
Lp. Gmina Obszar chroniony Krótki opis

1 Gmina Białe Błota

"Augustowo"
(florystyczny)

Rezerwat o powierzchni 6,76 ha obejmuje fragment lasu bagiennego typu ols z typowo 
wykształconymi zespołami roślinnymi: ols torfowcowy i ols porzeczkowy. W rezerwacie 
występuje, m. in. kruszyna pospolita, wierzba szara i olsza szara. Fauna reprezentowana jest przez 
żabę wodną, jeziorową i moczarową, pokrzewkę jarzębatą i sikorę ubogą

"Kozielec"
(florystyczny)

Rezerwat w Kozielcu położony jest na zachodniej skarpie Doliny Fordońskiej i obejmuje obszar 
15ha. Występują w nim rzadko spotykane w Polsce gatunki roślin, do których zaliczyć możemy 
m.in.: len austriacki, goryczkę krzyżową i ośmiał mniejszy. Na szczególną uwagę zasługuje len 
austriacki, który ze względu na rzadkość występowania został odznaczony w „Czerwonej Księdze 
roślin naczyniowych Polski”.

"Różanna dęby"
(leśny)

Rezerwat leśny, który powstał w 2002 r. przy zachodnim brzegu Zalewu Koronowskiego. Jego 
powierzchnia wynosi 5,94 ha, posiada prawie 11 hektarową otulinę. Obiektem chronionym jest 
tutaj ekosystem leśny o charakterze naturalnym z dwustuletnim drzewostanem dębowym. 

"Bagno Głusza"
(ornitologiczny)

Rezerwat o charakterze ornitologicznym utworzony w 2003 r., objęty częściową ochroną, której 
podlegają: środowisko wodne, bagienne, łąkowe oraz leśne stanowiące miejsce życia i lęgu 
rzadkich gatunków ptaków występujących często na liście gatunków zagrożonych. W rezerwacie 
występuje 135 gatunków ptaków, spośród których możemy wyróżnić: bociana czarnego, bąka, 
bączka oraz zielonkę.

"Dolina Rzeki Brdy"
(krajobrazowy)

Rezerwat został utworzony w 1994 r. dla ochrony doliny rzeki Brdy i jest rezerwatem 
częściowym, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaiconym pod względem rzeźby 
terenu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1681,50 ha, w tym większość na terenie Nadleśnictwa 
Tuchola (1350,58) ha oraz  Nadleśnictwa Woziwoda (228,81 ha). Na terenie rezerwatu występują 
cenne gatunki tworzące zbiorowiska leśne m.in.: chojniaki sosnowe, subkontynentalne bory 
świeże, grądy zboczowe, grądy subkontynentalne, a także łęgi olszowe i wiązowe. Te ostatnie są 
jednymi z najbardziej naturalnych zbiorowisk leśnych rezerwatu, który jest również ostoją wielu 
rzadkich zwierząt, takich jak: bobry, wydry, zimorodki, gągoły i gatunki ptaków: bociany czarne, 
rybołowy i tracze nurogęsi. 
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"Tarkowo"
(florystyczny)

Niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni 0,25 ha został utworzony w 1958 r. Jest 
zlokalizowany na południowym krańcu Puszczy Bydgoskiej. Przedmiotem ochrony jest bór świeży 
ze stanowiskiem wiśni karłowatej w starodrzewiu. Rejon rezerwatu sprzyja naturalnym 
odnowieniom tego gatunku, który na innych obszarach zmniejsza liczebność swojej populacji. 
Główne zagrożenie dla wiśni karłowatej stanowią ekspansywne gatunki podszytowe. 

"Dziki Ostrów"
(leśny)

Rezerwat leśny powstał w 1977 r.  i zajmuje powierzchnię74,68 ha. Został utworzony w  celu 
ochrony zespołu dąbrowy świetlistej ze starodrzewem dębu bezszypułkowego oraz rzadkich 
gatunków roślin, do których należą między innymi: mieczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, 
sasanka łąkowa, lilia złotogłów, turówka leśna. Rezerwat położony jest w lasach pomiędzy Brzozą 
Bydgoską a Łabiszynem i charakteryzuje się występowaniem dobrych gleb, dobrych stosunków 
wodnych i urozmaiconą rzeźbą terenu.

