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4.1. RZEŹBA TERENU   
 

Rzeźba terenu gminy jest mocno urozmaicona. Najwyższy punkt terenowy 

znajduje się w rejonie Kitnowa (na północ od Jeziora Kitnowskiego) i wznosi się na 

wysokość około 117 m n.p.m., najniżej zaś położona jest Osa przy ujściu z obszaru 

gminy (około 29 m n.p.m.). Deniwelacje są więc duże, bo osiągają ponad 80 m. 

Głównymi elementami rzeźby obszaru gminy Gruta są: wysoczyzna 

morenowa, rynny subglacjalne, dolina Osy i ciągi pagórków morenowych. 

Elementem denudacyjnym o współczesnej rzeźbie i formach 

powierzchniowych jest zlodowacenie bałtyckie subfazy krajeńsko-wąbrzeskiej. 

Dodatkowe zmiany dokonane zostały w holocenie. 

Zasadniczą formą rzeźby, występującą niemal na całym obszarze gminy jest 

wysoczyzna morenowa. W pobliżu moren czołowych występujących w części 

południowej występuje morena denna falista, przechodząca stopniowo ku północy 

w morenę denną płaską. Morena denna nachyla się na ogół ku dolinie Wisły i Osy. 

W centrum gminy wysokości wahają się w granicach 104 – 105 m n.p.m. 

W pobliżu doliny Osy są niższe, gdyż wynoszą około 85 – 90 m n.p.m. Przy krawędzi 

doliny wysoczyzna silnie obniża się w wyniku procesów erozyjnych zachodzących 

w holocenie. Procesy denudacyjne są tu wzmożone przez dużą różnicę wysokości, 

występującą między dnem doliny a wysoczyzną. Różnica ta sięga 60 – 70 m. 

Powierzchnię płaskiej równiny morenowej urozmaicają bardzo liczne 

zagłębienia wytopiskowe oraz nieregularne i niegłębokie oraz płytkie, krótkie 

i podłużne obniżenia, często zatorfione. 

Morenę denną buduje głównie glina zwałowa, której miąższość waha się od 

kilku do kilkunastu metrów. W pobliżu Basenu Grudziądzkiego zdarta jest już glina 

górna i odsłaniają się tu piaski, żwiry i iły międzymorenowe. 

Najciekawszymi i najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby 

w obrębie moreny dennej są ciągi rynien subglacjalnych. Wśród tych form dominują 

rynny przyjmujące kierunek z północnego wschodu na południowy zachód. Rynny 

o przebiegu południkowym występują w południowej części obszaru. 

Największą rynną w gminie jest rynna Jeziora Mełno, która w najszerszym 

miejscu dochodzi do 1,5 km. 
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W obszarze rynnowym występują liczne progi i odnogi, które rozcinają 

wysoczyznę morenową na szereg półwyspów i wysp, stwarzając niezwykle 

urozmaicony krajobraz. W okolicy wsi Kitnowo, Boguszewo, i Gołębiewko, strefa 

występujących obok siebie rynien i zagłębień eworsyjnych ma ponad 4 km 

szerokości. Drugie zgrupowanie rynien występuje w okolicy Nicwałdu i Annowa. 

W rynnach zachowały się liczne jeziora o wydłużonym kształcie, stromych zboczach 

i dużej głębokości. Największe z nich to Jezioro Mełno o powierzchni 155,2 ha 

i głębokości 12 m. Najgłębszym jeziorem jest Salno. Biorąc pod uwagę fakt, że 

jezioro to leży w rynnie o głębokości 15 m, a jego maksymalna głębokość wynosi 

45 m, to najgłębsza rynna omawianego obszaru dochodzi do 60 m. 

Spośród rynien w topografii terenu najbardziej zaznacza się: rynna Maruszy, 

wcinająca się w otaczającą wysoczyznę morenową pod Pokrzywnem na głębokość 

25 m oraz rynna Strugi Radzyńskiej (około 18 km długości), wcinająca się 

w otaczającą wysoczyznę morenową falistą na głębokość 18 – 20 m. Rynna 

w okolicy Boguszewa ma około 250 m szerokości. 

Duże urozmaicenie hipsometryczne i morfologiczne wprowadza dolina Osy. 

Wcina się ona w otaczającą wysoczyznę morenową na głębokość 60 – 70 m. 

Szerokość doliny w zwężeniach wynosi 250 – 300 m, a w rozszerzeniach 600 –

 700 m. W jej przebiegu występują liczne załamania spadku (progi, wyniesienia). 

W dnie doliny, w przegłębieniach, występują równiny torfowe. W dolinie występują 

fragmenty teras rzecznych. 

Niezwykle urozmaicona jest strefa kontaktu wysoczyzn morenowych z doliną 

Osy. Zbocza osiągają tu wysokości nawet ponad 50 m, a spadki dochodzą miejscami 

do 40o. Duże różnice wysokości względnych są przyczyną bardzo intensywnego 

rozwoju form erozyjnych. Odpływy wód opadowych, roztopowych i podziemnych 

przyczyniły się do powstania gęstej sieci rozcięć erozyjnych, osiągających głębokości 

do 30 m i długości ponad 1 km. Dolinki boczne towarzyszą krawędzi na całej jej 

długości. Występują tu zarówno stare, już zamarłe formy, jak i formy młode, 

o stromych zboczach i wąskich dnach. U wylotu dolin erozyjnych ukształtowały się 

liczne, aczkolwiek niewielkie stożki napływowe. Analizowany odcinek doliny (Świecie 

nad Osą – Rogóźno Zamek) odznacza się największą dynamiką i urozmaiceniem 
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rzeźby spośród całej długości doliny Osy. Te walory zadecydowały m.in. o tym, że 

został on objęty ochroną rezerwatową. 

Duże urozmaicenie w rzeźbie terenu wprowadzają strefy pagórków 

morenowych. Najbardziej wyraźny ciąg tych form występuje w południowej części 

gminy. Jest to północny fragment tzw. „moren północnowąbrzeskich”. 

(Burak S., 1998) 

 
4.1.1. SPADKI TERENU 

 
Istotnym elementem fizjograficznym, decydującym o rozwoju osadnictwa oraz 

rolniczym użytkowaniu terenu, są nachylenia (spadki terenu). Zbyt duże nachylenia 

utrudniają a nawet uniemożliwiają zabudowę, a w rolnictwie są powodem erozji 

wodnej gleb. Zbocza o nachyleniu przekraczającym 150 nie powinny być 

przeznaczane na grunty orne, ale jako trwałe użytki zielone (głównie pastwiska). 

Na terenie gminy Gruta przeważają jednak zbocza o nachyleniach od 0% do 12%. 

Na tych obszarach występują lokalnie ograniczenia rozwoju osadnictwa i upraw 

rolnych. Spadki powyżej 12 % występują jedynie na zboczach rynien i dolin Osy oraz 

Strugi Radzyńskiej. Tereny o spadkach powyżej 8o, najbardziej narażone na erozję 

wodną, przedstawia poniższa rycina 1. 

 
 
Ryc. 1. Tereny najbardziej narażone na erozję wodną na terenie gminy Gruta 
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Podsumowując można stwierdzić, że mimo dużego zróżnicowania spadków 

terenu, na obszarze analizowanej gminy nie stanowią one zasadniczej bariery 

rozwoju osadnictwa i rolnictwa. 

 
4.1.2. PRZEKSZTAŁCENIA RZEŹBY TERENU I PRZYPOWIERZCHNIOWEJ 

WARSTWY SKORUPY ZIEMSKIEJ 

 
Na terenie gminy Gruta do działalności przeobrażających teren, należy przede 

wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze. Do przeobrażonych terenów należy 

także eksploatowane składowisko odpadów w Boguszowie.  

Użytkowanie rolnicze, które w gminie Gruta pełni podstawową rolę niesie ze 

sobą pewne zagrożenie. Głównym problemem, ze względu na urozmaiconą rzeźbę 

terenu jest powiększająca się erozja wodna spowodowa niewłaściwym sposobem 

uprawy pól, zwłaszcza tych usytuowanych na zboczach. W tym celu należy 

wprowadzić na obszarze gminy przeciwerozyjną agrotechnikę polegającą na 

poprzecznostokowej uprawie roli oraz zróżnicowanym i racjonalnym nawożeniu. 

Rekultywacja terenów rolniczych jest dość łatwa do realizacji, bowiem najczęściej 

stosowaną metodą jest zalesianie słabych gruntów.  

Na terenie gminy Gruta nie występuje zagrożenie degradacji powierzchni 

ziemi spowodowanej eksploatacją surowców mineralnych. Gmina jest uboga w złoża 

surowców. Na terenie gminy są tylko 2 złoża kruszyw we wsiach Dąbrówka 

Królewska i Podgródziądz. 

Występujące na terenie gminy małe złoża kruszyw i kredy jeziornej ze 

względu na ekonomię i charakter występowania nie powinny być eksploatowane. 

 
4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Na powierzchni terenu w granicach gminy Gruta, zalegają utwory 

czwartorzędowe o zmiennej miąższości. 

Dominują wśród nich utwory plejstoceńskie związane z ostatnimi postojami 

lądolodu, a następnie deglacjacją lądolodu na linii tzw. moren wąbrzeskich, subfazy 

krajeńskiej (krajeńsko-wąbrzeskiej) zlodowacenia wiślańskiego. Miąższość 

kompleksu utworów czwartorzędowych sięga od około 120 m w środkowej części 

gminy, do około 170,0m w części południowej (na podstawie szczegółowej mapy 
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geologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Grudziądz i Gardeja). W najgłębszym na 

terenie gminy otworze hydrogeologicznym w miejscowości Słup (znajdującym się 

w północno-wschodniej części gminy), do 132,0 m występują utwory 

czwartorzędowe.  

Utwory plojstoceńskie wytworzone są w postaci glin zwałowych, utworów 

piaszczysto-żwirowych, iłów i mułków. Wysoczyznę buduje kilka poziomów glin. 

Między glinami występują pokłady warstwowanych piasków różnoziarnistych, 

stanowiących użytkowe warstwy wodonośne. W dolinach rzecznych występują 

utwory piaszczysto-żwirowe i mułki. Stratygrafię utworów plejstoceńskich najlepiej 

zaobserwować można na zboczach w głęboko wcinającej się w wysoczyznę dolinie 

Osy. 

 Utwory holoceńskie wykształciły się w obrębie zagłębień terenowych. Są to 

torfy, namuły, iły, piaski i kreda jeziorna. W obniżeniach po zanikłych jeziorach 

występują torfy i namuły o miąższości ponad 1 m. Na obrzeżach zarastających jezior 

występują ponadto: iły, muły, piaski i kreda jeziorna. Osady takie występują wokół 

jezior: Kruszyn, Skąpe, Dąbrówka, a także na północnych obrzeżach jezior: 

Szumiłowo i Bobrowo i w południowej części jeziora Mełno. Dna rynien 

wykorzystywane przez rzeki wypełnione są mułami, piaskami i żwirami rzecznymi. 

Utwory takie spotyka się w rynnie rzeki Maruszy, na północ od Pokrzywna.  

 

 
Ryc. 2. Pochodzenie rzeźby, struktura i geneza 
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 Z uwarunkowaniami geologicznymi utworów powierzchniowych ściśle 

powiązana jest przepuszczalność gruntów, która rzutuje na kształtowanie się 

stosunków wodnych obszaru. 

 Największy obszar gminy zajmują utwory o małej przepuszczalności. Są to 

gliny lekkie, gliny pylaste oraz gliny średnie, pyły na iłach, piaski gliniaste mocne 

i lekkie na glinach. Są to osady budujące wysoczyznę morenową. Na obszarach tego 

typu występuje mała i powolna infiltracja wody, co niekorzystnie wpływa na zasilanie 

wód podziemnych. 

 Umiarkowana przepustowość posiadają piaski średnie, piaski gliniaste lekkie 

i mocne o znacznej miąższości, położone na glinach lekkich. Obszary o takiej 

przepuszczalności rozpowszechnione są na całym terenie gminy w postaci 

bezładnych płatów i są wynikiem różnego stopnia spiaszczenia gliny morenowej 

dennej. Na tych terenach infiltracja jest korzystniejsza niż w przypadku poprzednim. 

 Kompleks utworów o dużej przepuszczalności położony jest w północno-

zachodniej oraz zachodniej części gminy. Stanowią go serie piasków lekkich 

i średnich zdenudowanej wysoczyzny morenowej. Tworzą one niewielki obszar 

porośnięty lasem sosnowym. Wody w tym obszarze przesiąkają szybko. Gleby 

utworzone w tych osadach są silnie przemywane i posiadają niewielki poziom 

próchniczy. 

 W dnach rynien i zagłębień bezodpływowych, w obszarach torfowych, 

murszowo-torfowych występuje przepuszczalność różna, w zależności od stopnia 

nasączenia tych osadów. Gdy są one suche, mają zdolność szybkiego przesączania 

i dużego pochłaniania. Kiedy nastąpi nasycenie, stają się całkowicie 

nieprzepuszczalne. 

 Największy kompleks tych osadów położony jest w środkowej części rynny 

Maruszy oraz wokół jezior. (Burak S., 1998) 

 
4.2.1. SUROWCE MINERALNE 

 
Aktualnie na terenie gminy Gruta, udokumentowano tylko jedno złoże 

kruszywa naturalnego „Dąbrówka Królewska”. Podstawową część zasobów stanowi 

piasek drobny, którego zasoby udokumentowano w wysokości 183,2 tys. ton. 

W złożu tym występuje również kruszywo grube – pospółka. Zasoby tego kruszywa 
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wynoszą 25,7 tys. ton. Złoże „Dąbrówka Królewska” nie jest eksploatowane. 

Ponadto, w miejscowości Podgrudziądz zinwentaryzowana jest jeszcze jedna 

odkrywka piasku o wymiarach 20x15x8 m. 

Brak jest zupełnie kruszywa grubego (żwir, pospółka), surowców ilastych dla 

ceramiki budowlanej (iły, mułki). Istnieją jednak perspektywy udokumentowania 

dwóch rejonów piasków budowlanych i trzech rejonów złóż kredy jeziornej. Jeden 

rejon piasków występuje w krawędzi doliny Osy, około 2 km na północny–wschód od 

miejscowości Dąbrówka Królewska, a drugi na południe od wsi Pokrzywno. W obu 

rejonach piaski występują pod nadkładem gliny. 

Pokładów kredy jeziornej należy się spodziewać w okolicach jeziora Mełno. Jeden 

rejon występuje na północ, a dwa na południe od miejscowości Mełno. 

 
TABELA 17. Odkrywki kopalin stałych na terenie gminy Gruta 

Wymiary odkrywki [m] 
Lp. Lokalizacja 

(miejscowość) 
Rodzaj 

surowca 
Orientacyjna
miąższość 

surowca (m) 

długość 
X 

szerokość 
wysokość 

(głębokość) 

Wielkość 
eksploatacji

1. Dąbrówka 
Królewska pd 13,0 50x30 15 duża 

2. Podgródziądz pd 8,0 20x15 8 mała 
pd - piasek drobnoziarnisty 
(wg. Przeg. Geolog. Gdańsk,1998) 

 
4.2.1.1. Eksploatacja surowców mineralnych jako źródło przeobrażeń środowiska 

przyrodniczego 

 
Jakakolwiek eksploatacja złóż powoduje znaczne zmiany 

w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci 

znacznych obszarów wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane 

i zdegradowane). Intensywna eksploatacja złóż kruszyw mineralnych powoduje 

zmiany w ukształtowaniu terenu w postaci pozostawionych dołów wyrobiskowych 

i hałd w miejscach wydobywania, natomiast w trakcie prowadzonych robót – 

instalacje służące do wydobywania kruszyw tworzą tzw. „krajobraz księżycowy”, 

co burzy harmonię krajobrazu. 

Każdy przedsiębiorca wydobywający ze złoża kopalinę, po jej wydobyciu 

zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu kopalni, zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustawą 
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o ochronie gruntów leśnych i rolnych. Prowadzone prace rekultywacyjne po 

zakończonej eksploatacji w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane 

wydobywaniem kopalin. 

Dla nieeksploatowanego złoża piasków w Dąbrówce Królewskiej wskazane jest 

rozpoczęcie rekultywacji w kierunku leśnym, do czego przyczynia się charakter złoża 

oraz położenie terenu poeksploatacyjnego. W niewielkim stopniu nastąpiła tam już 

samorekultywacja poprzez zarastanie skarp oraz samorozsiew drzew. Sposób i 

zakres rekultywacji powinien być jednak bardziej kontrolowany. 

 
4.3. GLEBY 
 
4.3.1. TYPY GENETYCZNE GLEB. 

 
Typologiczne zróżnicowanie gleb jest głównie wynikiem urzeźbienia terenu, 

warunków wodnych i szaty roślinnej. 

Na terenie gminy Gruta wyróżnia się następujące typy gleb: gleby brunatne, 

gleby bielicowe, czarne ziemie, mady i gleby organiczne (torfowe i murszowe). 

 
Gleby brunatne 

Wśród wymienionych typów dominują gleby brunatne. Zajmują one około 

80 % powierzchni użytków rolnych i występują głównie na terenach urzeźbionych. 

Wśród gleb brunatnych, największy procent zajmują gleby brunatne właściwe. Są to 

gleby wytworzone z glin całkowitych lub piasków gliniastych i charakteryzują się dużą 

żyznością. Zaliczane są głównie do klasy IIIa i IIIb, ale występują również w klasie II 

oraz IVa i IVb. Część gleb brunatnych wytworzona jest z piasków całkowitych 
określanych jako słabe i bardzo słabe gleby. 

Gleby bielicowe 

Gleby bielicowe zajmują tutaj około 5,0% powierzchni użytków rolnych. 

Wytworzone są najczęściej z glin spiaszczonych lub z piasków gliniastych 

podścielonych glinami. Na ogół są to gleby dobre, zaliczane do klas od IIIa i do IVa. 

Najwięcej gleb bielicowych występuje w północnej części gminy na terenie wsi: Orle, 

Dąbrówka Królewska i Annowo.  
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Czarne ziemie 

Czarne ziemie występują głównie w obniżeniach terenu, gdzie na ogół notuje 

się wysoki poziom wód gruntowych. Gleby te, wytworzone z glin, posiadają czarny 

lub ciemno-szary, głęboki poziom próchniczny osiągający warstwę 30-60 cm. 

Charakteryzują się wysoką urodzajnością, często obniżoną w wyniku nadmiernego 

uwilgotnienia, najczęściej liczone do klasy IVa, IIIb oraz IVb.  

Występujące w dnie doliny rzeki Osy mady charakteryzują się warstwowym 

układem materiału glebowego. Są to na ogół gleby piaszczyste i zajmują nieznaczną 

powierzchnię. 

