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W drugim numerze dodatku przyrodniczo-ekologicznego „Bogactwo przy-
rody Kaszub” ukazujemy południową część naszego regionu. Z artykułu 
Moniki Banaszak dowiadujemy się, że ważną rolę w kształtowaniu pięknego 
krajobrazu odgrywa nie tylko ochrona przyrody, ale także odpowiednie ze-
stawienie natury z architekturą. Czy na Kaszubach południowych te propor-
cje są zachowane?
Drugi artykuł, którego autorem jest Sławomir Lewandowski, przybliża po-
tężne i piękne zbiorowiska leśne – Bory Tucholskie.

Południowe Kaszuby
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Czy budownictwo regionalne w przyszłości będzie można podziwiać 
tylko we Wdzydzach Kiszewskich?

Fot. Grzegorz Grzymała
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Krajobraz Kaszub południowych 

– w zgodzie z naturą czy obok natury?

Czy budownictwo regionalne w przyszłości będzie można podziwiać 
tylko we Wdzydzach Kiszewskich?

Fot. Grzegorz Grzymała
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Choć kaszubska ziemia jest w większości 
uboga i nieurodzajna, jednak znamienną ce-
chą pejzażu są liczne osady i przysiółki. Po-
wstawały samorzutnie – w pobliżu traktów, 
nad jeziorami lub na skraju lasu. Różniły się 
wielkością i planem zabudowy – najczęściej 
nieregularnym, dostosowanym do urozmai-
conego terenu. Obok wsi charakterystyczne 
dla południowych Kaszub były również wy-
budowania bądź tzw. pustki, czyli budowa-
ne z dala od wsi samotne zagrody, a także 
zespoły parkowe dużych folwarków. Do dziś 
przetrwała towarzysząca im bujna zieleń 
wysokich jesionów i jaworów sadzonych, by 

chronić przed piorunami. Ta nieuporządko-
wana mozaika nie kłóciła się z naturą, prze-
ciwnie: dopasowywały się do siebie i przeni-
kały, tworząc harmonijny krajobraz.

Logiczny regionalizm
Podobną logikę można dostrzec w tradycyj-
nym budownictwie na Pomorzu. Czerpanie 
inspiracji z najbliższego otoczenia zaowoco-
wało wyjątkowym typem zabudowy, dziś nie-
stety ginącym, odchodzącym w przeszłość. 
Jak podają Tadeusz Sadkowski i Krzysz-
tof Szarejko, autorzy opracowania „Cha-
ta za miastem na Kaszubach i Kociewiu”,  

Kaszuby południowe obejmują część terenu trzech powiatów  – kościerskiego, 
chojnickiego i człuchowskiego. To malowniczy i piękny zakątek, którego uro-
da kryje się w bogactwie krajobrazu. Są tu rozległe lasy, wartkie strumienie 
i rzeki, otoczone borami jeziora i wciśnięte między pagórki oczka wodne. Pięk-
ny krajobraz to jednak nie tylko przyroda, ale także architektura dostosowa-
na do otoczenia. Jak to wygląda na Kaszubach?

Kościół w Leśnie – perła budownictwa drewnianego. 
Fot. Monika Banaszak
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do wznoszenia budynków mieszkalnych 
na wsi kaszubskiej i kociewskiej używano 
surowców, których zdobycie nie było trud-
ne – kamienia i drewna. Obfitość surowca 
sprzyjała wielowiekowemu utrzymywaniu 
się charakterystycznego dla Kaszub połu-
dniowych budownictwa zrębowego. Typo-
wa dla tego regionu chata była drewniana, 
osadzona na kamiennym fundamencie, 
kryta dwuspadowym dachem, charaktery-
zowała się zwartą, prostą bryłą. Wnętrze 
chaty składało się z jednej dużej izby, sieni 
i znajdującego się w jej narożu szerokiego 
komina. Do drugiej połowy XIX wieku we 
wsiach o zabudowie zwartej domy sytuowa-
no prostopadle do drogi, w pewnym od niej 
oddaleniu. Pozostałe budynki gospodarcze, 
m.in. chlew i stodołę, budowano naprze-
ciw domu i z boku, przez co cała zagroda 
wyznaczała plan prostokąta. Przestrzeń 
między szczytem domu a drogą przeznacza-
no pod ogródek kwiatowy. Pod koniec XIX 
wieku, wraz ze zmianą warunków społecz-

nych i ekonomicznych, upowszechniły się 
większe, wieloizbowe chaty, zaczęto także 
ustawiać je frontem do drogi. Dziś przykłady 
chat zrębowych zobaczyć można w Muze-
um – Kaszubskim Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich. 
Wyjątkowym i unikatowym osiągnięciem 
drewnianego budownictwa wiejskiego jest 
budownictwo sakralne. Warto odwiedzić 
niewielką wieś Leśno i obejrzeć pochodzący 
z 1710 roku zrębowy, trójnawowy kościół, 
dobudowany do starszej, strzelistej dzwon-
nicy iglicowej. Kościół ten ma układ dwu-
członowy – nawa wyraźnie dominuje nad 
węższym i niższym prezbiterium. Taki plan 
zabudowy ukształtował się jeszcze w śred-
niowieczu.

