
Przyroda  100  lat  temu



Krótkie wprowadzenie do tematu 

Przyroda 100 lat temu 

to  przyroda  odzyskana  z  chwilą  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.

Bo przecież państwo to m. in. pewne terytorium zamieszkałe przez społeczeństwo tego państwa, 

to obszar ziemi z jej naturalnymi tworami, zasobami, jak i wytworami działalności człowieka. 

Różne były oblicza walki o niepodległość Polski, a celem odzyskanie jej spod zaborów. 

Jedni brali udział w walkach zbrojnych, inni pisząc, jeszcze inni malując utrwalali wydarzenia, a przyrodnicy 

z miłości do ziemi ojczystej, czynili działania o zachowanie szczególnych osobliwości przyrody, o zachowanie 

najcenniejszych przyrodniczo terenów z jak największą różnorodnością biologiczną, aby przyroda Polska nie 

została oszpecona z naturalnego jej piękna.

Przyroda którą odzyskaliśmy to efekt pracy wielu pokoleń: ludzi nauki, działaczy stowarzyszeń i 
inicjatyw społecznych.

W większości odzyskana przyroda Polski w 1918 roku została zinwentaryzowana jeszcze podczas 
zaborów, dzięki szeroko zakrojonej akcji wyszukiwania godnych uwagi osobliwości przyrody i opisana 
w języku polskim.

Tu na ziemiach odzyskanych po 1945 roku (w tym powiat złotowski,) przyroda była opisywana w 
języku niemieckim. Część jej opisów (wybiórczo) było tłumaczone i zamieszczane w opracowaniach 
polskich jeszcze w okresie międzywojennym.

Mówiąc o przyrodzie trzeba mówić jednocześnie o jej ochronie, a także o motywach jej ochrony.



Przyroda, in. natura (Łac. Natura `przyroda`)

- w najszerszym ujęciu wszechświat, rzeczywistość.

Termin obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie 

– bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.

Przyroda to całokształt rzeczy, zjawisk i czynników występujących

we Wszechświecie i tworzących ten Wszechświat, to wszystko co

nas otacza i co zostało stworzone siłami natury, czyli w sposób 

naturalny, bez udziału człowieka. 

Przyrodę zasadniczo dzielimy na ożywioną i nieożywioną. 

Pojęcie przyrody obejmuje również nas – ludzi.  
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Przyroda

Przyroda nieożywiona (abiotyczna) Przyroda ożywiona (biotyczna)

Litosfera: wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej (gleba, skały): 

- rzeźba terenu (ukształtowanie powierzchni terenu –, równiny,

doliny, wzniesienia, stoki górskie, mierzeje, bagna, lodowiec)

- kopaliny.

Atmosfera wokół Ziemi:

- powietrze (jego skład, wilgotność, temperatura, jonizacja, ciśnienie)

- prądy powietrza.  

Hydrosfera:

- woda (jej skład,  właściwości, zasolenie,  natlenienie, temperatura)

- zbiorniki wodnej i stosunki wodne, 

- prądy morskie, prądy rzek.

Klimat (temperatura, ciśnienie powietrza, natężenie światła, 

prędkość i kierunek wiatrów, opady, wilgotność, rodzaj podłoża,  

zachmurzenie, długość dnia, wpływy sezonowe).

Ciepło i światło słoneczne

Promieniowanie

Pole magnetyczne

Procesy abiotyczne, np.: obieg materii i przepływ energii,   

przepływ wody, żłobienie dolin rzecznych, wędrówki wydm, 

usypywanie wału na mierzei, wędrówki materiałów po stokach, 

przesuwanie lodowców, lądolodu.

Organizmy żywe:

- bakterie,

- protisty,

- rośliny,

- zwierzęta,

- grzyby

- procesy życiowe organizmów żywych 

(metabolizm, oddychanie, odżywianie, 

wydalanie, wzrost, rozwój, ruch, przewodzenie 

bodźców, reakcja na bodźce, rozmnażanie).
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Przez miliony lat w środowisku przyrodniczym panował ład, zakłócany niekiedy lokalnie gwałtowniejszymi

zjawiskami geologicznymi  (trzęsienia ziemi) i pogodowymi (powodzie, tornada, tajfuny, pożary). 

Związek człowieka ze światem przyrodniczym był kiedyś nierozerwalny. Człowiek na początku swego 

istnienia prowadził koczowniczy tryb życia, wędrował, a jego otoczenie stanowiło środowisko wyłącznie 

naturalne, zbierał to co było przydatne do życia, robił prymitywne narzędzia, mieszkał w naturalnych 

kryjówkach. Z czasem rozpoczął próby z rolnictwem, zasiewał zboża, udomawiał zwierzęta, budował 

schronienia od deszczu i chłodu, i osiedlał się na dłużej w jednym miejscu. 

Niemniej jednak zwrot nastąpił w momencie wykorzystania ognia, skór z upolowanych zwierząt do ochrony 

przed chłodem, zaczął budować domy, wyposażać, ogrzewać, klimatyzować 

izolować się od naturalnego środowiska i jego klimatycznych czynników.

Harmonię w przyrodzie zakłóciła działalność człowieka, która rozrosła się znacznie, ponad miarę  

wyznaczoną człowiekowi przez prawa przyrody, w porównaniu z początkowym okresem jego bytowania 

na Ziemi. Zajmując dominującą pozycję wśród istot żywych, przy zachłannej swojej naturze stał 

się panem bogactw naturalnych: ziemi, wody, powietrza i wszelkich kopalin. Utarło się też przekonanie, że 

przyroda służy zaspokajaniu potrzeb ludzkich.

Stopniowa zamiana pierwotnego naturalnego środowiska bytowania na sztuczne, wsie, miasta, wzrost 

liczby ludności, zabezpieczenie potrzeb materialnych, rozwój techniki i przemysłu to m.in. zwiększona 

eksploatacja zasobów przyrodniczych związana z gospodarką człowieka, prowadząca do 

znacznego przekształcenia i ubywania środowiska naturalnego.

To zjawisko spowodowało konieczność ochrony przyrody i jej składowych, czyli zasobów. 



Zasoby przyrody to bogactwa naturalne (składniki przyrody) występujące w środowisku naturalnym, 

wszystkie użyteczne jego elementy, które człowiek może pozyskiwać dla zaspokojenia materialnych i duchowych

potrzeb. Tak więc elementy przyrody są jednocześnie zasobami przyrody.

Kategorie zasobów przyrodniczych:

ze względu na czas ich tworzenia: - odnawialne (nie wyczerpują się, ponieważ istnieje w nich zamknięty obieg 

materii i przepływ  energii  np. w wodzie i atmosferze),

- i częściowo odnawialne,

- nieodnawialne (np. minerały i paliwa kopalne),

ze względu na źródło pochodzenia : - nieorganiczne (minerały, woda, atmosfera),

- i organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy).

Inny podział zasobów to: niewyczerpywalne i wyczerpywalne.  Przykłady w tabeli.

Znaczenia zasobów przyrody:

- niezbędne do życia: powietrze, woda, światło słoneczne warunkujące proces fotosyntezy, organizmy żywe będące źródłem, pokarmu,

- niezbędne do wytwarzania energii: torf, węgiel, gaz, wiatr (prądy powietrza), prądy wodne, ropa naftowa, ciepło słoneczne itp.,

- surowce do produkcji w różnych gałęziach gospodarki: surowce mineralne, rudy matali, drewno, zioła, itp.,

- do rozwoju duchowego człowieka: różnorodne biocenozy, rzeźba powierzchni Ziemi, elementy krajobrazu, 

- do rozwoju kultury i sztuki: piękno przyrody, zjawiska przyrodnicze, dźwięki przyrody itp..

Już w XV wieku  Leonardo da Vinci wskazywał na możliwość wyczerpania się w przyszłości zasobów 
naturalnych. Przykładowy podział zasobów przyrodniczych



Zasoby przyrody

niewyczerpywalne
wyczerpywalne

odnawialne i częściowo odnawialne nieodnawialne

- woda,

- energia płynącej wody (prądy 

wodne, siła spadku wody, prądy 

morskie),

- wiatry (prądy wietrzne),

- energia słoneczna,

- ciepło wnętrza ziemi,

- rośliny,

- zwierzęta,

- drobnoustroje i inne organizmy, 

- gleby,

- wody powierzchniowe i podziemne

- powietrze atmosferyczne o małym 

skażeniu,

- tlen,

- jezioro, rzeka, las, łąka, i inne biocenozy i 

ekosystemy,

- wolno odnawiające się piaski i żwiry w 

wyniku kruszenia skał, przy zachowaniu 

warunku powolnej ich eksploatacji,

Surowce energetyczne:

- węgiel kamienny i brunatny,

- ropa naftowa,

- gaz ziemny,

Zasoby mineralne (budowlane):

kamień budowlany, piaskowiec, marmur, żwir, 

piasek, cement ,

Zasoby mineralne dla przemysłu chemicznego i 

rolniczego:

sole potasu, azotu i fosforu, wapienie, dolomit,

Złoża rud metali:

żelaza, cynku, ołowiu, miedzi, glinu i innych ,

Substancje radioaktywne

Skały

Organizmy żywe i ich biocenozy – zniszczone,

Powietrze atmosferyczne;

- niezbędne w procesach życiowych,  spalania,

- surowiec dla w przemysłu , jako czynnik 

chłodzący.

Eksploatacja tych zasobów nie 

zagraża ich wyczerpaniu

Odnawiają się w wyniku procesów: rozmnazania 

(flora i fauna), samooczyszczania (woda 

powietrze), opadów (powietrze, gleby) 

Nieodnawialność tych surowców wynika z niezwykle 

długiego procesu tworzenia się.

Węgiel kamienny tworzył się ok. 300 mln lat a 

węgiel brunatny ok. 200 mln lat.

Zasoby wyczerpywalne w wyniku eksploatacji mogą ulec całkowitemu wyczerpaniu i zniszczeniu.

Wyczerpywalność zasobów jest uzależniona od intensywności ich pozyskiwania przez człowieka. 

Przykład podziału zasobów przyrodniczych 
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Przekształcenie środowiska człowieka



Od pradziejów do X w. n. e. (do kształtowania się państwa  polskiego)

Działania człowieka na rzecz przyrody sięgają dziejów  ludów pierwotnych. 

Z tych czasów pochodzą związane z wiarą i kultami wszystkich kultur, ras i grup etnicznych, zachowania 

szacunku, pietyzmu, kultu wobec niektórych biotycznych (roślinnych i zwierzęcych) i abiotycznych (głównie 

skał, grot i źródeł) elementów przyrody.

Motywami pierwotnymi, a zarazem najstarszymi poczynaniami człowieka w stosunku 

do przyrody były: 

- strach przed tajemniczymi i niepojętymi objawami sił przyrody (gejzery, wulkany itp.),

- przesądy i wierzenia religijne (niebywałe osobliwości natury); 

siłom natury i bóstwom kryjącym się głównie w ostępach leśnych i miejscach nagromadzenia głazów

składano cześć i dary; mieli oni swe drzewa, święte gaje, źródła, uroczyska, niedostępne i dymiące 

oparzeliska, niejednokrotnie w swej fantazji zaludniali je światem bogów i boginek, przez co były one dla 

nich nietykalne. 

Dzięki dawnym wierzeniom religijnym różnych narodów we wszystkich częściach świata 

zachowały się liczne sędziwe drzewa, niedostępne uroczyska czy fragmenty lasów.  

Z tamtego okresu pochodzą pierwsze pomniki przyrody. 

* Na terenie Złotowa potwierdzone ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.





Od X w. do rozbiorów Polski: 1772, 1793, 1795 r.

Tradycja ochrony przyrody w Polsce i nie tylko, sięga X wieku i należy upatrywać jej w systemie: 

- regaliów królewskich (forma ochrony własności do określonych dóbr przyrody),

- zarządzeń, dekretów władców Państw. 

Wówczas to pojawiały się pierwsze dekrety 

Dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt 

(szczególnie łownych) i roślin.

Każdy kraj miał pod tym względem własną historię. 

1020 r. * Bolesław Chrobry (967 -1025) wydał zarządzenie 

o ochronie bobra, nakazując chronić bobry na terenie 

jego państwa i ograniczając na nie polowania.

Było to pierwsze zarządzenie o ochronie  zwierząt.

1138-1146 r. * Okres rozdrobnienia feudalnego – szczególna opieka nad turem - książęta mazowieccy nie 

wydawali zezwoleń na zabijanie tych zwierząt, a od czasów pierwszych Jagiellonów istniała 

specjalna straż, której zadaniem było pilnowanie i dokarmianie tego wymierającego gatunku. 

Wg inwentaryzacji z 1557 roku, w puszczy żyło zaledwie 50 turów, 

w 1559 roku – 24, w 1601 roku – tylko 4. 



1146 – 1163 r. * Bolesław Kędzierzawy znacznie ograniczył prawo polowania na tury.

1318 r. * Za panowania Władysława I Łokietka (1320-1333) dla ochrony ryb wprowadzono 

zakaz używania włoków na zalewie Wiślanym. 

1335 r. * Najwcześniejszy europejski akt prawny dotyczący ochrony przyrody, to rozporządzenie o ochronie 

ptaków  śpiewających wydany w Zurychu, gdy uświadomiono sobie jasno pożyteczną rolę ptaków 

jako tępicieli szkodników w sadach i lasach.

1347 r. * Kazimierz Wielki (1333-1370) wydał pierwsze zarządzenie w sprawie ochrony lasów, 

które były nadmiernie wyniszczane (ze szczególnym naciskiem na ochronę starodrzewia) i wody.

1347 r. * Statut Wiślicki – najstarszy polski dokument dotyczący ograniczenia niekontrolowanego  

wykorzystania zasobów naturalnych,  wprowadzający kary 

za wyrąb dębów oraz drzew owocowych w cudzych lasach.



1423 r. * Za panowania Władysława Jagiełły (1386-1434) wprowadzono prawo (1420 i 1423) dotyczące  

ochrony cisa (zarządzenie o zakazie nadmiernego wycinania cisów) i starych dorodnych dębów; 

wywożenia za granice drewna cisowego; oraz chroniące uprawy rolne. Z drewna cisowego produkowano

broń (kusze i łuki). Cis pospolity Taxus baccata 1-szy gatunek roślinny  objęty prawną ochroną. 

W tym rozporządzeniu zawarto również ochronę zwierząt łownych: 

dzików, jeleni, tarpanów, łosi i turów.

Dla zwierzyny łownej ustanowiono okres ochronny trwający od 23 kwietnia do końca żniw. Była to ochrona

częściowa w celu ograniczenia pozyskiwania zwierzyny łownej, Zarządzeni to zawarte w statutach 

warckich. Czytamy w nim:

„… Jeśliby kto, wszedłszy w las, drzewo, które znajdują się być wielkiej ceny, jak cis albo im podobne,

podrąbał, tedy może być przez pana albo dziedzica pojman, a na rękojemstwo tym, którzy on prosić będą,

ma być dan”.

1443 r. * Król Władysław Jagiełło wydał daleko idące ograniczenia polowania na dzikie konie, łosie i tury.



1523/29 r. * Zygmunt I Stary (1506-1548) – król Polski i Wielki Książę Litewski w zbiorze praw  – Statuty Litewskie,

wprowadził surowe przepisy – ochroną objął: bobra (1529) oraz żubra, tura, sokoła i łabędzia (1523). 

To właśnie Zygmunt I Stary zabronił polowań w puszczy Białowieskiej.

* /G/
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1578 r. * Stefan Batory (1576-1586) ogłosi dekret zabraniający używania do łowienia ryb nie tylko włoków, także

bosaków  i sieci o zbyt małych oczkach, oraz wprowadził czas ochronny dla ryb odbywających tarło.

1597 r. * Zygmunt III Waza (1587-1632) ochroną objął tura, zwierzę zagrożone wyginięciem.

Ostatnia samica tura  populacji mazowieckiej  padła w 1627 r. w Puszczy Jaktorowskiej. 

W tej puszczy tury żyły najdłużej.

1671 r. * W sprawie lasów podobne pobudki kierowały duńskim królem Chrystianem V, wydając w 1671 r. zakaz 

wycinania lasów w południowej Danii. 

Zakaz ten był jednym z pierwszych tego rodzaju zakazów w Europie .

