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width="120" />Wschodnia cz� Bor� Tucholskich, a zw�aszcza tereny w �rodkowym biegu
rzeki Wdy, od dawna urzeka�y niepowtarzalno�ci� krajobrazu. Ze wzgl�u na warto�ci
przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a tak�e walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w
celu zachowania w warunkach zr�nowa�onego rozwoju i popularyzacji tych warto�ci
utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporz�dzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z
dnie 16.02.1993r.) </p> <p><br /></p> <p><br /></p> <p style="text-align: center;"
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style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>Adres siedziby Wdeckiego Parku
Krajobrazowego:<br /></b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>ul. Rynek 11A<br />86-150 Osie</b></p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>tel. (0-52) 33 29 486</b></p> <p>Obszary le�ne parku
po�o�one s� na terenie nadle�nictw: Osie, D�browa, Zamrzenica. Szczeg�ne walory
przyrodnicze, du�e zr�icowanie rze�by terenu, gleb, klimatu oraz w� znajduje swoje
odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje si�5 rezerwat� przyrody,
wyst�uje wiele rzadkich gatunk� ro�lin i zwierz�t, kt�e chronione s� w ramach
opracowanego programu czynnej ochrony gatunk� zagro�onych.Park wraz z otulin� obj��
swym zasi�iem obszar 23 786,36 ha, z czego 4 609 ha stanowi otulina.</p> <p>Pod wzgl�em
administracyjnym le�y w granicach siedmiu gmin:</p> <p>* Osie (70% powierzchni)</p> <p>*
Drzycim,</p> <p>* Lniano,</p> <p>* �liwice,</p> <p>* Je�ewo,</p> <p>* Cekcyn,</p>
<p>* Warlubie.</p> <p>Obszar parku nale�y do zlewni Wis�y i jej lewego dop�ywu Wdy.
Zwierciad�o w� gruntowych wyst�uje na og�g��oko. Podczas wiosennych roztop� lub
wi�szych opad� woda zatrzymywana jest w niewielkich bezodp�ywowych zag��ieniach
terenu. W dolinie o wysokich i stromych brzegach, p�ynie wykorzystywana turystycznie rzeka
Wda. Charakteryzuj� j� du�y spadek (ok 0,72 0/00), liczne meandry oraz zw�nia. Wzd�u�
ca�ego swojego biegu Wda przyjmuje liczne dop�ywy. Najwa�niejsze z nich to Ryszka
(powierzchnia zlewni: 103,5km2), Sobi�ka Struga (103,3km2) i Prusina (101,2km2).</p>
<p>Typowym elementem krajobrazu s� jeziora rynnowe ? jezioro Piaseczno, jezioro Miedzno
oraz wytopiskowe: jezioro Dury, Radolinek, Du�y i Ma�y Trzebucz. W wyniku budowy
elektrowni �ur i spi�rzenia w� Wdy nast�pi�o podniesienie poziomu wody o 15m, zalanie
dawnej doliny rzeki oraz licznych obni�e� W ten spos� powsta�o sztuczne jezioro o
powierzchni 440ha i 11km d�ugo�ci zwane Zalewem �urskim. Nieliczne nie zatopine
fragmenty terenu tworz� na Zalewie malownicze wyspy , w�r� kt�ych najwi�sza zwana jest
Mader�.</p> <p>Obfito��rzek i jezior to prawdziwy raj dla flory i fauny. Obok pospolitych
gatunk� ryb w czystych wodach Wdy �yje pstr�g potokowy i rzadko spotykany lipie� Mo�na
tu spotka�okaza�e szczupaki, sumy oraz tro�jeziorow�. Bytuje tu tak�e r�nka- ma�a,
pi�nie ubarwiona ryba, maj�ca ciekawe zwyczaje rozrodcze.</p> <p>Wdecki Park
Krajobrazowy prowadzi dzia�alno��edukacyjn�, wsp�racuje z nadle�nictwami, szko�ami,
samorz�dami, uczelniami i organizacjami pozarz�dowymi. W siedzibie Parku do dyspozycji
zainteresowanych znajduje si�bogato wyposa�ona salka dydaktyczna, a pracownicy s�u��
fachow� informacj�. Dla wcze�niej zg�oszonych grup zorganizowanych przygotowywane s�
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prelekcje, wycieczki i zaj�ia terenowe.</p> <p>Lasy zajmuj� oko�o 60 % powierzchni parku.