Gleby organiczne 

Gleby organiczne wyścielają dna rynien i wytopisk. Są to gleby torfowe 

w wierzchnich poziomach zmurszałe lub zamulone, wykorzystywane pod użytki 

zielone, zaliczone do III-VI klasy bonitacyjnej, najczęściej jednak należą do IV i V 

klasy. 

Gleby organiczne tworzą się w warunkach bagiennych, stąd często nazywane są 

glebami bagiennymi. Występują w dnach doliny Osy, rynien Maruszy, Strugi 

Radzyńskiej i innych oraz w zagłębieniach wytopiskowych. Wśród gleb organicznych 

dominują gleby torfowe i mułowo-torfowe. Gleby mułowo - torfowe zaliczane są 

z reguły do klasy IV i V, rzadziej do klasy III. Gleby torfowe wykazują średnią wartość 

użytkową. Większość z nich w wyniku prac melioracyjnych i obniżenia poziomu wód 

ulega murszeniu. Gleby murszowo - torfowe są najczęściej zagospodarowane 

w postaci trwałych użytków zielonych.  

 
4.3.2. ZASOBNOŚĆ GLEB W SKŁADNIKI POKARMOWE I ODCZYN GLEB. 

 
Na podstawie badań wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-

Rolniczą w Bydgoszczy, w latach 1986-1998, dokonano oceny zasobności gleb 

gminy w makroskładniki. Stacja objęła badaniami 406 gospodarstw indywidualnych 

i 29% użytków rolnych.  

Uzupełnienie braków makroskładników gleb wymaga stosowania 

odpowiednich nawozów mineralnych. Z badań wynika, że w gminie Gruta najwięcej 

jest gleb o bardzo wysokiej (33% powierzchni użytków rolnych) i średniej (28%) 

zawartości fosforu. Natomiast w odniesieniu do potasu, najwięcej jest gleb o średniej 
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zawartości (39%). Podobnie jest z magnezem, 30% powierzchni użytków stanowią 

gleby o średniej zawartości przyswajalnego magnezu. 

Odczyn jest bardzo ważną właściwością gleby. Decyduje on w dużej mierze 

o rozpuszczalności i przyswajalności składników mineralnych oraz wpływa 

bezpośrednio na rozwój roślin i drobnoustrojów glebowych. Znajomość odczynu ma 

istotne znaczenie dla oceny jakości i przydatności rolniczej oraz dla racjonalnej 

uprawy i nawożenia roślin. 

  Na terenie gminy Gruta odczyn gleb dla 36% użytków rolnych jest obojętny 

a tylko dla 7% -bardzo kwaśny. W związku z czym wapnowanie konieczne jest tylko 

na 16% użytków rolnych, natomiast zbędne aż na 48%. Najbardziej zakwaszone są 

gleby lekkie i bardzo lekkie wytworzone z piasków. 

 
4.3.3. WARUNKI GLEBOWE 

 
Na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów Urzędu Gminy Gruta 

oraz opracowań Państwowego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 

w Puławach: „Warunki przyrodnicze produkcji rolnej - woj. Toruńskie” Puławy 1983 r. 

i „Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin” suplement 

z 1985 r. i 1994 r. praca pod kierunkiem prof. dr T.Witka, dokonano analizy warunków 

glebowych terenu gminy Gruta.  

Przeprowadzona analiza warunków glebowych obszaru gminy, dla potrzeb 

rolnictwa przedstawia się następująco: 

 
a) tereny bardzo korzystne zajmują 7 % powierzchni gminy, 

b) tereny korzystne 52 %, powierzchni gminy, 

c) tereny średnio korzystne 14 %, powierzchni gminy, 

d) tereny mało korzystne 27 %, powierzchni gminy, 

e) tereny bardzo niekorzystne 0 %. powierzchni gminy, 

Średni wskaźnik bonitacji rzeźby terenu gminy wynosi 3,3 (w skali 10 

punktowej).  Z danych tych wynika, że rzeźbę korzystną dla potrzeb rolnictwa ma aż 

52% całego obszaru gminy. Są to tereny położone głównie w zachodniej i środkowej 

części gminy. Bardzo korzystną ma tylko 7% obszaru gminy, a bardzo niekorzystna 

w ogóle nie występuje. 
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Ocena warunków wodnych gminy przedstawia się następująco: 

a)  tereny z przewagą gleb o częstym i długotrwałym nadmiarze wody    0,00 % 

b) tereny z przewagą gleb o okresowym nadmiarze wody stanowią   5,00 % 

c)  tereny z przewagą gleb o relatywnie optymalnej ilości wody  81,94 % 

d)  tereny z przewagą gleb o okresowym niedoborze  wody  13,00 % 

e) tereny z przewagą gleb o stałym niedoborze wody    0,06 % 

81,94%

13,00%

0,06%

5,00%

0,00%

tereny z przew agą gleb o
częstym i długotrw ałym
nadmiarze w ody    

tereny z przew agą gleb o
okresow ym nadmiarze w ody
stanow ią          

tereny z przew agą gleb o
relatyw nie optymalnej ilości
w ody              

tereny z przew agą gleb o
okresow ym niedoborze 
w ody                     

tereny z przew agą gleb o
stałym niedoborze w ody        

 
 

WYKRES 3. Ocena warunków wodnych gminy. 

 
Ogólnie stosunki wodne ocenia się jako bardzo korzystne a średni wskaźnik 

bonitacyjny wynosi 4,5. Gleby o relatywnie optymalnej ilości wody zajmują aż 81,94% 

powierzchni, gleby o nadmiernym uwilgotnieniu czy stałym niedoborze prawie nie 

występują. 

Gleby zagrożone erozją (3, 4 i 5 stopień) zajmują tylko 0.9% powierzchni 

użytków rolnych. 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Gruta, 

wg. suplementu z 1994 r, przedstawia się następująco: wskaźnik bonitacji jakości 

i przydatności rolniczej wynosi 69,0; agroklimatu 9,0; rzeźby terenu 3,3; warunków 

wodnych 4,5; a ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 

85,8. 

Wartość gleb dla rolnictwa określają kompleksy przydatności rolniczej.  
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TABELA 18. Klasy bonitacyjne użytków rolnych w gminie Gruta 

Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia 
[ha] 

Udział w stosunku do 
powierzchni gruntów rolnych 

[%] 
I 0 0 
II 78 0,10 
III 6542 67,6 
IV 2765 28,6 
V 250 2,8 
VI 90 0,90 

Razem  9725 100 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu  

67,60%

28,60%

0,90%

0,10%

0,00%
2,80%

I II III IV V VI

 
WYKRES 4. Bonitacja gleb Gminy Gruta 

 

Z wyżej zestawionych danych wynika, że wśród użytków rolnych dominują 

gleby klasy III (67,6 %) a następnie IV (28,6 %) 

 
Na terenie gminy Gruta, w obrębie gruntów ornych dominuje kompleks 

pszenny dobry (61 %). Dużą powierzchnię zajmują też gleby należące do kompleksu 

żytniego bardzo dobrego (21,7%). Pozostałe kompleksy zajmują niewielkie 

powierzchnie i małymi enklawami występują głównie w północnej części gminy 

i w strefach przykrawędziowych rynien.  
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TABELA 19. Kompleksy przydatności rolniczej gleb w gminie Gruta 
Kompleks Powierzchnia [ha] [%] 

1 pszenny bardzo dobry  47 0.5 
2 pszenny dobry  5748 61,0 
3 pszenny wadliwy 772 8,2 
4 żytni bardzo dobry 2044 21,7 
5 żytni dobry 367 3,9 
6 żytni słaby 113 1,2 
7żytni bardzo słaby 28 0,3 
8 zbożowo-pastewny  mocny 301 3,2 
9zbożowo- pastewny słaby 0 0,0 

Ogółem  9420 100 
 

Wśród użytków zielonych największa powierzchnię zajmuje kompleks 2z 

średni (60,1 %). 

 
TABELA 20. Użytki zielone w gminie Gruta 

Kompleks Powierzchnia [ha] [%] 
1z bardzo dobre i dobre 0 0,0 
2z średnie 289 60,1 
3z słabe 192 39,9 
Ogółem  481 100 

 
Reasumując należy stwierdzić, że gleby w gminie Gruta odznaczają się 

bardzo wysoką wartością użytkową.  

 
4.3.4. DEGRADACJA GLEB 

 
Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem przemysłu, rolnictwa 

i sieci osadniczej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. 

W gminie Gruta gleby są najważniejszym zasobem przyrodniczym. Do największych 

zagrożeń dla gleb należy ich rolnicze wykorzystanie. 
 
4.3.4.1. Degradacja naturalna gleb 

 
Niezależnie od naturalnej odporności własnej, gleby podlegają degradacji 

fizycznej, głównie erozji wodnej (powierzchniowej i wąwozowej), która zależy od 

nachylenia zboczy, obecności i stanu pokrywy roślinnej, litologii, stosunków 

wodnych, użytkowania rolniczego gruntu i sposobu jego uprawy. Najbardziej 

narażone są zbocza dolin rzecznych Osy oraz zbocza pagórków morenowych. 

Proces fizycznego niszczenia gleb związany jest również z eksploatacją kruszyw. 
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Gmina Gruta wykazuje duże zagrożenie niszczenia gleb spowodowane przez 

czynniki atmosferyczne – wiatr, opady oraz wody powierzchniowe. Przyczyny tego 

stanu rzeczy należy postrzegać w: 

• małej lesistości obszaru gminy (likwidacja naturalnych pokryw leśnych, likwidacja 

zadrzewień śródpolnych, likwidacja zadrzewień w wąwozach, parowach itp.), 

• źle wykonanej melioracji (przesuszenie wierzchnich warstw gleby), 

• rolniczym użytkowaniem terenów o dużych spadkach, 

• stosowaniem niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych, 

• budową licznych dróg gruntowych przede wszystkim w poprzek zboczy. 

Badania prowadzone przez ATR Olsztyn wykazały, że ponad 20% obszaru gminy 

zagrożonych jest różnego rodzaju erozją. 

 
TABELA 21. Obszary gminy Gruta zagrożone erozją 

Erozja wodna Erozja wietrzna 
Wieś 

ha % ha % 

Annowo 87 8,7 --- --- 
Boguszewo 23 3,1 --- --- 
Dąbrówka 508 29,8 166 9,8 
Gołębiewko 13 3,7 --- --- 
Gruta 111 5,8 5 0,3 
Jasiewo 1 0,4 --- --- 
Kitnowo 1 0,2 --- --- 
Mełno 15 1,8 --- --- 
Nicwałd 189 24,2 50 6,2 
Okonin 245 28 9 1 
Orle 519 46,2 162 14,4 
Plemięta 77 13,2 --- --- 
Słup 485 36,7 28 2,1 
Wiktorowo 3 0,9 --- --- 
Pokrzywno 141 22,9 29 4,7 
Źródło: ATR Olsztyn 

 
4.3.4.2. Degradacja chemiczna gleb 

 
Naturalna odporność gleb na chemiczne czynniki niszczące związana jest 

ściśle z typem gleb. Najmniejszą odporność na tego typu zagrożenia wykazują gleby 

luźne i słabo gliniaste, ubogie w składniki pokarmowe, a więc głównie gleby 

bielicowe. Gleby brunatne, zasobne w składniki pokarmowe i wodę, są odporne 

na zagrożenia chemiczne. Znajduje to potwierdzenie w wynikach badań 
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monitoringowych prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 

w Bydgoszczy.  

W gminie Gruta najważniejszym zasobem przyrodniczym są gleby. Zagrożeń 

należy więc szukać głównie w rolnictwie. Do najważniejszego źródła degradacji gleby 

na terenie gminy należy stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. 

Według wieloletnich danych na terenie gminy zużywa się średnio około 95-

100 kg środków chemicznych i nawozów na hektar gruntów ornych. Ilości te nie 

powodują pogorszenia jakości środowiska glebowego. 

 
TABELA 22. Stosowane środki chemiczne 

Środki chemiczne Ilość na 1 ha 
Środki chwastobójcze 0,4-2,8 kg/ha 
Środki owadobójcze 0,25-0,5 kg/ha 
Środki grzybobójcze 0,5-1,49 kg/ha 
Regulatory wzrostu 0,13-2,2 kg/ha 
Azot 37-41 kg/ha 
Fosfor 25-28 kg/ha 
Potas 26-38 kg/ha 

 

Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych 

i innych zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych 

zanieczyszczeń powierzchniowych. Do zwiększenia degradacji przyczyniają się 

także: rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne. Szacuje się, że na terenie gminy 

Gruta z 1 hektara użytków rolnych może zostać wymytych: 

• azot  - 1-6 kg, 

• potas  - 7 kg, 

• wapń  - 50 kg, 

• magnez  - 3-7 kg. 

Oznacza to, iż istnieje możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych 

i powierzchniowych przez działania rolnicze. Potwierdzeniem tego stanu mogą być 

wysokie stężenia zanieczyszczeń występujących w lokalnych studniach oraz wodach 

powierzchniowych. 

Na terenie gminy prowadzono także badania skażenia gleb pierwiastkami 

ciężkimi. Badania prowadziła Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy. 

Badania wykazały, że na terenie gminy nie ma gleb skażonych 

antropogenicznie. Na całej powierzchni dominują gleby o stopniu zanieczyszczenia 

 

57



Program Ochrony Środowiska Gminy Gruta  
 

Well ington PR

 

OCENA I ANALIZA STANU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

  

„0” – gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych. 

Gleby te mogą być przeznaczone pod wszelkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, 

zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Jedynie w Jasiewie i Wiktorowie stwierdzono „I” stopień zanieczyszczenia niklem – 

gleby o zwiększonych zawartościach metali ciężkich, nadają się pod uprawy 

wszystkich roślin, z wyjątkiem warzyw przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. 

Większe zanieczyszczenie stwierdzono w zakresie stężeń związków siarki – „I” 

stopień w Grucie i Orle oraz „III” stopień w Dąbrówce – gleby średnio 

zanieczyszczone, wszystkie uprawy na takich glebach narażone są na skażenie, 

dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych pod 

warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin, 

zalecane są uprawy roślin przemysłowych i traw nasiennych. 

Większe zagrożenie stanowią strefy zurbanizowane i przemysłowe. Dotyczy to 

przede wszystkim stacji paliw (Słup, Pokrzywno) oraz tras komunikacyjnych. 

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że na terenie gminy Gruta brak jest 

dużych ognisk, które mogą spowodować zanieczyszczenia gruntu oraz wód 

podziemnych. 

 
4.4. WODY PODZIEMNE 
 

Gmina pod względem hydrogeologicznym należy do regionu mazurskiego 

i korzysta z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129.  

GZWP nr 129 „Dolina rzeki dolnej Osy”, to wody czwartorzędowe wymagające 

najwyższej ochrony (ONO). Jest to zbiornik o ogólnej powierzchni 112 km2. Średnia 

głębokość ujęcia równa się 50 – 60 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne kształtują 

się w 80 tys. m3/dobę. 

Główny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędowych, 

w piaskach i żwirach zalegających między glinami morenowymi. Ma on charakter 

ciągły, występuje na różnych głębokościach i to najczęściej w postaci warstw 

o zmiennej miąższości i ogromnym zróżnicowaniu litologicznym oraz różnej 

wodonośności. Pozom ten przedzielają zasadniczo dwie warstwy utworów 

nieprzepuszczalnych. Lokalnie warstwy wodonośne występują w postaci soczew 

o nieregularnym zasięgu. Zmienność ta spowodowana jest litofacjalną rozmaitością 
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występujących w nim osadów. Na powierzchni przeważają utwory nieprzepuszczalne 

i słabo przepuszczalne. Infiltracja wód opadowych jest więc w niektórych rejonach 

utrudniona. W zasilaniu istotną rolę odgrywają okna hydrologiczne  

 W analizowanym rejonie, w utworach plejstoceńskich, zasadniczo występuje 

jedna warstwa o znaczeniu użytkowym. Ma ona nieograniczone rozprzestrzenienie 

a jej strop najczęściej zalega na głębokości od 30,0 do 40,0 m. Lokalnie przy dużym 

nadkładzie glin zwałowych, nawet na głębokości 61,0m (otwór w Salnie). Generalnie 

płycej, tj na głębokości 30,0-35,0 m występuje w południowej i wschodniej części 

gminy (otwory Gołębiewko, Okonin, Plemięta, Nicwałd), a głębiej 50-60,0m w części 

północnej (otwory Dąbrówka Królewska, Salno, Słup). Miąższość tej warstwy jest 

duża, najczęściej wynosi około 20,0m a maksymalnie dochodzi do 45,0 m (otwór 

w Mełnie), wykształcona jest głównie w postaci piasków średnioziarnistych 

i drobnoziarnistych, które prowadzą wody o zwierciadle swobodnym (Gruta, Mełno, 

Salno) lub pod niewielkim ciśnieniem hydrostatycznym wynoszącym najczęściej od 

2,0 do 10,0m słupa wody. Jest ona zasobna w wodę, wydajność z otworu dochodzi 

do 40-50 m3/h, a wydajność jednostkowa 5,0-10,0 m3/h/1mS. 

Przepływ wody w tej warstwie odbywa się generalnie z południowego wschodu na 

północny zachód, do Wisły. 

W północnej części gminy Gruta, w otworze we wsi Słup, stwierdzono 

występowanie drugiej warstwy wodonośnej w przedziale głębokości 119,0-130,0 m. 

Warstwa ta nie ma jednak większego znaczenia użytkowego z uwagi na ograniczony 

zasięg i małą wydajność (wydajność jednostkowa wynosi 0,24 m3/h1mS).  

 Poziom wodonośny trzeciorzędowy jest bardzo słabo rozpoznany. 

W granicach gminy Gruta brak jest udokumentowanych ujęć wód z trzeciorzędowego 

poziomu wodonośnego. Jak wynika z literatury, na omawianym obszarze, głównym 

i zasadniczym wodonoścem piętra trzeciorzędowego są utwory mioceńskie. Są to 

głównie piaski drobno i średnioziarniste przeławicone seriami mułków lub iłów 

z węglem brunatnym. Wody w tych utworach znajdują się pod ciśnieniem 

subartezyjskim, statyczne zwierciadło stabilizuje się najczęściej na głębokości około 

20,0-25,0 m.  
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Źródłem wody na terenie gminy Gruta są ujęcia podziemne. Brak jest ujęć 

o charakterze powierzchniowym. Woda z ujęć po wydobyciu i uzdatnieniu trafiają do 

gminnej sieci wodociągowej i dalej do ostatecznych odbiorców. 

Na terenie gminy Gruta znajduje się 8 ujęć wody podziemnej. Ich listę 

przedstawiono w Rozdziale III.  

 
4.4.1. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 

 
Wszystkie ujęcia wody podziemnej znajdujące się na terenie gminy Gruta 

ujmują wody czwartorzędowe. Są to wody dobrej jakości wymagające prostego 

uzdatnienia. Poziom wodonośny posiada dobrą izolację, dlatego też ujęcia nie 

posiadają strefy ochrony pośredniej. Wokół ujęć wyznaczono jedynie strefy ochrony 

bezpośredniej. Wody z omawianej warstwy nie wykazują zanieczyszczeń 

antropogenicznych. Do spożycia wymagają jedynie odżelazienia i odmanganienia.  