Ostatnim aktem wydanym w Polsce przedrozbiorowej był XVIII wieczny Uniwersał Leśny

Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

ustanawiający  ochronę lasów na ziemiach polskich. 

Nie zdołał on jednak wejść na stałe do życia gospodarczego. 

Były to pierwsze prawne podstawy ochrony przyrody. 
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Postanowienia ochronne wprowadzane w stosunku do przyrody, podyktowane były 

motywem gospodarczym. 

Z jednej strony w interesie własnym chronili dla siebie grubą zwierzynę, jak tury i żubry, aby polowanie na nie

uczynić przywilejem głowy panującej.

Z drugiej strony czynili to w interesie publicznym, chroniąc zasoby przyrody przed nadmierną eksploatacją, 

wprowadzając  ochronę 

gatunków zwierząt i roślin o dużym znaczeniu gospodarczym 

lub już wówczas rzadkich, bądź zagrożonych, 

poprzez ograniczenie lub zakaz polowań i ograniczenie nadmiernego wyrębu lasów

Pomimo tych wysiłków nie udało się uratować niektórych gatunków jak tarpany, tury, czy żubry.

Królewskie przykłady ochrony przyrody świadczą o tym, że nasi władcy byli świadomi tego,

iż zwierzęta i rośliny (jak cis)  rzadko występujące lub mające duże znaczenie gospodarcze 

należy chronić przed niekontrolowaną działalnością człowieka.

/L/

Ilustracja z książki Zygmunta Herbersteina wydanej w 1556 r. 

Napis na górze głosi:

(Urus jestem, po polsku tur, po niemiecku aurox: 

nieuki zowią mnie bizonem) 

/G//G/

Jedyne znane zdjęcie żywego tarpana,

wykonane w końcu XIX wieku w 

moskiewskim zoo.

Żubr 



W dawnych ustawach ochronnych, wydawanych głównie z motywów gospodarczych, pojawiał się nierzadko 

także czynnik idealny [idealistyczny], ale ten sięga XIV wieku i dotyczył ptaków i o które toczyła się batalia. 

Motywem czysto bezinteresownym lub dobrowolnym o charakterze estetycznym było np. objęcie 

ochroną 

w 1765 r. uroczyska leśnego na Wyspie Monasterskiej na Dnieprze. To nie jedyny przykład.

Do XVIII w. wydanych zostało też szereg lokalnych aktów prawnych dotyczących głównie ochrony lasów. 

Zarządzeń w sprawie ochrony przyrody przybywało, a skrystalizowanie właściwej idei nastąpiło 

na przełomie XIX I XX wieku.

Przez następne stulecie rozumienie przyrody i podejście do jej ochrony ewoluowało.

Do ochrony polskiej przyrody przyczynił się także działający 

w czasach stanisławowskich Stanisław Staszic (1755 – 1826),

m. in. geolog i geograf, który 

jako pierwszy dostrzegł konieczność ochrony Tatr.
/G/



Dalszym momentem, ważnym dla rozwoju historycznego ochrony przyrody, była wrodzona człowiekowi 

ciekawość, jaką ma dla wyjątkowych jej osobliwości, jak olbrzymich drzew, jaskiń, gorących źródeł, czy 

wyjątkowych gór – zmierzająca do ochrony tych osobliwości.

1819 r. A. Humbolt – wprowadził pojęcie „pomnik przyrody”.

Już w roku 1829 pisano w obronie najgrubszego dębu w Bartkowie oraz słynnego „Baublisa”. 

1829 r. - w Niemczech Góra Smocza pod miastem Bonn, została uznana za nietykalną zarządzeniem rządu

pruskiego.

1832 r. - powstał 1-szy rezerwat dla ochrony źródeł gorących w Arkansas, które, jako osobliwość wzbudzały 

powszechne zainteresowanie ludności. 

1852 r. - chroniony „mur diabelski” w Górach Harzu (Niemcy).

1852 r. - powstał 1-szy europejski rezerwat przyrody we Francji.

1859 i 1869 r. – z podobnych pobudek chronione „olbrzymie” drzewa w Niemczech.

W drugiej połowie XIX wieku wśród naturalistów wzrosła świadomość wartości dzikiej przyrody. 

W 1872 r. - w Stanach Zjednoczonych powołano Park Narodowy Yellowstone.



Koniec XVIII wieku  (od 1772, 1793, 1795 r. ) - do 1918 r. 

- od rozbiorów Polski do powrotu Polski na mapy świata

Wiek XIX to okres tzw. rewolucji przemysłowej, był też czasem kształtowania się nowoczesnej idei 

ochrony przyrody w Europie. W połowie tego wieku uświadomiono sobie, że korzystny dla człowieka

rozwój przemysłu oraz transportu niesie za sobą zagrożenia dla przyrody.

Stare drzewa, aleje, wodospady i osobliwe głazy w zastraszającym tempie znikały niszczone

w imię postępu przez bezwzględny utylitaryzm lub ludzką bezmyślność.

Ruch ochroniarski w Polsce w formie zorganizowanej zapoczątkowany został w okresie zaborów. 

Zależnie od warunków istniejących w poszczególnych zaborach i polityki państw zaborczych w stosunku

do ochrony dziedzictwa przyrodniczego przybierał różne formy i zakres.

Rozwój ruchów ochrony przyrody w Polsce rozbiorowej przebiegał niemal równolegle z rozwojem  nurtu

ochroniarskiego w Europie.

Ochrona przyrody w okresie zaborów, rozwijała się głównie dzięki 

zaangażowaniu pojedynczych przedstawicieli środowisk naukowych 

oraz działalności różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Organizacje te odegrały we wszystkich zaborach ważną rolę, przyjmując za jeden z podstawowych celów 

swej działalności 

ochronę rodzimej przyrody. 



Rządy trzech mocarstw narzuciły szereg własnych przepisów, które miały służyć ochronie zasobów 

przyrody, a w rzeczywistości były to słabe przepisy, wobec nadużyć jakich dopuszczano się 

w wielu regionach zagrabionych ziem. 

Słabe prawodawstwo nie powstrzymałoby dewastacji, 

gdyby nie szereg odważnych i oddolnych inicjatyw, 

dzięki którym Polska wyłoniła się z politycznego niebytu niezupełnie ogołocona z piękna natury.

Działania ochroniarskie dotyczące przyrody w zaborach: rosyjskim, austriackim i pruskim. 
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W zaborze rosyjskim

Nigdzie indziej sytuacja pierwszych działaczy nie była tak trudna, jak w tym zaborze. 

Rabunkowa gospodarka zasobami przyrody oraz całkowita obojętność władz na nieliczne apele 

społeczeństwa odzwierciedlały ogólny brak troski o ochronę przyrody imperium, dotkliwy zarówno dla 

działaczy z terenów podbitych, jak i pierwszych aktywistów rosyjskich, boleśnie świadomych 

całkowitego niszczenia przyrodniczych walorów  kraju. 

Będące konsekwencją powstania listopadowego 1830-1831 wieloletnie represje przybrały formę

tłumienia działalności kulturowej i akademickiej. Rosyjska biurokracja nie pozwoliła na utworzenie

żadnego oficjalnego ruchu ochrony przyrody w Warszawie, skutecznie dusząc w zarodku jej naukowe

źródła. Choć w znaczący sposób zahamowało to jego rozwój, nie zdołało go jednak unicestwić. 

Dzięki wpisaniu się w szerszy kontekst działań przeciw obcej władzy, 

ruch ochroniarski nabrał znamion patriotycznego oporu.

Zadecydowały o tym 

upór i determinacja garstki ludzi 

wiedzionych miłością do ojczystej przyrody. 
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Już w roku 1829 pisano w obronie najgrubszego dębu w Bartkowie oraz słynnego „Baublisa”. 

Dzieła Aleksandra von Humboldta (z zaboru pruskiego) były gorliwie czytane przez młodzież 

Uniwersytetu Wileńskiego, a odbicie jego zapatrywań na znaczenie ochrony przyrody znajdujemy 

u Adama Mickiewicza, który, przejąwszy od Humboldta pojęcie „pomnika przyrody”, wprowadził je 

do naszej literatury i zastosował do zabytkowych drzew polskich, pisząc w „Panu Tadeuszu” te 

pamiętne wiersze:

„Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, 

Bym was oglądał znowu, przyjaciele starzy, 

Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie? 

Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię: 

Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie, 

Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie, 

Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?"

(...)

Pomniki nasze! Ileż co rok was pożera

Kupiecka, lub rządowa, moskiewska siekiera!

Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom,

Ni wieszczom, którym cień wasz tak miły, jak ptakom

Wszak lipa czarnolaska, na głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła! wszak ów dąb gaduła
Kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa!”



Niezwykle istotna okazała się praca pisarza-przyrodnika Bohdana Dyakowskiego (1864-1940), który 

zdołał zaszczepić ideę ochrony przyrody szerokiemu gronu odbiorców. Jego bardzo popularne książki 

i broszury o Puszczy Białowieskiej i Tatrach oraz o ochronie ptaków, lasów i osobliwych zwierząt, 

takich jak żubr, łoś i świstak, kształciły młodzież w duchu ochroniarskim, rozumianym jako wyraz 

patriotyzmu, a także przygotowały grunt pod przyszłą działalność w wolnym państwie.

Książki i broszury Bohdana Dyakowskiego to m.in.:

„Nasz las i jego mieszkańcy (1898) – poniżej i kilka tablic tematycznych tej książki,

„Z naszej przyrody” (1903), 

„Atlas państwa zwierzęcego” (1903-1926),

„Z puszczy Białowieskiej” (1908),

„Tatry” (1923),

„O dawnych łowach i dawnej zwierzynie” (2 wydanie 1925).
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Z prywatnej inicjatywy i w duchu patriotyzmu do ojczystej przyrody powstały rezerwaty przyrody:

1902 r. W Pilawinie na Wołyniu u hrabiego Józef Mikołaj Potockiego (1862–1922), istniał słynny 

park natury (tworzony od 1902 r. w okresie rekonwalescencji hrabiego ), w którym „znajdowały 

ochronę i swobodną rozmnoże tubylcze i aklimatyzowane zwierzęta” (park doszczętnie zniszczony

podczas rewolucji bolszewickiej).

1907 r. Hrabia Karola Raczyński (1878-1946) utworzył leśny rezerwat przyrody w swoim majątku 

w Złotym Potoku wydzielając  na ten cel sporym szmat pięknego lasu mieszanego  z grodziskiem 

przedhistorycznym pośrodku.

1905-1907 r. Rewolucja styczniowa 1905-1907 roku na obszarze Królestwa Polskiego przyniosła szereg 

pozytywnych  zmian na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Pojawiła się możliwość tworzenia 

polskich instytucji i organizacji społecznych w tym organizacji społecznych na rzecz ochrony przyrody.

Głównym propagatorem idei polskiego krajoznawstwa był Aleksander Janowski (1866-1944).

1906 r. Nieliczni wciąż przyrodnicy skupieni wokół 2 czasopism naukowych „Pamiętnik fizjograficzny” i 

„Wszechświat” powołali  w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK)., redagujące 

tygodnik „ZIEMIA”, popularyzując w nim  zagadnienia przyrodnicze i ochrony przyrody, zgromadziło 

też wiele opisów osobliwości przyrodniczych. 

Inicjatorami utworzenia PTK byli: Aleksander Janowskim, 

Kazimierz Kulwieć (1871-1943), Zygmunt Gloger (1845-1910), 

Mikołaj Wisznicki (1870-1954) i inni. 
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Aleksander Janowski Mikołaj Wisznicki Zygmunt GlogerKazimierz Kulwieć

Działaczom, którzy śledzili niezwykle pozytywny rozwój sytuacji w zaborze pruskim przyświecał jeden 

podstawowy cel: zgromadzenie i szerzenie przyrodniczej wiedzy o ziemi ojczystej wśród ogółu, 

gdyż prawdziwa więź z ziemią mogła zrodzić się jedynie z jej poznania. 

Tu jednak największą, nieoczekiwaną przeszkodą okazał się  

brak dostatecznej liczby wykształconych przyrodników pracujących na polu fizjografii krajowej,

którzy mogliby sprawnie zinwentaryzować najcenniejsze tereny i obiekty.

Również hasło rzucone przez pionierów młodego, lecz bujnego ruchu krajoznawczego 

Kazimierza Kulwiecia i Aleksandra Janowskiego), nie znalazło niestety oddźwięku. 

Wobec braku odzewu ze strony społeczeństwa, które nie włączyło się w akcje inwentaryzacyjne, 

Towarzystwo było zmuszone skoncentrować się na działalności edukacyjnej i wydawniczej,

a jego nieliczni działacze zajmowali się głównie:

- gromadzeniem zbiorów naukowych, 

- organizowaniem wycieczek i wystaw,

- oraz inicjowali opiekę nad pomnikami historii i przyrody. 



1908 r. Nie mogąc obudzić ruchu na zewnątrz, zwróciło się Towarzystwo Krajoznawcze do pracy wewnątrz. 

Z PTK wyłoniono Komisję Ochrony Osobliwości Przyrody. PTK w swoim tygodniku „ZIEMIA „

przeznaczyło łamy tego czasopisma na dział pt. „Ze skarbów naszej przyrody”, gdzie 

zamieszczano publikacje i artykuły o polskich osobliwościach przyrody.

Towarzystwo wydawało przewodniki, informatory i pocztówki, 

a także (od 1910 roku) rocznik krajoznawczy „Ziemia”.

Publikowali w nim m.in. Ludwik Krzywicki, Wacław Nałkowski, 

Eugeniusz Romer, Ludomir Sawicki, Stanisław Traugutt.

Dla całej problematyki ochroniarskiej znaczące były również 2 rozprawy naukowe:

1908 r. „Osobliwości i zabytki przyrody oraz ich ochrona”  - K. Kulwiecia,

1917 r. „Zabytki przyrody – podstawy ochrony przyrody w Polsce” – Januarego Kołodziejczyka.

Owocem pracy wewnętrznej Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody było zgromadzenie cennego 

zbioru fotografii, przeźroczy, map i opisów pamiątkowych lub osobliwych drzew, rzadkich zwierząt 

i roślin, skał, źródeł i krajobrazów, zgromadzone w rocznikach „Ziemi”, wraz  z rozprawami 

naukowymi K. Kulwiecia i J. Kołodziejczyka. 

Dały one znakomitą podstawę dla mającego powstać „inwentarza polskich pomników natury”.
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Działalność przyrodnicza poza Towarzystwem Krajoznawczym.

Sprawą osobliwości przyrodniczych zajmował się znany i zasłużony statystyk lubelski Henryk Wiercieński

(1843-1923), w którego odręcznych zbiorach (w Lublinie) znajdują się cenne zapiski przyrodnicze, na tamte 

czasy nie wykorzystane.

Dla rozpowszechnienia idei ochrony przyrody niemałe też miało znaczenie wydawnictwo  Zygmunta 

Wóycickiego (1871-1941) „Obrazy roślinności Królestwa Polskiego i krajów ościennych”, wychodzące 

w Warszawie od r. 1911, w którym umiejętnie spopularyzowano znajomość wielu polskich osobliwości 

florystycznych, przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na

wymierający w Polsce cis i modrzew polski.

Duże straty zostały poniesione w Puszczy Białowieskiej.

Za sprawą H. Conwentza w 1916 r. został ochroniony fragment Puszczy Białowieskiej o pow. ok. 3 tys. ha. 



Na koniec, podobnie jak w innych dzielnicach Polski, nie brakło i w zaborze rosyjskim także 

prywatnej, często bezimiennej inicjatywy w społeczeństwie, 

dzięki której ocalały zarówno liczne pojedyncze drzewa okazałe, rozrzucone po całym kraju, 

jak nie mniej liczne pamiątkowe aleje i stare parki dworskie, kryjące w sobie niejeden cenny pomnik natury. 

W zaborze rosyjskim do najaktywniejszych badaczy przyrody polskiej należeli: 

J. P. Bordin, Bohdan Dyakowski, Aleksander Janowski, Kazimierz Kulwieć, Ksawery Prauss, January 

Kołodziejczyk, Henryk Wierciñski, Zygmunt Wóycicki, 

a także Zygmunt Gloger, Mikołaj Wisznicki, Aleksander Patek, Karol Hofman, Ludwik Krzywicki, 

Wacław Nałkowski, Eugeniusz Romer, Ludomir Sawicki, Stanisław Traugutt.