Podcienia, pazdury i śparogi
Chłopskie domy drewniane na południowych 
Kaszubach są skromne i surowe w formie, 
a mimo to urzekają harmonią bryły i wy-
ważonymi proporcjami. Nieliczne zdobne  

Drewniany młyn w Lipuszu na Wdzie. 
Fot. Monika Banaszak
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elementy to podcień szczytowy i narożny 
oraz wnęki, stosowane od XVIII wieku. Nie 
miały one związku z ludową tradycją ani 
uzasadnienia praktycznego, świadczyły 
o pozycji i zamożności mieszkańców. Nato-
miast takie detale architektoniczne, jak paz-
dury i śparogi stosowane były ze względów 
symbolicznych i magicznych. Ich charakte-
rystyczne kształty nie wynikały więc z prób 
ozdobienia domu, choć dzisiaj tak właśnie je 
postrzegamy.

Epoka cegły
Gdy po roku 1772 Pomorze znalazło się pod 
zarządem administracji pruskiej, zakazano 
budowania z drewna. Mimo restrykcyjnych 
regulacji prawnych, budownictwo muro-
wane na wsi rozwijało się powoli i opornie 
z powodu słabo rozwiniętej produkcji ce-
gieł. Dopiero po roku 1872, gdy rząd stał 
się głównym i najpoważniejszym inwesto-
rem, nowy materiał budowlany stał się 
powszechniejszy. Z tego okresu pochodzą 
malownicze, wykonane z czerwonej cegły 

budynki stacji kolejowych, leśniczówek czy 
szkół. Do czasów obecnych zachowały się 
także murowane budynki mieszkalne o sze-
rokim froncie, z charakterystycznymi facjat-
kami wbudowanymi w półpłaski dwuspado-
wy dach kryty papą. Mimo że stylem i formą 
nawiązywały one do ostatnich pomorskich 
budynków drewnianych, jednak zastosowa-
na do krycia dachu papa znacznie ujmowa-
ła im uroku. Ten typ domu chłopskiego był 
krytykowany m.in. przez Izydora Gulgow-
skiego – etnografa, pisarza i twórcę otwar-
tego w 1906 r. we Wdzydzach muzeum na 
wolnym powietrzu, które dziś nosi nazwę 
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny. 

Czasy współczesne 
Wieki XX i XXI to czas wielu zmian spo-
łecznych, gospodarczych i politycznych. 
Zmienił się styl życia, model rodziny i jej 
zamożność, a wieś uległa procesom urba-
nizacji. Architektura domów zunifikowała 
się i ujednoliciła. Te same typy budynków 

Popadający w ruinę dom konstrukcji szkieletowej 
o ścianach wypełnionych cegłą. 
Fot. Monika Banaszak



Bogactwo przyrody 
Kaszub

9

mieszkalnych można dzisiaj spotkać na 
Żuławach, Podhalu czy Kaszubach. Odręb-
ność architektoniczna regionów została 
wyparta przez krajowy standard (nie za-
wsze najwyższej próby). Ani inwestorzy, 
ani architekci czy inspektorzy budowlani 
w swoich decyzjach nie kierują się już kul-
turą regionu, lokalną tradycją bądź walo-
rami krajobrazu. W przestrzeni wokół nas 
króluje chaos i bezład. Domy budowane są 
w różnych odległościach od ulicy i rozmai-
cie ustawiane w stosunku do niej: frontem, 
bokiem lub nawet tyłem. Dachy pokrywane 
wszelkiego rodzaju materiałami mają nie-
jednakowe kąty nachylenia połaci (zdarzają 
się nawet płaskie!) i różne kolory. Nie obo-
wiązuje zasada dobrego sąsiedztwa, prze-
ciwnie – regułą jest skrajna odmienność, 
prawdopodobnie wynikająca z potrzeby 
zamanifestowania własnej pozycji społecz-
nej i (źle pojętej) oryginalności. Jeśli więc 
nie umiemy dotrzymać podstawowych za-
sad gwarantujących architektoniczny ład, 
to cóż mówić o pielęgnowaniu cech regio-

nalnych, kaszubskich. Przyczynami tej sytu-
acji są zarówno brak dobrego ustawodaw-
stwa, praktyk budowlanych i orzecznictwa 
sądowego, jak kultury przestrzennej miesz-
kańców. W rezultacie wieloletnia praca na-
ukowców (skupionych wokół Politechniki 
Gdańskiej czy Kaszubskiego Parku Etno-
graficznego we Wdzydzach), by zachować, 
odtworzyć i adaptować do współczesności 
charakterystyczne dla Kaszub cechy bu-
downictwa, idzie na marne i pozostaje bez 
odzewu.
Nadzieją na renesans tradycji i stworzenie 
mody na regionalizm są ludzie poszukujący 
własnej tożsamości i odrębności kulturowej. 
Czy jednak tworzone przez nich prądy kul-
turowe będą na tyle silne, żeby objąć także 
architekturę? Wyjątkowość miejsca, w któ-
rym mieszkamy, nakłada na nas obowiązek 
ochrony jego unikatowych walorów natu-
ralnych. To nasze bogactwo – nie trwońmy 
go, budując szpetne domy o niebieskich da-
chach.