Pod względem jakościowym wody z poziomu trzeciorzędu nie zawsze 

mieszczą się w granicach norm dla wód pitnych, (wysoka mętność, barwa, 

zwiększona ilość związków żelaza i manganu). 

 
4.4.2. ŹRÓDŁA PRZEOBRAŻEŃ WÓD PODZIEMNYCH 

 
 Wody podziemne znajdujące się w obszarze gminy Gruta posiadają dobrą 

izolację. Nie mniej jednak są one narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, 

wpływające na ich jakość i zasobność. Do czynników mogących być źródłem 

przeobrażeń wód podziemnych na terenie gminy zaliczamy: 

- ujęcia wód podziemnych, 

- składowisko odpadów, 

- obszary „dzikich” wysypisk śmieci”,  

- stacje paliw, 

- składy nawozów sztucznych,  

- gnojownie przy gospodarstwach rolnych, 

- parki maszyn rolniczych dużych gospodarstw rolnych, 

- obszary zamieszkałe bez odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej. 
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4.4.2.1. Miejsca poboru wód podziemnych jako źródła przeobrażeń

 
Gmina Gruta posiada 8 ujęć wody podziemnej. Poprzez korzystanie 

z zasobów wód podziemnych doprowadza się do ingerencji w środowisko 

przyrodnicze i powoduje się zmiany dotyczące zmniejszenia pokładów wody, 

obniżenia jakości wody itp. Wody pobierane w gminie Gruta, pochodzą głównie 

z zasobów wody podziemnej utworów czwartorzędowych i stosowane są najczęściej 

do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców. W celu ograniczenia wpływu na 

zasób i jakość wód podziemnych wprowadza się strefy ochrony wokół ujęć tych wód. 

 
Strefy ochronne wokół poszczególnych ujęć wody podziemnej ustanawia 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela 

ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których 

obowiązują. Konieczność ustanowienia stref ochronnych wynika z analizy warunków 

hydrogeologicznych rejonów ujęcia. Zadaniem stref ochronnych jest pełne 

zabezpieczenie terenu ujęcia oraz obszaru oddziaływania na ujęcie przed 

przypadkowym lub umyślnym zanieczyszczeniem, co może doprowadzić do 

pogorszenia jakości zasobów wodnych. 

 
Podstawę ustanowienia takich stref jest podział na II strefy ochrony: 

- bezpośredniej 

- pośredniej 

 
Poszczególne strefy podporządkowane są najczęściej następującym zakazom 

i nakazom: 

 
W granicach obszaru strefy ochrony bezpośredniej  

należy: 

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

- zagospodarować teren zielenią, 

- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki 

z urządzeń sanitarnych, służących do użytku osób zatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 
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- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych 

przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

 
W granicach obszaru strefy ochrony pośredniej 

 
Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone 

wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie 

przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności: 

- wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, 

- rolnicze wykorzystanie ścieków, 

- przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych, 

- stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin, 

- budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych, 

- wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 

- lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli 

zwierząt, 

- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych 

substancji, a także rurociągów do ich transportu, 

- lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, 

- mycie pojazdów mechanicznych, 

- urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk, 

- lokalizowanie nowych ujęć wody, 

- lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych. 

 
4.5. WODY POWIERZCHNIOWE 
 
 Obszar gminy Gruta leży w obrębie dwóch dorzeczy II rzędu: Osy i Kanału 

Głównego - Maruszy. W dorzeczu Osy znajduje się około 70 % powierzchni gminy. 

Dział wodny II rzędu jest wyraźny i biegnie od południowych granic gminy szczytami 

pagórków morenowych na północ w kierunku wsi Gruta. Wieś Gruta zlokalizowana 

jest na wododziale. Stąd kieruje się na północny wschód, obejmując Jezioro Duże, 

a dalej kieruje się na południowy zachód, przebiegając wyniosłościami w rejonie 

Annowa i Nicwałdu. W rejonie jeziora Skąpe tworzy bramę wodną. 
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 W zlewni Osy wyróżnić należy zlewnię cząstkową III rzędu jeziora Mełno oraz 

zlewnię Strugi Radzyńskiej - dopływu Lutryny. (Ryc. 3)  

 

 
Ryc. 3. Działy wodne. 
 

4.5.1. RZEKI 
 
Osa 

 
 Głównym ciekiem wodnym w gminie jest Osa. Stanowi ona północną granicę 

gminy. Osa wypływa z Jeziora Parkuńskiego położonego na sandrze iławskim 

(woj. warmińsko-mazurskie), a jej ujście do Wisły znajduje się w Basenie 

Grudziądzkim na północ od Grudziądza. Długość całkowita rzeki wynosi 96,2 km. Na 

terenie gminy płynie odcinkiem o długości 18,0 km. Średni spadek rzeki wynosi 0,86 

%, a na terenie gminy 0,75 %. Reżim hydrograficzny rzeki określa się jako 

niewyrównany z wezbraniami letnimi, a typ zasilania jako deszczowo-gruntowo-

śnieżny. Według danych IMGW na wodowskazie Rogóźno średni stan wody w Osie 

określa się na 93 cm, a średni przepływ na 5,6 m3/s. Osa przez obszar gminy płynie 

dolnym odcinkiem. Na tym odcinku rzeka silnie meandruje, płynąc w głęboko wciętej 

dolinie. Szerokość koryta rzeki wynosi z reguły 6 - 8 m. Głębokość rzeki dochodzi do 
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2 m. Na rozpatrywanym odcinku rzeka przyjmuje szereg dopływów, w tym m.in. 

największe prawoboczne: w Słupskim Młynie - Łasinkę i w Rogóźnie - Gardęgę. 

Poniżej Gardęgi szerokość rzeki wzrasta do 15 m. Charakterystycznym elementem 

hydrograficznym Osy są licznie występujące starorzecza. 

 W miejscowości Słupski Młyn rzeka jest spiętrzona na około 2 m i porusza 

młyn wodny. 

Dopływy lewobrzeżne z terenu gminy są na ogół krótkie. Najczęściej biorą 

początek z mokradeł, znajdujących się w strefie krawędziowej wysoczyzny. 

Największym jest ciek biorący początek na południowy wschód od Gruty. 

Początkowo płynie on w kierunku południowym, przepływając przez bagno dostaje 

się do jeziora Mełno i stamtąd w kierunku północnym ciekiem dostaje się do Osy. 

 
Marusza 

 
Na terenie gminy Gruta znajduje się 12,3 km odcinek rzeki. Marusza wypływa 

z Jeziora Dużego, którego zwierciadło wody znajduje się na wysokości 86,0 m 

n.p.m.. Przed ujściem do Jeziora Skąpe, rzeka przepływa przez Jezioro Wilczak. 

Maruszę zasila również ciek płynący spod wsi Okonin-Wybudowanie.  

 
Struga Radzyńska 

 
 Struga Radzyńska jest największym dopływem Lutryny. Jej długość wynosi 

23 km, a powierzchnia zlewni 95 km2. Na terenie gminy Gruta znajduje się 5 km 

odcinek rzeki. Ciek bierze początek w okolicach Jarantowic i miasta Radzynia. 

Miejscowość ta odprowadza do rzeki ścieki w ilości około 174 m3/d. 

 
4.5.2. JEZIORA 

 
 Charakterystycznym i cennym zasobem przyrodniczym gminy Gruta są 

znajdujące się na jej terenie liczne jeziora. W gminie znajduje się 19 jezior, w tym 

jeziora Szumiłowo i Bobrowo leżą na granicy z gminą Radzyń Chełmiński.  

 Szacuje się, że łączna powierzchnia otwartych wód powierzchniowych na 

obszarze gminy wynosi około 520 ha, co stanowi 4,2 % powierzchni gminy. (Dane 

uzyskane w Urzędzie Gminy). Informacje o powierzchni, objętości masy wody 
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i morfometrii dna jezior gminy według różnych danych są bardzo rozbieżne 

i wymagają geodezyjnego uporządkowania.  

 Całkowita powierzchnia 19 jezior gminy wynosi 412,7 ha. Wskaźnik jeziorności 

obszaru gminy wynosi 3,3 %. Najliczniejszą grupę jezior stanowią jeziora rynnowe. 

Należą do nich m.in. jeziora: Mełno, Skąpe, Duże, Piętki, Wilczak, Salno. 

Na omawianym obszarze występują także jeziora o genezie wytopiskowej. Są to 

z reguły zbiorniki o niewielkich powierzchniach i bez nazwy. 

 Na terenie gminy dominują jeziora o powierzchniach poniżej 50 ha. Jezior 

o powierzchni poniżej 10 ha jest 8. W przedziale od 10 do 50 ha położonych jest 

w gminie 10 jezior. 

 Jak wynika z danych morfometrycznych jeziora gminy Gruta posiadają 

długości od 500 m (Książe) do 1.700 (Duże) oraz szerokości od 200 m (Kruszyn) do 

500 m (Wilczak). Długości linii brzegowych tych jezior wynoszą od 1.330 m (Książe) 

do 4.400 m (Duże). 

 Głębokość jezior gminy Gruta nie jest duża. Głównie są to jeziora płytkie 

o maksymalnej głębokości dochodzącej do około 20,0 m. Wyjątkiem pod względem 

głębokości jest jezioro Salno. Maksymalna głębokość jeziora Salno wynosi aż 45,0 m 

i jest to jednocześnie najgłębsze jezioro byłego województwa toruńskiego. Zasoby 

wodne zgromadzone w misach jezior gminy wynoszą 1.9365 tys. m3. Największą 

objętość posiada jezioro Mełno (6.745,7 tys. m3). Blisko o połowę mniejszą 

pojemnością dysponuje jezioro Salno (3.502,2 tys. m3). 

 W wymienionych jeziorach zgromadzonych jest ponad połowa zasobów 

wodnych jezior gminy. W pozostałych jeziorach objętości mas wody wynoszą od 

404,0 tys. m3 (Kruszyn) do 2.020,7 tys. m3 (Duże). 

 Poza jeziorami na terenie badanej gminy występuje bardzo gęsta sieć 

niewielkich zbiorników wodnych typu „oczka”. Ich powierzchnie rzadko przekraczają 

0,5 ha. 

 
Jezioro Mełno 

 
 Największym zbiornikiem wodnym gminy Gruta jest jezioro Mełno. Jego 

powierzchnia wynosi 155,2 ha, co stanowi około 38 % całkowitej powierzchni jezior 

gminy. Jest to jednocześnie najdłuższe - liczące 3.800 m i najszersze - liczące 800 m 
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jezioro gminy. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 10.400 m. Średnia głębokość 

jeziora wynosi 4,3 m, natomiast głębokość maksymalna sięga 10,5 m. Jest to jezioro 

rynnowe, odpływowe, wchodzące w skład zlewni Osy. 

 

 
 

 
Jezioro Bobrowo 

 
 Jezioro Bobrowo jest położone na południowym skraju gminy, na granicy 

z gminą Radzyń chełmiński ( cześć jeziora znajduje się na granicy z gminą Radzyń 

Chełmiński ). Jego powierzchnia wynosi 12,4 ha. Długość jeziora – 800 m, szerokość 

- 375 m. Średnia głębokość wynosi 3,1 m a maksymalna 6 m. Brzegi jeziora są 

w większości płaskie, porośnięte roślinnością wodną. Jest to jezioro odpływowe 

wchodzące w skład zlewni Osy. 

 
Jezioro Dąbrówka 

 
 Jezioro Dąbrówka znajduje się w południowo - wschodniej części gminy, na 

południowy – zachód od Boguszewa. Jego powierzchnia wynosi 18,2 ha, długość – 

800 m a szerokość – 430 m. Jego średnia głębokość wynosi 4,4 m, natomiast 
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głębokość maksymalna 10,5 m. Jest to jezioro rynnowe, odpływowe, wchodzące 

w skład zlewni Osy. 

 
 
 
Jezioro Duże (Gruta Duże) 

 
 Jezioro Gruta położone jest na północ od Gruty, na wschód od drogi łączącej 

Grutę z Salnem. Dwuczłonowe, od zasadniczej części odchodzi w kierunku 

północnym rozległa, zarastająca zatoka, oddzielona wąskim przesmykiem od jeziora 

Księżego. Jego powierzchnia wynosi 39 ha, długość – 1420 m, szerokość – 400 m. 

Średnia głębokość wynosi 8,2 m a głębokość maksymalna wynosi 18,3 m. Jest to 

jezioro rynnowe, odpływowe należące do zlewni Osy. Położone jest w strefie 

morenowej. 

 
Jezioro Kitnowskie 

 
 Jezioro Kitnowskie położone jest w południowej części gminy (nieopodal 

granicy z gminą Radzyń Chełmiński), na południe od Mełna. Położone jest na 

wysokości 89,8 m n.p.m.. Posiada powierzchnię 17,1 ha. Długość jeziora wynosi 

750 m a jego szerokość 350 m. Jego średnia głębokość wynosi 3,1 m a głębokość 
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maksymalna – 5,5 m. Jest to jezioro odpływowe należące do zlewni Osy. 

Do południowego brzegu jeziora przylega zespół dworsko-pałacowy w Kitnowie. 

 
Jezioro Kruszyn 

 
 Jezioro Kruszyn ma powierzchnię 13,6 ha. Położone jest w północno – 

zachodniej części gminy. Długość jeziora wynosi 600 m, szerokość – 200 m 

a średnia głębokość – 2,5 m, natomiast głębokość maksymalna 5,5 m. Jest to jezioro 

silnie zarastające zwłaszcza od strony zachodniej. 

 
Jezioro Książe 

 
 Jest to jezioro położone na północ od miejscowości Gruta. Jezioro jest 

oddzielone wąskim wyniesieniem terenu od sąsiadującego od północy jeziorem 

Dużym. Powierzchnia wynosi 9,8 ha. Długość jeziora to 500 m, szerokość – 300 m. 

Głębokość maksymalna wynosi ok. 13 m, natomiast głębokość średnia to 6 m. 

Jezioro Książę jest jeziorem bezodpływowym. 

 
Jezioro Piaseczno 

 
 Jest to jezioro położone w północno – zachodniej części gminy, tuż przy 

granicy z sąsiadującą gminą Grudziądz, na północ od Nicwałdu. Powierzchnia jeziora 

wynosi 18,5 ha. Długość wynosi 850 m a szerokość – 375 m. Jego maksymalna 

głębokość sięga 8,5 m, natomiast głębokość średnia wynosi 4,1 m. Jest to jezioro 

rynnowe odpływowe. 

 
Jezioro Piętki 

 
Jezioro Piętki znajduje się w południowo – wschodniej części gminy, 

ok. 250 m na południe od stacji kolejowej w Boguszowie. Zajmuje ono powierzchnię 

13,6 ha. Długość jeziora wynosi ok. 510 m, szerokość ok. 370 m. Jest to jezioro 

rynnowe o średniej głębokości 6,9 m a głębokość maksymalna wynosi 20,7 m. 

Należy do zlewni Osy, jest jeziorem odpływowym. 
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Jezioro Salno Duże 

 
 Jezioro położone jest ok. 1 km na wschód od wsi Salno. Jego powierzchnia 

wynosi 29 ha. Jego długość wynosi 1100 m, a szerokość – 370 m. Maksymalna 

głębokość jeziora wynosi 45 m ( głębokość średnia 12,1 m). Jest ono położone na 

wysokości 89 m n.p.m., jest jeziorem rynnowym, odpływowym, należącym do zlewni 

Osy. 

 
Jezioro Salno Małe 

 
 Jest to jezioro położone na południowy - zachód od jeziora Salno Duże, leżąc 

w tej samej rynnie glacjalnej. Powierzchnia jeziora wynosi 6,6 ha. 

 
Jezioro Skąpe 
 

Jezioro Skąpe położone jest na południe od drogi łączącej miejscowości 

Nicwałd i Annowo. Należy do typu rynnowego, zajmuje powierzchnię 28,7 ha. Jego 

maksymalna głębokość wynosi 9,3 m. Jego długość to 1300 m a szerokość 450 m. 

 
4.5.3. POZOSTAŁE TERENY WODNE 

 
 Znaczną powierzchnię (około 5,5 % powierzchni gminy) zajmują mokradła 

i obszary podmokłe. Największe powierzchnie zajmują one w dnach dolin i rynien 

rzecznych: Osy, Maruszy i Strugi Radzyńskiej. Większość z nich jest zmeliorowana, 

jednak nie osuszona. Zasilane są one przez wody podziemne. Liczne są też tereny 

podmokłe na obszarze wysoczyzny morenowej w zagłębieniach wytopiskowych. 

Tereny te są zasilane przez spływy wód z obszarów wyżej położonych 

i bezpośrednio przez opady. 

 W okresach ulewnych opadów mokradła stają się zbiornikami wód opadowych 

z możliwością czasowego wystąpienia z brzegów i zalania przyległych terenów. 

Systemy melioracyjne szybko jednak odprowadzają wodę. 

 Wśród mokradeł przeważają mokradła okresowe. Mokradła stałe często 

towarzyszą zarastającym jeziorom (np. jeziora: Salno, Kruszyn, Książe, Skąpe). 

W północnej części gminy, na południe od jeziora Orle występuje jedyne w gminie 

trzęsawisko. Jego powierzchnię pokrywa zwarty kożuch roślinny. 
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 Na północny zachód od jeziora Mełno leży w południkowej rynnie bagno. 

Powstało ono w wyniku zarośnięcia dawnego jeziora (tzw. Jezioro Zgniłe). 

 
4.5.4. SYSTEMY MELIORACYJNE 

 
Na obszarze gminy funkcjonują systemy melioracyjne obejmujące swym 

zasięgiem około 40 % powierzchni użytków rolnych w gminie. Większość inwestycji 

melioracyjnych prowadzonych było w latach siedemdziesiątych. W największym 

stopniu zmeliorowana jest środkowa i północno-zachodnia część gminy. Melioracje 

obejmują głównie grunty orne, ale również obszary użytków zielonych.  

 Obszar omawianej gminy jest stosunkowo bogaty w dyspozycyjne zasoby wód 

powierzchniowych. Jednak niekorzystne jej położenie w środkowej, 

przywododziałowej części zlewni Osy sprawia, że przepływy w jej dopływach, 

szczególnie w okresach największego zapotrzebowania na wodę są jednak 

niewielkie.  

 
4.6. STAN ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Stan wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy Gruta jest 

badany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach 

regionalnego monitoringu środowiska. 

 
4.6.1. STAN ZANIECZYSZCZENIA RZEK 

 
 Na obszarze gminy znajdują się 3 rzeki, które były monitorowane w latach 

1990-2000 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach 

regionalnego monitoringu środowiska. Na wynikach tego monitoringu oparto się 

w niniejszym opracowaniu. 