Z inicjatywy prywatnej: hr. Karol Raczyński, hr. Potocki
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Trzy Korony



Stanisław Hubert docent Uniwersytetu we Lwowie tak pisał o przyrodzie:

„Znikają odwieczne puszcze, dzikie ostępy i mateczniki, a ich miejsce zajmują lasy 

hodowane i prowadzone umiejętną ręka człowieka i stoją szeregi równowiekowych, tego samego 

gatunku drzew, jak żołnierze w kolumnach, ale jakże monotonne w swej poprawności. Znikają 

stawy, mokradła i torfowiska odwadniane i osuszane pracą i zapobiegliwością ludzką. Rozległe 

stepy ustępują regularnym szachownicom łąk i pól uprawnych, pociętych wprawdzie w równe 

kwadraty i prostokąty, lecz jednostajnych i ubogich w gatunki zwierząt i roślin. Wgłąb dzikich dolin 

górskich, na niedostępne niegdyś szczyty i uroczyska górskie prowadzą dziś wygodne serpentyny 

gościńców i szyn kolejowych. Wszystko to dzieje się w imię kultury i postępu, dla celów eksploatacji 

bogactw naturalnych kraju, a często pod hasłem udostepnienia szerokim warstwom ludności 

„piękna niezepsutej kulturą natury”. Ale cóż to się dzieje!

Oto źle pojęty i niewłaściwie rozwijający się ruch turystyczny, napełnia rozgwarem i zaśmieca

najpiękniejsze zakątki górskie, przyczem nieuświadomione masy niszczą piękną, swoistą szatę

roślinną, wypłaszają i skazują na zupełne zatracenie rodzinną faunę, zamieniając urocze niegdyś

zakątki rodzimej natury na głuche i jednostajne pustkowia.

To też ludzie nauki i kulturalniejsza cześć społeczeństwa spostrzegła niebezpieczeństwo

zagrażające przyrodzie ze strony chciwej lub nierozumnie pojętej gospodarki człowieka i wszczął się

ruch, zdążający do zachowania na pewnych przestrzeniach natury w jej pierwotnym stanie, do

chronienia tu im ówdzie pozostałych resztek dawnej flory, fauny i znamiennych utworów

geologicznych, jako, pomników historycznych dziejów kuli ziemskiej.”

Rzecz szczególna, to niebezpieczeństwo spostrzegli pierwsi amerykanie zakładając w 1872 r. Park 

Narodowy Yellowstone. Za przykładem Stanów Zjednoczonych poszły Stany Kanady, Australii, w Europie pierwsza 

Szwecja, a później Szwajcaria, Francja i Niemcy. 



W zaborze austriackim istniały nieco większe swobody narodowe. Polacy posiadali w Galicji stosunkowo 

dużą autonomię w postaci konstytucji i rządu krajowego. 

Dzięki rozwojowi nauki polskiej na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie organizacja ochrony przyrody była 

lepiej rozwinięta niż w zaborze rosyjskim. Tutaj najsilniej rozwinęły się badania przyrodniczo-krajobrazowe.

Z prywatnej inicjatywy w poł. XIX w. założone zostało Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich we Lwowie
przez hrabiego  Włodzimierza Dzieduszyckiego. Muzeum to utworzone z prywatnej biblioteki, bogatej w 
cenne starodruki, rękopisy, pergaminy i zbiory ikonograficzne, oraz zbiory przyrodnicze zakupione od 
prof. Ludwika Zejsznera z UJ w Krakowie i w 1857 r. przeniesione z Poturzycy do Lwowa.

1860-1890 r. Władysław Taczanowski (1819-1890) pracował w muzeach 

europejskich, m.in.  Wiedniu, Berlinie, Paryżu i Londynie. 

Autor ok. 590 prac naukowych i opracowań o ptakach haseł  

encyklopedycznych, gł. zoologicznych. 
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Pierwsza silna inicjatywa chronienia przyrody z pobudek naukowych wyszła z ośrodka krakowskiego, 

związana ona jest z nazwiskami trzech wybitnych przyrodników:

Ludwika Zeisznera, Maksymiliana Nowickiego i Eugeniusza Janoty,

a była wynikiem ówczesnego zainteresowania się nauki polskiej przyrodą Tatr, a zwłaszcza losem tępionych 

bezkarnie rzadkich zwierząt górskich – kozicy i świstaka. 

1868/1869 r. * Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił ustawę o ochronie kozicy i świstaka w Tatrach.

Po pierwszej inicjatywie w tym kierunku, danej przez L. Zeisznera w r. 1851, 

zajęli się tą sprawą bardzo gorliwie M. Nowicki i E. Janota w 1865 r. i po licznych 

zabiegach oprowadzili do uchwalenia przez Sejm Krajowy we Lwowie w dniu 

5 października 1868 r. ustawy „względem zakazu łapania, wytępienia i sprzedawania 

zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i kozicy („dzikich kóz”),

która w rok później (19 lipca 1869 r. uzyskała moc obowiązującą).

Było to ważne wydarzenie w dziejach światowej i polskiej ochrony przyrody, ponieważ była to 

pierwsza ustawa obejmująca ochroną dwa gatunki zwierząt z pobudek naukowych, a nie łowieckich.

Ustawa ta, którą wyprzedziliśmy inne narody i państwa, przeprowadzona w Sejmie z motywów czysto 

naukowych, pozostanie zawsze chlubą polskiej kultury.
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Korzystając z przychylności władz, przyrodnicy-naukowcy i pasjonaci skupiali się w licznych

towarzystwach naukowych i organizacjach społecznych, mające w swych programach ochronę przyrody. 

Najważniejsze z nich to:

1865 r. Krakowska Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejętności na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie, skupiająca badaczy przyrodniczych.

1873 r. W Krakowie powstało Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, a od 1974 r. Towarzystwo Tatrzańskie,

które miało w programie rozwój turystyki górskiej, badania naukowe i ochronę gór,

w tym ochronę limby.

1875 r. Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (17.01.1875) założone we Lwowie, z 

inicjatywy  m.in. Feliksa Kreutza, Bronisława  Radziszewskiego i Juliana Niedźwiedzkiego.

Towarzystwo wydawało czasopismo „KOSMOS” (od 1876) oraz 

„WSZECHŚWIAT” (od 1930 r., wcześniej pismo to wydawali inni wydawcy). 

1876 r. Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, założone we Lwowie.
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1875 r. Ustawa o ochronie zwierząt  wprowadzająca okresy ochronne dla wielu łownych gatunków 

ptaków i ssaków, w tym całoroczne zakazy polowania, ustalała zakres zabronionych 

sposobów chwytania i zabijania zwierząt oraz kary za łamanie przepisów. 

Podobne ograniczenia znalazły się w ustawach łowieckich, przewidujących m.in. możliwość 

wydania zakazu polowania na gatunki ginące a także w dwóch ustawach dotyczących rybołówstwa.

Idea ochrony przyrody znalazła popularność wśród leśników, którzy stali się gorącym zwolennikiem 

ochrony zagrożonych gatunków drzew i przygotowywali dokumentacje do utworzenia leśnych rezerwatów.

1882 r. Galicyjskie Towarzystwo Leśne wznowiło wydawanie czasopisma Sylwan w 1883 r., 

publikując oprócz naukowych, także informacje zawodowe. 

(Sylwan – czasopismo naukowe założone w 1820 roku w Warszawie, organ Polskiego Towarzystwa Leśnego było najstarszym 

pismem leśnym w Polsce  i jedno z najstarszych tego typu w świecie). W 1907 r. podczas ogólnopolskiego zjazdu leśników  uznano 

to czasopismo za nieoficjalny organ we wszystkich zaborach. Cd działań leśników  1912-1913.

Z prywatnych inicjatyw: 

1886 r.  Pierwszy w Polsce rezerwat przyrody ,, Pamiątka Pieniacka'' – obejmujący starodrzew 

bukowy (rezerwat leśny) koło Złoczowa na Podolu- założony przez Włodzimierza  Dzieduszyckiego 

oraz 

1903 r.  utworzenie podobnych rezerwatów leśnych przez hr. Adama Stadnickiego, ochrona objęto 

nietknięty fragment Puszczy Karpackiej, piękno pierwotnej przyrody puszczy okolicach Nawojowej. 



Ale nowy okres prac ustawodawczych rozpoczął się dopiero w r. 1900.

Związany jest z nazwiskami przede  wszystkim dwóch wybitnych przyrodników:  

Hugona Conwentza i Mariana Raciborskiego.

1900 r. Prof. Marian Raciborski (1863-1917), po powrocie z Jawy 

był duszą wszelkich poczynań w zakresie ochrony przyrody 

nie tylko we Lwowie i Krakowie, lecz także na prowincji małopolskiej, gdzie niestrudzenie wygłaszał 

odczyty, popularyzując nowa ideę. Największe zasługi położył tu prof. Marian Raciborski, będący 

przewodnim duchem ruchu ochroniarskiego swoich czasów. Raciborski był niestrudzonym 

propagatorem nowej idei i głęboko wierzył w role edukacji przyrodniczej. Uznał ja a tak ważną, że

poświecił je osobny cykl wykładów uniwersyteckich, co nie zdarzyło się nigdy przedtem. 

Obdarzony wybitnym talentem krasomówczym i gorącym temperamentem nie szczędził też

środków i czasu, by dotrzeć z prelekcjami na głęboką prowincje i inspirować działania w 

najodleglejszych zakątkach kraju. Z pism Raciborskiego wyłania się obraz człowieka, który kochał 

przyrodę całym swoim sercem dla niej samej. Cierpiał na widok zniszczeń, jakie z każdym rokiem 

niosła ludzka ręka. Uczył więc … „jak kochać ziemie ojczystą w jej niepokalanej ręką spekulanta 

szacie. Bo właśnie w głębokiej miłości do ojczystej przyrody upatrywał szansy na jej ocalenie i w niej 

przede wszystkim widział najwyższą oznakę patriotyzmu”.

/G/



1903r. Pod wpływem działalności Conwentza, który w swych zagranicznych podróżach agitacyjnych dotarł 

także o Ministerstwa Oświaty w Wiedniu.  Władze austriackie 30 listopada 1903 wydały reskrypt 

nakazujący czynnikom rządowym zajęcie się ochroną przyrody. 

1904 r. Namiestnictwo we Lwowie na wskutek tego reskryptu wydało w lutym 1904 r. wezwanie 

do instytucji  i osób prywatnych, aby donosiły mu o wszelkich zabytkach przyrody w kraju, 

zasługujących na ochronę. 

Działacze tłumnie włączyli się  w opracowanie spisu osobliwości przyrody Galicji oraz tworzenie 

dokumentacji mającej umożliwić utworzenie oczekiwanych od lat górskich rezerwatów. Uczyniło 

to najpierw Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, przedstawiając szczegółowy spis 

kilkudziesięciu osobliwości przyrody zasługujących na ochronę i proponując utworzenie większych 

rezerwatów górskich w Karpatach (Tatry, Pieniny, Karpaty Wschodnie) i stepowych na Podolu 

w okolicy Borszczowa. Podobne żądania wysunął wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1906-1913 r. Dr Ferdynand Wilkosz (1840-1920),  z zawodu filozof, prawnik,  z zamiłowania hobbysta 

przyrodnik, wieloletni prezes Towarzystwa Rybackiego  Krakowie, jako osoba prywatna zajmująca 

się gorliwie sprawą ochrony przyrody, odpowiedział  na to wezwanie dłuższym memoriałem w 1906  r., 

a w okresie od 1906 do1913 r. przedłożył aż 15 list, na których znalazły się 224 (lub 226) zabytki 

przyrody zasługujące na ochronę.

Niestety cała akcja, wywołana reskryptem wiedeńskiego ministerstwa, okazała się bezcelową. Zmieniających 

się sezonowo ministrowie austriaccy zapomnieli o reskrypcie. Namiestnictwo zaś b. Galicji okazało się godne

swej władzy przełożonej. Memoriały, plany i fragmenty inwentarza, wypracowane gorliwie przez społeczeństwo,

szły ad acta bezdusznej maszyny biurokratycznej.



Wieloletni trud przyrodników poszedłby na marne, gdyby nie M. Raciborski . Wraz z Towarzystwem 

Przyrodników im M. Kopernika zebrał cały  pozyskany dotychczas materiał o przyrodzie i zorganizował 

dalsze badania. Końcowym efektem miał być dokładny spis wszystkich osobliwości przyrodniczych terenów i 

obiektów godnych ochrony w Galicji oraz na pozostałych ziemiach pod zaborami. W ciągu lat 1906 i 1907 

staraniem M. Raciborskiego, Towarzystwo Przyrodnicze im Kopernika opracowało plan działania, do 

którego dołączyli w1907 r. polscy lekarze i przyrodnicy ze Lwowa. Rozpoczęto prace nad zestawieniem 

pierwszego „inwentarza zabytków przyrody”. W tym celu opracowano kwestionariusz dla pozyskania 

materiałów o przyrodzie i druki te rozesłano po ziemiach całej  Polski, także do innych zaborów. 

W dalszym działaniu:

1908r. Prof. Marian Raciborski (1853-1917), wybitny botanik, profesor uniwersytetów w Lwowie i 

Krakowie, opublikował artykuł „Zabytki przyrody” w czasopiśmie „ATENEUM”, w którym wyłożył 

cele ochrony przyrody i apelował do społeczeństwa o poznawanie osobliwości przyrody, nadsyłanie 

o nich wiadomości i opiekowanie się nimi.

1910 r. Nadesłany materiał dotyczący głównie osobliwości florystycznych M. Raciborski przedstawił w 

publikacji pt. „Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin” (Lwów, „KOSMOS” 1910),  

stanowiącej pierwszy zarys „inwentarza obiektów przyrodniczych z obszaru całej Polski

(trzech zaborów), które  zasługują na ochronę. 

Dzięki tej publikacji stworzony został wzór do dalszej pracy w tym kierunku. 



Wzór kwestionariusza zamieszczony w opracowaniu

„BADANIE I OCHRONA ZABYTKÓW PRZYRODY” - M. RACIBORSKI i L. SAWICKI., KRAKÓW 1914,
WYDAWNICTWO TOW. UNIWERSYTETU LU DOWEGO IM. A. MICKIEWICZA W KRAKOWIE

KWESTJONARJUSZ.

Odpowiedzi na poniższy kwestjonarjusz zostaną zużytkowane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 
Kopernika w inwentarzu zabytków przyrodniczych. Odpowiedzi należy nadsyłać do Tow. Uniwersytetu 
Ludowego im. Mickiewicza (Kraków, Dunajewskiego 7) na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego, 

prof. dr. M. Raciborskiego.

Pożądane jest przesyłanie fotografji szczególnie starych lub rzadkich drzew, (z podaniem miejscowości, gdzie 
rosną), i innych zabytków : ginących rzadkich ssaków lub ptaków; skał, ciekawych gieologicznie lub bogatych 
w skamieliny; osobliwych źródeł lub wodospadów; miejsc wyjątkowych pięknością położenia.

Pytania.

1. Czy i jakie rosną w okolicy drzewa, z powodu wieku, wymiarów, postaci lub tradycji nad inne osobliwe; 

proszę podać obwód pnia największych drzew w wysokości metra nad ziemią i przybliżoną wysokość.

2. Czy w okolicy rośnie dziko modrzew, cis, jałowiec, jodła lub buk; gdzie rosną; jak grube i wysokie są 

okazy najstarsze?

3. Czy w okolicy znane są rośliny (zioła, krzewy lub drzewa) obecnie ginące i jakie ?

4. Czy w okolicy znane są rzadkie i osobliwe, ginące obecnie zwierzęta (ssaki, ptaki etc); jakie i gdzie?

5. Czy w okolicy znane są osobliwsze skały, wodospady, źródła zachowania godne, gdzie i jakie?

6. Czy w okolicy są miejsca z powodu osobliwej piękności, położenia, wspomnień dziejowych lub legiend

uwagi i zachowania godne?



1910 r. Próbę zainteresowania władz autonomicznych, w pierwszej kolejności Sejmu  Krajowego sprawą

ochrony przyrody podjął poseł Julian Brunicki (1864-1924), znany przyrodnik i badacz krajowej 

fauny motyli. 15 listopada 1910 r. Na forum sejmowym wygłosił mowę  w której w sposób rzeczowy i 

poparty argumentami, propagował myśl stworzenia, wzorem innych narodów, „rezerwacji”, czyli parków

natury, zaś od Wydziału Krajowego domagał się przedłożenia Sejmowi „projektu  ustawy 

o ochronie szarotki, limby, cisa i ewentualnie innych roślin na wymarciu będących”.  