Monika Banaszak

Chaotyczna zabudowa wsi. Dachy budynków różnią się materiałem 
wykorzystanym do pokrycia, kolorem, kątem i kierunkiem nachylenia. 
Fot. Monika Banaszak
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Panie Profesorze, czy Kaszuby jako region 
kulturowy charakteryzują się własnym sty-
lem architektury? A jeśli tak, to czy w tym 
stylu można wyróżnić cechy właściwe dla 
Kaszub południowych?

To zależy od tego, o jakim okresie mówimy. 
W przykładach budownictwa z XIX i począt-
ków XX stulecia można wyodrębnić zespół 
detali i form architektonicznych specyficz-
nych dla Kaszub (także południowych). 
Jeśli jednak przyjrzymy się czasom współ-
czesnym, to z ubolewaniem stwierdzam, 
że regionalizm w tej dziedzinie nie istnieje. 
Jest to problem, który dotyczy całego kraju, 
nie tylko Kaszub. Rodzime ustawodawstwo 
i praktyka nie sprzyjają kontynuowaniu tra-
dycji budowlanych. Mam wrażenie, że na 
Kaszubach dba się o język, haft, śpiew, ta-
niec i plecionkarstwo, a zupełnie ignoruje 
sprawy architektury. Już w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku nasz 
zespół w Katedrze Projektowania Środowi-
skowego Politechniki Gdańskiej zajmował 
się publikacją tzw. wzorników. Badając de-
tale budownictwa Kaszub, wytypowaliśmy 
wiele powtarzalnych i charakterystycznych 
cech, które skatalogowaliśmy, a następnie 
– w uzgodnieniu z ówczesnymi władzami 
– rozesłaliśmy do gminnych i powiatowych 
urzędów.

W jakim celu? Chyba nie po to, by zachęcać 
do kontynuowania zabudowy drewnianej…

Chodziło o zastosowanie wskazanych przez 
nas elementów we współczesnych projek-
tach budowlanych. Niestety, zwyciężyły 
ogólnopolskie, powszechnie dostępne wzor-
niki budynków. Oznacza to, że w naszym 
kraju powstają domy standardowe, sztam-
powe, które niczym się nie różnią niezależnie 
od tego, czy buduje się je na Podhalu, czy na 
Kaszubach. Rozumiem, że mieszkańcy wsi 
mogą nie dostrzegać charakterystycznych 
cech kaszubskiego budownictwa, zaskakuje 
mnie jednak fakt, że nie zauważają ich rów-
nież gminni inspektorzy.

Jakie elementy dawnej architektury Kaszub 
oparły się czasowi i można by je stosować 
współcześnie? Proszę wyjaśnić, czym były 
stworzone przez państwa wzorniki.

Oprócz bryły domu i jego proporcji objęły 
także sposób rozplanowania zespołu za-
budowy. W tradycyjnej zagrodzie wiejskiej 
budynki wyznaczały prostokąt. Ten układ 
warto by kontynuować, uwzględniając tak-
że sposób ulokowania domu w stosunku do 
drogi. Jeśli zaś chodzi o właściwości budyn-
ku i detale architektoniczne, to jest ich mnó-
stwo. Gdy mówimy o chatach drewnianych 

Odchodzący kulturowy 
krajobraz Kaszub
Z prof. Andrzejem Baranowskim rozmawia Monika Banaszak

Andrzej Baranowski – dr hab. inż. arch., profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej 
w Katedrze Projektowania Środowiskowego Wydziału Architektury, specjalista w dzie-
dzinie architektury, urbanistyki i planowania wsi; autor wielu publikacji; prowadził semi-
naria i wygłaszał wykłady z dyscyplin, w których się specjalizuje, m.in. na Kaszubskim Uni-
wersytecie Ludowym.
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o konstrukcji zrębowej (a takie powszechnie 
budowano na Kaszubach południowych), 
koniecznie trzeba wspomnieć o prostej 
sylwecie, zwartej bryle i nachyleniu połaci 
dachowej do około 45o – bez zbędnego na-
ruszania płaszczyzn dachu. Z detali wymie-
niłbym podcień szczytowy i narożny, okna 
zbliżone do kwadratu, okiennice ze zdobie-
niami roślinnymi lub geometrycznymi oraz 
pazdury i śparogi. W innym typie domów 
chłopskich zwraca uwagę półpłaski dach 
o nachyleniu połaci nie większym niż 30o 
i niewysokie poddasze wykorzystywane nie-
gdyś do przechowywania siana. 
Odwiedzający nasz region cudzoziemcy za-
uważają coś, czego my sami nie jesteśmy 
świadomi: w całej Polsce północnej i w daw-
nym zaborze pruskim (w tym na Kaszu-
bach) znajduje się bardzo wiele budynków 
wykonanych z czerwonej cegły. Budynki 
te przetrwały, ponieważ cegła jest budul-
cem znacznie trwalszym niż drewno. Są to 
dworce kolejowe, szkoły, leśniczówki, stró-
żówki – obiekty o charakterze publicznym, 
wzniesione na podstawie powtarzalnych 
projektów. Przyjezdni zachwycają się ich 

