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Wi e r z y c a

-Rospudą Pomorza

Tajemnica Wierzycy
Gdy noc wybiera się na bal
I wkłada piękny, gwiezdny szal
Ty wtedy przymknij swe zmęczone oczy
Usiądź nad Wierzycą, wsłuchaj się w śpiew nocy
A gdy już zrozumiesz mowę naszej rzeki
W nurcie ujrzysz kościół, jego szczyt niedaleki
Świątynię przed laty wznieśli tu Krzyżacy
W dzielnej bitwie zdobyli go nasi rodacy
Gdy ostatni liść w jej nurcie utonie
Odlecą gęsi, tworząc klucz na niebie
Wierzyca płynąc, cicho przekonuje Ciebie:
Najpiękniejsze na świecie jest właśnie Kociewie
Barbara Kozłowska (Gniew), lat 11

N

N u r t z g ó r,

piękno z Rospudy

D l a mi ł ośni ków pr z y ro dy D olina Wi e r z y c y
to prawdziwy raj.

W

ierzyca to rzeka o długości 160
kilometrów stanowiąca lewy
dopływ Wisły. Rzeka o charakte-

rze górskim, cechująca się licznymi meandrami. Na całym odcinku nieujarzmiona, dzika
i tętniąca życiem. Przyrodnicy nazywają ją
„Rospudą Pomorza”. Zachwyca bogactwem
przyrodniczym, w dużej części jeszcze nie
rozpoznanym. Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej w dolinie tej rzeki. Wierzyca przyciąga
jak magnes – wędkarzy, miłośników ptaków,
kajakarzy. To właśnie ci ostatni najpełniej
poznają jej piękno. Krajobraz Doliny Wierzycy
zachwyca swą malowniczością. Podziwiać
go możemy z licznych mostów lub ze wzgórz

Strzyżyk jest najmniejszym
ptasim mieszkańcem Doliny
W i e r z y c y. Wa ż y o k . 5 g .

morenowych w okolicach Gniewu. Jednak
dopiero będąc w kajaku i płynąc wraz z nurtem rzeki, poczujemy prawdziwe jej tętno.
Nurt jest tak silny, że kajak niemal płynie
sam. Wierzyca ma charakter rzeki górskiej,
więc trzeba być w gotowości, by nie wpaść na
kamienie albo nie zahaczyć o pochylone lub
powalone drzewo. Meandry nurtu i dynamika rzeki nie pozwolą nam zasnąć podczas
spływu.

F

enomen Wierzycy polega na tym, że
pomimo swojego uroku, bogactwa
flory i fauny, szczególnie ryb (pstrągi,
łososie, trocie wędrowne, lipienie), nie jest
turystycznie obleganą rzeką. Taką była też
Rospuda, do czasu, gdy stała się sławna za
sprawą konfliktu ekologów z mieszkańcami
i drogowcami. W Wierzycy woda również nie
płynie spokojnie. Ichtiolodzy, wędkarze i ekolodzy walczą z kłusownictwem, które szczególnie nasila się jesienią. Rzece zagrażają też
coraz liczniejsze elektrownie wodne, które
uniemożliwiają rybom swobodną wędrówkę

na tarło (Brodzkie Młyny, Klonówka). W parze
z nowymi elektrowniami nie idą niestety
przepławki umożliwiające migrującym rybom
ominięcie tam. To tak jakby krwiobieg
u człowieka został sztucznie zatamowany.
Dolina Wierzycy potrzebuje natychmiastowych i aktywnych działań na rzecz jej
ochrony. Istnieje pilna konieczność budowy
przepławek dla wędrownych gatunków ryb.
Obecnie jest tak, że zniszczenia w ekosystemie rzeki powodowane przez małe elektrownie wodne są znacznie większe niż korzyści
energetyczne.

Wi e r z y ca – r z eka ( praw i e ) w olna o d b etonu .

Elektrownie wodne bez przepławek
dla wędrownych gatunków ryb są
śmiertelną przeszkodą.