5 Gmina Osielsko
6 Gmina Sicienko "Kruszyn"

(leśny)
Rezerwat utworzono w 1997 r. w celu ochrony zalesionych zboczy pradoliny Noteci o 
wyjątkowych walorach krajobrazowych z fragmentami typowo wykształconych grądów 
zboczowych. Spośród innych gatunków występujących na terenie rezerwatu wymienić należy 
stanowisko jarzmianki większej, rośliny rzadko występującej na niżu oraz pomniki przyrody: głaz 
narzutowy o obwodzie ok. 8 m i dąb o obwodzie 320 cm i wysokości 28 m.

7 Gmina Solec Kujawski "Łążyn"
(leśny)

Rezerwat położony w głębi Puszczy Bydgoskiej, został utworzony w celu ochrony zbliżonego do 
naturalnego boru sosnowego, a jego powstanie datuje się  na 2002 r. W rezerwacie występuje 
ponad 170 -letni drzewostan z podszytem z jałowca mający cenne walory krajobrazowo- 
przyrodnicze. 

4 Gmina Nowa Wieś Wielka



1 Gmina Białe Błota

2 Gmina Dobrcz

3 Gmina Koronowo
4 Gmina Nowa Wieś Wielka
5 Gmina Osielsko Zespół Parków 

Krajobrazowych 
Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego 

Opis przy gm. Białe Błota i Dobrcz

6 Gmina Sicienko
7 Gmina Solec Kujawski

1 Gmina Białe Błota OChK "Łąki 
Nadnoteckie" OChK powstał w 2000 r. na mocy uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Znajduje się w zakolu 

rzeki Noteć, na zachód od jeziora Jezuickiego i na południe od wsi Brzoza. Ochroną krajobrazową 
otoczono zabagnioną niegdyś dolinę rzeki Noteć, z dużym udziałem roślinności torfowiskowej i 
bagiennej. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki z cennymi gatunkami roślin. 

2 Gmina Dobrcz
OChK Rynny Jezior 
Byszewskich

OChK pod względem fizyczno-geograficznym jest położony na obszarze mezoregionu Pojezierza 
Krajeńskiego. Jedynie jego część północno-wschodnia łącząca się z Obszarem Chronionego 
Krajobrazu Zalewu Koronowskiego leży w obrębie Doliny Brdy. Obszar obejmuje ciąg 
polodowcowych jezior rynnowych połączonych rzeką Krówką. Wszystkie jeziora są wąskie, 
wydłużone, głębokie, o wysokich brzegach i dobrej jakości wód. Akweny położone w północnej 
części rynny wkomponowane są w kompleks leśny. Obiekty w południowej części rynny jeziornej 
otoczone są zadrzewieniami ze skupiskami dębów, grabów, buków i wiązów. Największym 
akwenem jest jezioro Słupowskie. 

Parki krajobrazowe

Gmina Koronowo3

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego 

Powstał po połączeniu dwóch parków krajobrazowych, które wcześniej nosiły nazwę Parku 
Krajobrazowego Dolnej Wisły, a od 2003 r. tworzą Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego. Ochronie podlega prawobrzeżna i lewobrzeżna część Wisły na odcinku od 
Bydgoszczy do miejscowości Nowe. Obszar o długości prawie 100 km i powierzchni ponad 60 tys. 
ha jest jednym z większych kompleksów przyrodniczych prawnie chronionych w województwie 
kujawsko-pomorskim. Część gminy Dobrcz z miejscowościami: Strzelce Górne, Strzelce Dolne, 
Trzęsacz, Chełmszczonka, Zła Wieś, Gądecz i Kozielec wchodzą w skład terenu Nadwiślańskiego 
Parku Krajobrazowego. Na obszarze zespołu parków o zróżnicowanej rzeźbie terenu, gleb, klimatu 
oraz wód spotkać można wiele ciekawych i chronionych gatunków roślin oraz fragmentów 
podtopionych łęgów i olsów. Wyznaczone są również na tym terenie liczne ścieżki i trasy 
turystyczne. 