urodą i charakterystyczną architekturą, bo 
stanowi ona o wyjątkowości naszego regio-
nu. Architekturę tę dziś należałoby chronić. 
Skatalogowane przez nasz zespół wzorniki 
nawiązywały do historycznych zasobów Ka-
szub. Chcieliśmy pokazać, że tradycje, z któ-
rych czerpiemy, nie są martwe i można je 
wykorzystać współcześnie.

Czy powstały projekty domów mieszkalnych, 
w których zastosowano Wasze wzorniki?

Jeszcze w latach siedemdziesiątych wygra-
liśmy konkurs na projekt wiejskiego domu. 
Otrzymaliśmy nagrodę ówczesnego Ministra 
Administracji Terenowej. Zaproponowaliśmy 
dom, który nazwaliśmy „Krokowa 1”. Jego 
projekt nawiązywał do tradycji, a jednocześ-
nie był wpisany we współczesność. Uznali-
śmy, że powinien być dedykowany wyłącz-
nie regionowi Kaszub i nie zgodziliśmy się 
na umieszczenie go w ogólnopolskim kata-
logu projektów. Decyzja ta nie spotkała się 
ze zrozumieniem inwestorów. Już wtedy, 
czterdzieści lat temu, dostrzegaliśmy potrze-
bę odrodzenia budownictwa regionalnego.  

Uwagę zwracają harmonijne proporcje i zwarta bryła 
domu. Kominy umieszczone w kalenicy.

Fot. Monika Banaszak
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Niestety, byliśmy w tym osamotnieni. Po-
dobnie rzecz się miała na początku lat 
osiemdziesiątych, gdy zespół naszej kate-
dry zajął się opracowaniem zasobów archi-
tektonicznych Kaszub i Żuław. W rezultacie 
powstało szerokie studium regionalizacji, 
prezentujące środowisko kulturowe wsi Po-
morza, charakterystykę krajobrazu, mikro-
regiony kulturowe, czynniki przekształceń 
krajobrazu wsi (urbanizacja, infrastruktura 
techniczna, przemysł), jak również przewi-
dywane tendencje procesu przemian. Praca 
ta, zatytułowana „Kaszuby i Żuławy czyli 
rzecz o metodzie”, została opublikowana 
w 1985 roku w czasopiśmie „Architektura”, 
do dzisiaj jednak nie spotkała się z odze-
wem.
Moim zdaniem regionalne cechy budow-
nictwa mogłyby zostać zaadaptowane do 
dzisiejszych czasów właśnie za pomocą 
wspomnianych przeze mnie wzorników pro-
jektowania. Tak właśnie dzieje się we Francji, 
Włoszech czy Irlandii. Chciałbym podkreślić 
i jeszcze raz wyjaśnić, że wzorniki te nie są 
gotowymi projektami domów – są to zesta-
wy cech, które powinny zawierać w sobie 
projektowane domy. W Europie podstawą 
pracy architekta jest wzornik, który ma moc 
obowiązującą. Określa, co jest dopuszczal-
ne, pozostawiając spory margines swobo-
dy – unika się w ten sposób przypadków 
skrajnych. W rezultacie na prywatnych po-
sesjach buduje się domy niejednakowe, ale 
usytuowane w określonym porządku, przy 
respektowaniu zasady dobrego sąsiedztwa, 
harmonijnie wkomponowane w krajobraz 
i nawiązujące wystrojem do lokalnej tradycji. 
Podejmowane przez nas próby wprowadze-
nia wzorników nie przyjęły się, patrzę więc 
pesymistycznie na przyszłość budownictwa 
regionalnego w Polsce i na Kaszubach. Prob-
lem polega bowiem nie tylko na przepisach, 
ale i na kulturze przestrzennej mieszkańców. 
Jesteśmy ofiarami powojennych przesied-
leń i wprowadzonego systemu społeczno-
-politycznego. Szczególnie znamienne były 
lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, gdy pró-
bowano zniszczyć wzorzec kultury wiejskiej. 

Skutki tego „budowania nowej rzeczywisto-
ści” odczuwamy do dziś.

Panie Profesorze, od kilku lat w wielu 
dziedzinach obserwujemy powrót do tra-
dycji. Modna staje się kuchnia regionalna, 
zaczyna się dostrzegać i doceniać lokalne 
obrzędy i zwyczaje. Być może ta tenden-
cja obejmie też architekturę, choć w tym 
przypadku raczej nie jest to takie proste. Co 
Pana zdaniem należałoby zrobić, by tak się 
stało?

