscowości Mszanowo.
Rzeka Drwęca – okolice przysiółka Ruda

Zachód słońca nad jeziorem Skarlińskim

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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Drwęca – ujście Welu
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Krajobraz
Na terenie gminy dominuje krajobraz młodoglacjalny, powstały podczas ostatniego zlodowacenia.
Charakterystyczne dla niego elementy: pagórki wysoczyzny morenowej, jeziora rynnowe oraz doliny rzek ze
schodkowymi systemami teras, są wyraźnie widoczne. Różnice pomiędzy wysoczyznami a dolinami osiągają
względną wysokość do 60 m.
Wody
Głównym ciekiem płynącym przez teren gminy, jej hydrograficzną osią, jest rzeka Drwęca. To najdłuższy
(207 km) i największy prawy dopływ Wisły w północnej Polsce. Powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje obszar
5,5 tys. km2. Średni przepływ oscyluje w granicach 20 m3/s. Jej dolina ma przeciętnie kilka kilometrów szerokości, a tworzą ją wyraźnie widoczne stopnie terasowe. Na dnie doliny występują liczne zabagnienia, łachy
i starorzecza. Drwęca jest typową rzeką nizinną, szczególnie atrakcyjną właśnie na odcinku przebiegającym
przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, gdzie intensywnie meandruje. Malownicze pętle i zakola wpływają
niezmiernie na wyjątkowe piękno krajobrazu okolicy.
Dopływy Drwęcy, przepływające choć w części przez teren gminy, to: Radomka, Skarlanka (górny odcinek
o charakterze niewielkiego strumyka), Groblica i Wel.

Rzeka Wel jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy
o długości 98,5 km i powierzchni zlewni 810,1 km2. Średni przepływ to ok. 5 m3/s. Źródła rzeki znajdują się w strefie brzeżnej
Garbu Lubawskiego w pobliżu miejscowości Bartki, a ujście
w Bratianie, w gminie Nowe Miasto Lubawskie. Wel przepływa przez szereg jezior (poza terenem gminy). Posiada kilka
odcinków o charakterze wręcz podgórskim.
Sieć hydrograficzną istotnie uzupełniają niewielkie bezimienne cieki (strumyki), bardzo często prowadzące wody
tylko okresowo, oraz sztuczne kanały i rowy.
Ważnym elementem krajobrazu gminy są jeziora. Różnią
się one między sobą kształtem, układem brzegów, budową
dna, głębokością czy wielkością. Największym jeziorem
gminy jest jez. Skarlińskie – 294 ha. Kolejne duże to jez.
Radomno – 110,6 ha. Do mniejszych zbiorników należą,
m.in. Studa i Gryźliny w ciągu rzeki Kakaj (Laka), jezioro
Wieczorki, Rubkowo, Kutel oraz Tylickie Górne, Środkowe
i Dolne (Fabryczne) na trasie cieku Bałwanka.

Ciek Bałwanka
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Jezioro Skarlińskie

1. Jezioro Radomno
2. Jezioro Rubkowo

Jezioro Borawiec
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Szata roślinna
Świat roślin na terenie gminy jest bardzo urozmaicony. Zaczną cześć obszaru zajmują lasy, które stanowią
18,3% powierzchni – jest to jednak sporo poniżej średniej krajowej, która wynosi 29,5%, i dalece mniej od
wskaźnika lesistości województwa, wynoszącego 31,8%. Drzewostany są w dobrej kondycji i reprezentują
szeroką gamę typów siedliskowych, takich jak cenne łęgi i grądy.
Dominującym gatunkiem jest sosna, pozostałe gatunki – o następnej w kolejności częstotliwości występowania – to brzoza i olsza. Średni wiek drzewostanu dla lasów państwowych wynosi około 60 lat, a dla
lasów prywatnych 30 lat.
Pod względem geobotanicznym okolice Nowego Miasta Lubawskiego mają charakter przejściowy.
Świadczą o tym m.in. przebiegające w jego bliskości granice trzech krain geobotanicznych: Pojezierza Pomorskiego, Zachodniopomorskiego Pasa Przejściowego i Pojezierza Mazurskiego. W jego obrębie biegną też
granice zasięgów takich drzew, jak: buk, jawor, jarząb brekinia, cis i klon polny.
Najcenniejszą szatą roślinną dysponują obszary chronione w sposób prawny (szczególnie dolina Welu),
które zachowały walory zbiorowisk naturalnych. Występują w nich unikatowe, niepowtarzalne zjawiska
przyrodnicze (fitocenozy): fragmenty grądów z bukiem, brzeziny bagienne, łęgi źródliskowe, mszyste zbiorowiska nisko- i przejściowotorfowiskowe.
Pośród roślin występuje wiele gatunków chronionych, w tym: pomocnik baldaszkowy, bażyna czarna,
widłak jałowcowaty, goździsty i spłaszczony, skrzyp olbrzymi, pluskwica europejska. Licznie występują gatunki
z rodziny storczykowatych – będące pod ścisłą ochroną – jak lipiennik Loesela, kruszczyk błotny i szerokolistny, gnieźnik leśny, storczyk szerokolistny, krwisty i Fuchsa, listera jajowata i sercowata, wyblin jednolistny.
Bór sosnowy

Szyszka jodły

Grąd zboczowy

Żołędzie
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Smardz jadalny

1. Podgrzybek brunatny
2. Purchawica olbrzymia

Wczesnowiosenny grzyb – czarka szkarłatna
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Dzwonek pokrzywolistny
1. Mech płonnik
2. Wełnianka
Wrzos
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Rosiczka okrągłolistna

Storczyk krwisty

Kosaciec żółty

Skrzyp olbrzymi
xxxxxxx

Duży udział chronionych gatunków roślin związany jest z torfowiskami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Cenne są też zbiorowiska roślinności wodnej
i szuwarowej, a także wilgotnych lasów.