• Osa, na terenie gminy Gruta znajduje się 18-km odcinek rzeki (11– 31,5 km 

kilometrażu Osy); najbliżej położone punkty pomiarowe znajdują się poza 

terenem gminy w Buku Pomorskim (42 km) oraz Rogóźnie (18,1 km); 

fizykochemiczną i bakteriologiczną jakość wód w punktach pomiarowych 

określono na III klasę czystości, składały się na nią: utlenialność, azotyny, fosfor 

ogólny, miano coli, dopuszczalne normy przekraczała zawiesina ogólna, fenole; 

bakteriologicznie jakość wód określono na III klasę;  
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TABELA 23. Wskaźniki zanieczyszczeń rzeki Osy  

Stanowisko 
Zanieczyszczenie Jednostka 

Buk Pomorski 42 km Rogóźno 18,1 km 

Tlen rozp. mg/dm3 6,3 7,8 
BZT5 mg/dm3 6,2 5,3 
Utlenialność mg/dm3 21,5 23,8 
Związki rozpuszczone mg/dm3 670 734 
Zawiesina ogólna mg/dm3 86 109 
Azot amonowy mg/dm3 0,78 0,66 
Azot azotynowy mg/dm3 0,050 0,06 
Azot azotanawy mg/dm3 0,98 1,29 
Azot ogólny mg/dm3 4,02 5,03 
Fosforany mg/dm3 0,52 0,5 
Fosfor ogólny mg/dm3 0,37 0,39 
Miano Coli mg/dm3 0,02 0,04 

   Żrółó: Urząd Gminy Gruta, WIOŚ Toruń, (badania 1996 r.) 

 
• Marusza, na terenie gminy Gruta znajduje się 12,3 km odcinek rzeki; w biegu 

rzeki można wyróżnić dwa odcinki różniące się pod względem jakości wód, 

pierwszy odcinek od źródeł do ujścia do Maruszy rowu z Cukrowni Mełno 

charakteryzuje się stosunkowo korzystnym stanem wód; odcinek poniżej ujścia 

rowu charakteryzuje się dużo gorszymi parametrami fizykochemicznymi 

i bakteriologicznymi; odcinek pierwszy charakteryzuje się wysoką zawartością 

fosforanów i fosforu ogólnego, pozostałe wskaźniki utrzymywały się na poziomie 

II i III klasy czystości; woda drugiego odcinka była bardziej zanieczyszczona, 

przekroczenia odnotowano w zakresie związków azotu i fosforu, pozostałe 

wskaźniki prezentowały III klasę czystości; generalnie wody Maruszy określono 

jako poza klasowe; na złą jakość wody w Maruszy wpływa przede wszystkim 

dopływ – Rów z Mełna, prowadzi on wody pozaklasowe z przekroczeniami 

dopuszczalnych norm: azotu, fosforu, tlenu, BZT5, utlenialności i manganu; 

 
TABELA 24. Wskaźniki zanieczyszczeń rzeki Maruszy 

Stanowisko 

Zanieczy-
szczenie Jednostka 
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kilometraż 12,3 16,5 18,3 18,8 21,4 22,1 24,1 0,2 0,2 
Tlen rozp. mg/dm3 7,9 7 5,1 5,3 6,3 4,1 5,3 3,1 7,8 
BZT5 mg/dm3 8,3 9 7,3 9,2 9,4 7,5 5,3 25,3 5 
Utlenialność mg/dm3 27,7 22,9 24 22,7 24,9 22,3 23,3 51,5 20,6 
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Żelazo mg/dm3 0,67 0,4 0,2 0,6 0,52 0,08 0,07 1,2 0,44 
Mangan mg/dm3 0,41 0,28 0,24 0,34 0,36 0,2 0,12 0,92 0,31 
Związki 
rozpuszczo-
ne 

mg/dm3 bd bd bd bd bd bd bd bd 826 

Zawiesina 
ogólna mg/dm3 bd bd bd bd bd bd bd bd 73 

Azot 
amonowy mg/dm3 2,32 3,09 5,57 9,79 9,05 1,2 1,39 13,54 0,52 

Azot 
azotynowy mg/dm3 bd bd bd bd bd bd bd bd 0,063 

Azot 
azotanowy mg/dm3 2,27 1,56 1,5 3,92 3,46 0,66 1,42 3,71 3,57 

Azot ogólny mg/dm3 4,97 5,57 7,5 13,12 10,95 3,9 3,55 16,38 7,49 
Fosforany mg/dm3 2,53 2,66 2,89 2,34 1,59 2,36 1,09 2,49 0,45 
Fosfor 
ogólny mg/dm3 1,29 1,26 1,72 1,56 1,73 0,93 0,43 1,8 0,25 

Miano Coli mg/dm3 bd bd bd bd bd bd bd bd 0,004 
Żrółó: Urząd Gminy Gruta, WIOŚ Toruń, (badania 1997 r.) 

n – napływ; 

w – wypływ. 

 

• Struga Radzyńska, na terenie gminy Gruta znajduje się 5-km odcinek rzeki; 

woda w rzece ma charakter pozaklasowy, przekroczenia dotyczą: tlenu, BZT5, 

utlenialności, związków rozpuszczonych, azotynów, fosforu ogólnego i ekstraktu 

eterowego; także pod względem bakteriologicznym rzeka ma charakter poza 

klasowy. 

 
TABELA 25. Wskaźniki zanieczyszczeń rzeki Strugi Radzyńskiej 

Stanowisko 
Zanieczyszczenie Jednostka Poniżej J. Piętki 

10,8 km 
Pomiędzy J. 

Dąbrówka i Piętki 
12,2 km 

Powyżej J. 
Dąbrówka 14,4 

km 
Tlen rozp. mg/dm3 2,8 1,3 0,4 
BZT5 mg/dm3 7,5 8,5 12,5 
Utlenialność mg/dm3 26 26 35 
Żelazo mg/dm3 0,1 0,1 0,5 
Mangan mg/dm3 0,16 0,2 0,44 
Związki rozpuszczone mg/dm3 1100 1090 1240 
Zawiesina ogólna mg/dm3 90 62 160 
Azot amonowy mg/dm3 1,2 0,8 4,6 
Azot azotynowy mg/dm3 0,04 0,05 0,09 
Azot azotanawy mg/dm3 4,5 7,2 6,5 
Azot ogólny mg/dm3 6,74 8,83 9,04 
Fosforany mg/dm3 0,78 0,9 1 
Fosfor ogólny mg/dm3 0,41 0,36 3,3 

   Żrółó: Urząd Gminy Gruta, WIOŚ Toruń, (badania 1994 r.) 
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Podsumowanie 
Rzeki płynące przez gminę Gruta możemy zaliczyć do: 

• zdegradowanych (Rów z Mełna, środkowy odcinek Maruszy poniżej ujścia Rowu 

z Mełna), 

• zanieczyszczonych (dolny odcinek Maruszy, Struga Radzyńska), 

• średniozanieczyszczonych (Osa, górny odcinek Maruszy, dopływ spod Plemiąt). 

 
TABELA 26. Klasyfikacja rzek na terenie gminy Gruta 

Klasyfikacja wg 
aktualnych danych 

Planowana klasa 
czystości Rzeka 

Długość na 
terenie gminy 

[km] Poza normą I Klasa II Klasa 
Osa 18 18 km 18 km - 
Marusza 12,3 12,3 km - 12,3 km 
Struga 
Radzyńska 5 5 km - 5 km 

 
 
4.6.2. STAN ZANIECZYSZCZENIA JEZIOR 
 

 Na terenie gminy Gruta znajduje się 19 jezior. W latach 1987-2002 badaniami 

objęto 7 jezior: Salno, Piętki, Dąbrówka, Wilczak, Skąpe, Mełno, Szumiłowo. 

Poddane badaniom jeziora stanowią 65% ogółu powierzchni jezior gminy oraz 

magazynują one aż 75% zasobów wód stojących gminy. 

 Generalnie wody jezior gminy wykazują niską – poza klasową jakość. 

Spowodowana ona jest przede wszystkim: dopływem zanieczyszczeń pochodzenia 

rolniczego, bardzo złą jakością wód rzecznych przepływających przez jeziora, 

pośrednim i bezpośrednim zrzutem ścieków. 

Badane jeziora można scharakteryzować następująco: 

• Mełno, jezioro poza klasowe, III klasa podatności na degradację, odbiornik 

ścieków, źródło wody na potrzeby technologiczne i rolnicze; brak pełnej 

stratyfikacji termicznej, latem rozkład tlenu rozpuszczonego przybiera kształt 

klinogrady, metalimnion cechują warunki beztlenowe, 

• Salno, jezioro III klasy czystości, II klasa podatności na degradację, odbiornik 

ścieków rolniczych; dobry rozkład tlenu rozpuszczonego, jezioro zasobne 

w fitoplankton – krążek Secchiego widoczny latem do 1,2 m, 
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• Skąpe, jezioro poza klasowe, poza klasą podatności na degradację, odbiornik 

ścieków; jezioro całkowicie zdegradowane przez niedziałającą już Cukrownię 

Mełno, jezioro o bardzo wysokim poziomie trofii, krążek Secchiego widoczny 

latem do 1,5 m, 

• Wilczak, jezioro III klasy czystości, III klasa podatności na degradację, odbiornik 

ścieków rolniczych; pełna stratyfikacja termiczna, rozkład tlenu rozpuszczonego 

latem przybiera kształt oksykliny, metalimnion cechują warunki beztlenowe, 

krążek Secchiego widoczny latem do 1,5 m, 

• Dąbrówka (Gołębiewko), jezioro poza klasowe, poza klasą podatności na 

degradację, odbiornik ścieków rolniczych i sanitarnych; pełna stratyfikacja 

termiczna, metalimnion cechują warunki beztlenowe, jezioro zasobne w związki 

fosforu i materię organiczną, jezioro zasobne w fitoplankton - krążek Secchiego 

widoczny latem do 0,5 m, 

• Piętki, jezioro III klasy czystości, III klasa podatności na degradację, odbiornik 

ścieków rolniczych; pełna stratyfikacja termiczna, metalimnion cechują warunki 

beztlenowe, jezioro zasobne w związki fosforu i materię organiczną, jezioro 

zasobne w fitoplankton - krążek Secchiego widoczny latem do 0,5 m, 

• Szumiłowo, jezioro poza klasą czystości, odbiornik ścieków rolniczych; 

metalimnion cechują warunki praktycznie beztlenowe, jezioro zasobne w związki 

fosforu, azotu i materię organiczną, jezioro zasobne w fitoplankton - krążek 

Secchiego widoczny latem do 0,3 m. 

 
4.6.2.1. Kąpieliska 

 
Gmina Gruta na swym obszarze posiada kąpieliska niestrzeżone. 

Kąpieliska znajdują się w miejscowościach: 

• Gruta – kąpielisko przy Jeziorze Dużym, 

• Słup – kąpielisko przy Jeziorze Mełno, 

• Nicwałd – kąpielisko przy Jeziorze Piaseczno, 

• Kitnowo – kąpielisko przy Jeziorze Kitnowskim. 

 Obszar gminy Gruta objęty jest nadzorem terenowo-laboratoryjnym nad 

jakością wody powierzchniowej przeznaczonej do celów rekreacyjnych. Nadzorem 

zajmuje się Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Gudziądzu. 
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 Z informacji uzyskanych z gminy Gruta wynika, iż nie przeprowadzano tam 

w ostatnim czasie badań wody w strefie kąpielisk pod względem bakteriologicznym, 

tak więc nie wiadomo czy użytkowane kąpieliska posiadają wody spełniające 

wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, oraz czy nadaje się ona 

do celów rekreacyjnych. 

Problemem w strefie kąpielisk jest brak zorganizowanej plaży przy 

kąpieliskach dla turystów jednodniowych w pobliżu miasta Grudziądza. Jako przykład 

należy podać plaże w Annowie (Jezioro Kruszyn) oraz w Nicwałdzie (Jezioro 

Piaseczno), gdzie w okresie letnim przebywa dość znaczna liczba plażowiczów. 

Plaże te nie mają odpowiedniego zaplecza sanitarnego, co powoduje, iż plaże i ich 

tereny przyległe są zanieczyszczone. 

 
4.7. ŹRÓDŁA I TENDENCJE PRZEOBRAŻEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 
 Analizując formy korzystania z wód powierzchniowych w gminie Gruta, można 

stwierdzić, iż zmiany w układzie hydrograficznym oraz duże zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych głównie spowodowane jest przez: 

 
Punktowe źródła przeobrażeń 

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie 

dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:  

• bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  

wodnych (na nieskanalizowanych obszarach); 

• zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom 

pozwolenia wodnoprawnego); 

• zabudowa techniczna rzek (podpiętrzenia progowe), zastawki progowe na rowach 

melioracyjnych (Mała Elektrownia Wodna w miejscowości Słup). 

Zrzuty ścieków surowych bytowo – gospodarczych mogą wynikać z dużej 

ilości znajdujących się na terenie gminy zbiorników bezodpływowych oraz 

oczyszczalni przydomowych. Należy zaznaczyć, że tylko sprawne technicznie 

instalacje nie zagrażają środowisku przyrodniczemu. Każda wada instalacji prowadzi 

do niepełnego oczyszczenia ścieków w przypadku oczyszczalni przydomowych, i do 

przeciekania zanieczyszczeń do wód i gruntu w przypadku nieszczelności zbiorników 

bezodpływowych.  

 

75



Program Ochrony Środowiska Gminy Gruta  
 

Well ington PR

 

OCENA I ANALIZA STANU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

  

 
Obszarowe źródła przeobrażeń 

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą 

uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy 

zdolność samooczyszczania zbiorników wodnych oraz zanieczyszczenia 

antropogeniczne.  

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych 

stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede 

wszystkim:  

• rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych 

i naturalnych, a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach 

malejących), 

• niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, 

zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na 

obszarach rekreacji, usytuowanych w sąsiedztwie jezior (kąpieliska); 

• zmiany sieci hydrograficznej spowodowane melioracyjną przebudową koryt 

niewielkich cieków, 

• osuszenie podmokłych terenów jako efekt melioracji. 

 
 Według posiadanych informacji z powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska - na terenie gminy Gruta nie pobiera się wód powierzchniowych na cele 

socjalno - bytowe oraz do picia. 

 
4.8. KLIMAT 
 
 Klimat obszaru, na którym położona jest gmina Gruta zaliczany jest do typu 

przejściowego między klimatami morskim i kontynentalnym. Charakteryzuje się on 

z jednej strony dużym zróżnicowaniem pogody w latach niezbyt od siebie odległych, 

a także częstymi zmianami pogody z dnia na dzień. W lecie występują gwałtowne 

ochłodzenia, a zimą na przemian dni mroźne i odwilże. Gmina Gruta należy do 

regionu klimatycznego Dolnej Wisły (wg. A. Wosia 1999). Region ten charakteryzuje 

się specyfiką stosunków pogodowych. Specyfika ta polega na pojawianiu się 

względnie często pogody chłodnej z dużym zachmurzeniem bez opadu. 

Zachmurzenie średnio w roku wynosi 6,9 (w skali 11 stopniowej). Najmniejsze 
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występuje we wrześniu, największe w listopadzie. Ilość dni pochmurnych w roku 

wynosi średnio 161. Usłonecznienie w latach 1961 - 1970 wynosiło 4,3 godziny 

średnio dziennie, co daje w roku 1.573,8 godzin i jest wyższe od minimum 

bioklimatycznego, które wynosi 1.500 godzin. Występują jednak znaczne różnice 

nasłonecznienia  w poszczególnych latach i bywają niższe od średniej nawet o 20 %, 

co ma bardzo niekorzystny wpływ na wegetację roślin. Najmniejsze średnie dzienne 

nasłonecznienie występuje w grudniu (0,9 godz.), największe w czerwcu (8,1 godz.). 

Temperatury średnioroczne z lat 1986 - 1997 wahają się od 6,3 oC (1987r) do 9,8 oC 

(1989). Średnia roczna temperatura wynosi 8,2 oC. Najzimniejszy był rok 1987 

(6.3 oC), najcieplejszy 1989 (9,8 oC). Najzimniejszym miesiącem był styczeń 1987 r  

(-12,5 oC). Warunki termiczne na terenie gminy są zróżnicowane. Część zachodnia 

obszaru, ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły 

i Basenu Grudziądzkiego jest wyraźnie cieplejsza, a część wschodnia położona 

wyżej ma średnie temperatury roczne niższe. Dają się również zaobserwować 

różnice temperatur wynikające z różnic hipsometrycznych badanego obszaru. Wpływ 

na warunki termiczne mają także masy powietrza napływające znad Bałtyku doliną 

Wisły w głąb lądu. Ten region posiada niekorzystne warunki opadowe. Średnia 

roczna suma opadów wynosi zaledwie 510 mm. Spowodowane jest to położeniem 

w cieniu opadowym, po odwietrznej stronie wysoczyzn pojeziernych w stosunku do 

deszczonośnych mas powietrza polarno - morskiego napływających przeważnie 

z zachodu. Opady te charakteryzują się dużą intensywnością i są jedną z przyczyn 

erozji gleb. Średnia roczna liczba dni z opadami wynosi 150 – 160 dni. (Narodowy 

Atlas Polski 1973 – 1978). Szata śnieżna występuje średnio w roku 70 dni. 

Najczęściej w styczniu i w lutym. Wiatry wieją najczęściej od stycznia do maja. 

Przeważają wiatry z kierunku północno – zachodniego, zachodniego i południowo - 

zachodniego, na co decydujący wpływ ma kierunek doliny Wisły. Okres wegetacyjny 

trwa średnio od 19.IV do 21.XI czyli 218 dni.  
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4.8.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

 
4.8.1.1. Stan czystości powietrza atmosferycznego 

 
 Stan czystości powietrza na terenie gminy Gruta spowodowany jest przede 

wszystkim emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł ciepłowniczych 

znajdujących się na terenie gminy oraz pochodzących z terenów sąsiednich. 

Zanieczyszczenia „obce” pochodzą przede wszystkim ze strony południowo-

zachodniej i zachodniej tj. z kierunku Grudziądza oraz ze strony południowo-

wschodniej ze strony Radzynia Chełmińskiego. 

 Na terenie gminy zlokalizowano punkt pomiarowy działający w ramach 

regionalnego monitoringu. Punkt ten znajduje się w miejscowości Annowo nad 

jeziorem Wilczak. Do badań wykorzystuje się metodę pasywną, która pozwala na 

określenie średnich miesięcznych wartości następujących zanieczyszczeń: 

dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Zmianę wartości stężeń tych dwóch 

zanieczyszczeń przedstawiono w tabeli. 