Obszary chronionego krajobrazu



OChK Zalewu 
Koronowskiego

Obszar powstał w 1991 r, pod względem geograficznym położony jest na terenie mezoregionu 
rzeki Brdy i obejmuje tereny leśne należące do kompleksu Borów Tucholskich. Jego przyrodniczo-
krajobrazowa atrakcyjność wynika z różnorodności - występują na tym obszarze doliny rzek, 
znaczna ilość jezior, a także urozmaicone ukształtowanie powierzchni. W związku z dużą ilością 
terenów bagiennych i podmokłych przylegających do akwenów występują tutaj miejsca lęgowe 
ptaków wodnych (m.in. krzyżówek łysek i kormoranów, żurawi i kaczek czernic. 

4 Gmina Nowa Wieś Wielka OChK "Łąki 
Nadnoteckie"

Opis przy gm. Białe Błota

5 Gmina Osielsko
OChK Rynny Jezior 
Byszewskich

Opis przy gm. Koronowo

OChK "Łąki 
Nadnoteckie"

Opis przy gm. Białe Błota

7 Gmina Solec Kujawski OchK "Wydmy 
Kotliny Toruńsko-
Bydgoskiej"

OChK obejmuje jedno z najwyższych w Polsce pól wydmowych pokrywających chronione terasy w 
większości położone w granicach Pradoliny Wisły. Obszar jest ważnym ogniwem korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym oznaczony jako Korytarz Północno-Centralny. Jest 
jednym z dwóch najważniejszych szlaków przemieszczeń ssaków drapieżnych i kopytnych  w 
północnej Polsce w tym dyspersji wilka ze wschodniej Polski i Białorusi w kierunku zachodnim. 
Dowodami na to jest coraz silniejsza populacja wilka (określa się ją na ok. 9 osobników dorosłych 
występujących w różnych nadleśnictwach Puszczy Bydgoskiej - tutaj wymieniany jest m.in. Solec 
Kujawski).

1 Gmina Białe Błota 48 pomników • dąb szypułkowy - 22szt.
• lipa szerokolistna – 2szt.
• lipa drobnolistna – 3 szt.
• wiąz szypułkowy 12szt.
• topola czarna – 1szt.
• wierzba biała - 1 szt.
• kasztanowiec – 2 szt.,
• robinia grochodrzew (akacja) – 1szt.
• jesion wyniosły – 2 szt.
• wisienka karłowata – 1szt.
• głóg  jednoszyjkowy w formie krzewiastej – 1szt.

Gmina Sicienko

Pomniki przyrody

6



2 Gmina Dobrcz 327 pomników • lipa drobnolistna trójwierzchołkowa – 1 szt.
• robinia grochodrzew – 1szt.
• klon zwyczajny- 12 szt.
• dąb szypułkowy - 261 szt.
• klon jesionolistny – 3 szt.
• jesion wyniosły – 6 szt.
• lipa drobnolistna – 6 szt.
• kasztanowiec zwyczajny- 6szt.
• żywotnik zachodni – 1 szt.
• topola czarna – 1 szt.
• miłorząb dwuklapowy 1 szt.
• platany klonolistne – 2szt.
• dąb burgundzki -1szt.
• igliczka trójcieniowa -1szt.
• świerk pospolity -1 szt.
• cis pospolity – 6szt.
• grab zwyczajny – 3 szt.
• buk zwyczajny – 3 szt.
• cis pospolity trójwierzchołkowy – 1 szt. 
• wiąz szypułkowy – 5 szt.
• modrzew europejski- 1 szt.
• dąb czerwony – 1 szt.
• jaskinia „Bajka” w Gądeczu
• głaz narzutowy Adama Grzymały Siedleckiego” w Pyszczynie
• głaz narzutow w miejsc. Pyszczyn

3 Gmina Koronowo kilkadziesiąt 
pomników przyrody

bd

4 Gmina Nowa Wieś Wielka 8 pomników • dęby szypułkowe - 8 szt. 
5 Gmina Osielsko 113 pomników • dęby szypułkowe - 64 szt. 

• sosna zwyczajna - 23 szt.
• lipa drobnolistna - 5 szt. 
• kasztanowiec zwyczajny - 21szt.