Przymiotno białe

Knieć błotna

Bujna roślinność płytkiego starorzecza

Pas szuwarowy jeziora
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Jemioła

1. Trzmielina pospolita
2. Bieluń dziędzierzawa

Szyszki dzikiego chmielu
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Świat zwierząt
Ukształtowanie terenu oraz występujące lasy i jeziora sprawiają, że obszar gminy posiada dogodne warunki do swobodnego przenikania różnych elementów świata zwierząt. Można stwierdzić, że jest to typowa fauna Niżu Polskiego, należącego do zoogeograficznej krainy południowo-bałtyckiej. Większość zwierząt pospolitych występujących w Polsce,
reprezentowanych jest również na tym terenie.
Ostoją zwierząt są przede wszystkim kompleksy leśne wzdłuż rzeki Wel oraz zachodzące na północny
kraniec gminy Lasy Iławskie.
Z większych zwierząt występują tu m.in.: łoś, jeleń szlachetny, sarna i dzik; z drapieżników: lis, tchórz,
jenot, kuna domowa (kamionka) i leśna, gronostaj, łasica oraz borsuk. Po kilku ostatnich latach zmniejszonej
liczebności pospolite są znów zające.
Coraz liczniejsza jest populacja bobra. Znacznie zwiększyła się również liczebność wydry, mogącej przy
tej wielkości populacji powodować znaczne straty w rybostanie. Niepożądana jest również nadmierna liczebność bardzo ekspansywnej norki amerykańskiej – sprawczyni szkód w rybostanie oraz wśród ptactwa
wodno-błotnego.
Drobne gryzonie reprezentują m.in.: mysz polna, nornica ruda i polnik zwyczajny, z większych wymienić
można wiewiórkę, piżmaka i karczownika.
Na obszarze gminy występuje również kilka gatunków nietoperzy. Licznie spotykane ssaki owadożerne
to np.: jeż europejski, ryjówka aksamitna i malutka, kret, rzęsorek rzeczek.
Zając szarak

Wiewiórka

Skraj lasu

Samica łosia (klępa)
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Kaczka krzyżówka – samica

Żurawie

Samiec kaczki krzyżówki

Urozmaicony świat ptaków reprezentują przede wszystkim
kaczki: krzyżówka, cyranka, cyraneczka, podgorzałka, tracz
nurogęś, płaskonos, czernica, czy rzadziej spotykane: świstun,
lodówka, gągoł; a także gęsi: gęgawa, białoczelna i zbożowa
(na przelotach) oraz kormorany i mewy, głównie śmieszki.
Ponadto można spotkać: perkozy, sieweczkę rzeczną,
czajkę, brodźca krwawodziobego i samotnego, rybitwę czarną,
żurawia, łabędzia niemego, bociana białego czy czaplę siwą.
Na polach i łąkach można natrafić m.in. kuropatwy,
bażanty i przepiórki.
Z ptaków drapieżnych występują: jastrząb, myszołów,
krogulec, pustułka, kania ruda i czarna, błotniak stawowy.
Z sów spotkać można: sowę uszatą, płomykówkę, puszczyka,
pójdźkę.
Spośród ptaków leśnych licznie reprezentowane są
dzięcioły – czarny, duży, zielony i dzięciołek, a poza tym gil
i dziwonia.
Pojawiają się także wyjątkowo cenne gatunki ptaków
jak zimorodek (najbliższe okolice Drwęcy i Welu) oraz bielik.

Perkozy dwuczube

Gniazdo perkoza
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Zaskroniec

Jaszczurka zwinka

Wśród występujących tu gadów najliczniejsze są jaszczurki: zwinka, żyworódka i padalec. Z węży obecne
są: zaskroniec (dość liczny) i żmija zygzakowata.
Liczni są przedstawiciele płazów, m.in. gatunki żab i ropuch (żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, kumak
nizinny, ropucha szara i zielona).
Lecące żurawie

Kowalik

Bocian biały

Kumak nizinny
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Rzekotka drzewna

1. Ropucha szara
2. Żaba trawna

Żaba zielona
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Szczupak

Leszcz

W wodach powierzchniowych powszechnie występują znane ryby: szczupak, okoń, sandacz, jazgarz, płoć, wzdręga, leszcz,
krąp, karp, lin, karaś, węgorz, kleń, jaź, miętus, ukleja, słonecznica, ciernik, cierniczek itd. W jeziorze Skarlińskim utrzymuje się
wciąż, lecz na niewielkim już poziomie, populacja głąbielowatych
w gatunkach: sieja i sielawa. Drwęca i Wel stwarzają warunki
do występowania ryb łososiowatych: pstrąga potokowego
i troci wędrownej, a także gatunku krytycznie zagrożonego
wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – łososia. W Welu
i dopływach można spotkać rzadkie gatunki ichtiofauny:
lipienia – chronionego na postawie Konwencji Berneńskiej,
będące pod częściową ochroną gatunkową: piekielnicę,
głowacza białopłetwego, kozę oraz należącego do gromady
krągłoustych minoga strumieniowego.