Wydział Krajowy pnie przystąpił do zorganizowania pracy w tej sprawie, mimo uchwały Sejmu 

i skierowanego doń w tej sprawie rok później (1911) pisma przez F. Wilkosza.

1912 r. W kołach literatów i artystów polskich na uwagę zasługuje działalność Jana Gwalberta   

Pawlikowskiego(1860-1939), który wraz z Tadeuszem Korniłowiczem (1880-1940) i   

Mieczysławem Limanowskim (1876-1948) stworzyli Sekcje Ochrony Tatr w Towarzystwie Tatrzańskim.

1912/1913 r. Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) w czasopiśmie  „LAMUS” we Lwowie opublikował  

artykuł „Kultura i natura”, w którym wyłożył ideologiczne i filozoficzne podwaliny pod dalszy 

rozwój ochrony przyrody w Polsce, a sam związał się z ruchem ochrony przyrody do końca 

życie. Wyłożył też podstawy naukowych założeń idei ochrony przyrody. Dał naszej 

literaturze ochraniarskiej jedną z najcenniejszych i najbardziej wpływowych publikacji.

1913 r. M. Raciborski rozpoczął na UJ wykłady z ochrony przyrody

– jedne z najpierwszych w świecie uniwersyteckich zajęć z tego przedmiotu.                          



Maksymilian Nowicki 
(Siła-Nowicki) 

(1826-1890)
– zoolog, profesor UJ, 

badacz fauny i flory tatrzańskiej, 

pionier ochrony przyrody w Polsce, 

współtwórca  Towarzystwa 
Tatrzańskiego.

Ludwik Zejszner

(1805-1871) 
– polski geolog, geograf, 

kartograf i krajoznawca, 

prekursor kartografii 

geologicznej w Polsce. 

Eugeniusz Janota 

(1823-1878)
– polski animator ruchu turystycznego, 

germanista, taternik, przyrodnik, 

badacz folkloru góralskiego,

ksiądz katolicki, obrońca praw zwierząt. 

Książki.

Jan Gwalbert Pawlikowski 
(1860-1939)

polski ekonomista, publicysta i polityk, 

historyk literatury, taternik, jeden z 

pionierów ochrony przyrody. 

zasłużył się m.in. w walce 

o Kasprowy Wierch.

Mieczysław Limanowski

(1876-1948)
polski geolog, prof. uniwersytetu

w Wilnie i Toruniu, 

reżyser, kierownik literacki teatru. 

Ferdynand  Wilkosz

(1840-1920) 
filozof, adwokat, 

hobbista przyrodnik.

Tadeusz Edward Korniłowicz

ps. „Bisygoń”

(1880-1940)
psycholog, pisarz, działacz ochrony przyrody, 

taternik, grotołaz, ratownik górski.

,

Julian Marian Brunicki

(1864-1924) 
– baron, ziemianin, przyrodnik, 

/G/
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W prawodawstwie Galicji znalazło się wiele przepisów, które choć nie miały na celu ochrony przyrody, 

w praktyce mogły być w ten sposób wykorzystywane. Cześć z nich utrzymano w mocy po odzyskaniu 

niepodległości i stały się ważną podstawą początkowej państwowej ochrony przyrody.

Jednak najdonioślejsza dla polskiej ochrony przyrody tamtych czasów okazała się wieloletnia batalia o ocalenie

Tatr, która miała trwać jeszcze długo po odzyskaniu niepodległości

Wybuch wojny w 1914 r. uniemożliwił dokończenie prac i publikacje dzieła, jednak 

zebrane dane stały się absolutną podstawa naukowej ochrony przyrody w odrodzonej Polsce, 

bez której jej szybki start byłby niewykonalny.

W zaborze Austriackim na rzecz ochrony przyrody działali: 

Ludwik Zejszner, Maksymilian Siła-Nowicki, Eugeniusz Janota, Marian Raciborski, Julian Brunicki, 

Wiktor Kuźniar, Alfred Lityński, Konstanty Stecki, Władysław Taczanowski, Jan Gwalbert Pawlikowski, 

Tadeusz Korniłowicz, Mieczysław Limanowski

a prywatnie: Władysław Dzieduszycki, Adam Stadnicki, Ferdynand Wilkosz, 



Puszcza nad Gwdą z  Doliną Gwdy



W zaborze pruskim władze zapewniły wysoki poziom rozwoju ochrony przyrody. W tym zaborze najlepiej 

była zorganizowana ochrona przyrody, a to za sprawą prof. Hugo Conwentza (1855 - 1922), botanika,

gdańskiego wybitnego działacza ochrony przyrody na Pomorzu – dyrektora muzeum przyrodniczego ,

pioniera europejskiej ochrony przyrody

Tu działalność ta rozwijała się najintensywniej, utworzono Towarzystwo Przyrodnicze. 

Już w 1900 r. napisał w swoim dzienniku: 

„Wciąż więcej i więcej zakątków przyrody w kraju naszym oraz w innych cierpi z powodu rozwoju kultury. 

Ziemia narodzona w wyniku działania sił naturalnych, w ciągu długiego czasu została znacznie przekształcona przez

człowieka, a niekiedy zupełnie zrujnowana. Jeżeli nie chcemy, aby nasi ludzie utracili związek z rozwojem przyrody

jako całości, to nastał czas, aby zabiegać o zachowanie świadków przeszłości i tradycyjnego układu naszych 

miejscowości, aby poznać i zachować wszystko, co można. Państwo powinno traktować to jako jedno

z najważniejszych działań należących do jego obowiązków, z uwagi na korzyści niematerialne, jakie płyną z takiej 

ochrony. Nie tylko u nas ludzie doszli już do wniosku, że coś powinno być zrobione niezwłocznie, aby zapobiec 

pełnemu zniszczeniu pierwotnej przyrody w przyszłości. Teraz właśnie nadszedł czas, aby państwo, które już dawno 

troszczy się o zachowanie starodawnych skarbów kultury i sztuki, zwróciło także uwagę na pomniki przyrody”.

Hugo Wilhelm Conwentz (1855-1922)– botanik i paleobotanik niemiecki, muzealnik, 

pionier europejskiej ochrony przyrody, propagator idei parków narodowych. 

Na pozycje ochrony przyrody uczony przeszedł nie mogąc obojętnie patrzeć na skutki 

ekspansji gospodarczej i przemysłowej, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku. 

Od 1887 r. Conwentz zaczął aktywnie zajmować się ochroną przyrody.
/G/



Dużo wcześniejsze, ważne wydarzenie to::

1819 r. Niemiecki geograf, przyrodnik i podróżnik Alexander  Humboldt (1796-1859) wprowadził pojęcie 

„pomnik przyrody” czyli „zabytku przyrody”, który podczas swoich wypraw naukowych do 

Ameryki Południowej (1799-1804) opisał rosnące w Wenezueli olbrzymie drzewo z rodziny 

Mimosaceae zwane „Zamang” (Albizia saman), uważając je za najstarsze i najpotężniejsze w 

tym kraju, porównywał je z drzewem smoczym (Dracena draco) z okolicy Orotawy na Wyspach 

Kanaryjskich i nazwał „pomnikiem przyrody”.

/G/

/G/

Mimoza biała

Albicja saman Albizia saman

Jednak do naukowej rangi ochronę pomników przyrody odniósł (w późniejszych latach), 

działający na terenie ówczesnego zaboru pruskiego, niemiecki botanik, prof. Hugo Conwentz, 

którego terenem działania był Gdańsku i Pomorze. 

Zorganizował szeroko zakrojoną akcje inwentaryzacji i dokumentacji osobliwości i tworów przyrody.

Utworzył centralny rejestr ochrony przyrody rządu pruskiego, gdzie wpisywano zabytki i pomniki przyrody.



1900 r. Naukowym dziełem życia H. Conwentza stał się opracowany szczegółowy inwentarz zabytków  

przyrody Pomorza Gdańskiego, wydany w 1900 r. „Pamiętnik drzew leśnych” („Forstbotanisches

Merkbuch für Westpreussen” )  został uznany za wzór dla dalszych badań na ziemiach niemieckich. 

Był to jeden z pierwszych w literaturze światowej wykazów pomników i zabytków przyrody. 

Uzupełniony w latach następnych dał początek i stał się wzorem wielu opracowaniom i dla    

analogicznych wydawnictw w innych dzielnicach niemieckich. 
Szczegółowy inwentarz przedmiotów ustawowo chronionych w byłej dzielnicy pruskiej dochodzi z pewnością do kilku 

tysięcy pozycji. Choć dotyczył osobliwości przyrody całych Prus, znakomita większość z kilku tysięcy danych 

pochodziła od działaczy polskich, którzy tłumnie włączyli się w jego tworzenie i w kolejne działania. Z samego Księstwa 

Poznańskiego napłynęło aż 12 tys. wypełnionych kwestionariuszy z wiadomościami o wszystkim, co mogło być istotne 

dla ochrony przyrody.

W wydawnictwach naukowych towarzystw, rozrzuconych po zniemczonych miastach (Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz 

i in.), w pismach periodycznych i codziennych, zjawia się szereg luźnych wiadomości i artykułów o przyrodzie.

Na początku XX wieku ustawodawstwo przyrodnicze koncentruje się wokół pomników przyrod,

co znajduje wyraz w tytułach ustaw i rozporządzeń, nazwach urzędów i prowadzaniu pojęć.

W 1906 r. H. Conwentz objął kierownictwo 

„Państwowego Urzędu opieki nad pomnikami przyrody w Prusach” 

utworzone przez Pruskie Ministerstwo Oświaty i wprowadzono krajowy 

program ochrony przyrody.  Jego wielką zasługą było stworzenie 

sprawnie działającej, popartej regulacjami prawnymi państwowej 

służby ochrony przyrody w Prusach oraz 

włączenie społeczeństwa w jej działania. 

W tymże też roku H. Conwentz zinwentaryzował głazy narzutowe na Pomorzu.



Hugo Conwentz, którego słusznie nazwano twórcą nowoczesnej ochrony przyrody, zanim zyskał szeroko 

znane imię na całym świecie, jako pionier tej idei w wielu krajach, pracował w Gdańsku i na Pomorzu

Wpływ Conwentza nie ograniczył się jedynie do Prus. Był on bowiem przede wszystkim niestrudzonym 

adwokatem idei ochrony przyrody, uprawiającym gorącą propagandę ochroniarską w mowie i w piśmie. 

Jego publikacje ukazywały się w całej Europie, docierając nawet za ocean, a on sam przemierzył cały świat,

zdobywając dla idei wielu zwolenników. Odczyty, które wygłosił w Wiedniu w 1903 roku, okazały się 

szczególnie ważne dla przyszłości ochrony przyrody w Polsce. Dzięki nim tematyką tą zainteresowały się 

władze austriackie, wydając 30 listopada 1903 r. reskrypt  (wspomniany już w zaborze austriackim) 

ułatwiając tym samym organizację ochrony przyrody w Galicji – na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. 

Pionierskie badania szczątków roślinnych zawartych w bursztynie bałtyckim prowadzone przez 

H. Conwentza doprowadziły do stwierdzenia występowania w nim aż 5 różnych gatunków sosny, 
znaną do dzisiaj pod wspólną nazwę Pinus Succinifera – sosna żywicodajna.

Rozpoczęte działania w dziedzinie ochrony przyrody przez H. Conwentza na terenie Wielkopolski 

kontynuował dalej Fritz Pfuhl (1853-1913),botanik, nauczyciel gimnazjalny i kustosz Muzeum im. Cesarza 

Fryderyka Wilhelma III w Poznaniu (1904).

1904 r. F. Pfuhl wydał „Pamiętnik drzew i lasów Ks. Poznańskiego” (1904). W opracowaniu tym zamieścił 

obszerne zestawienie zabytkowych drzew i najpiękniejszych fragmentów leśnych w Poznańskiem,

Był autorem licznych publikacji florystycznych. Prowadził własne badania florystyczne, zgromadził 

duże archiwum dokumentacji fizjograficznej cennych obiektów przyrodniczych, głównie  pomnikowych

drzew i głazów narzutowych. W celu spopularyzowania konieczności opieki nad nimi  organizował 

wystawy fotograficzne i od 1910 roku opiekował się wielkopolskimi zabytkami. 

1906 r. Franz Theodor Schubert (1763-1830) wydał swój „Pamiętnik lasów śląskich”. 



Działalność ochroniarska społeczności polskiej w zaborze pruskim

Z inicjatyw prywatnych na uwagę zasługują działania Dezydery Adam Chłapowski 
(1788-1879) – generała i działacza gospodarczego, uczestnika kampanii napoleońskie 
i powstania listopadowego. 

W owym czasie w Wielkopolsce zachodziły niekorzystne zmiany: regulacja rzek, 
osuszanie bagien i likwidacja naturalnych zadrzewień, również wylesienia, sprawiały, 
że ubywało wody i zaczynało się  przesuszanie dużych połaci pól. 
„Łysienie” pól to stepowienie ziemi, zanikanie w niej wód gruntowych i wyjaławianie
gleby. Rolniczy krajobraz staje się płaski, szary i smętny.

Pierwszym, który docenił znaczenie śródpolnych zadrzewień, był Dezydery Adam Chłapowski i pierwszą

z wprowadzonych przez niego nowości były właśnie zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, co okazało się 
korzystne ze względów gospodarczych, przyrodniczych i estetycznych. Pasy drzew chroniły grunty uprawne 
przed wiatrami i erozją. Stepowienie ziemi zostało zahamowane właśnie dzięki „dodrzewianiu”. 

Sam Chłapowski, począwszy od 1820 r. w Turwi pod Kościanem dokonał zalesień śródpolnych na ok. 10 tys. ha.

Tam gdzie są drzewa i krzewy, są również zioła, owady, ptaki i ssaki. 

Zaorane pola nie stwarzają tak dogodnych warunków dla zwierząt, jak właśnie kępy i pasy drzew i zarośli, które 

stały się bogatymi skupiskami fauny i flory. Potwierdziły to m.in. obserwacje 

poczynione na obszarach „dodrzewionych” przez gen. Chłapowskiego.

Jeszcze bogatszy jest świat owadów. 

W śródpolnych oazach są też płazy i gady, 

a z ssaków można spotkać nawet sarny. 

Śródpolne zalesienia to także ekologiczne korytarze, 

umożliwiające wielu gatunkom zwierząt przemieszczanie się.

/G/



Działalność polskich przyrodników w zaborze pruskim. 

Polscy przyrodnicy skupieni w założonym w 1857 roku 

Wydziale Przyrodniczym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 

w znacznym stopniu przyczynili się do poznania godnych ochrony obiektów przyrodniczych 
Wielkopolski i Pomorza. W latach 60-tych XIX wieku za najpilniejsze zadanie uznano

„… starać się między innymi rzeczami o szczegółowe wyśledzenie fauny i flory polskiej dotąd mało znanej”.

Niektórzy polscy nauczyciele gimnazjalni drukowali czasem swoje artykuły z zakresu przyrody w niemieckich 
czasopismach naukowych. O Wielkopolsce i jej przyrodzie pisało także wielu autorów niemieckich.

Józef Rivoli (1838-1926) - polski leśnik, nadleśniczy w lasach kórnickich, po przeniesieniu się do Poznania, 
w latach 1876–1877, wydawał własnym kosztem „Przegląd Leśniczy”, a od 1878 roku 
zajmował się urządzaniem gospodarstw leśnych w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim. 
Dalsza jego działalność już w niepodległej Polsce. 

Prof. Józef Paczoski (1864-1942) botanik z Uniwersytetu  Poznańskiego. Był twórcą socjologii i założył tu 
pierwszy na świecie Instytut Socjologii Roślin, 
a w 1896 r. wydał pionierską pracę z tej dziedziny tytułowaną  „Życie gromadne roślin”. 
Prowadził  liczne  badania lasów, które później stały się podstawa właściwej gospodarki 
leśnej. W swych licznych pracach zwracał uwagę na rolę czynników gospodarczo-
społecznych w ochronie przyrody.
Badacz flory m. in. Puszczy Białowieskiej.