Jedyną drogą jest pozytywistyczna praca 
u podstaw, trzeba więc zacząć od edukowa-
nia dzieci. Kilka dni temu w Gdańsku odbyła 
się konferencja dotycząca polityk architek-
tonicznych w krajach Europy. Goście z Da-
nii i Niemiec pokazywali przykłady prowa-
dzenia edukacji architektonicznej w swoich 
szkołach. W konferencji brała udział także 
przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, która zapewniała, że w tym roku 
do szkoły zostaną wprowadzone zajęcia ob-
jaśniające, czym jest architektura, krajobraz 
i tradycja. Jest więc pewna nadzieja, że 
w przyszłości budować będziemy ładniej, 
w harmonii z otoczeniem. Warto dodać, 
że architektura to również zieleń sadzona 
w przydomowych ogrodach czy ogrodzenia 
okalające posesje. Urzeczeni egzotycznymi 
gatunkami roślin, zapominamy o bogactwie 
i pięknie gatunków rodzimych, właściwych 
dla naszego klimatu i ziemi. Tak jest na przy-
kład ze świerkiem, często niegdyś sadzo-
nym w szpalerze dla ochrony przed silnym 
wiatrem. Gatunek ten świetnie nadaje się 
na żywopłoty w odróżnieniu od cyprysów 
czy żywotników, niewystępujących u nas 
w naturze. Jeśli zaś chodzi o ogrodzenia, to 
należy pamiętać, że dawniej budulcem po-
wszechnie dostępnym na Kaszubach było 
drewno i kamień, w związku z czym płoty 
stawiane z betonu lub metalu to prawdziwy 
zgrzyt i dysonans w krajobrazie.

Dziękuję za rozmowę.
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Kamień i czerwona cegła 
– piękne i rzadkie połączenie. 

Fot. Monika Banaszak
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Chronić
Południowe Kaszuby

Czerska Struga – akwedukt w Fojutowie. 
Fot. Sławomir Lewandowski
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Granice Borów Tucholskich
Nazwa regionu odnosi się do natury. Jest to 
częściowo nazwa etnograficzna, niemająca 
konotacji politycznych i urzędowych (Bory), 
a częściowo terytorialno-administracyjna 
(Tucholskie), odnosząca się prawdopodob-
nie do obszaru dawnego starostwa tuchol-
skiego (wcześniejszego komturstwa lub de-
kanatu).
Wyznaczenie granic kompleksu leśnego Bo-
rów Tucholskich jest zadaniem dość trud-
nym, gdyż należałoby wcześniej określić, 
jaki chcemy przyjąć podział: fizjograficzny, 
przyrodniczy czy etnograficzny. Przy podzia-
le fizjograficznym kraina Borów Tucholskich 
leży na terenie dwóch województw: pomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego. Z pewnym 
uproszczeniem można przyjąć, że chodzi 
o obszar mieszczący się w dorzeczu Wdy 
oraz środkowej i górnej Brdy – od Równiny 
Charzykowskiej aż po Pojezierze Świeckie. 
Południową granicę stanowi Jezioro Koro-
nowskie, północną ciąg jezior z jeziorem 
Wdzydze. W ujęciu przyrodniczym Bory 
Tucholskie sięgają swym obszarem jeszcze 
dalej w głąb południowych Kaszub. Inaczej 
wygląda podział w ujęciu etnograficznym 
– typowi Borowiacy zamieszkują obszar Tu-
choli, ale na terenie Borów Tucholskich żyją 
również Kociewiacy, Kaszubi (zwani Zabora-
kami lub Krebanami) oraz Krajniacy.

Bory Tucholskie to kraina obejmująca ponad 250 tys. ha. Są tu przepiękne 
krajobrazy, tworzą je nie tylko wspaniałe bory i lasy, ale i wartkie rzeki oraz 
polodowcowe jeziora. 
Współczesny obraz Borów Tucholskich ukształtował się ponad 10 tys. lat 
temu w czasie ostatniego w tym rejonie zlodowacenia. Na skutek działania 
lodowca teren jest tu piaszczysty, a więc mało przydatny do upraw rolnych, 
dzięki czemu zachowały się gęste zbiorowiska leśne.
Ten największy kompleks leśny w Polsce jest wyjątkowy także dlatego, 
że pomimo działalności człowieka zachowały się tu prawie wszystkie 
zbiorowiska leśne występujące na Niżu Środkowoeuropejskim. W Borach 
Tucholskich przeważają lasy sosnowe, ale występują także liściaste. Zachowały 
się tu również fragmenty pierwotnej puszczy, stanowiska reliktowych roślin 
oraz rzadkie gatunki zwierząt, w tym ptaków.