Okoń
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Rodzima biedronka siedmiokropka

Pstrąg potokowy

Duże zróżnicowanie siedlisk, mozaikowatość krajobrazu – to czynniki pozytywnie wpływające na liczebność i zróżnicowanie bezkręgowców.
Mnogość gatunków powoduje, iż ta grupa zwierząt pozostaje mniej rozpoznana niż przedstawiciele świata
kręgowców i nadal czeka na odkrycie wielu swoich tajemnic.

Boleń

Listkowiec cytrynek

Pas
Biegacz
szuwarowy
zielonozłoty
jeziora
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Tygrzyk paskowany
1. Pasikonik zielony
2. Łątka
Żuk wiosenny
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NAJCENNIEJSZE ELEMENTY PRZYRODY
Na znacznej części terenu gminy funkcjonuje ochrona siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Do tego
dochodzi ochrona obiektowa (pomniki przyrody, użytki ekologiczne itp.) oraz ochrona gatunkowa: roślin,
zwierząt i grzybów. Składają się one na ochronę obszarową, polegająca na kompleksowym zachowaniu
elementów przyrodniczych na określonym terenie. Funkcjonuje ona prawidłowo wtedy, gdy wszystkie
formy takiej ochrony (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu)
stanowią układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form, łączonych korytarzami ekologicznymi.
Rezerwat przyrody
Rezerwaty przyrody to wydzielone obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze oraz twory i składniki przyrody nieożywionej wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Częściowo na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie znajduje się największy w Polsce ichtiofaunistyczny
rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”.

Rusałka pawik

Drwęca
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Rezerwat „Rzeka Drwęca” utworzony został
w 1961 r. w celu zachowania i ochrony środowiska
wodnego i ryb, głównie pstrąga, łososia, troci i certy.
Obszar chroniony zajmuje powierzchnię 1 822,49 ha.
W województwie warmińsko-mazurskim obejmuje
górny odcinek Drwęcy wraz z dopływami, rzeką
Grabiczek, Wel i Iławką (w skład rezerwatu wchodzą
ich dolne odcinki) oraz jeziora Ostrowin i Drwęckie.
Pozostały odcinek rzeki Drwęcy płynący przez województwo kujawsko-pomorskie również podlega
ochronie wraz z dolnymi odcinkami jej dopływów:
Rypienicy i Ruźca. Ochroną objęto pasy szerokości
5 m wzdłuż brzegów rzek i jezior.
Historia powstania tego rezerwatu jest pasjonująca.
Można na jej przykładzie doskonale zilustrować zmiany
w podejściu do kwestii ochrony przyrody w naszym
kraju na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Drzewo nagryzione przez bobry

Starorzecze Drwęcy
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Na Drwęcy

Na Drwęcy

Pośród najcenniejszych dla Polski siedlisk ryb system rzeczny Drwęcy zajmował zawsze bardzo ważne
miejsce. Jako istotne dla ichtiofauny Polski miejsce naturalnego tarła ryb wędrownych Drwęca wymieniana
była już w XIX w., gdy gatunki te nie były jeszcze powszechnie zagrożone.
Ogromna wartość przyrodnicza tej rzeki została wyniesiona do rangi wręcz kluczowej w latach 50. ubiegłego wieku. Miało to związek z obserwowanym systematycznym zmniejszaniem się liczebności niektórych
gatunków ryb, szczególnie wędrownych, w całym dorzeczu Wisły. Było to wynikiem pogarszania się stanu
czystości rzek oraz postępującej zabudowy hydrotechnicznej. Rysowała się już wówczas przede wszystkim
jednak koncepcja zabudowy poprzecznej dolnej Wisły, tzw. kaskadyzacji. Zdawano sobie doskonale sprawę,
również na szczeblach władzy, z tragicznych skutków, jakie wywoła ona w przyrodzie, mimo to ze względów politycznych decyzja o budowie zapór była nieodwracalna. Kaskadyzację, z powodów ekonomicznych,
zrealizowano potem co prawda tylko częściowo, poprzez budowę zapory we Włocławku w roku 1970, ale
skutki dla rybostanu były niestety takie, jak przewidywano.
Pod koniec lat 50. przyjęte zostało wspólne stanowisko organów państwa i środowisk naukowych
wskazujące, że Drwęca jest jedyną rzeką w rejonie dolnej Wisły, która może ocalić pogłowie łososia i troci
w dorzeczu. Przeprowadzone wówczas szeroko zakrojone badania wykazały obecność wielu innych, rzadkich
i cennych gatunków ryb. W 1959 r. złożony został zatem wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody.