 
TABELA 27. Wyniki pomiarów imisji pasywnej w latach 1996-2001 w punkcie Annowo 

Stężenia średnioroczne 
[µg/m3] Rok 1996 Rok 1997 Rok 2000/2001* 

Dwutlenek siarki 14,6 12,4 5,9 

Dwutlenek azotu 8,4 9,3 9,7 

*oznacza serię pomiarową (II półrocze 2000 i I półrocze 2001) 

 
Wartości stężeń z ostatniej serii badań są niższe od dopuszczalnych w tych 

okresie. Stężenie dwutlenku siarki wynosi 14,75% stężenia dopuszczalnego, 

a stężenie dwutlenku azotu 24,5% stężenia dopuszczalnego. 

 Analiza map rozkładu stężeń zanieczyszczeń pozwala na stwierdzenie, 

iż największe stężenia dwutlenku azotu występuje w zachodniej części gminy, 

natomiast stężenie dwutlenku siarki największe stężenia osiąga w północnej 

i południowej części gminy. 
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TABELA 28. Średnie miesięczne stężenia dwutlenku siarki i azotu w punkcie Annowo 
Dwutlenek siarki [µg/m3] Dwutlenek azotu [µg/m3]  

Rok 1996 Rok 1997 Rok 1996 Rok 1997 

Styczeń 7 15,7 3,7 30 
Luty bd 32 bd 11,5 
Marzec 3,3 22,3 1,3 9 
Kwiecień 4 14 3,7 5 
Maj bd 11 bd 4,3 
Czerwiec bd 11,3 bd 3 
Lipiec 1 5,7 3,3 2 
Sierpień 0,7 4 4,3 4,3 
Wrzesień 2,3 9,7 6,3 6 
Październik 4,7 4,3 10,7 9,3 
Listopad 72 8,3 19,7 12 
Grudzień 36 10,7 23 15,7 

 

Analiza danych zamieszczonych powyżej pozwala na stwierdzenie, że rozkład 

stężeń wykazuje energetyczny charakter zanieczyszczeń. Maksimum stężeń 

zaznacza się w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach listopad – marzec. W sezonie 

letnim stężenie zanieczyszczeń jest minimalne. 

Wyniki zawarte w tabeli 27 przedstawiają wykresy  
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WYKRES 5. Średnie miesięczne stężenia SO2 w latach 1996 i 1997 
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WYKRES 6. Średnie miesięczne stężenia NO2 w latach 1996 i 1997 
 
 
4.8.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

 
Na terenie gminy Gruta znajdują się źródła emisji zanieczyszczeń pyłowo-

gazowych pochodzących z instalacji technologicznych oraz energetycznych. Emisja 

ta ma charakter zorganizowany. Większość emitowanych zanieczyszczeń ma 

charakter ciepłowniczy i pochodzi z instalacji służących ogrzewaniu budynków oraz 

wody. Wśród emitowanych zanieczyszczeń dominują: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla oraz pył zawieszony. Emisja technologiczna jest na poziomie 

marginalnym, spośród wszystkich działających na terenie gminy podmiotów 

gospodarczych tylko niektóre z nich mają niewielki wpływ na zanieczyszczenie 

środowiska atmosferycznego.  

Większość emisji ciepłowniczej dotyczy indywidualnych siedlisk 

gospodarczych, w których zainstalowane są piece o niewielkiej mocy. Większe piece 

zainstalowane są w zakładach produkcyjnych, instytucjach publicznych oraz 

osiedlowych kotłowniach. W zdecydowanej większości zabudowań paliwem jest 

węgiel kamienny. Jednak to właśnie emisja z pojedynczych posesji w sposób 

zdecydowany wpływa na stan sanitarny powietrza. Szacuje się, że z tych źródeł do 

atmosfery przedostaje się z terenu gminy 62% łącznej emisji pyłów, 53% emisji 
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dwutlenku siarki, 18% emisji dwutlenku azotu, 68% emisji tlenku węgla. Analiza 

emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w zdecydowanej części dotyczy sezonu 

grzewczego. W sezonie letnim pracują wyłącznie kotłownie zakładów produkcyjnych. 

 Należy wspomnieć o problemie dotyczącym indywidualnych kotłowni, 

iż dużym źródłem zanieczyszczeń powietrza, również w lecie jest spalanie 

w instalacjach centralnego ogrzewania odpadów domowych, a zwłaszcza tworzyw 

sztucznych, co wpływa w znacznym stopniu na obniżenie jakości powietrza.  

 
4.8.2. KLIMAT AKUSTYCZNY 

 
Klimat akustyczny terenów gminy, kształtowany jest przez stacjonarne 

i ruchome źródła hałasu. Ruchome źródła hałasu generują się przede wszystkim na 

drogach jako hałas komunikacyjny. Źródła stacjonarne – hałas przemysłowy.  

Hałas przemysłowy ma charakter lokalny i jest zawsze związany prowadzoną 

działalnością gospodarczą. Z uwagi na niewielkie uprzemysłowienie gminy źródeł 

hałasu przemysłowego jest niewiele. Natomiast źródłami hałasu stacjonarnego są 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Nie powodują one znacznego pogorszenia 

klimatu akustycznego.  

Dużo większe znaczenie ma hałas komunikacyjny. Stanowią go przede 

wszystkim źródła liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową. Na terenie 

gminy hałas komunikacyjny kształtowany jest przede wszystkim przez: 

• linię kolejową Grudziądz – Brodnica, 

• drogę Radzyń Chełmiński – Łasin, 

• drogę Okonin – Świecie nad Osą, 

• drogę Dąbrówka Królewska – Gruta. 

Praktycznie bez znaczenia jest ruch kolejowy, ograniczony w ciągu ostatnich 

lat zaledwie do kilku połączeń dziennie. 

Ruch komunikacji drogowej także nie jest duży. Zwiększa się drastycznie 

w sezonie letnim i jesiennym. Drogi lokalne są wtedy wykorzystywane przez sprzęt 

rolniczy. 

Coraz częściej na terenach wiejskich można zauważyć powiększający się 

problem hałasu polowego. Ma to związek z intensywnym wykorzystywaniem maszyn 

rolniczych w gospodarstwach rolnych,  będących emitorem hałasu ( ciągniki, kosiarki, 
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kombajny). Ostatnio, także coraz częściej wykorzystuje się kosiarki trawnikowe do 

pielęgnacji terenów przydomowych. Niestety, wymienione urządzenia i sprzęty 

często nie są sprawne technicznie, co powoduje powiększoną emisję hałasu.  

 
4.8.3. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 

 
Obiektami promieniowania niejonizującego na terenie gminy Gruta są: 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV 

• maszty bazowe stacji telefonii komórkowej (przekaźniki). 

 
Energia elektroenergetyczna może wywoływać w organizmach żywych efekt 

termiczny oraz nietermiczny. Efekt termiczny polega na wydzielaniu się w tkankach 

mocy elektrycznej o gęstości wywołującej nagrzewanie organizmu i związane z tym 

objawy fizjologiczne. Efekt nietermiczny wywołuje ujemny wpływ na procesy 

zachodzące w organizmie bez podwyższenia temperatury i może prowadzić do 

zakłóceń w pracy układu nerwowego oraz układu krążenia. 

Przez teren gminy biegną 3 napowietrzne linie wysokiego napięcia łączące 

GPZ Węgrowo 400/220/110 kV z Gdańskiem, Kwidzynem i Łasiłem o: 

• napięciu 400 kV do GPZ Gdańsk 400/220/110 kV, 

• napięciu 110 kV do GPZ Łasin 110/15kV, 

• napięciu 110 kV do GPZ Kwidzyn 110/15kV, 

Przesyłanie energii liniami powoduje powstanie niejonizujących pól 

elektromagnetycznych. Praktyka tematu wykazuje, iż w pobliżu linii w zakresie 

oddziaływania naziemnego nie są przekroczone dopuszczalne normy 

promieniowania. Dla linii przesyłających energię można tworzyć obszary 

ograniczonego użytkowania. W przypadku linii przesyłowych ważne jest stworzenie 

pasa ochronnego o odpowiedniej szerokości wolnego od stałego pobytu ludzi 

i zwierząt. W zależności od rodzaju linii pas ochronny powinien mieć szerokość od 40 

(110 kV) do 55 m (400 kV).  

Źródłem promieniowania niejonizującego są także maszty telefonii 

komórkowej. Na terenie gminy znajduje się jeden maszt na skraju Doliny Osy 

w Dąbrówce Królewskiej (Era GSM). Maszt ten powoduje przekroczenia 

dopuszczalnych norm jedynie w zakresie przestrzennym w promieniu kilkadziesiąt 
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metrów wokół masztu na wysokościach 30-60 metrów nad powierzchnią ziemi. Jest 

to obszar niedostępny dla ludzi, wobec czego wokół masztu nie tworzy się stref 

ograniczonego użytkowania. 

Ponadto, źródła promieniowania niejonizującego w każdym przypadku 

stanowią element dysharmonijny w krajobrazie. Znaczne wysokości, przewyższające 

wszystkie naturalne i antropogeniczne punkty terenowe oraz lokalizacja na 

wyniesieniach terenowych powodują, że maszty widoczne są z dużych odległości. 

Stopień dysharmonii w krajobrazie zwiększa się wraz ze stopniem jego naturalności, 

dlatego też wolne od linii elektrycznych i masztów powinny być obszary rezerwatów 

oraz obszarów chronionego krajobrazu. 

 
4.9. ROŚLINNOŚĆ 
 

Naturalne zespoły roślinne na terenie gminy zajmują niewielkie powierzchnie. 

Lasy zajmują tutaj zaledwie 8,47 % powierzchni gminy. Poniżej została 

scharakteryzowana roślinność taka jak: zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, roślinność 

torfowa, roślinność wodna oraz tereny zieleni urządzonej. Z uwagi na znajdujące się 

tutaj dobre gleby, dominują zespoły roślin uprawnych i towarzyszące im różnego 

rodzaju chwasty polne. 

 
4.9.1. LASY 

 
Według danych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, na dzień 31.12.2003 r. 

lasy i grunty leśne zajmują  zaledwie 1038 ha, co stanowi 8,47% całości obszaru, co 

przy średniej lesistości kraju wynoszącej 24%, jest wartością bardzo niską. 

Występują one wyspowo i rozmieszczone są nierównomiernie w poszczególnych 

częściach gminy. Administracyjnie należą do Nadleśnictwa Jamy. 

Największe powierzchnie leśne występują w sołectwach: Orle - 373,54 ha 

(33,32% powierzchni sołectwa), Dąbrówka Królewska – 274,65 ha (16,10%), Słup –

112,13 ha (8,47%) i Pokrzywno – 94,52 ha (15,32%). Nie ma lasów w takich 

miejscowościach jak: Wiktorowo, Okonin, Jasiewo i Gołębiewko (dane wg stanu 

z dnia 05.08.2002r). 
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Zwarty i dość rozległy kompleks leśny występuje w północnej części gminy 

i w dolinie Osy. Należy on głównie do typu lasów świeżych i wilgotnych (w części 

wschodniej) oraz lasów i borów mieszanych świeżych (w części zachodniej). 

 Drugi niewielki zespół leśny leży w południowej części gminy, na południe od 

Mełna rośnie bór mieszany, w którym najwyższe piętro stanowi sosna oraz dąb 

i brzoza z domieszką klonu i lipy, a w warstwie niższej klonu i jarzębiny. Ten sam typ 

lasów występuje w północnej części gminy. 

 Na północny zachód od Nicwałdu rośnie las typu boru mieszanego, gdzie 

dominującym gatunkiem jest sosna, a domieszkę stanowi brzoza brodawkowa i dąb. 

Podszycie to jarzębina, rzadziej leszczyna, maliny i jeżyna.  

 Dno doliny Osy porastają łęgi, sklasyfikowane jako podtypy łęgów wiązowych 

i topolowo-wierzbowych.  Łęgi wiązowe rosną na żyznych madach o okresowo 

zmiennym poziomie wód gruntowych. Spotyka się tu wiąz polny i szypułkowy, dąb 

szypułkowy i jesion, a w piętrze niższym klon, lipę oraz olszę czarną i wierzbę. Ten 

typ łęgu stwierdzono w okolicy Słupskiego Młyna. Łęgi topolowo-wierzbowe porastają 

gleby lekkie, piaszczyste. Dominuje tu wierzba biała i krucha oraz topola czarna 

i biała. Domieszkę stanowi jesion i olsza. 

 W dnach rynien subglacjalnych, na torfowiskach niskich, w okolicach Salna, 

Kitnowa oraz na północ od Nicwałdu i Annowa występuje ols typowy, czyli las 

olchowy i zarośla wierzbowe. Ols typowy stanowi olsza czarna z domieszką brzozy 

omszonej, topola, a w podszyciu wierzba krzaczasta, kruszyna, czeremcha. 

 Przez obszar gminy Gruta przebiega zachodnia granica występowania cisu 

i północno-zachodnia poklonu. 

 Lasy rosnące na terenie gminy są w przeważającej większości lasami 

ochronnymi, wodochronnymi lub glebochronnymi. 

 
4.9.2. ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA 

 
Duże znaczenie przyrodnicze na terenie gminy Gruta mają liczne obszary 

śródpolnych zadrzewień i zakrzewień. Występują one głównie w zagłębieniach 

bezodpływowych wytopisk, o podwyższonym poziomie wód gruntowych. 

Szacunkowa powierzchnia zakrzewień i zadrzewień wynosi około 0,5 % powierzchni 

gminy (62 ha), i są one rozrzucone mozaikowo po całym jej terenie. 

 

84



Well ington PR 
 

Program Ochrony Środowiska Gminy Gruta 

 

  OCENA I ANALIZA STANU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Powszechnie uważa się, iż zadrzewienia śródpolne to: grupy drzew i krzewów 

rosnących na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach. Zalicza się do nich również 

drzewa rosnące przy stojących i płynących wodach, parki, a także niewielkie 

zalesione powierzchnie (remizy) o areale nawet kilku ha. Zadrzewienia śródpolne 

mogą być także wytworem zaplanowanego działania jakim jest zadrzewianie. Przez 

zadrzewianie rozumie się zakładanie zadrzewień tj. obsadzanie drzewami i krzewami 

nieużytków, dróg, miedz, zagród, cieków wodnych, rowów, skarp, itp. terenów 

położonych poza lasem. (Mała Encyklopedia Rolnicza; 1964). 

 
4.9.2.1. Rola zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym 

 
Zadrzewienia śródpolne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu 

rolniczego gminy Gruta. Są one nieodłącznym jego elementem. Poprawiają one 

estetykę badanego obszaru i korzystnie wpływają na plonowanie rolniczych upraw. 

Zadrzewienia śródpolne posiadają różnorakie cechy i właściwości, które pomagają 

w pokonywaniu problemów związanych z zachwianiem równowagi biologicznej pól 

uprawnych czy też zapobiegają erozji, która na omawianym obszarze jest 

szczególnie wzmożona jeśli chodzi o erozję wodną. Ochrona ekosystemów 

rolniczych jest bardzo ważna, dlatego też warto zastanowić się nad funkcyjnością 

zadrzewień śródpolnych i ich wpływie na intensyfikację rolnictwa. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż gmina Gruta ma niski stopień zalesienia a głównym kierunkiem rozwoju jest 

rolnictwo należy stwierdzić, iż zadrzewienia śródpolne są znaczącym elementem dla 

tego środowiska. Na skutek zabiegów uprawnych, nawożenia, a szczególnie 

podawania go w nadmiernych ilościach, stosowania pestycydów, monokulturowego 

systemu zmianowania oraz wprowadzania hodowli bezściółkowej obszary rolnicze 

gminy narażone zostały na zubożenie wartości produkcyjnej gleb. Poza tym w dużym 

stopniu zostały zahamowane procesy samoregeneracyjne tego „agrocenotycznego” 

środowiska. Tak więc problem ochrony tego rolniczo użytkowanego obszaru jest 

bardzo ważny. Należy wyraźnie podkreślić, iż współistnienie zadrzewień i pól 

uprawnych jest trafnym wyborem użytkowania terenu rolniczego. Istniejące 

zadrzewienia śródpolne cały czas spełniają swą rolę w kwestii poprawy środowiska 

agroekosystemów gminy Gruta, lecz ich wpływ jest raczej niezamierzony, ponieważ 

wcześniej nie był on tu planowany i ukierunkowywany. Istniejące zadrzewienia 
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i zakrzewienia śródpolne występują głównie wzdłuż cieków wodnych, rowów 

odwadniających, na stokach, skarpach i miedzach. Inaczej rzecz ujmując, są one 

tam gdzie rolnik nie widzi korzyści dla swoich celów i nie jest w stanie użytkować tych 

terenów rolniczo. Zadrzewienia bardzo często stanowią wydzielenie obszarów, pod 

względem własności. Po prostu tworzą one granice. Rzadko zdarza się, aby połać 

pola należąca do jednego właściciela była poprzedzielana zadrzewieniami innymi 

aniżeli te powstające w sposób naturalny, wcześniej opisany. Z obserwacji wynika, iż 

walory istniejących na terenie gminy zadrzewień nie są doceniane. Nie prowadzi się 

tu ich pielęgnacji, nie dba o różnorodność gatunkową, kształt wierzchołków  

szerokość, wysokość i ich gęstość. Zasadniczo zadrzewienia śródpolne występujące 

na terenie gminy są wytworem natury. Jedną z głównych przyczyn ich braku jest ich 

wypalanie. Jest to jedna z metod ich likwidacji, która ma miejsce najczęściej na 

wiosnę. Wypalane są całe połacie miedz, stoków, rowów. Jest to efekt błędnego 

myślenia, że zakrzaczenia śródpolne są głównym źródłem powstawania chwastów, 

które rzekomo rozprzestrzeniają się na pola i zagrażają uprawom. Brak zadrzewień 

to również następstwo zaorywania miedz i roślinności je porastających w celu 

pozyskania obszaru do użytkowania rolniczego.  

 
Wpływ zadrzewień na ograniczenie erozji wietrznej 

 
 Ograniczenie prędkości wiatru na terenach otwartych jest bardzo ważna. 

Często zdarza się, iż kilkunastohektarowe pole uprawne nie jest urozmaicone żadną 

inną niż dana uprawa roślinnością. Prowadzi to do wzmożonej erozji gleb. Erozja 

wietrzna powoduje wywiewanie z ziemi cząsteczek gleby. Wywiewane są też cząstki 

próchnicy i nawozów mineralnych. Pojawiają się burze piaskowe, które przyczyniają 

się do degradacji gleb i ich zubożania poprzez usuwanie najcenniejszych jej 

składników decydujących o jej żyzności.  