OBSZARY CHRONIONE

Park Narodowy Bory Tucholskie
Jednym z najważniejszych obszarów chro-
nionych na terenie Borów Tucholskich jest 
Park Narodowy Bory Tucholskie. Został utwo-
rzony 1 lipca 1996 r. na obszarze 5 tys. ha.  
Stosunkowo niewielki park zajmuje obszar 
zachodniej części Borów Tucholskich, a pod 
względem administracyjnym mieści się 
w granicach dwóch gmin: Chojnice i Brusy. 
Na jego terenie są m.in. piękne jeziora lo-
beliowe. W Polsce takich jezior jest ok. 160, 
znajdują się głównie na Pojezierzu Pomor-
skim, w Borach Tucholskich, na Pojezierzu 
Kaszubskim i na Równinie Charzykowskiej. 
Specjalne kładki pozwalają turystom obej-
rzeć lobelie z bliska, ale tak by móc je po-
dziwiać, nie niszcząc ich. Jeziora lobeliowe 
są niezwykle czyste i delikatne, w związku 
z czym zaburzenie jednego czynnika może 
spowodować zaburzenie całego ekosyste-
mu. W sąsiedztwie akwenu występują spe-
cyficzne gatunki roślin, m.in. objęte całko-
witą ochroną prawną, widłak jałowcowaty 
i widłaczek torfowy oraz wiele gatunków 
bezkręgowców, ważek, chrząszczy i plus-
kwiaków wodnych.
W parku jest pięć wyjątkowej urody jezior 
lobeliowych: Wielkie Gacno, Małe Gacno, 
Wielkie Krzywce, Nierybno i Głuche.
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Parki krajobrazowe
W Borach Tucholskich zostały utworzone 
cztery parki krajobrazowe – Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazo-
wy, Zaborski Park Krajobrazowy oraz naj-
młodszy – Wdecki Park Krajobrazowy.

Wdzydzki Park Krajobrazowy
Wdzydzki Park Krajobrazowy (WPK) został 
utworzony 15 czerwca 1983 r. Położony 
jest w północno-zachodniej części Borów 
Tucholskich, na południowo-zachodnim 
skraju województwa pomorskiego. Admini-
stracyjnie park znajduje się w powiecie koś-
cierskim, w odległości 70 km na południo-
wy zachód od Gdańska. Jego powierzchnia 
wynosi 17,8 tys. ha. Lasy i zadrzewienia po-
krywają 64% obszaru, 11% wody powierzch-
niowe i 10% grunty orne. Park otacza otulina 
o powierzchni 15,2 tys. ha.
WPK obejmuje obszar jeziora Wdzydze 
i kilku mniejszych jezior otoczonych bora-
mi. Szata roślinna parku jest różnorodna 
i dobrze zachowana. W pełni wykształco-
na jest tu roślinność wodna i roślinność 
torfowiskowa

Tucholski Park Krajobrazowy
W 1985 r. na niemal w całości zalesionym 
obszarze o powierzchni ok. 37 tys. ha, le-
żącym między Tucholą a Czerskiem, utwo-
rzono Tucholski Park Krajobrazowy (TPK). 
Przez park przepływa rzeka Brda, tworząc 
niezwykle atrakcyjną dolinę otoczoną la-
sami liściastymi, wśród których nierzadko 
można spotkać okazałe dęby i lipy. Znaj-
dują się tu także równie malownicze rzeki 
będące dopływami Brdy: m.in. Bielska Stru-
ga, Stążka i Ruda. Są tu też jeziora o czystej 
wodzie, z dobrze wykształconą różnorod-
ną roślinnością, rosną w nich m.in. grzy-
bienie białe i północne oraz grążele żółte. 
Ważnym elementem flory parku są zbioro-
wiska roślinności torfowiskowej, które za-
chowały cechy naturalne.

Zaborski Park Krajobrazowy
Utworzony w 1990 r. Zaborski Park Krajobra-
zowy położony jest w północno-zachodniej 
części Borów Tucholskich, na Równinie 
Charzykowskiej. Zajmuje faliste i pagór-
kowate tereny charakterystyczne dla tej 
części Borów Tucholskich. Dominuje tu  

Piękne lasy Parku Narodowego Bory Tucholskie. 
Fot. Sławomir Lewandowski
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krajobraz polodowcowy, urozmaicony 
przez liczne rzeki. Dużą część parku pokry-
wają lasy sosnowe, na siedliskach żyźniej-
szych występują zbiorowiska kwaśnych 
buczyn i dąbrowy, a w dolinach rzek lasy 
łęgowe. Charakterystyczne dla tego terenu 
są również liczne torfowiska oraz występo-
wanie wielu gatunków chronionych roślin 
i zwierząt.

Wdecki Park Krajobrazowy
Jest to obszar w przeważającej części zale-
siony, w nieznacznym stopniu zamieszkały, 
obfitujący w czyste jeziora, rzeki (przez park 
przepływa Wda) i inne cieki wodne o boga-
tej florze i faunie. Na terenie parku królują 
okazałe dęby i lipy. Wdecki Park Krajobrazo-
wy utworzono 16 lutego 1993 r. ze względu 
na wartości przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe, a także walory krajobrazowe obję-
tego nim terenu. 