Drwęca w Pustkach

Ochrona rezerwatowa w Polsce zaczynała się wówczas dopiero kształtować. Nowa forma ochrony
„rezerwat przyrody” została wprowadzona ustawą o ochronie przyrody z 1949 r. Wcześniej istniały tylko
parki narodowe. Wielkość planowanego rezerwatu i ówczesne priorytety (potrzeby gospodarcze i społeczne)
powodowały konieczność osiągnięcia daleko idących kompromisów przy ustalaniu zasad funkcjonowania
przyszłego rezerwatu. Ustalono zakazy, m.in. zanieczyszczania wód powyżej norm, przegradzania rzek urządzeniami uniemożliwiającymi migrację ryb, niszczenia jakiejkolwiek roślinności wodnej, w tym koszenia trawy
w pasie 5 m od rzeki, odłowu ryb poza jeziorami i połowami wędkarskimi.
Warte wspomnienia są rozważania, zawarte w „Założeniach do wniosku o uznanie za rezerwat przyrody/rybacki”, których autorem był prof. Stanisław Sakowicz. Prezentują one bowiem, jak na tamte czasy,
niezmiernie trafne, zadziwiająco nowoczesne podejście do ekologii.
Po pierwsze zakładały dla ochrony populacji gatunku kompleksową ochronę siedlisk, czego dostrzeganie
w Polsce było wówczas ewenementem. Ochrona w rezerwacie miała mieć dynamiczny charakter i zmieniać się
w zależności od potrzeb i aktualnego stanu środowiska. Dopuszczano możliwość weryfikacji granic rezerwatu
w zależności od np. stwierdzania nowych obszarów tarliskowych w niebadanych dotąd dopływach czy też
ochronę nowych, nienotowanych gatunków. Zakładano ponadto różną intensywność ochrony w zależności
od stopnia zagrożenia gatunku czy siedliska. Niestety, żadne z tych godnych podziwu rozwiązań nie weszło
w życie i rezerwat (a w zasadzie skuteczność ochrony) był tak naprawdę marionetkowy aż do połowy lat 90.
Co było tego przyczyną? Gatunki, które miały być zachowane w rezerwacie (w szczególności łosoś
i troć), w chwili jego ustanowienia już praktycznie w nim nie występowały i nie było szans na ich naturalne
odnowienie, łosoś wyginął już na początku XX w., a troć wiślana wymarła w jego połowie. Na przestrzeni
lat potrzeba gospodarczego korzystania z wód Drwęcy miała pierwszeństwo przed koniecznością ochrony
przyrody. Skuteczna egzekucja wprowadzonych zakazów praktycznie nigdy nie miała miejsca. Zaniechane

Rzeka Groblica w Pacółtowie
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zostały prace naukowo-badawcze. Nie dokonano postulowanego rozpoznania tarlisk i nie prowadzono realnych
zabiegów mających na celu ochronę miejsc i warunków rozrodu ryb. Kompletnie zaniedbano sprawę działań
edukacyjnych i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie potrzeb ochrony rzeki. W konsekwencji, po
upływie pół wieku, powszechna wiedza o przedmiocie ochrony rezerwatu i adekwatnych do jego zachowania
kierunków działań wciąż pozostaje znikoma.
Prowadzone zarybienia były bardzo niefachowe. Dość wspomnieć, że wśród asortymentu brakło najcenniejszego łososia, za to wpuszczano pospolite, charakterystyczne raczej dla stawów, gatunki w postaci leszcza,
karasia i lina. O potrzebie zachowania endemicznej puli genowej populacji ryb wędrownych nikt wówczas
nie miał pojęcia, co w konsekwencji doprowadziło w późniejszym czasie do zaniku czystej linii troci wiślanej.
Drwęca po utworzeniu rezerwatu wciąż była wykorzystywana rybacko. W połowach duży udział miał
minóg rzeczny, którego poławiano kilka ton rocznie. Mimo obserwowanych od samego początku problemów z pokonaniem przez ryby jazu w Lubiczu, do dziś nie wykonano sprawnej przepławki – zbudowanego
z komór korytarza umożliwiającego rybom pokonanie różnicy poziomów wód na zaporze. Dość swobodnie
podchodzono do ograniczeń wynikających z funkcjonowania rezerwatu, np. zezwalając na zabudowę terenu
sięgającą bezpośrednio brzegów rzeki i przekształcanie terenów nadbrzeżnych, zwyczajowo zalewowych.
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Drwęca z mostu w Pustkach

Obszary chronionego krajobrazu
Obszary chronionego krajobrazu to tereny, które cechuje wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Na terenie gminy położone są częściowo następujące obszary chronionego krajobrazu (OChK):
1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel o całkowitej powierzchni 5 233,34 ha,
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy o całkowitej powierzchni 17 472,40 ha,
3. Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu o całkowitej powierzchni 5 991,17 ha.
W celu ochrony walorów przyrodniczych na terenie obszarów chronionego krajobrazu wprowadzone
zostały zakazy, m.in.: zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich schronień i miejsc rozrodu, zmiany rzeźby terenu, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Tereny cechujące się największą bioróżnorodnością to strefy przejściowe między ekosystemami, jak np.
pas przybrzeżny wokół zbiorników wodnych. Dlatego też objęte powinny być szczególna troską. W granicach OChK w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
obowiązuje zakaz zabudowy.

Dziś z kolei angażuje się ogromne siły i środki, by uchronić
posadowioną tam zabudowę od „powodzi”, zjawiska całkowicie naturalnego i przewidywalnego.
Ustanowienie rezerwatu „Rzeka Drwęca” było oczywiście
ze wszech miar słuszne, choć dalece spóźnione. Przedmiot
ochrony rezerwatu mimo powyższych negatywnych uwag prezentuje jednak dziś o wiele lepszy stan niż kilkadziesiąt lat temu,
a wiele wskazuje na to, że stan ekologiczny rzeki będzie
się w następnych latach poprawiał. Dokonano odbudowy
stada łososia i troci wędrownej (niestety jako gatunków,
nie unikalnych populacji rodzimych), prowadzi się restytucję
jesiotra ostronosego.
Utrzymanie walorów rzeki dla przyszłych pokoleń
wymaga szerokiego uświadomienia potrzeby ich realnej
ochrony.

