Piecki
r e z e r wa t p r z y r o d y

Ścieżka dydaktyczna
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Rezerwat

przyrody

„Piecki”

Rezerwat został utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 91/2001). Jego powierzchnia wynosi 19,42 ha. Wokół rezerwatu utworzono strefę ochronną - otulinę obejmującą obszar
92,89 ha. Rezerwat położony jest na terenie gminy Brusy, przy drodze Czernica - Asmus - Laska, 7 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236 Brusy - Konarzyny. Grunty wchodzące w skład rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Przymuszewo. W skład rezerwatu wchodzą jeziora: Piecki, Piecki Małe,
Kaczewo oraz torfowiska, bory bagienne i bory świeże. Utworzono
go w celu ochrony oraz zachowania flory i zbiorowisk roślinnych typowych
dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, świeżych i bagiennych
borów sosnowych z gatunkami roślin chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem.
Z cennych gatunków flory występują tutaj: rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna, bażyna czarna, widłak jałowcowaty, widłak
goździsty, bagno zwyczajne, żurawina drobnoowockowa, lobelia jeziorna,
poryblin jeziorny, grzybienie białe, storczyki, turzyca bagienna, fiołek torfowy.
W otulinie rezerwatu wyznaczono ścieżkę dydaktyczną przeznaczoną dla ruchu pieszego. Przy najciekawszych miejscach postawiono tablice
edukacyjne /patrz okładka/. Ścieżka ma ok. 2 km długości, a jej przejście
zajmuje ok. 60 min.
Typy siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie wyznaczenia
obszarów Natura 2000 w rezerwacie Piecki przedstawia mapa.
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Jezioro Piecki
Piecki

to mały (6,54 ha), dość płytki (6,0 m - max. głębokość), bezodpływowy
zbiornik. Zajmuje zagłębienie terenu o charakterze wytopiskowym. Prawie na całej
długości linii brzegowej zbiornik ten otoczony jest borem świeżym. Jedynie przy
brzegu południowym, obserwujemy zbiorowiska przejściowotorfowiskowe, a przy
brzegu zachodnim, niewielki pas olszyny. Roślinność przybrzeżna jest słabo wykształcona. Tworzą ją rozproszone szuwary z turzycą dzióbkowatą i nitkowatą.
Od strony wschodniej dominują płaty trzciny z domieszką pałki szerokolistnej.

Jezioro oligotroficzne i oligohumusowe. Woda zbiornika ma odczyn
kwaśny, jest uboga w wapń i substancje odżywcze. Charakteryzuje ją także niska
przejrzystość wody, będąca efektem wysokiego poziomu chlorofilu oraz napływu dużej ilości kwasów humusowych. Natlenowanie wody maleje wraz ze wzrostem głębokości. Przy dnie jest minimalne.
Piecki jest jeziorem lobeliowym. Jeziora lobeliowe wyróżnia się na podstawie obecności gatunków wskaźnikowych, jak lobelia jeziorna, poryblin jeziorny,
brzeżyca jednokwiatowa. Wystarczającym kryterium zaliczenia jeziora do tej grupy
jest obecność w nim przynajmniej jednego z wyżej wymienionych gatunków roślin.
W Pieckach odnotowano obecność lobelii i poryblinu. Brzeżycy nie znaleziono.
Jeziora lobeliowe to zbiorniki, których na terenie Polski jest niewiele. Pomorze może

poszczycić się największą liczbą tych jezior. Ze względu na postępującą eutrofizację,
liczba jezior lobeliowych zmniejsza się. Ubywanie stanowisk ze skąpożywnymi składni-

kami jezior lobeliowych jest skutkiem oddziaływań antropogenicznych, głównie zwiększania żyzności i podnoszenia odczynu wody w jeziorach. Proces starzenia jezior lobeliowych przebiega w dwóch kierunkach: w stronę jezior dystroficznych lub eutroficznych.

Zagrożenia:
• eutrofizacja

jezior, czyli wzbogacanie się
zbiorników wodnych w substancje odżywcze
- pierwiastki biogenne, powodujące nadmierną
produkcję biomasy glonów, co objawia się tzw.
zakwitem glonów;

• acydyfikacja

czyli nadmierne zakwaszanie

jezior;

• kalcyfikacja

- dostarczanie związków wapnia np. z pól uprawnych;

• humizacja wzbogacanie jezior w substancje
humusowe z odwadnianych torfowisk;

• niszczenie roślinności w jeziorze i jego bezpośrednim otoczeniu;
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Lobelia jeziorna

Bór

sosnowy świeży

Suboceaniczny bór sosnowy świeży Leucobyro - Pinetum jest najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem w Polsce. Jego suboceaniczny wariant zajmuje rozległe tereny zachodniej i środkowej, a także południowej Polski, w tym
na Pomorzu Środkowym i Zachodnim. Jest bardzo rozpowszechniony w Borach
Tucholskich.
Drzewostan tworzy sosna zwyczajna

z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej. W
niektórych postaciach mniejszą, a czasami większą
rolę odgrywa świerk, którego występowanie na
tym obszarze związane jest z człowiekiem. Warstwę podszytu stanowią rozmieszczone pojedynczo
lub w niewielkich grupach takie gatunki jak: jarząb
pospolity, jałowiec pospolity, dąb bezszypułkowy, a Kwiatostany sosny
na terenach bardziej uwilgotnionych, kruszyna pospolita. Runo leśne zespołu Leucobyro - Pinetum tworzą: borówka czarna i brusznica, mchy: bielistka sina, rokiet pospolity, gajnik lśniący oraz widłoząb miotlasty,
towarzyszą im wąskoliściowe trawy: kostrzewa owcza i śmiałek pogięty. Podłoże
stanowią gleby typu bielicoziemne, tworzące się na podłożu piaszczystym pochodzącym z okresu czwartorzędu. Próchnica słabo rozkładająca się typu butwina.