 Zadrzewienia śródpolne w znacznej mierze ograniczają prędkość wiatru, co 

prowadzi z kolei do ograniczenia erozji wietrznej gleb. Funkcja wiatrochronna 

zadrzewień jest stawiana na pierwszym miejscu. Zadrzewienia śródpolne ograniczają 

szybkość wiatru o każdej porze roku. W okresie zimy ich funkcja zmniejszania 

prędkości wiatru jest jeszcze bardziej ważna niż w okresie wiosenno-letnim, 

ponieważ właśnie wtedy powierzchnia pól jest pozbawiona roślinności. Wiąże się to 
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z tym iż powierzchnia ta jest w tym czasie najbardziej narażona na erozję wietrzną 

gleb. Jednak mimo braku liści na drzewach zadrzewień doskonale spełniają one 

funkcję wiatrochronną. Redukcja szybkości wiatru i wielkość strefy ochronnej są 

uzależnione od typu, wysokości i zawartości zadrzewienia. Bardzo gęste 

zadrzewienia mogą obniżać szybkość wiatru po jego zawietrznej stronie nawet 

o 85 %, lecz wielkość strefy ochronnej za zasłoną jest wtedy niewielka. Przeciętnie 

strefa ochronna stanowi pięciokrotną wartość wysokości zasłony. Przy średnio 

gęstych ażurowych zadrzewieniach szybkość wiatru bezpośrednio za zadrzewieniem 

spada o 65 %, a strefa ochronna może wynosić od 100 do 200 m. Jeśli zadrzewienie 

składa się z wysokich drzew i niskich krzewów, jak również posiada nieregularny 

kształt wierzchołka, to szybkość wiatru za zadrzewieniem spada tylko o 32 %, 

natomiast wartość strefy ochronnej wzrasta nawet do 30 krotnej wysokości 

zadrzewienia (J. Karg, B. Karlik 1993).  

 
Ryc. 3. Zależność strefy ochronnej za zadrzewieniem od gęstości, szerokości, wysokości zadrzewienia 
 

Wielkość strefy ochronnej za zadrzewieniem zależy od gęstości, wysokości, 

szerokości, profilu wierzchołka zadrzewienia oraz od urzeźbienia terenu. Szeroki pas 

zadrzewień spowoduje większy opór dla wiatru i wyciszy jego prędkość szybciej 

aniżeli pas węższych zadrzewień, natomiast strefa ochronna przy zadrzewieniu 
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szerokim będzie o wiele krótsza niż przy zadrzewieniu wąskim. Ważne są też kształty 

wierzchołków drzew i krzewów wchodzących w skład zadrzewień. Trzeba wiedzieć, 

iż zadrzewienia z nieregularnym kształtem wierzchołka dają dłuższą sterfę ochronną 

niż te za stożkowatym kształtem wierzchołka. Funkcjonalność zadrzewień 

śródpolnych zależna jest też od ich umiejscowienia w terenie. Na obszarze terenów 

pofałdowanych najlepiej zadrzewiać szczyty wzniesień, a nie obniżenia terenowe. 

Duże znaczenie dla powiększania strefy ochronnej po stronie zawietrznej ma 

wzajemne usytuawanie w zadrzewieniu drzew i krzewów. Tendencje są następujące: 

krzewy sadzi się po stronie zawietrznej przed drzewami w dla korzystniejszej 

ochrony pól uprawnych przed erozją wietrzną.  

 
Wpływ zadrzewień na ograniczenie erozji wodnej 
 
 Erozja wodna to duży problem z jakim borykają się rolnicy. Powierzchniowa 

erozja wodna zagraża większości użytkom rolnym gminy z uwagi na jej 

ukształtowanie terenu, gdzie terenów nadających się do spływu powierzchniowego 

jest dużo. Ilość wynoszonego przez erozję wodną materiału glebowego z pól 

uprawnych jest uzależniona od rzeźby terenu, składu mechanicznego gleby, 

wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych, sposobu użytkowania terenu 

i pokrycia szatą roślinną. W wyniku erozji wodnej wynoszone są zarówno 

nieorganiczne jak i organiczne składniki gleby. Na stoku gdzie, erozja jest silna, 

zawartość próchnicy wynosi około 0,6 %, a u jego podnóża jest nawet o osiem razy 

większa. W warunkach rolnictwa polskiego, z pozbawionego roślinności stoku 

o nachyleniu szesnastu stopni spłukaniu ulega w okresie roztopów 63,2 tony 

materiału glebowego z jednego hektara. W gminie Gruta tego typu erozja jest 

wzmożona zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów. Można temu zaradzić, bądź 

też w jakimś stopniu zahamować procesy tej erozji poprzez odpowiednie 

zadrzewianie terenów rolniczych. Roślinność pokrywająca stok powoduje, że ilość 

substancji wymywanych przez spływającą wodę jest przez nią właśnie ograniczana 

i zatrzymywana. Roślinność pełni rolę hamulca dla rozwoju erozji wodnej na 

obszarze stoku. Wiąże się to z zachowaniem na omawianych „pochyłych” terenach 

gminy wielu związków i substancji pokarmowych, oraz próchnicy, co sprzyja 

zachowaniu lepszej jakości gleby. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę o pozytywnym 
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wpływie szaty roślinnej w krajobrazach rolniczych, zwłaszcza gdzie nachylenia 

terenu są duże. Na obszary o ubogiej roślinności powinny być odpowiednio 

kształtowane przez człowieka, aby zmniejszyć postępującą erozję i zabezpieczyć 

teren przed jej wpływem. Służą temu działania mające na celu wprowadzanie 

zadrzewień i zakrzewień oraz wcześniejsze zaprojektowanie ich umiejscowienia na 

terenach pozbawionych roślinności zapobiegającej powstawaniu skutków erozji 

wodnej. 

 Działanie erozji wodnej niekorzystnie wpływa też na linie brzegowe zbiorników 

wodnych. Zdarza się, że tereny graniczące z wodą są pozbawione roślinności co 

powoduje zwiększony spływ powierzchniowy wód wraz z wypłukanymi przez nie 

substancjami do zbiornika wodnego. Sytuacja ta powiększa zubożenie przyległych 

gruntów w substancje pokarmowe, natomiast zbiorniki wodne są narażone na 

zanieczyszczenie substancjami chemicznymi i wzmożoną eutrofizację. Usytuowane 

na liniach brzegowych zbiorników wodnych zadrzewienia i zakrzewienia ograniczają 

negatywne skutki procesu erozji. Stanowią pewnego rodzaju „filtr przeczyszczający” 

dla spływającej wody (często zabrudzonej) z obszaru stokowego do zbiornika 

wodnego. Poza tym utrwalają one strefę linii brzegowej przed obrywem, 

podmywaniem itp..  

 
Wpływ zadrzewień na kształtowanie bilansu wodnego 

 
 Zadrzewienia śródpolne mogą również spełniać znaczną rolę w kształtowaniu 

bilansu wodnego obszarów do nich przyległych. W okresie wzrastającego deficytu 

wody i postępującego jej zanieczyszczenia, szczególnej wagi nabierają problemy 

poprawy zagrożonego bilansu wodnego. W krajobrazie rolniczym badanego obszaru 

bilans wodny rozpatrywany jest w ramach małego obiegu wody. Intensyfikacja tego 

obiegu jest w stanie polepszyć bilans tych obszarów. Jednym z głównych czynników 

wpływających na wzrost zasobów wodnych jest struktura krajobrazu, czyli właściwa 

liczba i układ przestrzenny zbiorników wodnych, terenów bagiennych, torfowisk, jak 

również zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Na ilość wody znajdującej się 

w obiegu wpływa głównie parowanie zależne od wilgotności powietrza, temperatury, 

wiatru, pokrycia i ukształtowania terenu, rodzaju powierzchni i innych czynników. 

Niektóre z nich mogą być zmienione przez człowieka, inne modyfikowane. Tym 
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samym można wpływać na wartości parowania z powierzchni gruntu i na 

transpirację. Transpiracja roślin uprawnych jest o wiele mniejsza od transpiracji 

drzew w lasach, parkach i zadrzewieniach. Najbardziej ubogi element krajobrazu, 

jakim jest ugór, zużywa na proces parowania zaledwie 55 % energii słonecznej 

pochłoniętej przez jego powierzchnię czynną i aż 40 % energii na ogrzanie 

powietrza. Natomiast zadrzewienia zużywają prawie 90 % energii na parowanie 

i tylko 7 % na ogrzanie powietrza. Wprowadzenie pasów zadrzewień na obszary 

upraw zbożowych powoduje w okresie wegetacji spadek ewapotranspiracji 

potencjalnej o 70 mm i wzrost w tym samym czasie parowania rzeczywistego 

o 20 mm (Karg 1993). Stwierdzono też wpływ zadrzewień na inne składniki 

mikroklimatu obszarów przyległych. Według badań przeprowadzonych w Turwi 

w odległości równej czterokrotnej wysokości zadrzewienia ilość opadów 

atmosferycznych wzrasta o 7 %. Najmniejszy opad rosy stwierdzono w pobliżu 

zadrzewienia, maksimum w odległości 8-12 h ( h-wysokość zadrzewienia)  

 
4.9.3. ŁĄKI 

 
 Naturalne zespoły roślinne stanowią również łąki (270 ha) i pastwiska trwałe 

(321ha), zajmują łącznie 4,82% powierzchni omawianego obszaru. Łąki grądowe 

występują na obszarach nie podlegających zalewom wód rzecznych, posiadają 

roślinność dość niską, zwartą, często suchą. Stanowią je głównie trawy. Ten typ łąk 

rozpowszechniony jest na całym obszarze gminy w zagłębieniach terenowych 

w obrębie wysoczyzny, np. w okolicy Kitnowa, Annowa, Nicwałdu oraz na płaskim 

terenie okolic Salna i Orla. 

Łąki zalewowe, czyli łęgi, występują w dolinie Osy i w dnach rynien 

subglacjalnych, zalewanych wiosną i jesienią, a często również latem. Roślinność 

tego typu siedliska jest bujna, wysoka o niewielkiej ilości gatunków.  

 
4.9.4. ROŚLINNOŚC TORFOWA 

 
W dnach rynien i obniżeń terenowych wytworzyły się siedliska roślinności 

torfowej. Występują one na terenach, gdzie woda podziemna utrzymuje się płytko 

pod powierzchnią terenu (na głębokości 0-2m). Są to głównie torfowiska niskie, 

zasilane przez wody płynące i płytko położone zwierciadło wód podziemnych, 
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występujące w dnach rynien. Jako główny składnik roślinności torfowej występują 

turzyce, wełnianka wąskolistna, mietlica psia i skrzyp błotny, skupiające się głównie 

na obszarach zarośniętych lub zarastających jezior. 

W dnie doliny Osy, głównie w starorzeczach, występują torfowiska trzcinowe 

i porośnięte przez ols. W okolicach wsi Kitnowo, Boguszewo, Dąbrówka oraz Plemiąt 

i Okonina występują torfowiska przejściowe, na których rośnie głównie wełnianka 

pochwowata i żurawina. 

 
4.9.5. ROŚLINNOŚĆ WODNA 

 
Odrębny typ siedliskowy stanowi roślinność wodna jezior. Najbogatsza jest 

ona w strefie przybrzeżnej. Do głębokości 1,0m rosną turzyce, manna o znacznej 

domieszce roślin błotnych jak tatarak, skrzyp bagienny, szalej jadowity, jaskier wielki. 

Przybrzeżną część jeziora 1-2m porasta głownie trzciny, a domieszkę stanowi 

sitowie, pałka wodna, oczeret, rdest wodny. 

 Wszystkie jeziora w gminie Gruta podlegają intensywnemu zarastaniu. 

 
4.9.6. ZIELEŃ URZĄDZONA 

 
Na terenie gminy Gruta znajduje się 15 parków, w następujących 

miejscowościach: Annowo, Boguszewo (2 obiekty), Dąbrówka Królewska, 

Gołębiewko, Gruta, Jasiewo ,Kitnowo, Mełno, Nicwałd, Orle, Plemięta, Salno, Słupski 

Młyn i Wiktorowo. W otoczeniu zamku w Pokrzywnie występuje zieleń o charakterze 

parkowym. Sieć obiektów (Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno, Orle, Salno) podlega 

ochronie na podstawie przepisów Ustawy o ochronie dóbr kultury, gdyż są wpisane 

do rejestru zabytków, natomiast pozostałe, jako parki wiejskie, podlegają ochronie na 

mocy przepisów Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Parki wiejskie 

w wymienionych miejscowościach, jako tereny pokryte drzewostanem na bezleśnych 

obszarach rolniczych, oprócz znaczenia historycznego, architektonicznego 

i naukowo-dydaktycznego pełnią też funkcję ekologiczną, wzbogacając 

i urozmaicając środowisko przyrodnicze. Jednak w większości parki są 

zdegradowane, mają nieczytelny układ przestrzenny, niefunkcjonalny układ wodny 

i zaniedbany drzewostan. Wymagają rekonstrukcji i fachowej pielęgnacji. 
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 Najcenniejszym z parków w gminie Gruta jest park w Mełnie. Posiada bardzo 

dużą wartość dendrologiczną. Zinwentaryzowano w nim kolekcję drzew liczącą 39 

gatunków i ich odmian, w tym 10 gatunków drzew iglastych oraz 12 gatunków 

krzewów. W parku tym występują 42 drzewa  uznane za pomniki przyrody.  

 
Zespół dworsko-parkowy w Annowie 
Park krajobrazowy z końca XIX w. o powierzchni ok. 8ha położony jest po płn. stronie 

drogi z Gruty do Nicwałdu. We wschodniej części parku znajduje sę dwór parterowy 

o cechach klasycystycznych. W środkowej części relikty dawnego cmentarza. 

Całe wnętrze parku jest luźno zadrzewione. Przy zachodniej granicy parku 

znajduje się nieregularny, wydłużony o powierzchni około 0,5 ha staw; zadrzewiony 

na obrzeżu. 

System dróg w parku ogranicza się do ścieżek prowadzących do bram parku 

do dworu i dwóch ścieżek przecinających park ze wschodu na zachód. 

Drzewostan jest mało urozmaicony gatunkowo. Występuje tu zaledwie 9 gatunków 

drzew i 8 gatunków krzewów. Są to wyłącznie gatunki rodzime. Iglaste 

reprezentowane są przez jeden gatunek – Picea excelsa. 

Zdecydowanie dominują dwa gatunki: 

Tilia cordata Mill (57,8 %) 

Quercus robur L. (26,3%) 

Na pozostałych 7 gatunków przypada 15,9 % bez wyraźnej przewagi 

któregokolwiek z nich.  

Stan zdrowotny drzew jest na ogół dobry. Wiek najstarszych okazów 

/dęby,lipy/ ocenia się na około 150 lat. 

Park wymaga stałych zabiegów pielęgnacyjnych. 

 
Zespół dworsko-pałacowy w Boguszewie 
Na terenie Boguszewa położone są dwa zespoły dworsko-parkowe: 

 Zespół dworsko-parkowy I położony jest w południowej części wsi, na północnym 

brzegu jeziora Dąbrówka, w części zwanej Dąbrówka Szlachecka.  

 Zespół dworsko-parkowy II położony w centrum wsi w Boguszewie. Relikty parku 

krajobrazowego i zabudowań z poł. XIX w.  
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Zespół dworsko-parkowy w Gołębiewku, położony przy drodze wiodącej 

z Radzynia Chełmińskiego w kierunku Boguszewa. Do dawnego dworu przylega 

fragment dawnego parku, o powierzchni ok. 0,55 ha. W parku kasztanowce, lipy, 

świerki. Teren zaniedbany, zakrzaczony, dawne rozplanowanie terenu nieczytelne. 

Teren parku ogrodzony metalową siatką. Od północnego-zachodu do dawnego 

założenia dworsko-parkowego przylegają stare zabudowania gospodarcze, m. in. 

drewniana stodoła, zespół czworaków. Folwark o metryce średniowiecznej. 

 
Zespół dworsko-parkowy w Grucie pochodzi z końca XIX wieku. Dwór 

Chełmińskiego konstrukcji szachulcowej, położony w pobliżu drogi wiodącej z Łasina 

do Radzynia Chełmińskiego, po przebudowie zatracił całkowicie swój pierwotny 

wygląd. Pozostałością dawnego założenia dworskiego są fragmenty położonego na 

północny-zachód od dawnego dworu - parku dworskiego. Niewłaściwe użytkowanie 

terenu spowodowało niemal całkowite zatarcie dawnego rozplanowania. 

Fragmentami nawiązującymi do dawnego wyglądu parku jest polana znajdująca się 

w centralnej części, otoczona ok. 100-letnimi dębami, klonami i bukami i dwa stawy. 

Powierzchnia parku wynosi ok. 3 ha. Na obrzeżach dawnego parku, od północy 

i wschodu zbudowano nowe budynki, m. in. budynek Urzędu Gminy, szkoły 

podstawowej, ośrodka zdrowia. 

 
Zespół dworsko-parkowy w Jasiewie położony jest kilkaset metrów od szosy 

wiodącej z Gruty do Łasina. Dwór zbudowany na początku XX wieku. Od 

południowego-wschodu do dworu prowadzi lipowa aleja dojazdowa. Park dworski 

o powierzchni ok. 1,7 ha zatracił swój pierwotny układ. Oś główna parku prowadzi do 

niewielkiej polany położonej w południowej części założenia parkowego. Polana 

otoczona jest od wschodu skupiskiem ok. 80-letnich daglezji, natomiast od zachodu 

zamyka ją skupisko świerków. Oś główna parku zamknięta jest od północy stawem. 

Przy zachodnim skraju założenia parkowego częściowo zachowała się aleja 

wysadzana lipami i kasztanowcami. Spośród parkowego drzewostanu, trzy okazy 

uznano za pomniki przyrody: dąb szypułkowy o obw. 360 cm, wysokości 26 m, wieku 

ok. 350 lat, dąb o obw. 340 cm, wysokości 21 m, wieku ok. 250 lat i lipa o obw. 337 

cm, wysokości 26 m, wieku ok. 200 lat. Okazy uznane za pomniki przyrody stanowią 

pozostałości naturalnego zadrzewienia występującego na tych terenach przed 
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założeniem parku. Ogółem w parku występuje 14 gatunków drzew i 4 gatunki 

krzewów. 

 
Założenie dworsko-parkowe w Kitnowie usytuowano na wzniesieniu, na 

południowym brzegu jeziora Kitnowskiego. Pierwotny dwór, murowany, 

wzmiankowany w dokumentach w roku 1777 nie zachował się do obecnych czasów. 

Otoczenie dawnego dworu stanowi park dworski o powierzchni ok. 3,5 ha. Wzmianka 

z roku 1777 podaje, że istniał już wówczas park (Lustgarten) posiadający 2 morgi 

powierzchni. Przekaz z roku 1861 informuje, że park ograniczony jest od północy 

wodami jeziora Kitnowskiego, od zachodu i wschodu, polami uprawnymi, a od 

południa, drogą wiodącą z Boguszewa do Zakrzewa. Pierwotny park, 

niepielęgnowany, systematycznie niszczony zatracił swój pierwotny układ 

przestrzenny. Na uwagę zasługuje altana lipowa znajdująca się na północny-zachód 

od ogrodowej elewacji dworu i grupa okazałych modrzewi. Zachowały się nieliczne 

fragmenty dawnego ogrodzenia. W parku, na północny-wschód od dworu fragmenty 

dawnego cmentarza rodowego Muellerów. 