Drwęca w okolicy Bratiana

Wieszanie budek lęgowych to wielka pomoc w ratowaniu ptaków dziuplastych
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Wel zimą

Jezioro Radomno zimą

Zimowy Wel
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Pomniki przyrody
Kolejną formą prawnej ochrony przyrody są pomniki przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej
bądź nieożywionej, odznaczające się indywidualnymi cechami, o wartości szczególnej z różnych względów.
Na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie uznano 4 pomniki przyrody. Ich zestawienie przedstawiono
w tabeli.

Kod

Gatunek drzewa i wymiary:
pierśnica, obwód (cm)
i wysokość (m)

Położenie

Rok
uznania

PL.ZIPOP.1393.PP.2812052.1182

buk pospolity (127, 399; 8)

Leśnictwo Tylice oddz. 30f

1988

PL.ZIPOP.1393.PP.2812052.1183

buk pospolity (116,364; 31)

Leśnictwo Tylice oddz. 31b

1988

PL.ZIPOP.1393.PP.2812052.1184

sosna pospolita (102,320; 26)

Leśnictwo Tylice oddz. 17b

1988

PL.ZIPOP.1393.PP.2812052.1185

skupienie 2 dębów
(124,390; 23) (105,330; 25)

Leśnictwo Tylice oddz. 12f

1988

Leśna droga w Tyliczkach

Kapliczka – Trzy Dęby

Dąb – pomnik przyrody
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Natura 2000
Natura 2000 to program stworzenia sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które
uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W ramach programu wyznaczone zostały tzw. obszary
specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszary te są wyznaczane niezależnie od
siebie, mogą więc nakładać się zarówno na siebie, jak też i na inne formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy położone są następujące obszary sieci Natura 2000:
• Dolina Drwęcy (kod PLH280001), obejmujący obszar 12 561,56 ha, położony na terenie powiatów golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, toruńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) oraz nowomiejskiego, olsztyńskiego
i ostródzkiego (woj. warmińsko-mazurskie);
• Dolina Kakaju (kod obszaru PLH280036,) obejmujący obszar 1 427,97 ha, położony na terenie gmin: Biskupiec
i Nowe Miasto Lubawskie;
• Ostoja Radomno (kod obszaru PLH280035), obejmujący obszar 929,37 ha, położony na terenie gmin: Iława
i Nowe Miasto Lubawskie.
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Gatunki chronione, występujące na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie, wymieniono już wcześniej,
przy charakterystyce fauny i flory. Warto jednak pokrótce scharakteryzować kilka wybranych gatunków.

Minóg strumieniowy

Minóg strumieniowy Lampetra planeri (Bloch)
Ciało minoga strumieniowego jest kształtu cylindrycznego, nie pokryte łuskami. Wokół otworu gębowego znajduje się przyssawka z ząbkami rogowymi. Za okiem 7 otworów skrzelowych. Długość ciała osobnika
dorosłego to 10-16 cm. Prowadzi osiadły tryb życia. Larwy (ślepice) żyją w dnie. Odżywiają się drobnymi
zwierzętami wodnymi. Larwa po 4 latach przeobraża się w postać dorosłą, która nie odżywia się i niezwłocznie
przystępuje do tarła. Po tarle giną. Zasiedla górne odcinki wód płynących.
Występuje w rzece Wel i jej dopływach.
Jego ochrona powinna być ukierunkowana na zachowanie w jak najmniej przekształconej postaci jego
siedlisk: bystrych strumyków i niewielkich rzek o dnie piaszczysto-żwirowatym, w szczególności ciągłości
koryt na jak najdłuższych odcinkach.
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Padalec jest beznogą jaszczurką. Układ kostny padalca zachowuje pozostałości pasa barkowego i pasa
miednicznego, w zarodkach przebywających w ciele matki widać nawet ślady kończyn. Osiąga długość ok. 40
cm. Przyjmuje różnorodne ubarwienie, na grzbiecie spotyka się zwykle odcienie brązu, na brzuchu czerń u samic

Padalec – odmiana turkusowa

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

i żółtawy deseń u samców. Występuje kilka odmian barwnych, w tym bardzo ciekawa turkusowa –
z turkusowymi plamkami na grzbiecie. Osobniki młode ubarwione są inaczej od dorosłych. Głowa i ogon
są bardzo słabo wyodrębnione od tułowia. Żywi się głównie dżdżownicami, nagimi ślimakami i owadami.
Padalec, podobnie jak inne jaszczurki, może w przypadkach obrony odrzucać część własnego ogona. Jest
jajożyworodny.
Storczyk krwisty Dactylorhiza incarnata (L.)
W Polsce jeden z najbardziej znanych storczyków. Do tej pory potwierdzono jego występowanie na ponad
1000 stanowiskach. Największa ich grupa znajduje się w północnej, środkowej i wschodniej części kraju.
Kwiaty są zebrane w gęsty, wąskowalcowaty kłos długości 5-12 cm. Znajduje się w nim 15-60 kwiatów
mogących przybierać kolor jasnoczerwony, różowy bądź fioletowy. Owadopylne kwiaty zwabiają owady
imitując budową kwiaty roślin miododajnych, jednak nie wytwarzają nektaru. Kwitnie najczęściej w połowie
czerwca.
Siedlisko: żyzne gleby, wilgotne łąki i torfowiska. Występuje nad brzegami Welu i Drwęcy.