Bór świeży
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Lasy są naturalnym filtrem,
który pochłania szkodliwe substancje emitowane
przez fabryki. Stanowią
osłonę dla gleb, nie dopuszczając do ich erozji czy
wyjałowienia.

Wzmacniają
brzegi
wód. W górach, są zaporą
dla lawin i osuwisk. Pełnią
także funkcję wiatrochronną - zmniejszają siłę wiatru,
który hula wśród osiedli
ludzkich i na polach.

Bielistka sina

Tworzą swoisty
mikroklimat.
Leśne powietrze przesycone jest olejkami
eterycznymi, korzystnie wpływającymi na
drogi oddechowe.
Grzyby czy też borówkę czernicę niejeden z nas lubi zbierać,
a przede wszystkim
konsumować, a to
przecież także „dary”
lasu.

Borówka czernica

Borówka brusznica
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Podejmujmy
więc takie
działania,
które pozwolą
cieszyć się
obecnością
lasów
w naszym
krajobrazie
przez kolejne
stulecia.

Jezioro Kaczewo
Jest to zbiornik bezodpływowy
o wydłużonym kształcie, zorientowany w kierunku wschód - zachód.
Jego powierzchnia to 3,11 ha, maksymalna głębokość 3,5 metra. Jest
to jezioro dystroficzne, odznaczające się wodą kwaśną, ubogą w wapń
i substancje odżywcze, a zasobną
w związki humusowe. Otoczony
jest pasem pła nasuwającego się na
taflę wody, utworzonego z torfowców
/m.in.
błotnego,
magellańskieTorfowisko przejściowe
go/,
które
stopniowo
przechodzi w bór bagienny. Z roślin chronionych, rzadkich i ginących rosnących w pobliżu tafli wody Kaczewa należy wymienić: fiołek torfowy,
bagno zwyczajne, żurawinę drobnoowockową, widłaka jałowcowatego,
widłaka goździstego, modrzewnicę zwyczajną, rosiczkę okrągłolistną.

W linii brzegowej i litoralu rośnie: siedmiopalecznik błotny, tojeść bukietowa, bobrek
trójlistkowy, skrzyp bagienny, ponikło błotne.

Na lustrze wody

obserwujemy rośliny
o liściach pływających, mocno zakorzenionych
w dnie: rdestnicę pływającą, grzybienie białe.
W części zachodniej Jezioro Kaczewo przechodzi w rozległe torfowiska przejściowe i wysokie.

Torfowiska, „bagna” są miejscem wystę-

powania cennych, rzadkich gatunków roślin.
Poza tym są to miejsca, które mają zdolność
Torfowiec magellański
gromadzenia dużej ilości wody, a tym samym
wpływają bardzo korzystnie na bilans wodny terenów przyległych - stabilizują poziom wód gruntowych. Torfowiska to swoiste archiwa świadczące
o przeszłości ekologicznej okolicy.

Torfowiska przejściowe

najczęściej spotykane są wokół małych, dystroficznych zbiorników wodnych (sucharów), gdzie na taflę wody zbiorników
nasuwa się kożuch - pło, zbudowany z torfowców. Zasilane są wodami opadowymi, gruntowymi oraz częściowo powierzchniowymi. Z flory występują
gatunki nisko jak i wysokotorfowiskowe. Z torfowców dominuje torfowiec
odgięty, który tworzy mszar dywanowy.

6

Torfowisko przejściowe
pło mszarne otaczające
jeziorko dystroficzne.

Torfowiska wysokie przede wszystkim rozwijają się w miejscach bezodpływowych. Zasilane są wyłącznie wodami opadowymi. Podstawowym
elementem torfowiska wysokiego są masowo rozwijające się torfowce (magellański, brunatny i inne) - tworzące mszar, który stanowi mozaikę kęp
i dolinek. Z torfowiskami wysokimi związane są krzewinki: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, rosiczki, gatunki z rodziny turzycowatych.

Torfowisko wysokie
kopuła torfowa o bezleśnym lub zarośniętym
centrum przy luźnym zwarciu drzew,
okolonym borami bagiennymi.

WYDAWCA:

Zaborski Park Krajobrazowy • 89-606 Charzykowy, ul. Turystyczna 10
tel./fax: (052) 39 609 64 • www.zaborypark.eco.pl • e-mail: zaborypk@poczta.onet.pl

Tekst:

Aleksandra Wysocka, Mariusz Grzempa

Zdjęcia:

Aleksandra Wysocka , Stanisław Sumiński, Witold Winkowski,

Ryciny:

Aleksandra Wysocka, Mariusz Grzempa

Skład i druk:

Drukarnia „STANDRUK”, Chojnice, tel. (052) 39 743 32.

Wydano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wszelkie prawa zastrzeżone
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Zapraszamy do zwiedzania ścieżki dydaktycznej
Rezerwat Przyrody Piecki
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