S� to w zdecydowanej wi�szo�ci zbiorowiska boru �wie�ego, z przewag� drzewostanu w
postaci sosny zwyczajnej. Obecnie istniej�cy sk�ad gatunkowy las� jest wynikiem
dzia�alno�ci cz�owieka, kt�y doprowadzi� do zmiany charakteru las� z puszcza�kich na
bory. Mimo niekorzystnego wp�ywu czynnik� antropogenicznych zachowa�y si�tu lasy
li�ciaste. Spotykamy je w dolinach rzek i strumieni, na stromych zboczach rzecznych, w
zag��ieniach pozostaj�cych stale pod wp�ywem w� powierzchniowych i gruntowych.
Najwi�szy obszar obejmuj� zespo�y bor� zr�icowanych pod wzgl�em siedliska i sk�adu
gatunkowego. Najliczniej reprezentowany jest b� �wie�y, nast�nie b� chrobotkowy oraz b�
bagienny. Najcz�iej wyst�uje sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata. Na szczeg�n�
uwag�w�r� rozleg�ych bor� sosnowych zas�uguje k�a d�browy z najwi�szym w Europie
�rodkowej skupiskiem jarz�u brekinii.</p> <p>Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
wyst�uje wiele interesuj�cych gatunk� ro�lin. Pozosta�o�ciami szaty ro�linnej schy�ku
okresu lodowcowego s� szeroko rozpowszechnione na terenie ca�ych Bor� Tucholskich
bor�ka bagienna, bagno zwyczajne i m�cznica lekarska. W runie spotykamy tu unikatowe,
chronione gatunki ro�lin np. wawrzynka wilcze�yko i lili�z�otog��.</p> <p>Niezwykle
ciekawym zespo�em ro�linnym s� torfowiska �r�liskowe oraz wyj�tkowo cenne porosty,
b��ce wska�nikiem czysto�ci powietrza np. granicznik p�ucnik. Spotykamy tutaj szczeg�nie
cenne gatunki ro�lin wpisane do Czerwonej Ksi�i np. trzy gatunki rosiczek (po�rednia,
okr�g�olistna i d�ugolistna), storczyka plamistego, wawrzynka wilcze�yko, lili�z�otog��,
turzyc�bagienn�, orlika pospolitego, wid�aka ja�owcowatego, �urawin�b�otn�, cisa
pospolitego.</p> <p>Ostatnim odkryciem jest arcydzi�iel litwor ? bardzo rzadki sk�adnik
naszej flory spotykany dziko w Sudetach i Karpatach, ponadto niekiedy na ni�u, gdzie stanowi
w wi�szo�ci gatunek zdzicza�y.</p> <p>Urozmaicone warunki sprzyjaj� wyst�owaniu
rzadkich, nawet w skali kraju, gatunk� zwierz�t. W bogatej faunie wyst�uj� ryby ? m.in.
pstr�g potokowy i lipie� sum, szczupak i okaza�e trocie jeziorowe. Na terenie Wdeckiego
Parku Krajobrazowego �yje poza tym 13 gatunk� p�az� ? w tym traszka grzebieniasta,
grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna i 5 gatunk� chronionych gad� ?
padalec pospolity, jaszczurka zwinka, jaszczurka �yworodna, zaskroniec zwyczajny, �mija
zygzakowata. Bory sosnowe zasiedlane s� stosunkowo niewielk� ilo�ci� zwierz�t
kr�owych,natomiast lasy li�ciaste i mieszane s� schronieniem dla saren, jeleni, danieli i dzik�.
Tereny podmok�e s� doskona�ym siedliskiem dla awifauny- w�r� 149 gatunk� ptak� a�
113 obj�ych jest ochron�: bocian czarny, g�go�, bielik, kropiatka, biegus zmienny, kania
ruda, zimorodek, b�otniak stawowy, krogulec, nurog�Spo�r� 42 gatunk� ssak� 16 obj�ych
jest ochron�, m.in. b�r europejski, wydra, ryj�ka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki,
gacek wielkouch. Zmiany nast�uj�ce w �rodowisku przyrodniczym spowodowa�y wygini�ie
niekt�ych gatunk� zwierz�t, a zagro�enie wielu pozosta�ych.</p> <p><br /></p> <p><br
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