BIORÓŻNORODNOŚĆ
Bioróżnorodność oznacza zarówno rozmaitość form wśród organizmów, jak też całą zmienność na poziomie chromosomalnym, gatunkowym, ekosystematycznym.
Jej wskazane, poszczególne kategorie:
a) bioróżnorodność genetyczna to zróżnicowanie, które obserwuje się wewnątrz populacji.
Powoduje ona, że osobniki należące do danego gatunku, szczególnie gdy występuje na znacznym obszarze,
np. w całej Europie, różnią się od siebie wielkością, ubarwieniem, zachowaniem itp., tworząc podgatunki, rasy,
odmiany. Zmienność ta zapewnia i determinuje przetrwanie gatunków w sytuacji zmian środowiskowych
czy czynników chorobotwórczych.
Najwyższą różnorodność genetyczną posiadają organizmy morskie, gdyż w porównaniu do osobników
lądowych i słodkowodnych mają one znacznie szerszy zasięg występowania oraz przemieszczania się.
b) bioróżnorodność gatunkowa to liczba gatunków, które występują na jednostce powierzchni albo w ściśle
określonym środowisku. Obecnie znanych jest prawie 2 miliony gatunków, w tym około 1 milion stanowią owady, a 300 tysięcy gatunków żyje w morzach.
Nie udało się jeszcze dokładnie zbadać gatunków zasiedlających najgłębsze obszary rowów oceanicznych.
Podobne bogactwo nieznanych gatunków cechuje ginący tropikalny las deszczowy. Według niektórych badaczy jak dotąd nie odkryto jeszcze około 0,5 do 10 milionów gatunków. Z drugiej strony istniejące gatunki
giną w coraz szybszym tempie, obecnie co najmniej 100 dziennie. Niektórych zatem nie poznamy nigdy, nie
zdążą być odkryte przez naukę. Wymarcie określonego gatunku jest nieodwracalną stratą, trwale zanika
bowiem kombinacja określonych genów, a w konsekwencji określony ekosystem staje się mniej stabilny.
W Polsce żyje około 70 tys. gatunków (w tym około 2,7 tys. roślin naczyniowych, 35-45 tys. gatunków
zwierząt).
c) bioróżnorodność filetyczna to różnorodność, którą określa się za pomocą typów taksonomicznych. Zwierzęta
zaliczmy do 39 typów, wśród nich tylko jeden to typ wyłącznie lądowy, wszystkie inne posiadają swoich
przedstawicieli w środowisku morskim. 15 typów należy do form pasożytniczych.
d) bioróżnorodność funkcjonalna nazywana jest także „niszą ekologiczną”. Opisuje ona rolę osobnika w biocenozie, bierze pod uwagę jego powiązania pokarmowe, preferencję siedliskową oraz oddziaływania międzygatunkowe. Ten rodzaj bioróżnorodności pozwala na określenie stopnia zastępowania się różnych gatunków
na określonym terenie.
e) bioróżnorodność zespołowa to wielość i wielorakość zgrupowań ekologicznych, ekosystemów, biocenoz
oraz krajobrazów.
f) bioróżnorodność siedliskowa to ilość różnych miejsc, które mogą być potencjalnie zamieszkiwane przez
organizmy. Bioróżnorodność siedliskowa jest obecnie szczególnie zagrożona, gdyż człowiek powoduje drastyczne zmiany zagospodarowania przestrzeni, zasiedlając niezamieszkane dotąd tereny oraz powodując
zanieczyszczenie środowiska.

Storczyk krwisty

Drwęca
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W czasie ewolucji liczba gatunków systematycznie zwiększała się, ale potem znaczny spadek bioróżnorodności następował w czasie tzw. „wielkich wymierań”. Kilka takich katastrof udało się udokumentować.
Największą z nich była niewątpliwie katastrofa z końca okresu permskiego, na pograniczu ery paleozoicznej
i mezozoicznej (ok. 250 mln lat temu). Wymarło wówczas prawie 96% wszystkich gatunków ziemskich.
Bioróżnorodność Ziemi zmieniała się także pod wpływem wielokrotnych dużych zmian klimatu. Ewolucja organizmów miała miejsce głównie w płytkich wodach. Samo zjawisko wymierania jest procesem naturalnym,
podczas którego giną gatunki słabe, które nie potrafią przystosować się do zmieniających się warunków,
jednak tempo, w jakim obecnie następuje ten proces, budzi niepokój uczonych i skłania do podjęcia działań
w kierunku ochrony bioróżnorodności. Gatunki zagrożone wyginięciem ujęte są w tzw. czerwonej księdze,
która jest ogólnoświatową listą ginących gatunków.
DZIAŁANIA CZŁOWIEKA WYWOŁUJĄCE SPADEK BIORÓŻNORODNOŚCI TO:
1. Niszczenie ekosystemów – bezpośrednio – poprzez np. wycinanie lasów czy osuszanie torfowisk, lub pośrednio – poprzez działania prowadzące do zmian klimatycznych na skutek zwiększania ilości dwutlenku
węgla w powietrzu, zmian poziomu wód gruntowych na skutek regulacji rzek itp. Nawet niewielkie zmiany
ekosystemu wiążą się z wyginięciem części żyjących tam gatunków.
2. Rozdzielanie naturalnych siedlisk populacji, czyli tworzenie barier, które dla organizmów są nie do pokonania. Dochodzi wtedy do fragmentacji populacji i izolacji poszczególnych jej grup, które mogą okazać się
zbyt małe, aby przetrwać. Rozdzielenie siedliska może zachodzić przez pozyskiwanie nowych terenów pod
uprawę, budowę kanału, zapory na rzece, autostrady itp.

3. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby przekraczające granice tolerancji organizmów, które nie mogą
przystosować się do zmienionych warunków i giną. Często wyginięcie jednego gatunku pociąga za sobą
wyginięcie lub poważne ograniczenie liczebności innych, związanych z nim zależnościami pokarmowymi.
4. Wprowadzanie (introdukcja) nowych gatunków pochodzących z innych rejonów świata. Człowiek sprowadza zwierzęta hodowlane lub ozdobne gatunki roślin, z których część niekontrolowanie rozprzestrzenia
się, dziczeje i często wypiera miejscowe gatunki.
5. Współczesne rolnictwo, polegające na uprawie jednego gatunku rośliny na dużym obszarze (tzw. monokultura), co znacznie ogranicza różnorodność gatunkową. Agrocenoza z założenia składa się z niewielu
gatunków, zwalczanie chwastów prowadzi przy okazji do niszczenia gatunków roślin rosnących w pobliżu,
a likwidacja zadrzewień śródpolnych prowadzi do wyginięcia żyjących tam ptaków.
6. Intensyfikacja rolnictwa prowadząca do zaniku wielu lokalnych, wartościowych odmian roślin uprawnych,
drzew owocowych oraz ras zwierząt, przyczyniając się do spadku różnorodności genetycznej. Współcześnie
uprawiane i hodowane odmiany są genetycznie bardzo ujednolicone. Stwarza to niebezpieczeństwo ich
degeneracji oraz wzrostu podatności na infekcje i szkodniki.
7. Eksploatacja zasobów przyrodniczych, np. intensywne połowy morskie, powodujące często duży spadek
liczebności organizmów, który skutkuje wyginięciem gatunku.
Biologiczne znaczenie bioróżnorodności jest ogromne. Od ilości populacji występujących na danym
obszarze zależy zachowanie równowagi w środowisku. Przy wysokiej różnorodności zniknięcie jednego gatunku nie destabilizuje całego ekosystemu, gdyż dość szybko jego rolę przejmą inne, mające podobne nisze
ekologiczne. W środowiskach o ubogiej różnorodności znalezienie następcy może okazać się trudne. Wtedy
wraz z wyginięciem jednego gatunku giną inne z nim związane, a w dalszej konsekwencji prowadzi to do
zachwiania równowagi całego ekosystemu.

GATUNKI INWAZYJNE
Gatunek inwazyjny to gatunek obcy (obcego pochodzenia w sensie ekosystemu lub obszaru geograficznego, niekoniecznie państwa) o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem
człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory ekosystemu typowego. Skutecznie konkuruje on z gatunkami rodzimymi o siedlisko i pokarm. Może również przenosić choroby i pategoeny. Oddziałuje także poprzez
drapieżnictwo czy powodowanie zmian w ekosystemach.
Gatunki inwazyjne stanowią drugie – zaraz po niszczeniu siedlisk – największe zagrożenie dla światowej
bioróżnorodności. Od XVII wieku inwazyjne gatunki obce przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków
zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana.

Mała Elektrownia Wodna w Kaczku
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Gatunkami obcymi w Polsce są powszechnie znane i wkomponowane już w nasz krajobraz gatunki, takie
jak: fasola, kukurydza, papryka, truskawka (mieszaniec dwóch obcych gatunków poziomki), kasztanowiec,
piżmak, kura, bażant czy karp i karaś srebrzysty. Mimo że obecnie uznaje się każdy gatunek obcy za szkodliwy
i niepożądany w przyrodzie lokalnej, to zaledwie 10% gatunków obcych jest w stanie wytworzyć populację
stabilną, a z nich 10% staje się inwazyjnymi.
Pojęcia gatunku inwazyjnego nie stosuje się do spotykanych też analogicznych sytuacji przyrodniczych
z udziałem gatunków rodzimych, jak gradacje (masowe pojawy) szkodników, np. gąsienic niszczącej lasy
brudnicy mniszki, czy ekspansja zajmujących coraz większe obszary i lokalnie nadmiernie liczebnych bobrów,
kormoranów czy gawronów.
Gatunki obce mogą być wsiedlane na inny teren celowo, poprzez przypadkowe wydostanie się do środowiska zwierząt i roślin użytkowych, podróżować różnymi środkami transportu wodnego, lądowego lub
powietrznego. Oprócz nieświadomego transportu gatunków obcych osoby podróżujące przywożą żywe
organizmy np. jako pamiątki. Inwazyjnymi gatunkami obcymi mogą stać się też organizmy sprowadzane
w celu walki ze szkodnikami lub organizmy towarzyszące gatunkom hodowlanym, np. ich pasożyty.
Gatunki inwazyjne naszego terenu to m.in.:
• stonka ziemniaczana,
• barszcz Sosnowskiego,
• norka amerykańska,
• rak pręgowaty,
• czebaczek amurski (ryba słodkowodna),
• racicznica zmienna (małż słodkowodny),
• biedronka azjatycka.