6 Gmina Sicienko 46 pomników • buk zwyczajny – 1szt.
• dąb bezszypułkowy – 1 szt.
• dąb szypułkowy- 17 szt.
• grab zwyczajny – 3szt.
• lipa drobnolistna – 11 szt.
• lipa szerokolistna – 1szt. 
• czereśnia ptasia – 1 szt.
• sosna zwyczajna – 1szt.
• jesion wyniosły – 2 szt.
• robinia biała – 1szt.
• modrzew europejski – 1 szt.
• sosna czarna – 1 szt.
• dąb burgundzki – 1 szt.
• żywotnik zachodni – 1 szt.
• żywotnik wschodni – 1 szt.
• głóg jednoszyjkowy- 1szt.
•  głaz narzutowy w Kruszynie

7 Gmina Solec Kujawski 17 pomników • dąb szypułkowy
• dąb szypułkowy
• 2 dęby szypułkowe
• 2 dęby szypułkowe
• topola czarna
• sosna zwyczajna
• 3 sosny zwyczajne
• 11 sosen zwyczajnych Jesion wyniosły
• 3 topole białe trójwierzchołkowe
• topola czarna
• dąb szypułkowy „Krzywy Dąb”
• dąb szypułkowy
• dąb szypułkowy
• dąb szypułkowy 
• 2 dęby szypułkowe 
• 2 dęby szypułkowe, 2 modrzewie
• topola biała



1 Gmina Białe Błota Kanał Notecki, jezioro Jezuickie w Jasińcu
2 Gmina Dobrcz jeziora: Borówno,Dobrcz i Kusowo
3 Gmina Koronowo Zalew Koronowski, Rynna Jezior Byszewskich
4 Gmina Nowa Wieś Wielka rzeka Noteć, jezioro Jezuickie
5 Gmina Osielsko
6 Gmina Sicienko Obszar Natura 2000 Kanał Bydgoski, Rynna Jezior Byszewskich z jeziorem Słupowskim, rzeka Krówka, 
7 Gmina Solec Kujawski rzeka Wisła

Natura 2000 Dolina 
Środkowej Noteci i 
Kanału Bydgoskiego

Obszar specjalnej ochrony ptaków (kod PLB300001) o całkowitej powierzchni 32 672,10 ha. 
Obejmuje ok. 150 km odcinek pradoliny pomiędzy obwodnicą Bydgoszczy na wschodzie a ujściem 
Gwdy na zachodzie. Głównymi atrakcjami ostoi są jej walory przyrodnicze. W granicach ostoi 
utworzono rezerwaty przyrody Borek, Łąki Ślesińskie, Kruszyn, Obszar Chronionego Krajobrazu: 
Dolina Noteci i Nadnotecki. 

Natura 2000 Dolina 
Noteci

Specjalny obszar ochrony siedlisk (kod obszaru PLH300004) o powierzchni całkowitej 50 531,99 
ha. Obejmuje znaczną część doliny Noteci między miejscowościami Wieleń a Bydgoszczą. Obszar 
jest w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi łąkami i trzcinowiskami, z 
enklawami zakrzewień i zadrzewień. Głównymi atrakcjami ostoi są jej walory przyrodnicze i one 
stanowią o rozwoju ekoturystyki na tym obszarze. W granicach ostoi utworzono: Obszar 
Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, 2 rezerwaty przyrody: Czapliniec Kuźnicki i Łąki 
Ślesińskie.

2 Gmina Dobrcz
3 Gmina Koronowo
4 Gmina Nowa Wieś Wielka
5 Gmina Osielsko Natura 2000 Dolina 

Dolnej Wisły
Obszar specjalnej ochrony ptaków (kod PLB040003) o całkowitej powierzchni 33 559,04 ha, 
obejmuje ochroną odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, która stanowi ostoję dla ptaków 
lęgowych oraz migrujących (w tym gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem). 

6 Gmina Sicienko
7 Gmina Solec Kujawski Natura 2000 Dolina 

Dolnej Wisły
Opis przy gm. Osielsko

Źródła: Ankiety przygotowane przez poszczególne gminy, strony internetowe poszczególnych gmin, www.naszekujawsko-pomorskie.pl, 
www.obszary.natura2000.org.pl," Powiat bydgoski dla aktywnych"  

Sieć hydrograficzna

Inne

1 Gmina Białe Błota