Jerzy Wojciech Szulczewski (1879-1969) – polski nauczyciel, fizjograf, przyrodnik i etnograf, powstaniec 
wielkopolski, pracownik naukowy  Muzeum Wielkopolskiego oraz Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. W czasie 
pracy nauczycielskiej rozwijał swoje zainteresowania przyrodnicze i etnograficzne. Nawiązał również kontakty 
z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i osobiście z Franciszkiem Chłapowskim, który w 1884 roku 
zamieszkując w Poznaniu kierował lekarskim i przyrodniczym wydziałem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk oraz współorganizował Muzeum Przyrodnicze tego towarzystwa.
Dalsza jego działalność już w niepodległej Polsce. 

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

Prace na rzecz ochrony przyrody prowadzone w zaborze pruskim były wzorem dla społeczności polskiej 
będącej pod zaborem rosyjskim i austriackim. 

Równoważnikiem tego wielkiego ruchu, wznieconego w dzielnicach zachodnich ziem Rzeczypospolitej 
przez H. Conwentza, był analogiczny i równoczesny ruch, wszczęty w południowej dzielnicy Polski, 
tj. w Małopolsce, przez wielkiego biologa polskiego, Mariana Raciborskiego.

Ochronę polskiej przyrody na ziemiach zachodnich zawdzięczamy Niemcom, 

ale zasadniczo to zasługa  Polaków, dzięki którym 

zgłaszane obiekty przyrodnicze znalazły się w pruskim inwentarzu zabytków przyrody.

W zaborze pruskim na rzecz ochrony przyrody działali i zasłużyli się:

Hugo Conwentz, Franciszek Pfuhl, Teodor Schube, Franciszek Chłapowski, Dezydery A. Chłapowski

Józef Rivoli, Jerzy Wojciech Schulczewski Józefa Paczoski oraz społeczność polska. 



Wraz z rosnącą liczbą pomników przyrody i coraz większą popularnością tej idei zrodził się 

nowy kierunek badań i działań geograficzno-krajoznawczych,

poświęconych badaniom i ochronie pomników oraz wypracowaniu metod ich zabezpieczania. 

Kierunek ten nazwany został konserwatorskim (in. zabytkoznawstwem przyrodniczym) , a jego twórcą był 

Hugo Conwentz. 

Kierunek ten do dzisiejszego dnia stanowi jeden z podstawowych nurtów w ochronie przyrody. 

Hugo Conwentz pomnikami przyrody natury nazywał takie osobliwości przyrody jak:

okazałe drzewa, aleje, parki, stanowiska rzadkich roślin.

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

Dzięki Conwentzowi na ziemiach polskich  (w okresie międzywojennym)

utworzono rezerwaty przyrody dla ochrony „pierwotnej przyrody” (np. Rezerwat cisów w Wierzchlesie)

zabroniono wycinania cisa i brekini,

obejmowano ochroną śródpolne i nadrzeczne zadrzewienia, 

a ochrona przyrody trafiła pod szkolne dachy.



Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.



Podsumowując:

prawdziwą katastrofą okazały się wylesienia w każdym zaborze.

Spośród trzech zaborów:

- największe trudności w działaniach ochrony przyrody mieli działacze polscy w zaborze rosyjskim,

- największe osiągnięcia polskich działaczy w ochronie przyrody odnotowano w Galicji; 

- perfekcyjnie zorganizowana inwentaryzacja zabytków przyrody i opieka nad nimi w zaborze pruskim, do której  

włączyli się działacze i społeczność polska.

W wieku XIX i na początku XX ochrona przyrody miała charakter czysto konserwatorski. 

Polegała ona przede wszystkim na inwentaryzacji i ochronie tworów przyrody, które uznano za cenne ze względu na 

ich piękno, wartość historyczną lub pamiątkową, a w późniejszym okresie także naukową. 

Na przełomie XIX/XX wieku rozpoczęły się konsekwentne działania, które cechowała troska o:

- zapobieganie zniszczeniu pewnych gatunków roślin i zwierząt, 

- ratowanie zagrożonych gatunków.

Wiek XIX i początek wieku XX w Europie przyniósł: 

szerokie rozpowszechnienie idei ochrony przyrody,

opracowanie form ochronnych, 

rozwój nauk przyrodniczych 

i naukowych podstaw ochrony przyrody. Cis – rezerwat 

„Cisy Staropolskie”.



„Szwajcaria Kiełpińska” – Jary Kiełpińskie



Ochrona przyrody w Polsce niepodległej 1919 – 1939 r.

1918 r. Na okres walk o odzyskanie niepodległości przypada początek działalności ustawodawczej, 

związanej z ochroną zabytków, którym mogło grozić zniszczenie. 

Już 31 października 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała dekret nakazujący opiekę 

nad zabytkami kultury i sztuki, do których należały miedzy innymi 

cmentarne aleje oraz stare, lub okazałe drzewa. 

Odzyskane ziemie spod zaboru rosyjskiego i austriackiego i częściowo pruskiego.

1919 r. Wraz z rozpoczęciem prac nad odbudową niepodległego państwa zarządzeniem 

Ksawerego Praussa (1874-1925) utworzono pierwszą instytucje urzędową ochrony przyrody –

Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody., której przewodniczącym został

Władysław Szafer (1886-1970), wybitny uczony i znakomity organizator, który przez następne pół 

wieku nadawał intelektualny kierunek i kształt ochronie przyrody, a przez ponad 30 lat także decydował 

o jej organizacji. 

Członkami Komisji byli m.in. Aleksander Janowski, Eugeniusz Kiernik, Wiktor Kuźniar,  

Jan Gwalbert Pawlikowski, Ksawery Prauss, Eugeniusz Romer.

1919 r. Towarzystwo Tatrzańskie przekształciło się w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, które miało w 

programie:   - rozwój turystyki górskiej, - badania naukowe, - ochronę gór.

Dalej działała Sekcja Ochrony Tatr.



1920 r. W. Szafer zaczął wydawać w Krakowie rocznik „Ochrona przyrody” w którym oprócz prac 

naukowych opublikowane były informacje bieżące a postępach ochrony przyrody w Polsce i na 

świecie.

1921 r. Utworzono w Białowieży rezerwat leśny o powierzchni 4 600 ha, zaczątek przyszłego parku 

narodowego. Dyrektorem parku w 1923 r. został Józef Paczoski (1864-1942), wybitny uczony, 

współtwórca fitosocjologii, który zorganizował park narodowy i opisał Puszczę Białowieską we 

wspaniałej publikacji „Lasy Białowieży” (1930 r.), którego w 1927 r. zastąpił Jan Jerzy Karpiński

(1886-1965), także znakomity uczony, popularyzator i fotografik, który nadał nowoczesny kształt 

działalności naukowej i oświatowej parku narodowego.

1925 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o sposobie załatwiania spraw ochrony przyrody, na mocy 

którego minister Wyznań Religijnych i Oświecenia  Publicznego, powołał 

Państwową Radę Ochrony Przyrody na miejsce dotychczasowej Komisji , której przewodniczącym 

został Władysław Szafer.

1928 r. W Warszawie powstała Liga Ochrony Przyrody, pierwsza w Polsce ogólnokrajowa organizacja 

społeczna, zajmująca się wychowaniem w duchu ochrony przyrody i jej popularyzacją oraz zbiórką 

funduszy na zakup gruntów w celu utworzenia rezerwatów przyrody. Inicjatorem zawiązania Ligi był 

Władysław Szafer i Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Jej pierwszym prezesem została geolog

– Józef Mrozewicz (1865-1941). Dzięki jego i Ligi staraniom już w 1928 r. powstał

podziemny rezerwat przyrody w kopalni soli w Wieliczce, w latach następnych wykupiono grunty

pod 3 rezerwaty stepowe na Podolu.  J. Mrozewicza wkrótce zastąpił prof. Bolesław Hryniewiecki

(1875-1963) botanik z Uniwersytetu Warszawskiego.



1929 r. W Białowieży rozpoczęto hodowlę restytucyjną żubrów.

1932 r. Opublikowano pracę zbiorową pod red. W. Szafera ”Skarby przyrody i ich ochrona”, pierwszy 

podręcznik ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego w Polsce, jeden z pierwszych w świecie. 

1932 r. Decyzją Ministerstwa  Rolnictwa i Reform Rolnych rezerwat w Białowieży uznano za park narodowy, 

oraz zaplanowano utworzenie kolejnych parków narodowych.

1934 r. Sejm uchwalił pierwszą ustawę o ochronie przyrody - 10 marca 1934 – dzieło PROP.

1934-35 r. Masowe protesty organizacji społecznych i towarzystw naukowych przeciwko budowie kolejki 

linowej na Kasprowy Wierch i odwlekanie decyzji o utworzeniu parku narodowego w Tatrach. 

Szczególnie aktywna była LOP i PROP. Wszyscy członkowie PROP w 1935 r. złożyli mandaty 

w proteście przeciwko polityce rządu w sprawach ochrony przyrody.

1936 r. Początek restytucji konika leśnego - tarpana w Białowieży.

1937 r. Rezygnacja prof. W Szafera ze stanowiska delegata ministra i przewodniczącego PROP, rezygnacja 

z funkcji przewodniczących oddziałów terenowych PROP w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. 

Podłożem tej decyzji było rozczarowanie do władz państwowych, które forsowały rozwój turystyki w 

Tatrach i gospodarki w kraju nie licząc się z przyrodą i dopiero co uchwaloną ustawą o ochronie 

przyrody.

1938 r. Ukazał się zbiór prac J. G. Pawlikowskiego (1860-1839) pt. „O lice Ziemi”.



PRZYRODA CHRONIONA w Polsce 

w okresie międzywojennym

na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z 1934 roku

Formy ochrony przyrody Występujące w 

Polsce

Powierzchnia

w ha

Obszarowe formy ochrony przyrody

parki narodowe
Białowieski (1932), Pieniński (1932), Wielkopolski, Babiogórski, 
Tatrzański i PN w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich 

6

rezerwaty przyrody powstałe

- z okresu zaborów

- w okresie międzywojennym
39

180

1 469

Indywidualne formy ochrony przyrody

pomniki przyrody 4 500 -

ochrona gatunkowa roślin 1 -

ochrona gatunkowa zwierząt 2 -



prof. Władysław Szafer 

(1886-1970)

polski botanik, profesor UJ, 

dyrektor krakowskiego Ogrodu 

Botanicznego, wieloletni dyrektor 
Instytutu Botaniki UJ 

prof. Alfred Lityński

(1880-1945) 
– naukowiec, ichtiolog, 

pionier polskiej hydrobiologii 

i limnologii, wykładowca na 

UW, kierownik pierwszej 

polskiej stacji 

hydrobiologicznej, 

propagator ochrony 

środowiska. 

Konstanty Stecki 

(1885-1978)
prof. dr hab. 

Sekcja Ochrony Tatr

Twórcy i działacze ochrony przyrody Polski okresu międzywojennego (1918-1939) to: 

Władysław Szafer (1886-1970, Ksawery Prauss (1874-1925), Aleksander Janowski, 

Eugeniusz Kiernik (1877-1921), Wiktor Kuźniar (1879-1935),  Jan Gwalbert Pawlikowskiego (1860-1839), 

Eugeniusz Romer (1871-1954), Józef Paczoski (1864-1942), Jan Jerzy Karpiński (1886-1965), 

Józef Mrozewicz (1865-1941), prof. Bolesław Hryniewiecki (1875-1963), . Alfred Lityński (1880-1945) 

Konstanty Stecki (1885-1978)

prof. Jan Gwalbert 

Pawlikowskiego 

(1860-1839), 
polski ekonomista, publicysta i 

polityk, historyk literatury, 

taternik, jeden z pionierów 

ochrony przyrody. 

Prof.. Bolesław 

Leon Hryniewiecki 
(1875-1963)

– polski botanik, 

historyk botaniki 

i pedagog.

/G/ /G/ /G//G/ /G/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_Gwalbert_Pawlikowski.jpg


W okresie międzywojennym ruch ochrony przyrody w miarę rozwoju nauk przyrodniczych 

poszerzał znacznie krąg zainteresowań. 

Obejmowano ochroną nie tylko poszczególne gatunki, ale także całe biocenozy w obrębie 

określonych środowisk.

To w tym okresie w Polsce za sprawą naukowców zaczęto wyraźne rozgraniczać  

i doprecyzowywać pojęcia „ochrona przyrody” i „ochrona środowiska” . 

Stało się to za sprawą wzrostu 

liczby ludności, 

zwiększonym zapotrzebowaniem na wszelkie dobra, 

wzmożonym rozwojem przemysłu, 

przekształcającym się środowiskiem naturalnym. 



Ochrona przyrody w okresie powojennym:  od 1945 roku do dzisiaj - ogólnie

1945 r. Na nowo rozpoczęła się odbudowa pastwa: administracyjna i ustawodawcza.

Reaktywowano działalność Państwowej Rady Ochrony Przyrody i     Ligi Ochrony Przyrody.

Rozpoczęto inwentaryzację zabytków przyrody na Ziemiach Odzyskanych.

Lata powojenne do dzisiaj, to kolejny i jedocześnie bogaty okres w dziejach polskiej ochrony przyrody. 

Wypracowano nowe formy ochrony przyrody i ich podstawy prawne. 

Zwiększono listę gatunków chronionych roślin i zwierząt, wprowadzono też ochronę gatunkową grzybów.

W tym okresie rozgraniczono pojęcie „ochrona przyrody” i „ochrona środowiska”, wprowadzając  przy tym 

odrębne ustawy.

Uchwalono szereg ustaw dotyczących ochrony zasobów:

- ochrony wód,

- ochrony powietrza powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

- ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o rekultywacji 

- lasach

- prawo geologiczne i górnicze

- o odpadach

- o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

- o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Na zakończenie zestawienie prawnych form ochrony przyrody w Polsce, czyli:   co,   ile i   od kiedy.



Zapoczątkowane

Podstawa prawna

Formy ochrony przyrody na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody z 2014 r. Występujące w Polsce

Występujące 

w powiecie złotowskim

Obszarowe formy ochrony przyrody
1-szy 1921        1932???

1934- ustawa
1 - parki narodowe 23 -------

1886, 1921

1934- ustawa
2 - rezerwaty przyrody 1497 6

1949-ust.wz. o ochr. kraj.,

1971- propoz. 1976- 1-parki
3 - parki krajobrazowe 122 -------

1949-ust.wz.  o ochr. kraj.,

1971- propoz.
4 - obszary chronionego krajobrazu 404 2

WE 2004r - dyrektywa UE 5 - obszary Natura 2000 145 OSO ptaków (PLB)

849 SOO siedlisk (PLH)

1 OSO ptaków

7 SOO siedlisk

Indywidualne formy ochrony przyrody
1934,

1949-ust.
6 - pomniki przyrody 31 111 106

1991-ust. 7 - stanowiska dokumentacyjne przyrody 
nieożywionej 177

-------

1991-ust. 8 - użytki ekologiczne, 7 626 50
1991-ust. 9 - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 290 -------
1949-ust. bez grzybów, 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa roślin 715

gat. roślin rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

1949-ust. 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa zwierząt 799 

gat. zwierząt rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

1957 – rozp. 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa i grzybów 322 

gat. grzybów rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce
stan na 2017 r. i częściowo 2015 r.

Dane w punktach 1-9 - źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl - dane aktualizowane na bieżąco;

Dane w punkcie 10 - źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stan na styczeń 2015 r. – dane dotyczą gatunków rodzimych;

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/


Głaz narzutowy na zboczu Doliny Debrzynki



Głaz narzutowy w Dolinie Debrzynki



Wydarzenia przyrodnicze w Złotowie i powiecie podczas zaboru  pruskiego

- wybrane wydarzenia z „Pamiętników” Ericha Hoffmana

1820 * Mocno rozbudowana gospodarka leśna.

1820 * W formie parku założony został Zwierzyniec.

Park zaprojektował znany w Europie  architekt krajobrazu 

Joseph Peter Lenne a wykonał go nadworny ogrodnik Nain,  

współpracownik znanego ogrodnika  Fintelmanna z Sanssouci.  

Zwierzyniec był ogrodzony płotem, za którym były jelenie i sarny. 