ŚWIAT ROŚLIN

Florę naczyniową Borów Tucholskich na-
leży zaliczyć do średnio bogatych. Wystę-
puje tu ponad 1000 gatunków rodzimych 
i zadomowionych. W porównaniu z innymi 
regionami flora Borów wyróżnia się wystę-
powaniem dużej grupy tzw. reliktów, czyli 
gatunków przetrwałych z minionych okre-
sów klimatycznych i właściwych im formacji 
roślinnych. Najstarszymi z nich są gatunki 
arktyczno-alpejskie i borealne, takie jak: bo-
rówka bagienna, mącznica lekarska, bagno 
zwyczajne, trzcinnik prosty i bożyca czar-
na. Listę reliktów wzbogaca wiele gatun-
ków kontynentalnych, należą do nich m.in.: 
wężymord stepowy, ostrołódka kosmata, 
dzwonek syberyjski oraz inne relikty ksero-
termiczne. 
Obecność wspomnianych reliktów świad-
czy o wysokim stopniu naturalności szaty 
roślinnej, co pozwala zaliczyć Bory Tuchol-
skie do wąskiej grupy unikalnych miejsc, 
w których występują najbogatsze w skali 
całego niżu środkowo-europejskiego na-
gromadzenia reliktowych roślin.

ŚWIAT ZWIERZĄT

Choć dzisiaj nie spotkamy w Borach Tu-
cholskich występujących tu niegdyś żu-
brów, niedźwiedzi i turów, jednak mamy 
duże szanse natknąć się na jelenia, sarnę 
lub dzika, których populacja jest tu dość 
liczna. Na terenie Borów możemy również 
zobaczyć daniele i łosie oraz natknąć się 
na bobry, które po wielu latach powró-
ciły do swoich dawnych siedlisk. Świat 
zwierząt uzupełniają takie gatunki, jak lis, 
kuna, tchórz, łasica oraz żyjąca nad Brdą 
wydra.
Leśnicy w ostatnich miesiącach natknęli 
się w Borach także na ślady wilków. W ko-
narach drzew żyją wiewiórki, koszatki 
i popielice, zaś na polanach śródleśnych, 
polach uprawnych i w zaroślach spotkać 
można zająca szarego (gatunek chronio-
ny). Na obrzeżach lasów natrafimy na 
bażanty i kuropatwy. Na niebie zaobser-
wujemy kilka drapieżników: myszołowa, 
jastrzębia, krogulca, puchacza, sowę usza-
tą i płomykówkę.

Na terenie Borów Tucholskich 
spotkać można kilka rodzajów 
nietoperzy, jednym z nich
jest nocek duży. 
Fot. Wojciech Błoniarz PNBT
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Obszar o ciekawej historii
W Borach Tucholskich jest wiele obiektów atrakcyjnych dla turystów i osób interesujących 
się dziejami tych ziem. To także ciekawy obszar dla miłośników czynnego wypoczynku.

Kajakiem po Brdzie
Przepływająca przez Bory Tucholskie Brda świetnie się nadaje do spływów kajakowych, rów-
nież dla tych, którzy zajmują się tym sportem amatorsko. Rzeka jest łatwa w przeprawie, 
ale nie nudna. Unikatowy charakter Borów Tucholskich sprawia, że spływ Brdą należy do 
bardzo ciekawych przeżyć. Rzeka dostępna jest dla kajakarzy na długości ponad 230 km. 

Akwedukt w Fojutowie i Zapora Mylof
Akwedukt, który został zbudowany w latach 1845–1849, jest jedną z największych atrak-
cji Borów Tucholskich. To najdłuższy tego typu obiekt w Polsce, ma 75 metrów. Różnica 

Akwedukt w Fojutowie. 
Fot. Sławomir Lewandowski
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wysokości pomiędzy lustrami przecinających się tu pod kątem prostym cieków wodnych – 
Czerskiej Strugi, płynącej dołem, przez tunel, i Wielkiego Kanału Brdy, którego wody płyną 
górą, przęsłem – wynosi ponad 9 metrów. 
A w małej miejscowości Mylof znajduje się ewenement w skali Europy – zapora ziemna 
spiętrzająca wody Brdy, by skierować część zmagazynowanych wód do zaczynającego się 
tu Wielkiego Kanału Brdy. Charakterystycznym elementem zapory w Mylofie, zbudowanej 
w 1848 roku, jest skarpowy przelew wodny o długości 50 metrów. Jest to jedna z najstar-
szych zapór wodnych w Polsce. Pełni zarówno funkcje energetyczne (przy zaporze jest 
elektrownia wodna o mocy 800 KW), jak i rekreacyjno-turystyczne (znajduje się na szlaku 
spływów kajakowych rzeką Brdą).
Zarówno Wielki Kanał Brdy (kopany od 1842 roku), jak akwedukt w Fojutowie i zapora w My-
lofie powstały w ramach tego samego planu – doprowadzenia wody z Brdy do łąk leżących 
w pobliżu Czerska, by je nawodnić. 