 
Zespół pałacowo-parkowy w Mełnie (obecnie siedziba Zootechnicznego Zakładu 

Doświadczalnego w Krakowie) zaczęto budować ok. 1855 roku, w czasach, kiedy 

majątek należał do Emila Bielera. Pałac prawdopodobnie został rozbudowany w roku 

1901. Do pałacu przylega park o powierzchni ok. 15,74 ha, jeden z najlepiej 

zachowanych na terenie ziemi chełmińskiej. Park swymi początkami sięga 

prawdopodobnie przełomu XVIII i XIX wieku. Układ przestrzenno-kompozycyjny 

ukształtowany został prawdopodobnie po 1830 r. i ma charakter krajobrazowy. 

Centralną częścią założenia jest pałac, usytuowany w parku. W układzie 

kompozycyjnym parku główne jego wieloprzestrzenne wnętrza tworzą rozległe 

polany i łąki parkowe, rozmieszczone pośród stawów (staw o powierzchni 1,45 ha, 

podłużny basen wykopany w roku 1880, o powierzchni 0,26 ha i mały staw 

o powierzchni 0,15 ha), z grupami drzew i krzewów oraz zróżnicowanymi gatunkowo 

i odmianowo formami soliterowymi. Park jest założeniem o bardzo wysokich 

walorach krajobrazowych, o czym stanowią kontrasty wzrostowe, kolorystyczne 

i pokrojowe drzew z gatunków aklimatyzowanych oraz rodzimych, jak: buki pospolite 

formy skąponerwowej, lipy, jodła kaukaska, świerki, dęby, cypryśnik błotny, orzech 
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czarny, choina kanadyjska, wierzby, klony. Przeprowadzona ewidencja szaty 

roślinnej zawiera wysoką ocenę wartości dendrologicznych oraz wskazuje na ważną 

rolę ekologiczną parku, położonego na obszarze pozbawionym większych 

kompleksów leśnych. Za pomniki przyrody uznano skupienie 6 drzew: dąb 

o obwodzie 384 cm, wysokości 32 m, którego wiek oceniono na 350 lat, lipę 

o obwodzie 702 cm, wysokości 22 m i cztery ponad 180-letnie buki, o obwodzie 294-

315 cm. W południowo-zachodniej części parku znajduje się niewielki cmentarz 

rodowy dawnych właścicieli Mełna – rodu Bielerów, otoczony niskim metalowym 

ogrodzeniem. Na wschód od założenia pałacowo-parkowego znajdują się dawne 

zabudowania gospodarcze.  

Teren parku jest łagodnie pofałdowany – różnica wysokości najwyżej i najniżej 

położonych punktów wynosi 8,5 metra. Żyzne gleby gliniasto-piaszczyste i korzystne 

stosunki wodne stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju roślin. 

 Droga podjazdowa prowadzi od północy i kończy się niewielkim podjazdem 

przed pałacem. Frontową ścianę pałacu porasta bluszcz. Przed pałacem znajduje się 

obszerny gładki trawnik ze swobodnie rosnącymi drzewami i kępami krzewów. 

W odległości około 40 metrów od południowej ściany pałacu rozciąga się 

nieregularny, wydłużony w kierunku południowym staw o powierzchni ok. 2,3 ha. 

Drugi zbiornik wodny położony jest nieco dalej na zachód. Jest to basen w kształcie 

prostokąta o wymiarach 130x20 m. 

Partie położone blisko granic parku są gęsto porośnięte drzewami i krzewami. 

Występujące tu zadrzewienie ma charakter parkowo-leśny. Samo wnętrze parku jest 

widne, z dużymi przestrzeniami otwartych polan i powierzchni wodnych. Na polanach 

skomponowano klomby z drzew i krzewów, są też drzewa pojedyncze. Wszystko to 

zestawiono na zasadzie kontrastu cech – wielkości, pokroju, barwy i ulistnienia. Taka 

kompozycja pozwala na uzyskanie dalekich i różnorodnych powiązań widokowych. 

Główne osie widokowe przebiegają wzdłuż stawu, przez środek parku z północy na 

południe ( jest to jednocześnie oś kompozycyjna) i trzecia przecina regularny zbiornik 

wodny z północnego wschodu na południowy zachód. 

Drzewostan parku jest bardzo urozmaicony gatunkowo. Występuje tu ogółem 

39 gatunków drzew (w tym 10 gatunków drzew iglastych) i 22 gatunki krzewów. 

Najliczniej reprezentowane są: 
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- Quercus rober L. 12,5% 

- Tilia cordata Mill. 12,5% 

- Fagus silvatica L. 9,52% 

- Acet platanoides L. 8,86% 

- Carpinus betulus L. 8,60% 

- Picea excelsa Lam, Lk. 8,60% 

- Fraxinus excelsior L. 7,60% 

Pozostałe 32 gatunki stanowią 32,3 % ogólnej ilości drzew.  

Stan zdrowotny drzew jest dobry. Wiek najstarszych okazów ocenia się do około 

180-200 lat. 

Zarejestrowano jako pomniki przyrody: 

- 3 szt. Fagus silvatica L. 

- 1 szt. Fagus silvatica L. „Antropunicea” 

- 1 szt. Tilia cordata Mill. 

- 1 szt. Quercus rober L. 

Park w Mełnie stanowi duże skupienie wysokiej zieleni na obszarze 

pozbawionym większych kompleksów leśnych. Wywiera istotny wpływ na warunki 

mikroklimatyczne najbliższego otoczenia. Park w Mełnie ze posiada duże walory 

krajobrazowe i pełni ważną rolę ekologiczną. 

 
Zespół dworsko-parkowy w Orlu zbudowany w latach 20-tych XX wieku. Park 

dworski krajobrazowy położony po południowej stronie drogi Gruta – Orle – Słup 

przylega południową granicą do jeziora Orle. Od strony wschodniej ślady cmentarza, 

zaś od zachodu dwór z I ćw. XX w. Zachowany pierwotny układ kompozycyjny ze 

śladami alei lipowej od strony wschodniej. Skład gatunkowy drzewostanu skromny 

składa się głównie z lipy i klonu. 

Park usytuowany jest na wzniesieniu. U jego stóp leży niewielkie (ok. 5 ha) 

jeziorko o tej samej nazwie co miejscowość. Granicę wschodnią i zachodnią 

stanowią pola uprawne.   

Droga dojazdowa prowadzi od północy do kolistego podjazdu na dziedzińcu 

dworu. Przed południową elewacją budynku roztacza się niewielka, luźno 

zadrzewiona polanka. Od południa polanę zamyka zwarty pas lip. Roztacza się stąd 

malowniczy widok na położone niżej jeziorko. 
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We wschodniej części parku rośnie niewiele drzew. Przy wschodniej granicy znajduje 

się mały cmentarz z połowy XIX wieku. 

Park nie jest ogrodzony. Tylko przy zachodniej granicy zachowały się ślady po 

ceglanej podmurówce parkanu otaczającego dawniej park od północy, wschodu 

i zachodu. 

Skład gatunkowy drzew jest dość ubogi. Występuje tu osiem gatunków drzew 

(wyłącznie liściastych) i trzy gaunki krzewów. Gatunkiem dominującym jest: Tilia 

cordata (52%), licznie zaprezentowany jest też Acer platanoides (23%). Na uwagę 

zasługuje dorodny okaz brzęku (Sorbuj torainalio) rosnący na polance na tyłach 

dworu. Wiek drzew wynosi około 70 lat . Stan zdrowotny jest dobry. 

Ze względu na dogodne położenie nad jeziorem można się zastanowić nad 

przeznaczeniem obiektu na ośrodek wypoczynkowy. 

 
Zespół dworsko-parkowy w Salnie - obecny dwór pochodzi prawdopodobnie 

z XVIII wieku i został gruntownie przebudowany na początku XIX wieku (1809).  

Park w Salnie, to park dworski typu krajobrazowego założony w końcu XIX 

wieku na powierzchni około 4 ha, leży po prawej stronie drogi z Gruty do Dąbrówki 

Królewskiej. Park na planie kwadratu przylega do płn. granicy zabudowań 

folwarcznych. Po stronie zachodniej-nieregularny staw, zaś po wschodniej ślady 

cmentarza. Występują tutaj 24 gatunki drzew z dominacją brzozy i lipy. Granice 

i układ nie jest zmieniony. 

Teren przed frontem dworu zajmuje czworoboczny, gładki trawnik, otoczony 

niskim metalowym ogrodzeniem i żywopłotem z głogu. Rosną tu krzewy róż i piwonii, 

świerki srebrzyste, brzoza i topola. Przy samej ścianie budynku posadzono niski 

strzyżony żywopłot z żywotnika zachodniego i wiązu. Dziedziniec zamyka od 

wschodu budynek gospodarczy. Przez wąską furtkę prowadzi wejście do parku. 

Spory obszar na polanie przed północną elewacją dworu ogrodzono siatką 

i przeznaczono na ogródek jordanowski. Przy zachodniej granicy parku biegnie 

murowany parkan. Wzdłuż niego ciągnie się wąski pas zwartego zadrzewienia. 

Przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem a stawem położonym nieco dalej na wschód jest 

bardzo luźno zadrzewiona. Rośnie tu między innymi dąb szypułkowy odmiany 

piramidalnej, dwa buki czerwone i choina kanadyjska, a nad samym stawem wierzba 

płacząca.  
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 Staw ma nieregularny kształt wydłużony w kierunku północnym w jego 

północnej części znajduje się niewielka wyspa. Przy wschodnim brzegu zachowały 

się ślady po mostku prowadzącym dawniej na wyspę. Woda w stawie jest brudna, 

zaś północny brzeg ma grząskie i błotniste podłoże wytwarzane przez kaczki. Od 

stawu odchodzi rów przecinający park z zachodu na wschód i przy wschodniej 

granicy skręcający pod kątem prostym na południe. W kierunku północnym od 

miejsca gdzie rów łączy się ze stawem znajduje się niewielkie zagłębienie. Był to być 

może drugi mniejszy staw, w tej chwili już zupełnie wyschnięty.  

Północną granicę parku wyznacza ogrodzenie z siatki i zwarty pas 

zadrzewienia z zagajnikiem brzozowym przy północno-zachodnim skraju. Tereny 

między załamaniem rowy a okazałym podwórzem gospodarczym na południu 

porasta zdziczały sad. Nieco dalej w kierunku zachodnim pozostały ślady małego 

cmentarza. Sieć dróg na terenie parku ogranicza się do ścieżki okalającej staw, alejki 

przecinającej park z północnego zachodu na południowy wschód i jednej dróżki 

biegnącej przy północnej granicy parku. 

Na terenie parku występują 24 gatunki drzew/ w tym 5 gatunków drzew 

iglastych/ i 2 gatunki krzewów. Drzewa liściaste stanowią 90% ogólnej liczby drzew. 

Najliczniej reprezentowane są :  

- Betula verrucosa Ehrh./20%/ 

- Tilia cordata Mill./12%/ 

- Ascer platonoides L. /10%/ 

- Carpinus betulus L. /9,5%/ 

Wiek najstarszych drzew /lipy, buki/ ocenia się na około 100 lat. 

Runo jest zryte i zniszczone. Występuje chelidonium maius L. i Calium mollugo L. 

 
4.9.7. PRZYRODA CHRONIONA I JEJ ZASOBY 

 
 Na obszarze gminy Gruta prawna ochrona przyrody i krajobrazu 

reprezentowana jest zarówno przez formy wielkoobszarowe, to znaczy: rezerwat 

przyrody i obszary chronionego krajobrazu, jak również przez formy ochrony 

indywidualnej, czyli pomniki przyrody. Ponadto do chronionych elementów 

środowiska przyrodniczego należą: parki podworskie, lasy ochronne, przydrożne 

szpalery drzew, cmentarze. 
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4.9.7.1. Rezerwat „Dolina Osy” 

 
Na terenie gminy Gruta znajduje się część rezerwatu „Dolina Osy”. Rezerwat 

ten został utworzony 13 czerwca 1994 roku zarządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Całkowita powierzchnia rezerwatu 

wynosi 665,12 ha, z tego w gminie Gruta znajduje się 405,23 ha.  

Rezerwat „Dolina Osy” obejmuje koryto rzeki 

Osy oraz dno i zbocza jej doliny. Zbocza doliny 

są na całej długości w obszarze rezerwatu 

porośnięte lasami – wielogatunkowym lasem 

liściastym o charakterze grądu, buczyny i 

dąbrowy świetlistej. Podtopione fragmenty 

doliny zajmuje ols, a wilgotne podnóża zboczy – 

łęg olszowo-jesionowy. W dolnych partiach zboczy doliny występują liczne źródliska 

i wysięki wód gruntowych. Imponujące są zbocza doliny, które są wysokie nawet do 

60 m. Są one niezwykle strome i pocięte licznymi dolinami sprzyjającymi zachowaniu 

lasów w stanie zbliżonym do naturalnego. Ponadto las hamuje erozję zboczy i pełni 

funkcję biocenotyczną – stanowi naturalną ostoję zwierzyny. 

Na terenie rezerwatu w granicach gminy Gruta występują następujące formy 

geomorfologiczne: 

• fragmenty wysoczyzny morenowej, 

• mocno zdenudowane zbocza położone po południowej stronie rzeki, obniżone 

względem wysoczyzny od 5 do 10 metrów, 

• dolina Osy o głębokości do 40 m i szerokości od 300 - 400 m w zwężeniach 

doliny, do 600 – 700 m w północno – zachodnich częściach rezerwatu, 

• terasy rzeczne o wysokości 1,5 – 2,0 m, 2,5 – 4,0 m, 7,0 – 8,0 m, 14,0 – 16,0 m, 

• wcięcia erozyjne ukierunkowane poprzecznie do doliny, o długości do 1.000 m 

i głębokości ponad 30 m, którymi spływają wody roztopowe i po obfitych opadach 

deszczu. Ich działalność erozyjna zwiększyła się po zmeliorowaniu 

przylegających pól i odprowadzeniu wód do doliny. Są one przyczyną 

nadmiernego uwilgotnienia zboczy i powstawania licznych osuwisk oraz obrywów 

stromych skarp. 
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• Stożki napływowe formujące się u wylotu wcięć erozyjnych do doliny Osy. 

 
Wyodrębniono tu 8 głównych zespołów roślinnych: 

- Carici elongate-Alnetum – oles, 

- Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olchowy, 

- Fraxino-Ulmetum – łęg wiązowo-jesionowy, 

- Salicci-Populetum – łęg topolowo-wierzbowy, 

- Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny, 

- Aceri Tilietum – wielogatunkowy las zboczowy, 

- Melico-Fagetum – buczyna pomorska. 

 
Oles występuje w lokalnych zagłębieniach terenu, głównie w dolinie rzeki. 

W warstwie drzew dominuje olcha czarna, warstwę krzewów tworzą kruszyna 

i porzeczka czarna. 

Zbiorowisko roślin ma budowę kępkową. Wywyższone kępy formują się wokół 

pni drzew, rosną na nich turzyca długokłosa oraz niektóre gatunki borowe: borówka 

czarna i siódmaczek leśny. Dolinki porastają najczęściej: turzyca błotna, narecznica 

błotna, psianka słodkogórz, karbieniec pospolity, babka wodna, knieć błotna i inne. 

Łęg jesionowo-olchowy wykształcił się u podnóży stoków i w niszach 

źródliskowych. W warstwie drzew występuje głównie olcha czarna z domieszką 

jesionu. Jest to najbardziej zniekształcony pod względem składu gatunkowego 

zespół roślinny, gdyż wyeliminowany został jesion wyniosły. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest hodowla zwierzyny płowej (daniela i sarny) w nadmiernych ilościach. 

Jesion jest smakołykiem daniela. Zgryza on młode pędy i spałuje pnie (obgryza 

korę), olcha natomiast jest mu zupełnie obojętna. W ten sposób z upraw 

wyeliminowany został jesion, a pozostała olcha, często z odrośli. Kiedy rozpoczęto 

grodzić uprawy w dolinie Osy, wyrosły pierwsze młodniki jesionowe. 

Warstwę krzewów tworzy przede wszystkim dziki bez czarny i sporadycznie 

szakłak pospolity. 

W runie wyraźny jest aspekt wiosenny i letni, wiosną kwitnie śledzienica 

skrętolistna i ziarnopłon wiosenny, a latem dominują: przytulia czepna, pokrzywa 

zwyczajna, wiązówka błotna, niecierpek pospolity i inne.  W zespole tym występuje 
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także czosnek niedźwiedzi. Jest to jedno z trzech jego stanowisk na terenie ziemi 

chełmińskiej. 

Łęg wiązowo-jesionowy występuje na łagodnie pochylonych zboczach 

niektórych wcięć erozyjnych i u ich wylotu z doliny Osy. Wśród drzew dominują: wiąz 

polny, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły i dąb szypułkowy. W warstwie krzewów 

rosną: dziki bez czarny, szakłak, głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, porzeczka 

czerwona.  

 Runo jest bardzo bogate, wiosną kwitną między innymi: ziarnopłon wiosenny, 

zawilec gajowy, zawilec żółty, latem panują wysokie byliny. 

 Łęg wierzbowo- topolowy wykształcił się fragmentarycznie na trasie zalewowej 

wzdłuż rzeki. Największy fragment występuje naprzeciw młyna w Słupie. 

W drzewostanie występują przede wszystkim: topola czarna, topola biała, wierzba 

krucha i wierzba biała. 

 Grąd subkontynentalny jest zbiorowiskiem roślinnym, które zajmuje na terenie 

rezerwatu największą powierzchnię. Wykształcił się w trzech podtypach: grądu 

niskiego, typowego i wysokiego. Grądy niskie zajmują najniżej położone partie 

zboczy, siedliska umiarkowanie wilgotne zajmuje grąd typowy, a w górnych partiach 

zboczy, najbardziej suchych, wykształciły się grądy wysokie. Drzewostan tworzą: lipa 

drobnolistna, dąb szypułkowy, buk zwyczajny, klon pospolity, grab zwyczajny, wiąz 

górski, jawor. W podszycie rosną: trzmielina brodawkowata, trzmielina europejska, 

leszczyna, głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, wiciokrzew suchodrzew, dereń 

świdwa, wawrzynek wilczydełko i inne. 

 Runo jest niezwykle bogate i w zależności od pory kwitnienia tworzy kilka 

aspektów. Występują tutaj: kokorycz pusta, zawilec żółty, zawilec gajowy, groszek 

wiosenny, miodunka ćma, czyściec leśny, szczyr trwały, gajowiec żółty i inne. 