Po likwidacji ogrodzenia Zwierzyniec stał się dla złotowian

miejscem odpoczynku. Zwierzyniec systematycznie urządzano 

(w 1903 r. powstał lokal gastronomiczny, leśniczówkę na skraju 

Zwierzyńca wybudowano w 1882 r.).

1871 * Oddano do użytku linię kolejową Złotów-Piła. Budowa jej wymusiła

przekształcenie terenu bagiennego obok Góry Szubienic.

1880 * Na Gwdzie wybudowano wielki zbiornik zaporowy z dwiema turbinami po 500 koni mechanicznych.

1885 * Na terenie naszego powiatu odkryto pokłady węgla brunatnego – nieeksploatowane.



1887 * Hodowla gąsienicy jedwabnika, stąd liczne drzewa morwy białej i czarnej. 

1887 * Dr Caspari był lekarzem i badaczem świata roślin i po jego śmierci działania te kontynuował  

Rosenbohm. 

Ustalono , że na terenie powiatu znajduje się dużo rzadkich roślin, zwłaszcza na bagnach i 

trzęsawiskach, w dolinach rzek i lasach – Bory Kujańskie, J. Piaskowe koło Złotowa, Międzybłocie, 

wrzosowiska koło Nowego Dworu i inne.

1901 * Występowanie rośliny Rudbecka hirta stwierdził radca sądu krajowego Hampel.

1906 * Szeroko zakrojona akcja inwentaryzacji i dokumentacji osobliwości i tworów przyrody zorganizowana 

przez Hugo Conwentza jeszcze pod koniec XVIII w. zaowocowała utworzeniem  w 1906 r. „Centralnego

rejestru ochrony przyrody rządu pruskiego”, gdzie wpisywano zabytki i pomniki przyrody. 

1906 *  Prof. Lange, znany botanik przeprowadził  niektóre badania w naszym regionie.

Duży wkład w inwentaryzację przyrody  wnieśli , m.in. Dr Caspary, Rosenbohm, Abromeit, prof. Lange 

oraz inni botanicy, nauczyciele przyrody, lekarze-przyrodoznawcy, leśnicy.

Jezioro Piaskowe

Morwa biała i czarna 



1907 * W naszym powiecie zostały znalezione przez botaników rzadkie rośliny.

- bladożółtą naparstnicę w lesie Dorotowo,

- wawrzynek wilczełyko (a nie łyko jedwabne) przy moście Łobżonki (Nica) 

i przy Łobżonce pod Werskiem), 

- malinę o żółtych owocach w Zwierzyńcu,

- dziewięćsiła w leśnictwie Nowy Dwór,

- jezierzę (Nixkraut a nie Mutkraut) nad Jeziorem Wapińskim (Wakunter),

- trująca i śmierdzącą pchlicę przy moście Łobżonki (Nica),

- skalnicę ziarenkowatą, zwaną kiedyś zwykłą skalnicą.nad J. Zaleskim koło Zwierzyńca 

- bażynę w leśnictwie Lutowo,

- białą goryczkę w dolinie Łobzonki (Nica).

Sagina apetala można znaleźć tylko na terenie leśnictwa Nowy Dwór.

Rudbekia hirta – żółto kwitnąca roślina, która przybyła do nas  z Ameryki, rośnie w okolicach 

Wałdówka. Występowanie tej rośliny stwierdził radca sądu krajowego Hampel w 1901 r.



1908 * Plaga brudnicy mniszki i barczatki sosnówki w lasach Krajenki, Górznej i Skórki.

1908 * Budowa zapory w Dobrzycy, gdzie Głomia wpada do Gwdy. 

1909 * Powstają kolejne elektrownie zaporowe na Gwdzie w Pile (Koszyce), w Jastrowiu, Ptuszy i Podgajach. 

1911 * Przy okazji uroczystego otwarcia Domu Powiatowego, wybudowanego dla ówczesnego starosty przy 

obecnej al. Piasta, oddano również  park, zaprojektowany przez Maksa Kruga. Był ogólnie dostępny. 

Obecnie to park miejski przy al. Piasta.     

1918 * Staraniem dr Jansona wydano opracowanie Der Kreis Flatow autorstwa Otto Goerekego, 

w którym umieszczono opisy przyrody – wyniki pracy niemieckich botaników.



Opisy przyrody powiatu złotowskiego zawarte w Der Kreis Ftalow

autorstwa Otto Goerkego - 1918 r.

Opisy przyrody dotyczą obszaru powiatu złotowskiego do 1918 r.

Granice powiatu administracyjne i naturalne: (przed wytknięciem granicy i po wytknięciu  nowej granicy); 

- północna: - powiat człuchowski i chojnicki; rzeka Debrzynka i  Kamionka;

- wschodnia  - powiat tucholski i bydgoski; nowa granica – powiat sępoleński; rzeka Łobżonka,

- południowa  - powiat bydgoski (częściowo), wyrzyski i chodzieski (prowincja Poznań),

- zachodnia  - powiat wałecki (prowincja Prusy Zachodnie) i szczecinecki (Prowincja Pomorze); rzeka Gwda. 



Ukształtowanie powierzchni

Rzeźbę powierzchni powiatu ukształtowała działalność lądolodów skandynawskich i ich wód roztopowych.

W krajobrazie teren pagórkowaty, lekko pofałdowany, miejscami z większymi wzniesieniami - z licznymi 

jeziorami, dolinami,  rzekami. I strugi wodne Tu i  ówdzie ozy -

Z form rzeźby terenu występują tu; 

- moreny czołowe - jedynie w północnej części powiatu, najwyższe wzniesienie  

Brzuchowa Góra (208 m n.p.m.), 

- moreny denne - w większości powiatu,

- zandry – powszechne na obszarze powiatu,

- ozy – podługowate wały wzgórz, w Złotowie (G. Żydowska, G. Bismarcka), w Świętej i Skicu.

Rynna zakrzewska 

Okolice Krzywej wsi J. Piaskowe Żwirownia



Wzniesienia zbadane pod katem zasobności w piasek i żwir. 

Brzuchowa Góra – 208 m n.p.m.

W okolicy Dąbrówki – 192 m j.w

W okolicach Obkas – 174 m j.w

Koło Huty – 170 m j.w

Góry Dębowe przy rzece Kamionka - 166 m j.w

Koło miejscowości Orzełek i Kiełpin – 165 m j.w

Przy Dużej Cerkwicy – 154 m n.p.m

Wysoka Góra koło Iłowa i Radońska – 152 m j.w

Lisia Góra koło Złotowa – 152 m j.w

Świerkowa Góra koło Iłowa 146 m j.w

Wilcza Góra koło Sypniewa 143 m j.w

Długa Góra pomiędzy osówką i Zalesiem  i Piecewem – 141 m j.w

Wzniesienie koło Hohenfier – 140 m j.w

Góry Wsza i Cebulowa  pomiędzy Górzna i Kamieniem 131m j.w

Góra Żydowska koło Świętej – 130 m j.w

Góra Sosnowa  koło Stawnicy – 130 m j.w

Góra Bismarcka koło Złotowa – 127 m j.w

Góra Żydowska koło Sokolnej – 110 m j.w

Księża Góra koło młyna w Leśniku – 109 m j.w

Góra Obozowa koło Augustowa – 105 m j.w

Pozostałość ozu 

W Złotowie

Brzuchowa Góra

Żwirownia



Rzeki - zbadane pod katem biegu rzeki, szerokości, głębokości, 

spadku wody, aby znaleźć dogodne warunki do budowy elektrowni wodnych 

oraz zbadane w zasobności ryb.

Gwda i jej dopływy:

- Debrzynka z Łącką Strugą i Kiełpińska Strugą,

- Krzywa Struga, Radawnicka Struga, lub też Radawa, 

- Smolnicę wzg. Smoła

- Górznieński Potok,

- Pękawnica,

- Głomia.

Głomia i jej dopływy:

- Wiśniewska Struga,

- Lisią Struga,

- Kanał Śmiardowski dawniej Śmierdówka

- Fosa Sukiennika wypływająca z J. zaleskiego

- Kocunia,

- Strużnica. 

Łobżonka i jej dopływy:

- Stołunia

- Lubcza,

- Orla

- Werska Struga.

Kamionk.a

Krzywa Struga

Rzeka Gwda

Rzeka Głomia



Jeziora zbadane pod katem wielkości, głębokości, 

zarybienia a także rekreacyjnym.

Śród wielu jezior powiatu przykłady tych najbardziej 

charakterystycznych:

- największe: J. Sławianowskie, 

J. Borówno, 

J. Zaleskie,

J. Śmierdowskie,

J. Ostrowite,

- rynnowe o kierunku północ-południe: J. Borówno, 

- rynnowe o kierunku zachodnio-wschodni: J. Zaleskie, 

- najgłębsze: J. Gogolin,

- przepływowe: J. Burmistrzowskie,

J. Baba,

J. Głomskie,

- śródleśne: J. Borówno, 

J. Wierzchołek.

J. Gogolin

J. Sławianowskie

J. Wielki Smólsk



Moczary i torfowiska

1. Moczary (Cotashainer Bruch) – w okolicach Cotashain, leśnictwo Lutowo.

2. Białe Błota  (weißen Sümpfe) – na południe od powyższych moczarów, w pobliżu Białobłocia, lasy Lutowa.

3. „Messe” (Mösse) – trzęsawisko, teren torfowy pojezierny - miedzy Sępólnem a Więcborkiem, osuszone w 1891 r.

4. Łąki mazurskie (Masuriwiesen) – na wschód od „Messe” - na północ od Wielowicza, osuszone w 1891 r.

5. Moczary wierzbowe   (Rostickibruch) – w okolicach Wielowicza, osuszone jw.

6. Moczary – w okolicach Zboża, osuszone w 1891 r.

7. Rozległe łąki i moczary – w okolicach jezior miedzy Lubczą i Zakrzewkiem.

8. Łąki i moczary – znajdujące się na zachód od J. Borówno, dalej w okolicy Drożysk Małych i Średnich, koło 

Śmiardowa , Płoskowa aż do Międzybłocia.

9. Moczary przy Kocuni (Kozumbruch) – pomiędzy Kleszczyną i Krajenką, 

osuszone w latach 1889 i 1890 r.

10. Moczary (Hölingbruch) – na północ od powyższych moczarów.

11. Torfowiska – na północ od Sokolnej i na południe w kierunku Paruszki.

12. Łąki - w okolicach Barankowa i  na północ od  Krajenki.

13. Torfowiska radawnickie – na wschód od Radawnicy.

14. Moczary – w okolicy miejscowości Ługi.

15. Moczary (Bontnerbruch)– na północ od Śmiardowa Krajeńskiego.



Świat roślin

Florę (świat roślin) powiatu złotowskiego zbadali botanicy niemieccy: 

Johannes Abromeit (1857 – 1946), Johann Caspary (1818-18870) i Eugen Rosenbohm (???). 

Nie jest ona tak uboga w gatunki, jak się to twierdzi. Więcej niż 5-ta część powierzchni powiatu pokryta jest 

lasami, które zawierają różnorodne drzewa, krzewy i zioła. Łąki, rzeki i brzegi jezior, pobocza dróg, pastwiska, 

doliny i wzgórza są ozdobione przepięknymi kwiatami. 

Uwaga!

Przez okres 100 lat łacińskie nazewnictwo roślin i zwierząt uległo 

w niektórych przypadkach zmianie. 

W przetłumaczonym tekście te nazwy łacińskie, które uległy zmianie 

oznaczone są kolorem brązowym. W przyszłości mogą być kolejne zmiany.



Z ubogich, piaszczystych pól witają nas: 

- błyszcząca dziewanna wielkokwiatowa
(Verbascum densiflorum Bertol, 

syn.: Verbascum thapsiforme Schrad.).

- żółty i niebieski łubin (Lupinus luteus L. i Lupinus angustifolius L.),



W dolinach rzek i przy ich brzegach rosną: 

- żabieniec babka wodna 

(Alisma plantago-aquatica L.,

Alisma plantago),

- strzałka wodna

(Sagittaria sagittifolia L.),

- kosaciec żółty

(Iris pseudacorus L.,

syn.:  Iris Pseud – Acorus, Iris pseudoacorus L.), 

- łączeń baldaszkowy

(Butomus umbellatus L.),

- czermień błotna

(Calla palustris L.),

- jeżogłówka

(Sparganium L.),

- tatarak zwyczajny

(Acorus calamus L.)

./G/

./G/



Na wodach naszych jezior i stawów kołyszą się:

- grzybienie białe, nenufar, lilia wodna 

(Nymphaea alba L.), 

- grążel żółty, bączywie

(Nuphar luteum L.).



J. ostry

- stokrotka pospolita (Bellis perennis L.), - rzeżucha łąkowa(Cardamine pratensis L.), 

- knieć błotna, (Caltha palustris L.), - kilka gatunków jaskrów (Ranunculaceae L.,  Rarunculaceen ),

Na naszych łąkach kwitną:

J. rozłogowy

J. kosmaty

J. polny



- pełnik europejski

(Trollius europaeus L.

 Trollus Eeuropaeus). 

- siedmiopalecznik błotny 

(Comarum palustre L.), 

- szelężnik większy

(Rhinanthus serotinus

(Schönh) Oborny,

syn.  Alectorolophus maior),

- kuklik zwisły

(Geum rivale L.),

- żywokost lekarski

(Symphytum officinale L.), 

- bodziszek łąkowy

(Geranium pratense L.),



Na polach i poboczach dróg rosną: 

- jasnota: biała, purpurowa, różowa (głucha) (Lamium album L., L. purpureum L. i L. amplexicaule L)

- mniszek pospolity

Taraxacum officinale F. H. Wigg.) ,

- glistnik jaskółcze ziele

(Chelidonium majus L.), 

- babka (Plantago L.),

B. lancetowata B. zwyczajna

./G/),



- ślaz drobnokwiatowy (Malva pusilla L., 

syn.  Malva rotundifolia), 

- lepnica biała, bniec biały (Silene alba (Mill.)

Krause, (Melandrium album (Mill.) Garcke,

obecnie lepnica biała Silene latifolia Poir. syn.  Lychnis alba), 

- chaber bławatek

(Centaurea cyanus L.),

- kąkol polny, kąkol 

(Agrostemma githago L.

syn.  Agrostemma Githago), 

/G/ 



W lasach zachwycają nas:

- zawilec gajowy

(Anemone nemorosa L.),

- przylaszczka pospolita

(Hepatica nobilis Mill., 

syn.  Hepatica triloba),

- siódmaczek leśny, syn. 

s. europejski  (Trientalis europaea

L. syn.  Trientalis Europaea), 

- fiołek psi

(Viola canina L.) 

- konwalia majowa

(Convallaria majalis L.),

- konwalijka dwulistna

(Majanthemum bifolium L.) i inne.