Stonka ziemniaczana

Norka amerykańska (Mustela vison) to ssak z rodziny łasicowatych. Sprowadzony z Ameryki północnej do
Europy jako zwierzę futerkowe. W efekcie ucieczek z farm hodowlanych norka stworzyła w Europie dziką
populację, kolonizując coraz nowe obszary. Obecnie w Polsce występuje powszechnie na terenie większości
kraju. Jako gatunek płodny i plastyczny z wielu terenów wyparła rodzimy gatunek norki europejskiej (zanikły m.in. w Polsce). Jest wszechstronnym drapieżnikiem, który często prowadzi do wyniszczenia lokalnych
populacji niektórych ssaków i ptaków (w tym gatunków rzadkich).
Rak pręgowaty (Orconectes limosus) – jeden z północnoamerykańskich gatunków raków sprowadzony do
Europy jako gatunek hodowlany, odporny na dżumę rączą. Szybko rozprzestrzenił się z hodowli i zaczął wypierać z wód rodzime gatunki raków, konkurując z nimi o pokarm i siedlisko. Szybko okazało się, że chociaż sam
jest odporny na grzyb powodujący dżumę raczą, to jednak często jest nosicielem tego patogenu. W efekcie
w wielu zbiornikach gdzie się pojawił, doprowadził do wyginięcia rodzimych gatunków raków. W jeziorach
czyni spustoszenia na tarliskach, pożerając ikrę ryb.

Barszcz Sosnowskiego

NA STRAŻY BOGACTWA BIORÓŻNORODNOŚCI

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

57

DZIAŁANIA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
W KIERUNKU OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI

Jednym z najważniejszych działań administracji lokalnej, które może zostać podjęte w kierunku ochrony
bioróżnorodności, jest racjonalne gospodarowanie przestrzenią i zachowanie w stanie niezmienionym obszarów najcenniejszych przyrodniczo. Można to osiągnąć np. poprzez tzw. kanalizowanie ruchu turystycznego.
Oznacza ono skoncentrowanie ruchu turystycznego w wybrane miejsca, które wyposaża się w odpowiednią
infrastrukturę oraz odpowiednio monitoruje.
Duży rozwój w ostatnich latach turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, kajakowej powoduje zwiększoną
penetrację terenu. Ludzie starają się odpoczywać na łonie natury, szukają miejsc oddalonych od cywilizacji.
Jednak działania te mają również uboczne skutki: płoszenie zwierząt, zaśmiecanie, wydeptywanie dzikich
ścieżek, niszczenie roślinności, zwiększenie zagrożenia pożarowego.
Uporządkowanie ruchu turystycznego jest zwykle realizowane głównie poprzez tworzenie i utrzymywanie
szlaków. Jednym z godnych uwagi przykładów jest wyznaczenie szlaku kajakowego o długości ok. 6,5 km
w rezerwacie przyrody „Rzeka Drwęca” (odcinek rzeki na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie).

Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) to gatunek rodzimy w Azji. W ciągu ostatnich 20 lat rozprzestrzenił
się w obu Amerykach i Europie, wypierając rodzime biedronki. Jest biedronką średniej wielkości, o bardzo
zmiennym ubarwieniu pokryw – od żółtego i pomarańczowego przez czerwone aż do czarnego. Jej ciało
jest owalne, wypukłe, o długości 5-8 mm, zbliżone wielkością do biedronki siedmiokropki. Liczba kropek
zmienna, od 0 do 23.

Na Drwęcy
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Biedronka azjatycka

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

58

Przystań kajakowa w Mszanowie

Okolice Gwiździn
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W ramach zadania „Gmina Nowe Miasto Lubawskie
na straży bogactwa bioróżnorodności” zmodernizowano
istniejącą przystań kajakową w miejscowości Mszanowo,
w tym wybudowano pomost pływający oraz kontener
sanitarny z przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym.
Dokonano też właściwego, zgodnego w pełni z przyjętymi
zasadami znakowania szlaków turystycznych, umieszczenia
tablic informacyjnych na obiektach mostowych.
Działania takie zapobiegają wysiadaniu kajakarzy na
brzeg w innych, przypadkowych miejscach oraz dzikiemu
biwakowaniu. Ograniczają przypadki pozostawiania odpadów
w terenie lub palenia ognisk. Zwiększają bezpieczeństwo
i komfort spływów kajakowych.
„Kanalizowanie” ruchu turystycznego w obszarach cennych przyrodniczo realizowane jest także poprzez budowę
ścieżek pieszo-rowerowych.
Pomost pływający na przystani w Mszanowie

Dbałość o środowisko, w tym bioróżnorodność
na terenie Gminy przejawia się też w intensywnych
nasadzeniach drzew i krzewów. Preferowane są zdecydowanie gatunki rodzime, różnorodne pod względem
wielkości, pokroju itp. Nowe miejsca zieleni tworzone
są wzdłuż dróg, na ogólnodostępnym terenie poszczególnych wsi, przy obiektach użyteczności publicznej,
na placach zabaw, w okolicy miejsc rekreacji.
Ochrona bioróżnorodności jest także wynikiem
dbałości władz gminnych o małe zbiorniki wodne,
w tym stawy wiejskie.
Kluczową sprawą jest przede wszystkim edukacja ekologiczna społeczeństwa. Działania te są
intensywnie prowadzone we wszystkich szkołach,
a także poprzez działania niestandardowe. Jednym
z nich jest organizowany od kilku lat w Lekartach
konkurs promujący ekologiczne ogrody „Lekarty
w kwiatach” oraz nowa akcja „Wiosennego sprzątania
naszej gminy” angażująca wielu mieszkańców.

Nasadzenia w Gwiździnach

www.gminanml.pl