Kamienne Kręgi w Odrach
Jest to największe w Polsce skupisko kamiennych kręgów, prawdopodobnie będące cmen-
tarzyskiem Gotów z I i II w. n.e. W kręgach o średnicy od 15 do 33 metrów znajduje się 16–29 
kamieni wystających z ziemi maksymalnie na wysokość 70 cm. Oprócz kręgów na terenie 
utworzonego tu w 1958 rezerwatu przyrody „Kręgi kamienne” znajdują się również kurha-
ny, odkryto tu łącznie ponad 600 grobów. 
Rezerwat utworzono w celu ochrony rosnących tu niemal 90 gatunków porostów, które 
zazwyczaj można spotkać wyłącznie na terenach wysokogórskich, oraz po to, by chronić 
znajdujące się tu obiekty archeologiczne.

Sławomir Lewandowski

Kamienne kręgi w Odrach.
Fot. Andrzej Busler
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Co chroni Park Narodowy Bory Tucholskie?

Ten park narodowy chroni przede wszyst-
kim ubogi krajobraz oligotroficzny i wszyst-
kie elementy przyrodnicze, które się na ten 
krajobraz składają, czyli zwierzęta, rośliny 
oraz środowisko, w którym żyją. Każdy 
z dwudziestu trzech polskich parków naro-
dowych chroni coś innego.

Czym wyróżniają się Bory Tucholskie na tle 
innych parków? 

Park Narodowy Bory Tucholskie może się 
pochwalić rzadko spotykanymi w Polsce je-

ziorami lobeliowymi. Są to izolowane zbior-
niki wodne o krystalicznie czystej wodzie 
i z charakterystyczną szatą roślinną. Równie 
interesujące są tereny mokradłowe, w tym 
torfowiska. We florze występuje wiele ga-
tunków reliktowych, bardzo bogata jest flo-
ra porostów. W faunie na szczególną uwagę 
zasługują rzadkie gatunki zwierząt, m.in. 
nietoperze, wydra, liczne owady, w tym in-
teresujące ważki i trzmiele.
Występuje tu także rzadki pająk poskocz 
krasny. Spośród ptaków na wyróżnienie 
zasługują bielik, żuraw, puchacz, gągoł czy 
czajki. A w czystych jeziorach spotkamy wie-
le gatunków ryb, w tym także chronione, 

Wywiad z pracownikiem Parku Narodowego Bory Tucholskie Magdaleną Kochanowską

Rozważnie 
udostępniać

Rzeki Borów Tucholskich to miejsce 
chętnie odwiedzane przez kajakarzy. 
Fot. Sławomir Lewandowski
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Prof. UG dr hab. Krzysztof E. Skóra. 
Fot. Anna Żuchowska

” Mamy prawie
80 km szlaków pieszych 

i rowerowych.

Magdalena Kochanowska, 
główny specjalista do spraw udostępniania Parku
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kozę i różankę. Spośród płazów warto wy-
mienić traszkę grzebieniastą, a z gadów żmi-
ję zygzakowatą.

Obszar o statusie parku narodowego oznacza 
wiele zakazów skierowanych do człowieka...

Park jest podzielony na obszary ochrony 
częściowej i ścisłej. W obszarach ochrony 
ścisłej obowiązują dodatkowe rygory, np. 
jeśli nie ma tam wyznaczonego szlaku, to 
nie wolno wchodzić na ten teren. Trzeba też 
pamiętać, że w tej strefie nie wolno zbierać 
grzybów czy zrywać jagód. Natomiast jeśli 
są tam wyznaczone ścieżki i szlaki, to można 
przez taki teren przejść. 

Czy tak wiele restrykcji nie odstraszy tury-
stów?

Oczywiście zależy nam na tym, aby turyści 
odwiedzali nasz park, jednak naszym zada-
niem jest także jego ochrona przed nadmier-
ną ingerencją człowieka. Żeby pogodzić te 
dwie rzeczy, chcemy zatrzymać turystę na 

wyznaczonych szlakach. W tym celu budu-
jemy np. specjalne kładki, aby odwiedzają-
cy park mogli obejrzeć to, co najciekawsze, 
bez szkody dla tego ekosystemu.

Jak w takim razie przygotowany jest Park Na-
rodowy Bory Tucholskie na wizytę turystów? 

Mamy prawie 80 km szlaków pieszych i ro-
werowych. Dodatkowo przygotowaliśmy 
dla turystów trzy ścieżki dydaktyczne i jed-
ną ścieżkę botaniczną. Szlaki i ścieżki są 
tak zaprojektowane, żeby turysta zobaczył 
wszystkie najciekawsze miejsca w parku. 
Na pewno zobaczy wspomniane już jeziora 
lobeliowe, jezioro dystroficzne, rośliny chro-
nione, a jeśli dopisze mu szczęście, to zna-
czy jeśli będzie zachowywał się cicho, jest 
szansa, że zobaczy również większe zwie-
rzęta występujące na terenie parku.

Dziękuję za rozmowę.

(rozmowę przeprowadził Sławomir Lewandowski)

Mieszkaniec Borów Tucholskich – dzięcioł zielony. 
Fot. Magdalena Kochanowska PNBT
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