/G/ 



- przytulia wonna, marzanka wonna

(Galium odoratum L., 

syn. Asperula odorata) ,

- dzwonek (Campanula L.),

- kokoryczka wonna

(Polygonatum odoratum (Mill) Druce.,    

syn.  Polygonatum officinale.),



Na szczególną uwagę zasługują:

- bladożółta naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill. syn.  Digitalis ambigua), w lasach koło Dorotowa ,

- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) – przy moście na Łobżonce, koło Kujania,

- czworolist pospolity (Paris guadrifolia L.) – w Zwierzyńcu koło Złotowa ,

- dziewięćsił bezłodygowy, dziewięćsił (Carlina acaulis L.) – w rejonie ochronnym Nowy Dwór koło Złotowa,

- jezierza giętka (Najas flexilis Willd. syn. Caulinia flexilis) – szczególnie w Jeziorze Wapińskim koło Maryńca   

(Rogownica) - 3 stanowiska w Polsce,

./G/ /G/ 



- kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum L.) – koło Złotowa,

- chmiel zwyczajny, chmiel (Humulus lupulus L.) – w Zwierzyńcu koło Złotowa,

- cuchnąca, trująca pluskwica europejska, pluskwica cuchnąca (Actaea europaea (Schipcz.) J.Compton, 

syn.  Cimicifuga foetida) – Wyspa kwiatów koło mostu na Łobżonce;zanikła i odkryta o ostatnich latach

- skalnica ziarenkowata (Saxifraga granulata L.) – w Złotowskim Zwierzyńcu przy Jeziorze  Zaleskim,

/Ł.G. //G/ 

/Ł.G. /



- bażyna czarna (Empetrum nigrum L.),

- trzmielina brodawkowata, bryzgulina (Euonymus verrucosus Scop.), jedna z rodzajów trzmieliny - Lutówko,

- przęstka pospolita, sosnoweczka (Hippuris vulgaris L.) – w Jeziorze Burmistrzowskim koło Złotowa,

- weiße Enzian Laserpinum latifolium – 2 rośliny; biała goryczka wspomniana przez Ericha Hoffmana

- weiße Enzian to biała goryczka, może tu chodzić o goryczkę trojeściową odm. biała Gentiana asclepiadea L.),

- i okrzyn szerokolistnya (Laserpitium latifolium L.) – Wielka Wyspa Kwiatów w dolinie Łobżonki, 

- też okrzyn łąkowy, okrzyn pruski (Laserpitium prutenicum L. Laserpitium pruthenicum) – Wyspa Kwiatów 

w   dolinie Łobżonki, 

- świerząbek korzenny (aromatyczny) Chaerophyllum aromaticum L., syn. Myrrhis aromatica

./G/ ./G/ ./G/

./G/ ./G/ ./G/

./G/



- gnidosz błotny (Pedicularis palustris L.) – wszędzie częsty,

- i gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum L. Pedicularis sceptrum Carolinum) – koło Zboża  

pomiędzy  Sępólnem a Więcborkiem, 

- bez koralowy, dziki bez koralowy (Sambucus racemosa L.) – rodzaj dzikiego bzu,

- przymiotno nagie (Erigeron droebachiensis  Erigeron Droebachiensis) – nazwa pochodzi od Zatoki 

Dröbak niedaleko Oslo w  Norwegii, wokół której na skałach roślinę znaleziono po raz pierwszy,

- lepiężnik różowy (Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. syn.   Petasites officinalis) – w 

Zwierzyńcu koło Złotowa,

- wężymord czarny korzeń, skorzonera (Scorzonera hispanica L.  Scorzonera Hispanica L.) – w powiecie

rzadko   uprawiana. Dziko rośnie tylko wężymord niski.

./G/

./G/
./G/

./G/

./G/



Roślina karmnik bezpłatkowy (Sagina apetala Ard. 

 Sagina apetala) – została znaleziona w Prusach Zachodnich

do tej pory tylko w Nowym Dworze koło Złotowa.

Turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii Wahlenb. 

 Carex Buxbaumii) (turzyca, nazwany imieniem 

Johanna Christiana Buxbauma (zm. 1730), 

znajduje się w pobliżu Krajenki. 

Natomiast turzyca sztywna, t. Hudsona (Carex elata All. 

syn.  Carex hudsonii A. Benn, Carex stricta Good.)

– forma cylindryczna kępy i kłosów trawy – występuje dość 

często na w bagnistych łąkach koło Złotowai Dzierżążna.

(Bülte – kępa traw, Blüte – kłosy traw)

./G/

./G/

./G/ ./G/



Jemioła pospolita rozpierzchła - drobnolistna (Viscum album laxum) 

znajduje się na sośnie w rejonie ochronnym Białobłocie, w obwodzie o

chronnym Górzna, niedaleko granicy z Kamieniem, odkryto na 

ok. 90-letniej sośnie jemiołę pospolita rozpierzchłą – wąskolistną

i jest zabezpieczona ogrodzeniem.

Jemioła pospolita rozpierzchła jest podgatunkiem jemioły pospolitej (Viscum album L.)

Godny uwagi jest  pływacz zwyczajny (Utricularia

vulgaris L.) w Złotowskim Jeziorze Miejskim 

i jarzmianka większa (Astrantia major L. 

Astrantia maior) wokół Złotowa.

W okolicach Wałdówka rośnie rudbekia owłosiona, 

r. ostra (Rudbeckia hirta L.), rzadka, żółto kwitnąca 

roślina, amerykański przybysz/imigrant. 

/G/

/G/ 

/G/ 

/G/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


W alejach i wśród leśnych drzew w powiecie Złotowskim rosną przede wszystkim: 

dąb (Qercus L.),

buk pospolity (Fagus sylvatica L. Fagus silvatica),

brzoza brodawkowata (Betula pendula ROTH. syn  B. alba),

olsza (Alnus Mill.),

lipa (Tilia L.),

klon pospolity (Acer platanoides L.),

kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L. Aesculus Hippocastanum),

topola (Populus L.),

wierzba (Salix L.),

robinia akacjowa,  grochodrzew (Robinia pseudoacacia L.  Robinia Pseud-Acacia),

jarząb pospolity, j. zwyczajny, jarzębina (Sorbus aucuparia L. em. Hedl.),

sosna (Pinus L.),

świerk pospolity (Picea abies (L.) KARST, syn. Picea excelsa),

modrzew europejski (Larix decidua MILL., syn.  L. europaea DC.) i inne.



Ze storczyków, które występują w powiecie Złotowskim można wymienić:

a) storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata L. Orchis ustulatus) – między Krajenką a Annopolem, także

przy młynie  w Leśniku,

b) storczyk cuchnący (Orchis coriophora L.) – znaleziony przez Rosenbohma w wielu miejscach powiatu, 

c) storczyk samczy, s. samiczy (Orchis morio L.),

d) buławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) - w rzadkich lasach mieszanych,

e) wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos (L.) Sw., syn. Microstylis monophylla (L.) Lindl.)  – rzadszy niż 

poprzednie.

f) wątlik błotny (Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, syn.  Malaxis paludosa (L.) Sw.),

g) kruszczyk błotny (Epipactis palustris) (L.) Crantz) – koło Dorotowa.
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Podszyt lasu tworzą najczęściej: 

jałowiec pospolity, w języku ludowym kadyk (Juniperus communis L.),

szakłak pospolity, szakłak (Rhamnus cathartica L. Rhamnus catharticus), 

głóg (Crataegus L.),

róża dzika (Rosa canina L.), 

jeżyna (Rubus L.).

Ziemie wielu lasów porastają rośliny 

wrzosowate Ericaceae Juss.  Ericaceen),

borówka czarna in. czarna jagoda (Vaccinium myrtillus L.),

poziomka pospolita (Fragaria vesca L.),

borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L. Vaccinium vitis idaea) i wiele gatunków kwiatów.



Łąka mazurska znajdująca się między Wysoką Krajeńską a Wielowiczem jest zbadana pod względem 

botanicznym przez H. Schwarz = Neuwaldau.

Znajdują się tam (licznie):

- we wschodniej części, na suchych (jałowych) miejscach: koniczyna, poziewnik, ostróżka in. modrzeniec, 

rdest żyworodny, rumian żółty (rumian barwierski),

- na części bagnistej: skrzyp, sitowie, turzyca, sit, wełnianka, dziewięciornik błotny, jeżogłówka (a wśród 

niej jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum),

- w wodzie: okrężnica bagienna, osoka aloesowata (wodny oset), żabiściek pływający , niezapominajka 

błotna,

- obok w zachodniej części oprócz różnorodnych traw, rośnie wiele wątrobowców, różne gatunki 

szczawiu i rośliny goździkowe.                                                                

Na częściowo pokrytej wodą  łące, przy znaku terenowym (Feldmark) Wielowicz występuje rzadki mech -

sierpowiec włosolistny (Drepanocladus capillifolius Warnst. Depranocladus capillifolius Warnst.), pierwsze 

znalezione stanowisko w Prusach Zachodnich.  



Godne uwagi drzewa występujące w powiecie złotowskim to:

1. Jarząb brekinia, brzęk (Sorbus torminalis -> zmiana nazewn.  

syn.  Pirus torminalis).

- Wielka Wyspa Kwiatów w obwodzie ochronnym Kujan; na lewym 

brzegu  Łobżonki w lasach koło  Dorotowo , w lasach Lutówko,  

i lasach Świdwie.

2. Tzw. „dwupniowy” dąb szypułkowy (Qercus robur 

syn.  Quercus pedunculata)

– w lesie Kujan, rewir Wersk, niedaleko Jeziora Borówno. 

Dwa podobnej wielkości potężne 80-90 letnie dęby rosnące 

w odległość 0,83 m, na wysokości ok.2,25 m nad ziemią tworzą 

wspólny pień. W pobliżu drugi, podobny egzemplarz.

3. W przypałacowym parku w Sypniewie rośnie mamutowiec olbrzymi, sekwojadendron, sekwoja  olbrzymia, 

mamutowe drzewo, welingtonia (Sequoiadendron giganteum, syn.  Sequoia gigantea).

4. W leśnictwie Nowy Dwór znajduje się „wężowata” sosna pospolita (Pinus sylvestris L Pinus silvestris

virgata). Główne gałęzie są słabo rozgałęzione, wydłużone i nieregularne (w kształcie węża) wygięte. 



5. W lasach Nowy Dwór rośnie piramidalny   grab pospolity (Carpinus betulus ‘fastigiata’ Carbinus Betulus

Pyramidalis). "Z pnia niezupełnie prostego wyrastające gałęzie odchylają się w górę pod kątem  20-300.”

6. Kilka drzewopodobnych okazów leszczyny (Corylus avellana) rośnie w lasach Kujan.

7. Wiele okazałych egzemplarzy sosny wejmutki (Pinus strobus) rośnie w  bażancim ogrodzie w 

Czarnosieczu.

8. Sosna z kulistym odrostem, w kształcie miotły czarownicy - w lasach Augustenhain

(Zwierzyniec) koło  Złotowa (przyczyną jest szkodnik cetyniec większy

(Tomicus piniperda syn. Blastophagus piniperda, Blastophagus piniperdus)).

Podobna miotła na końcu gałęzi młodego świerka. 

Znajdują się tu również potężne dęby do 4,57 m w obwodzie i kasztanowiec o obwodzie 2,16 m. 

9. W okazałym ogrodzie w Sypniewie znajduje się tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.

 Liriodendron Tulipifera L.) o obw. 1,20  m.

Współczesne godne uwagi 

„osobliwości przyrody”





Leśnictwo.

Mniej więcej szósta część ogólnej powierzchni jest więc pokryta terenami leśnymi. Jeśli nawet niektóre lasy i 
gaiki znajdujące się w rękach prywatnych zostaną wycięte i nie zalesione, to i tak powiat Złotów może być 
nadal nazywany bogato zalesionym, ponieważ znaczna część obszarów leśnych podlega racjonalnej 
gospodarce.

Lasy powiatu są różnorodne pod każdym względem. 

Gleba jest przeważnie piaszczysta, częściowo sucha, częściowo świeża (wilgotna), czasem czysta, a czasem  
próchniczna lub gliniasto-piaszczysta.

W przeważającej części, lasy są na starych gruntach leśnych, tylko niewielka cześć rośnie na starych 
gruntach ornych współcześnie zalesionych.

Sosna jest w lasach dominującym gatunkiem drzewa; 

występuje najczęściej czysto, 

miejscami z dębem, bukiem, brzozą osiką, 

a w mniejszych ilościach z grabem, wiązem, lipą i świerkiem.

Z drzew obcego pochodzenia w lesie można znaleźć trochę starych egzemplarzy, takich jak kilkanaście 

40-letniej sosny wejmutki (Pinus strobus) i trochę amerykańskiego dębu czerwonego (Quercus rubra).

W ostatnich czasach sosna czarna (Pinus austriaca) została zasadzona kilka razy. 

Dąb rośnie dość dobrze nawet na głębokiej piaszczystej glebie; 

większe odcinki buka znajdują się w pobliżu stacji kolejowej Lipka (Linde). 

Mokradła często porastają olchy.. 





Świat zwierząt

W dawniejszych czasach żyły w lasach naszego powiatu, jak dowodzą znalezione w bagnach i mułach: 

czaszki, poroża i kości, 

tur,pradawny wół, Bos primigenius), łoś, łoś europejski (Alces alces – syn.),

obok żyjącego do dziś jelenia szlachetnego (Cervus elaphus), też dzik (Sus scrofaSus scrofa ferox).

Róg myśliwski 

Zygmunta III Wazy

Bos primigenius

Alces palmatus

Groźne zwierzęta drapieżne, które dawniej rzadko występowały, jednak z powodu czynionych szkód całkowicie 

wytępione, t:o:

- niedźwiedzie – pojawiały się rzadko, w okolicach Przepałkowa i Suchorączka,

- wilki – na terenie niemal całego powiatu.

Tępiony był też dzik z powodu nadmiernej ich ilości, dlatego od czasu do czasu urządzano na nie polowania. 

Teraz mieszkańcami naszych lasów są: 

bojaźliwe zające, zgrabne sarny, okazałe jelenie (zarówno jeleń szlachetny), jak również daniele.
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Ptaki. W lasach znajdują się:

- kraska (Coracias garrulus, syn.  Coracias garrula),

- wilga (Oriolus oriolus syn.Oriolus galbula),

- nurogęś (Mergus, popr. Mergus merganser), koło Wąsosza.

Na terenie powiatu występują:

- kulon właściwy (Burhinus oedicnemus

syn. Oedicnemus crepitans), 

- grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes,

syn. Coccothraustes vulgaris),

- sójka (Garrulus glandarius),

- orzechówka (Nucifraga caryocatactes nie Nucifraga

caryocatactes pachyrhynchus),

- myszołów (Buteo buteo, syn.  Buteo vulgaris)

- wrona, wrona siwa (Corvus cornix, też Corvus corone

cornix), w ogromnych ilościach: biały okaz wrony siwej z okolic

Donowa trafił do muzeum Zachodnich Prus,

- czarnowron (Corvus corone też Corvus corone corone) 

występował szczególnie w północnej części powiatu,

- często kos (Turdus merula),

- pustułka (Falco tinnunculus),

- rzadko gąsiorek (Lanius collurio)

- kania ruda (Milvus milvus syn.  Milvus vulgaris). 

W okresie zimowym przylatują  tu:
- gil ((Pyrrhula pyrrhula, syn. Loxia pyrrhula) w dużych

gromadach, 

- sikora bogatka (Parus major)

- modraszka (Parus caeruleus).

Na wiosnę uroczyście na łąki przylatuje:
bocian biały (Ciconia ciconia syn.  Ciconia alba).

Jeziora i stawy ożywiają:
- dzikie kaczki - krzyżówki (Anas platyrhynchos , 

syn.  Anas boschas; Anas boschas to 

pierwotna nazwa samca krzyżówki),

- cyraneczki (Anas crecca), 

- perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

- łyska (Fulica atra).

Znienawidzone przez rybaków ptaki to:
- czapla siwa (Ardea cinerea), w kilku koloniach,  

odstrzeliwana, 

- bąk (Botaurus stellaris, syn.  Ardea stellaris), 

niekiedy również odstrzeliwany.

Licznie występuje kuropatwa (Perdix perdix syn. 

 Perdix cinerea), na którą polowania są tu w 

przeważającej mierze obfite.





Żółw błotny (Emys orbicularis syn.  Emys europaea) występuje w kilku jeziorach naszego powiatu, 

zarówno w złotowskim Jeziorze Miejskim, w Jeziorze Baba koło Złotowa, w Jeziorze Niechorze, jak i w innych 

miejscach.

Węże i żmije (gady). W większości lasów występują:

- zaskroniec (Natrix natrix, syn. Coluber natrix)

- często żmija zygzakowata (Vipera berus, syn.  Vipera Pelias berus

- inna odmiana żmii zygzakowatej tzw. diabelska lub piekielna żmija (Pelias berus var. Prester) - w lasach 

koło Jazdrowa i Lutówka.

Uwaga! Pelias berus var. Prester to synonim Vipera berus – żmija zygzakowata.
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Ryby i raki.

Powiat posiada sporo płynących i stojących zbiorników wodnych i  są one w większości bogato zarybione. 

Rzeka Kamionka -ukleja, szczupak, płoć, okoń, wzdręga, węgorz, kleń, rak a przy ujściach również pstrąg 

potokowy.

Rzeka Sępolna - miętus, karaś, lin, szczupak, płoć, okoń, wzdręga, jazgarz, karp i rak.

Rzeka Gwda - miętus, sum, kiełb, ukleja, szczupak, płoć, okoń, węgorz, łosoś, pstrąg i kleń.                        

Rzeka Debrzynka - szczupak, okoń, rozpiór i kleń.

Rzeka Głomia - lin, ukleja, szczupak, płoć,  wzdręga, leszcz, węgorz, kleń i rak.

Rzeka Kocunia - szczupak, płoć, okoń, wzdręga, rozpiór.