 Wielogatunkowy las zboczowy wykształcił się fragmentami w niektórych 

jarach. W grądzie zboczowym wśród drzew dominują klon pospolity i lipa 

drobnolistna. Występują tu także: klon polny, wiąz górski i dąb szypułkowy. 

Z krzewów rosną: wiciokrzew suchodrzew, trzmielina europejska, dereń świdwa, 

berberys pospolity, głóg jednoszyjkowy. 

 W runie spotykamy: fiołka przedziwnego, miodunkę ćmą, miodunkę plamistą, 

kopytnika pospolitego, kokorycz pełną. 
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Buczyna pomorska zajmuje –płaskie lub faliste fragmenty przylegającej do 

doliny wysoczyzny morenowej. W drzewostanie panuje buk z niewielką domieszką 

dębu szypułkowego, klonu pospolitego i lipy drobnolistnej. W runie dominują trawy 

z charakterystyczną dla buczyny pomorskiej perłówką jednokwiatową oraz 

prosownicą rozpierzchłą, wiechliną gajową, zachyłką trójkątną, zawilcem gajowym, 

gajowcem żółtym. 

 W rezerwacie rośnie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych: lilia 

złotogłów, wawrzynek wilczydełko, storczyk szerokolistny, podkolan biały, podkolan 

zielonawy, listera jajowata, gnieźnik leśny, przetacznik górski, ułudka leśna, 

niezapominajka leśna, jaskier kaszubski, pluskwica europejska, zdrojówka 

rutewkowata, czosnek niedźwiedzi, perłówka jednokwiatowa, zachyłka trójkątna, 

paprotnica krucha. 

 Na obszarze rezerwatu występuje 60 gatunków ptaków. Do niewątpliwych 

osobliwości należy orlik krzywy, który od wielu lat gnieździ się w dolinie Osy 

i znajduje tam rzadko już spotykane siedliska przeplatających się łąk i lasów. 

Z innych ptaków drapieżnych występują: myszołów, jarząb, gołębiarz, kania czarna 

i kania ruda, błotniaki stawowy i zbożowy, trzmielojad, kobuz, krogulec i pustułka. 

 W 1989 roku zaobserwowano na terenie rezerwatu pierwsze ślady żerowania 

bobrów. (Chrapkowski B. 1998) 

 
4.9.7.2. Obszary Chronionego Krajobrazu 

 
 Obszary chronionego krajobrazu to, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 

z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880) „obszary, które obejmują 

wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. 

Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan względnej równowagi 

ekologicznej systemów przyrodniczych”. Na terenie gminy Gruta znajdują się 2 tego 

typu obszary: „Strefa krawędziowa doliny Wisły” oraz „Obszar doliny Osy i Gardęgi”. 

Łączna powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy Gruta 

wynosi 2.500 ha, co stanowi ponad 20 % powierzchni ogólnej gminy. Obszary 

chronionego krajobrazu nie podlegają rygorystycznym reżimom ochronnym, 

a zasady gospodarowania w ich obrębie określają przepisy wyżej wymienionego 

rozporządzenia, między innymi zakazuje się lokalizacji obiektów przemysłowych 
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i rolniczych uciążliwych dla środowiska, nakazuje się zachowanie i pomnażanie 

zasobów zieleni przez zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej, stref 

zboczowych, dolin i rynien, aby maksymalnie ograniczyć przekształcenia powierzchni 

ziemi i zmiany stosunków wodnych, a w zagospodarowaniu turystycznym 

i rekreacyjnym terenów kierować się normatywami chłonności i pojemności 

turystycznej. 

 
„Obszar doliny Osy i Gardęgi” obejmuje głęboko wcięte w wysoczyznę morenową 

doliny rzeczne z silnie wyrzeźbionymi strefami zboczowymi i kompleksy leśne w ich 

otoczeniu. Obszar ten obejmuje północną część terenu gminy Gruta o powierzchni 

2.290 ha. W obrębie obszaru znajduje się południowa część doliny Osy 

odznaczająca się zróżnicowaną rzeźbą terenu, która w połączeniu z bogatą florą 

i fauną, bogactwem zasobów kulturowych i brakiem większych zagrożeń środowiska 

stwarza unikalny krajobraz o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych, kulturowych 

i historycznych. 

„Obszar strefy krawędziowej doliny Wisły”, to niewielki zachodni fragment gminy 

o powierzchni 260 ha (rejon wsi Pokrzywno). Obejmuje on niezwykle urozmaiconą, 

o dużych deniwelacjach terenu strefę krawędziową doliny Wisły wraz z kompleksami 

leśnymi i obiektami dóbr kultury (m.in. ruiny zamku w Pokrzywnie). 

 
4.9.7.3. Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy 

 
 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 880., wśród nowych form indywidualnej ochrony przyrody, wprowadza 

pojęcie „zespołu przyrodniczo – krajobrazowego”. Według powyższej ustawy, zespół 

przyrodniczo – krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych 

fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości 

estetycznych. 

 W zespołach przyrodniczo – krajobrazowych chroni się: konfigurację terenu, 

stosunki wodne, charakter i skład gatunkowy drzewostanu, runo, a także 

występujące na tym terenie zabytki kultury. Wartości te wzbogacają obszar poddany 

ochronie, a równocześnie zapewniają mu wyższą rangę i atrakcyjność. 
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 Na terenie opisywanego obszaru uznano jeden zespół przyrodniczo – 

krajobrazowy, dnia 15 maja 1998 roku, Rozporządzeniem Wojewody Toruńskiego 

nr 8/98. Jest to: „Słupski Gródek nad Osą” o powierzchni 4,78 ha, w miejscowości 

Słupski Młyn. 

 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Słupski 

Gródek nad Osą”, obejmuje fragment drzewostanu 

porastającego krawędź wysoczyzny, poprzecinanej 

licznymi jarami. W drzewostanie występuje sosna, dąb 

i lipa w wieku około 120 lat. Na terenie zespołu znajduje 

się grodzisko zamieszkałe od X do początków XIII wieku 

oraz od XIV do początków XV wieku. (Chrapkowski B. 

1998) 

 
 
4.9.7.4. Pomniki Przyrody 

 
 Obowiązująca aktualnie USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880.), tak definiuje „pomnik przyrody”: 

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupienie o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej 

i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa 

i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 

głazy narzutowe, jaskinie”. 

 Na terenie gminy Gruta uznano 18 pomników przyrody ( Tabela 29). 

 
TABELA 29. Wykaz pomników przyrody w gminie Gruta 

Lp Rodzaj pomnika przyrody Obwód 
[cm] 

Wysokość 
[m] Określenie położenia pomnika Rok 

uznania 

1. skupienie 2 dębów 
szypułkowych „Adam i Ewa” 582, 443 25 

leśnictwo Orle oddz. 187 h, 
Słupski Młyn przy szosie Gruta – 
Łasin 

1954 

2. 
skupienie 5 drzew 
-dąb szypułkowy 
- 4buki pospolite 

 
482 

356-427 

 
32 

25-30 
Mełno w parku 1954 

3. dąb szypułkowy 408 18 Na terenie stacji PKP Nicwałd 1959 

4. skupienie 3 dębów 
szypułkowych 300-380 27-30 Nicwałd w parku 1979 
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5 Sosna pospolita 333 29 Słupski Młyn – leśnictwo Orle – 
oddział 232 k 1981 

6. topola biała 530 33 leśnictwo Orle oddział 236g 1981 

7. skupienie 7 buków pospolitych  288-347 30-38 Leśnictwo Orle oddz.256i 1981 
8. dąb szypułkowy 396 27 Słupski Młyn (nad Osą) 1982 
9 Jodła pospolita 115 28 Leśnictwo Orle 1982 
10. Jarząb brekinia 119 17 leśnictwo Orle - oddz. 254 f 1982 
11. dąb szypułkowy 360 26 Jasiewo w parku 1982 

12. 
Skupienie 2 drzew: 

- dąb szypułkowy 
- lipa drobnolistna 

 
340 
337 

 
21 
26 

Jasiewo w parku 1983 

13. Dąb szypułkowy („Dąb 
Pokorskiego”) 295 26 Leśnictwo Słup k/leśniczówki – 

oddział 236 b 1983 

14. dąb szypułkowy 501 30 leśnictwo Orle -oddz.258 b 1988 

15. Jarząb brekinia 187 25 leśnictwo Orle -oddz.257f 1994 

16. Buk pospolity 512 32 leśnictwo Orle -oddz.261d 1996 

17. Skupienie 3 jarzębów brekini 89-126 18-20 leśnictwo Orle -oddz.261c 1996 

18. 

Skupienie 37 drzew:  
- limba,  
- 2 świerki pospolite,  
- 2 buki pospolite z bluszczem, 
- buk pospolity, 
- 2 buki pospolite-forma 
skąponerwowa 
-14 dębów szypułkowych 
- głóg jednoszyjkowy 
- jesion wyniosły 
- klon zwyczajny 
- 2 lipy drobnolistne 
- choinka kanadyjska 
- 3 cypryśniki błotne 
- jodła kaukaska 
- 2 sosny wejmutki 
- robinia akacjowa 
- 2 orzechy czarne 

 
195 

350, 302 
296, 345 

270 
429, 515 

 
290-536 

154 
354 
357 

340-391 
255 

263-351 
336 

235-267 
287 
268 

 
12 
25 
18 
19 
19 
 

19-24 
11 
22 
21 
22 
24 

13-19 
26 
23 
21 
22 

Mełno w parku 1998 

Źródło: Gmina Gruta 

 

 Ochrona pomników przyrody polega na wprowadzeniu następujących 

zakazów: 

• wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, 

• zrywania pączków, owoców, kwiatów i liści, 

• zanieczyszczenia terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew, 

• umieszczania tablic, napisów i innych znaków, 

• wchodzenia na drzewa, 

• wznoszenia budowli i prowadzenia instalacji w pobliżu drzew 
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4.9.7.5. Użytki Ekologiczne 

 
 Użytki ekologiczne są indywidualną formą ochrony przyrody, wprowadzoną 

Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku (obecnie już nie 

obowiązującej). Zgodnie z postanowieniami aktualnej Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych 

i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka 

wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 

roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. 

 Celem wprowadzania tej formy ochrony jest konieczność zachowania 

pozostałości ekosystemów naturalnych i subnaturalnych, stanowiących o sieci 

połączeń ekologicznych pomiędzy najcenniejszymi przyrodniczo obszarami oraz 

zachowanie możliwie największej różnorodności. 

 Wprowadzanie użytków ekologicznych ma poważne znaczenia gdyż wypełnia 

istotną lukę w systemie ochrony przyrody i umożliwia służbom konserwatorskim 

ochronę ekosystemów. 

 Uznanie za użytki ekologiczne izolowanych dotychczas niewielkich 

powierzchni, umożliwia często ich przetrwanie. 

 Na terenie gminy Gruta znajduje się 15 obiektów uznanych za użytki 

ekologiczne Rozporządzeniem nr 10/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 

roku (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego Nr 16, poz. 88). 

Na omawianym obszarze są to śródleśne łąki oraz bagna, będące 

pozostałością ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych 

zasobów gatunkowych i środowiskowych. Ich wykaz zawiera tabela poniżej. 

 
TABELA 30. Wykaz użytków ekologicznych na terenie gminy Gruta wg stanu na dzień 01.01. 1997r. 

Lp. Nr rejestru 
wojewódzkiego 

Obręb 
leśny Oddział

Obręb 
ewiden- 

cyjny 
Działka 

nr 
Powierzchnia 

w [ha] Opis 

1 U 469 Chełmno 17b Pokrzywno 106 2,73 bagno 
2 U 479 Chełmno 28a Mełno 113 3,08 bagno 
3 U 480 Chełmno 28d Mełno 113 3,03 bagno 
4 U 481 Chełmno 29c Mełno 105/106 30,28 jezioro 
5 U 482 Chełmno 30d Gruta 37 0,40 bagno 
6 U 483 Chełmno 30h Gruta 37 0,65 bagno 
7 U 484 Chełmno 30i Gruta 39 0,36 bagno 
8 U 485 Chełmno 30o Gruta 37 0,33 bagno 
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9 U 486 Chełmno 31b Mełno 127/7 0,74 bagno 
10 U 487 Chełmno 31f Mełno 97 7,12 bagno 
11 U 488 Chełmno 31m Mełno 122 0,74 bagno 
12 U489 Chełmno 31p Mełno 122 0,40 bagno 

13 U620 Jamy 241i Słup 90/6 1,10 łąka 
śródleśna 

14 U623 Jamy 268 l Dąbrówka 
Królewska 1./1 0,13 bagno 

15 U624 Jamy 268 m Dąbrówka 
Królewska 1./1 0,10 bagno 

                                                                                Razem     51,19 ha 
 

 
4.9.7.6. Parki Dworskie 

 
Sieć zespołów dworsko-parkowych, znajdujących się na terenie gminy Gruta 

podlega ochronie na podstawie przepisów Ustawy o ochronie dóbr kultury, gdyż są 

one wpisane do rejestru zabytków. Parki te, znajdują się w następujących 

miejscowościach: Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno, Orle, Salno. 

Wymienione wyżej obiekty zostały szczegółowo opisane w pk. 4.9.6. tego 

rozdziału. 

 
4.9.7.7. Lasy Ochronne 

 
 Lasy ochronne – zaliczamy do nich te lasy, które ze względu na warunki ich 

otoczenia mają duże znaczenie przez samo ich występowanie w krajobrazie. 

Znaczenie ich polega na wpływie jaki wywierają na glebę, klimat i obieg wód, 

a pośrednio na inne gałęzie produkcji poza leśnictwem oraz na stosunki zdrowotne 

obszaru gdzie występują. Do grupy lasów ochronnych zalicza się także te lasy, które 

ze względu na swe pochodzenie, skład budowę oraz inne cechy mają szczególną 

wartość dla nauki, dla ochrony resztek pierwotnej przyrody, lub dla piękna 

krajobrazu.  

Na terenie gminy Gruta lasy ochronne występują w kompleksie lasów 

porastających zbocza doliny Osy, głównie na terenie Rezerwatu „Dolina Osy” oraz 

w mniejszych i większych płatach po jego zachodniej stronie na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi. Lasy ochronne pełnią tu funkcję 

glebochronną, ponieważ porastają one spadziste zbocza jarów i wąwozów. W ten 

sposób ograniczają one degradującą działalność erozji wodnej. Ich funkcja 
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wodochronna polega na ochronie rzeki Osy i cieków do niej spływających przed 

zanieczyszczeniem. Las ten bowiem prawie na całym odcinku doliny rośnie wzdłuż 

Osy. Podwyższają one estetykę krajobrazu i polepszają mikroklimat. Lasy ochronne 

tu występujące zwłaszcza na terenie rezerwatu mają duże znaczenie dla nauki, jako 

że znajduje się tu wiele osobliwości przyrodniczych. (Dane uzyskane z Nadleśnictwa 

Jamy). 

 
4.10. ANALIZA WSKAŹNIKOWA STANU ŚRODOWISKA 
 

Na podstawie sporządzonej analizy obecnego stanu środowiska gminy 

wyznaczono lokalne wskaźniki środowiskowe. Wskaźniki te mają być podstawą 

oceny poprawy środowiska i oceny jakości życia mieszkańców gminy, a także 

umożliwić okresową weryfikację podejmowanych działań. 

 
TABELA  31. Wskaźniki środowiskowe i zrównoważonego rozwoju gminy  

Oceniany element Wskaźnik Jednostka  
miary 

Stan 
obecny 

1 2 3 4 
Infrastruktura 

Liczba komunalnych ujęć wody  szt 8 
Stacje uzdatniania wody szt 4 

Ujęcia wód 

Wydajność komunalnych ujęć wody m3/h 777,2 
Zużycie wody Produkcja wody  m3/h 290,4 

Długość sieci wodociągowej  km 196,9 
Liczba przyłączy wodociągowych szt 1114 

Sieć wodociągowa 

Procent mieszkańców objętych siecią 
wodociągową 

% ogółu ludności 94 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy km 7,6 
Wskaźnik skanalizowania gminy (K) 
K = 1 000 x dł. sieci kanalizacyjnej/liczba 
mieszkańców gminy 

K 11,26 

Wskaźnik proporcji dł. sieci kanalizacyjnej do 
dł. sieci wodociągowej 

- 0,04 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt 180 
Liczba przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków 

szt 289 

Oczyszczanie ścieków 

Liczba szamb szt 228 
Stacje bazowe telefonii 
komórkowej 

Ilość stacji na terenie gminy szt. 1 

Zasoby środowiska przyrodniczego 
Zasoby geologiczne – ilość złóż [tyś. Mg] 1 Rzeźba terenu i budowa 

geologiczna Powierzchnia terenów zrekultywowanych ha 0 
Wody podziemne Jakość wód ujmowanych  % wód ujmowanych 

nie spełniających 
jakości według PPIS 

0 

Jakość cieków wodnych Klasa czystości wód II, III i PK Wody powierzchniowe  
Ilość jezior z ustaloną klasą czystości 
(przeprowadzone badania) 

szt. 7 
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1 2 3 4 
Ilość przebadanych kąpielisk (sezon 
turystyczny maj – wrzesień) 

szt. 0 

Ilość ustanowionych stref ciszy na jeziorach szt. 0 

 

Długość linii brzegowej wyznaczonej dla 
zbiorników i cieków wodnych 

km 0 

Udział gleb bardzo kwaśnych  % 7 
Udział użytków rolnych w całkowitej 
powierzchni gminy 

% 82,37 
Gleby 

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych 
gleb (grunty rolne): 

 I 
 II 
 III 
 IV 
 V 
 VI 

% ogólnej 
powierzchni 

 
 

0,0 
0,1 

67,6 
28,6 
2,8 
0,9 

Ilość pozwoleń na emisję szt. 0 Powietrze atmosferyczne 
Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji (wg 
pozwoleń) dla wskaźników 
- SO2
- NO2
-CO 
- pył całkowity 

[Mg] 0 

Liczba instalacji działających w oparciu o 
energię odnawialną 

szt. 1 Odnawialne źródła energii

Powierzchnia upraw roślin energetycznych ha 0 
Środowisko akustyczne Ilość pozwoleń na emisję hałasu szt. 0 

Liczba rezerwatów  szt 1 
Liczba rezerwatów posiadających plany 
ochrony  

szt 0 

Ilość Obszarów Chronionego Krajobrazu szt 2 
Liczba użytków ekologicznych szt 15 
Liczba pomników przyrody szt 18 
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

% powierzchni 
 gminy 

8,47 

Zespoły Przyrodniczo-krajobrazowe szt 1 

Przyroda 

Parki wiejskie szt 15 
Edukacja ekologiczna 

Ilość przeprowadzonych akcji edukacyjnych szt 2 Edukacja ekologiczna 
Ilość ścieżek rowerowych szt 1 
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Program Ochrony Środowiska Gminy Gruta  
 

Well ington PR

 

OCENA I ANALIZA STANU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
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