Ze 123 jezior i stawów powiatu, w 104 jeziorach jest - karaś, 100 – szczupak, 95 – lin, 92 – okoń, 90 – płoć,

57 – wzdręga, 54 – ukleja, 53 – leszcz, 51 – miętus, 50 – jazgarz, 43 – rak, 39 – ciernik, 39 – kiełb, 35 – węgorz,

26 – sum, 19 – karp, 15 – rozpiór, 3 – kleń (staw młyński – Leśnik i staw młyński w Wąsoszu), 2 – brzana (Jezioro 

Burmistrzowskie koło Złotowa i Jezioro Śmiardowskie), 1 – pstrąg (staw młyński w Żeleźnicy), 1 – sandacz (Jezioro 

Mochel) i w 1 – stynka (Jezioro Wapińskie).



Ze względu na pokrewieństwo ryb występujących w naszym powiecie, są zestawione według rodzin: 

1. Okoniowate (Barschartige): okoń (Perca fluviatilis), sandacz (Sander lucioperca syn. Lucioperca

sandra), jazgarz (Gymnocephalus cernua syn.  Acerina cernua).

2. Ciernikowate (Stichlinge): ciernik (Gasterosteus aculeatus).

3. Dorszowate (Schellfische): miętus (Lota lota syn.  Lota vulgaris).

4. Sumowate (Welsartige): sum (Silurus glanis).

5. Karpiokształtne (Karpfenartige) - rząd: 

a) karpiowate (Karpfenahnliche): karp (Cyprinus carpio), karaś (Carassius carassius syn.  Carassius

carpio);

b) brzanowate (Barbenahnliche): brzana (Barbus barbus syn.  Barbus fluviatilis), kiełb (Gobio gobio

syn.  Gobio fluviatilis);

c) leszczowate (Bressenahnliche): leszcz (Abramis brama), rozpiór ((Ballerus ballerus syn.  Abramis

blicca), ukleja(Alburnus alburnus syn.  Alburnus lucidus);

d) płociowate (Plotzenahnliche): płoć (Rutilus rutilus syn.  Leuciscus rutilus), wzdręga (Scardinius

erythrophthalmus) kleń (Squalius cephalus), lin (Tinca tinca syn. Tinca vulgaris).

6. Stynkowate (Stinte): stynka (Osmerus eperlanus).

7. Łososiowate (Lachsahnliche - Salmonidae Salmoneen): łosoś (Trutta salar), pstrąg potokowy (Trutta

fario).

8. Szczupakowate (Hechtartige): szczupak (Esox lucius);

9. Węgorzowate (Aalartige): węgorz (Anguilla anguilla syn.  Anguila vulgaris).  



Mięczaki. 

Z mięczaków charakterystycznych dla naszego powiatu występują skójkowate (Unionidae  Unioniden),  

szczególnie: 

szczeżuja pospolita (Anodonta anatina syn.  Anadonta mutabilis var. anatina), podgatunek s. gruboskorupowej

Unio crassus batavus Unio batavus) 

i skójka zaostrzona (Unio tumidus). Zachowały się informacje, że mieszkańcy niektórych miejscowości gotowali 

miękkie części skójki z przeznaczeniem na tucz świń. 

Koło Więcborka występowały kiedyś jadalne ślimaki ogrodowe - ślimak winniczek, które jadane były przez hrabiego 

Potulickiego i na tamte czasy prawie wymarły.



Owady.

Wśród owadów opisane zostały głównie te, które wyrządzały najwięcej szkód w lasach i tym samym  sprawiały kłopoty 
leśnikom. Wśród nich :

- barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

- duże gąsienice motyla - prządka sosnowiec (Phalaena Bombyx pini) –na terenach zagajników świerkowych w

okolicach  Zakrzewa; ich ilość i szybkie rozprzestrzenianie zagrażało zniszczeniem istniejącym już zalesieniom;

ludność powiatu została zobowiązana do zgłaszania występowania szkodnika, gdyby pojawił się w innych miejscach. 

- brudnica mniszka (Lymantria monacha, syn.  Ocneria monacha),

- chrabąszcz majowy (dawniej chrabąszcz pospolity) (Melolontha melolontha syn.  Melolontha vulgaris); 

z powodu plag i żerujących pędraków tego chrabąszcza wymarły niekiedy rozległe powierzchnie zagajników 

sosnowych o wysokości dorosłego człowieka ; w roku 1899, tydzień przed Zielonymi Świątkami tylko w leśnictwie 

Kujan zebrano i zniszczono 2 800 000 chrabąszczy, 

- chrabąszcz kasztanowy (Melolontha hippocastani),

- ryjkowce (Hylobius abietis), np. szeliniak sosnowy, jednak niezbyt często 

oraz jesionowiec zmienny, jaśniak pstry (Hylesinus varius syn.  Hylesinus piniperda),

szczególnie w dużych ilościach wystąpił w lasach, w których były duże roztopy śniegów 

(ew. podczas śnieżnych przerw =  bezśnieżnych zim). 

Tłumaczenie: mgr Krystyna Kosiba              - rośliny, zwierzęta, miejscowości

mgr Krystyna Sperra              - gramatyka

Pomoc: ś.p. mgr inż. Grzegorz Ziółkowski - trochę: nazw miejscowości, ryb, owadów oraz nadwodnik,                

mgr Stanisław Pikulik - trochę: wodne młyny, J. Wapińskie, trochę miejscowości, 

dr Małgorzata Chołodowska - niezapominajka i coś tam jeszcze

Korekta stylu tekstu: mgr Adam Kosiba

Hylesinus piniperda
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Góra Bismarcka (oz) obsadzona sosną Banksa, 

pochodzącą z Ameryki Północnej a sprowadzoną 

do Europy pod koniec XVIII w. Obsadzano nią wydmy i m.in. ozy 



Wydarzenia przyrodnicze  w Złotowie i powiecie  w okresie międzywojennym

- wybrane wydarzenia z „Pamiętników” Ericha Hoffmana

1919 * Rozpoczęto wydawanie kalendarza regionalnego Heimat-Kalender,  w których zamieszczano wiele 

wiadomości o naszym regionie, w tym opisy przyrody.

W okresie międzywojennym trwały dalsze badania cennych przyrodniczo terenów w powiecie , które w przyszłości 

objęto ochrona rezerwatową, m.in.: las nad J. Borównem, bagna koło Nowin (1926), Wielka Wyspę Kwiatów (1938), 

„Czarci Staw” (1939), Piekielny Jar koło Górznej, szaniec nad Debrzynką z roślinnością kserotermiczną.

Kolejne drzewa obejmowano ochroną jako pomniki przyrody. 

1922 * I sejmik ochrony przyrody w Pile. W Pile utworzono komitet  ochrony pomników natury, którego 

przewodniczącym został nauczyciel  Richard Frase.  

Sejmik zajmował się ochroną drzew jako pomniki przyrody (również Złotowa), a wyjątkowych 

obszarów jako rezerwaty przyrody. 

* Utworzono różne obszary  ochrony przyrody, m.in.. w Zwierzyńcu i na terenie leśnictwa Kujan.

* Obniżenie lustra wody J. Miejskiego. Wiele łąk nad Głomią (ok. 400 ha)  była często zalewana w 

wyniku spiętrzania wody w młynie w Blękwicie i nie przynosiły dochodu. Poprzez obniżenie spiętrzenia  

wody ziemia ta stała się bardziej wydajna, a brzeg J. Miejskiego stał się bardziej płaski, natomiast 

granicy jeziora nie udało się ustalić. Tym samym mieszkańcy ob. ul. Obr. W-wy nabyli nowe tereny.

1926 * II sejmik ochrony przyrody w Pile – m. n. utworzono rezerwaty przyrody koło Nowin.

* Wydano opracowanie Carla  Friedricha Brandta „Ein Heimatbuch fur Schule und Haus”  

zawierające nazewnictwo terenów zielonych Złotowa i okolic. 



1930 * III sejmik Ochrony Przyrody w Pile.

1934 * Wybudowano kanalizację i oczyszczalnie ścieków usytuowaną przy górze z Wieżą Bismarcka.

1936 * Przyroda:

- kolejne pomniki przyrody w Złotowie: dąb w Zwierzyńcu, dęby na G. Żydowskiej,

- oz o interesującej przeszłości; G. Żydowska i G. Bismarcka,

- rzadkie rośliny (2 gat. turzyc – t. strunową i t. torfowa) z okresu polodowcowego odkrył  R. Frase

na obszarze obecnego rezerwatu przyrody  „Czarci Staw”,

- lasek miedzy obiema liniami kolejowymi w pobliżu wieży Bismarcka nosi do dziś  nazwę: sosny Bartz`a. 

1938 * Utworzono rezerwat „Wielka Wyspa Kwiatów.

1939 * Utworzono rezerwat „Czarci Staw” dla ochrony turzycy strunowej i torfowej, 

ok. 4 km od Złotowa przy trasie Złotów – Zakrzewo.

1944 * Wzmianka o eksploatacji torfu w okolicach Międzybłocia, dla celów opałowych. 

Zarówno drewno jak i torf były materiałem limitowanym.

T. Strunowa  (z lewej) T. torfowa (z lewej)
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Rezerwat przyrody 

„Czarci Staw”



Dąb – pomnik przyrody rosnący poziomo nad strumykiem; pozioma cześć obumarła a od korzenia wyrósł nowy pień.



Dąb „Jan” – pomnik przyrody,

niestety wywrócił się. 



Wydarzenia przyrodnicze w Złotowie i powieci w okresie powojennym 

1945 * Inwentaryzację zabytków przyrody na Ziemiach Odzyskanych.

1956 * Objęcie ochroną zinwentaryzowanych zabytków przyrody na podstawie aktualnych aktów prawnych.

1958 * Wśród zarejestrowanych zabytków woj. koszalińskiego (powiat złotowski) figurują  m.in.: 

- dawny cmentarz Żydowski porośnięty wiekowymi dębami, na którym mogło znajdować się grodzisko 

wczesnośredniowieczne, 

- półwysep – inny domniemany teren grodziska; w XVII w. znajdował się tu zamek,

- tzw. „ zamek” => pałac przy ul. Jastrowskiej z parkiem,

- park leśny „Zwierzyniec”.

1961, 1982, 2009 * Kolejne drzewa objęto ochroną jako 

pomniki przyrody.

1982 * Wpisanie na listę zabytków parku pałacowego

przy ul. Jastrowskiej. pałacowym

Zabytkowy pałac 

przy ul. Jastrowskiej  

z parkiem pałacowym.



Góra Żydowska z wiekowymi dębami – objętych ochroną jako pomniki przyrody..



Ze zrośniętych 3 dębów na 

G. Żydowskiej  rośnie 1.



Dąb – pomnik przyrody u 

podnóża G. Żydowskiej, 

rośnie w ogrodzeniu.



Dąb – pomnik przyrody, w 

pobliżu N-ctwa Złotów,

objęty ochroną w 2006 r.





Wg prof. Romualda Olaczka:

„Chroniąc przyrodę Polski chronimy nie tylko własne dziedzictwo naturalne, lecz także cząstkę 
dziedzictwa naturalnego Europy.

Położenie w środku Europy, pomiędzy górami i morzem, na styku starych tarcz krystalicznych i 
młodych gór fałdowych, w klimacie przejściowym pomiędzy wpływem  Atlantyku i wnętrza 
kontynentu Eurazji, na obszarze kilkakrotnie pokrywanym lodowcami i odsłanianym spod pokrywy 
lodów, sprawia, że przyroda Polski jest urozmaicona. Zawiera w sobie elementy atlantyckie i 
kontynentalne, północne i południowe, górskie i nizinne, stepowe i bagienne wplecione w strojną 
szatę lasów liściastych, iglastych i mieszanych.

W naszym kraju mamy najlepiej zachowaną  w Europie różnorodność biologiczną. Wiąże się to z 
ekologicznymi właściwościami równoleżnikowego przebiegu pasa nizin środkowoeuropejskich”.

„ Na zróżnicowanie przyrody polskiej w równym stopniu wpływają warunki naturalne jak i 
działalność ludzka.

Jest wiele gatunków, ekosystemów, i krajobrazów ściśle związanych z osadnictwem, rolnictwem, 
leśnictwem a także celową działalnością mającą na celu kształtowanie krajobrazu. Ta uzależniona 
od działalności człowieka cześć przyrody ma również wielkie wartości godne ochrony i opieki”.

Na terenie naszego kraju mamy jeszcze dobrze zachowane obszary:

- jezior: Mazury, 

- torfowisk: bagna biebrzańskie,

- puszcz: Puszcza Białowieska, P. Augustowska, P. Piska, P. Knyszyńska i inne,

- wydmowe: Słowiński PN i inne tereny.





Człowiek z całą swoją niezwykłą złożonością jest najwyższym wytworem procesu 
ewolucyjnego i najbardziej zdumiewającą istotą świata żywego, a otaczający nas świat 
z miliardami gatunków istot żywych, nieskończoną różnorodnością i pięknem przyrody jest 
naszym światem, my w nim i z niego żyjemy. Człowieka łączy z przyrodą więź życia. 

Człowiek nie żyje ani ponad przyrodą, ani obok niej, jest po prostu jej cząstką. Bliskość 
przyrody stwarza możliwość jej odbioru wszystkimi zmysłami, pobudza do działania, zaspokaja 

materialne, intelektualne i emocjonalne potrzeby ludzkie.

Pamiętajmy! 

Zagłada jednego gatunku pociąga za sobą  nieodwracalne zmiany w całym ekosystemie!

Zmiany zachodzące w jednej części świata maja wpływ na inne jego regiony, często odległe o 
setki a nawet tysiące kilometrów!

Aby zachować równowagę w środowisku naturalnym, trzeba rozsądnie gospodarować jego 
zasobami i skutecznie je chronić. Niezbędna przy tym jest współpraca międzynarodowa! One 
mogą się kiedyś skończyć!

Nie istnieje środowisko bez przyrody i przyroda bez środowiska!

Istnienie tlenu zawdzięczamy roślinom i tylko one uzupełniają go w atmosferze! Nie 
zanieczyszczajmy atmosfery!

Gleba jest tworem organizmów, jeśli ich nie ma, przestaje istnieć stając się skałą macierzystą!

Szkody w środowisku  przyrodniczym są zazwyczaj nieodwracalne!



Dlatego

należy chronić przyrodę Polski – to przyroda ojczysta; jest częścią przyrody Europy,

należy chronić przyrodę powiatu – to przyroda naszej małej ojczyzny;

aby to co odzyskaliśmy 100 lat temu trwało następne stulecia.



Bałtyk



Zapoczątkowane

Podstawa prawna

Formy ochrony przyrody na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody z 2014 r. Występujące w Polsce

Występujące 

w powiecie złotowskim

Obszarowe formy ochrony przyrody
1-szy 1921        1932???

1934- ustawa
1 - parki narodowe 23 -------

1886, 1921

1934- ustawa
2 - rezerwaty przyrody 1497 6

1949-ust.wz. o ochr. kraj.,

1971- propoz. 1976- 1-parki
3 - parki krajobrazowe 122 -------

1949-ust.wz.  o ochr. kraj.,

1971- propoz.
4 - obszary chronionego krajobrazu 404 2

WE 2004r - dyrektywa UE 5 - obszary Natura 2000 145 OSO ptaków (PLB)

849 SOO siedlisk (PLH)

1 OSO ptaków

7 SOO siedlisk

Indywidualne formy ochrony przyrody
1934,

1949-ust.
6 - pomniki przyrody 31 111 106

1991-ust. 7 - stanowiska dokumentacyjne przyrody 
nieożywionej 177

-------

1991-ust. 8 - użytki ekologiczne, 7 626 50
1991-ust. 9 - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 290 -------
1949-ust. bez grzybów, 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa roślin 715

gat. roślin rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

1949-ust. 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa zwierząt 799 

gat. zwierząt rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

1957 – rozp. 

Stan na 2015
10 - ochrona gatunkowa i grzybów 322 

gat. grzybów rodzimych

Brak zestawienia

powiatowego

Przyroda chroniona w powiecie złotowskim na tle przyrody Polski
stan na 2017 r. i częściowo 2015 r.

Dane w punktach 1-9 - źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl - dane aktualizowane na bieżąco;

Dane w punkcie 10 - źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stan na styczeń 2015 r. – dane dotyczą gatunków rodzimych;

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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