O

Ocalić jej piękno

W

Wo d a
źródłem życia

J

eszcze kilkanaście lat temu Wierzyca
uważana była za bardzo zanieczyszczoną
rzekę. Obecnie sytuacja uległa znaczącej
poprawie. Wciąż jednak największe ośrodki
takie jak Starogard Gdański i Pelplin zanieczyszczają rzekę. Samorządy gmin położonych
nad Wierzycą zaczęły dostrzegać w rzece
i jej dolinie szansę na rozwój zrównoważonej
turystyki. Jednak, aby plany te realizować
wszyscy, bez wyjątków, muszą zaprzestać

zatruwania rzeki. W przeciwnym razie
Wierzyca znowu stanie się lokalnym ściekiem.
Dolina Wierzycy dla wielu wędkarzy i miłośników przyrody to coś więcej niż rzeka. To
swoista świątynia, którą odwiedzają niemal
codziennie i którą chronić będą za wszelką
cenę. Miejmy nadzieję, że wizja dzikiej, tętniącej życiem rzeki zwycięży z pojawiającymi
się wizjami rzeki przynoszącej zyski niczym
rybny staw hodowlany.

O

Obszary
chronione

Wi d ok na meandr uj ącą r z ekę w okoli cach
Brodów Pomorskich (gmina Gniew)

D olina Wi e r z y c y j est ni eo d ł ąc z ny m
elementem panoramy Gniewu.

G

niewski Obszar Chronionego Krajobrazu (Gniewski OChK) utworzony
został w 1994 roku w celu ochrony
obszarów cennych przyrodniczo. Stanowi
końcowy odcinek Wierzycy od Janiszewa (gm.
Pelplin) aż do jej ujścia do Wisły w okolicach
Gniewu. Na ochronę zasługuje tu cała dolina
rzeki wraz z zalesioną wysoczyzną morenową. Obszar ten charakteryzuje się zróżnicowaniem flory i fauny. Gniazdują tu m.in.
nurogęsi, samotniki, zimorodki i derkacze. To
ważny korytarz ekologiczny dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. Podczas
ich migracji Wierzyca stanowi szlak wędrówki
z zachodu na wschód (wiosną) i ze wschodu
na zachód (jesienią), dla tysięcy gęsi, żurawi, ptaków siewkowatych i małych ptaków
śpiewających. Dla jednych jest to tylko trasa
przelotu, dla innych również miejsce postoju, odpoczynku
i żerowania. Szczególnie widowiskowo wygląda jesienna wędrówka żurawi i gęsi. Ptaki ciągną w kluczach
na zachód, a w dolinie rozbrzmiewają wtedy klangor i gęganie.

Derkacz, najbardziej
skryty mieszkaniec
D o l i ny.

Z n u r t e m n a t u r y…
„Ten, kto domaga się cudów, żąda, by natura
przerwała ich nieustanny ciąg”.
Na Wierzycy, nad Wierzycą i wokół Wierzycy
fascynujący świat krajobrazów, miejsc, żywych
istot jest przebogaty i gotowy urzec każdego,
wrażliwego na piękno obserwatora. To świat,
który potrafi uwieść swą urodą o każdej porze
roku, bo klimat tu przyjazny – lata rześkie,
a zimy łagodne. Ekosystem regionu zaskakuje
swoją różnorodnością, a skarbów przyrody jest
nad Verissą bez liku. Nurt natury chlupocze
echem od serca rzeki po przyrzeczne pejzaże.
Woda przynosi ze sobą wilgotną rześkość, w
okolicznych lasach powraca w zmęczone cywilizacją płuca świeży i zdrowy oddech, wzmacniany żywicznym aromatem, a cisza i spokój ukoją
tu nawet najbardziej skołatane nerwy.
Na całej swej długości Wierzyca przetacza
się licznymi i malowniczymi meandrami oraz
rozlewiskami otoczonymi trzciną. Wpływając
do leśnych odcinków cieszymy się mrocznym
i chłodnym cieniem, a gdy wypłyniemy na
podmokłe łąki, zewsząd otaczają nas promienie
słońca. Podziwiane przez nas brzegi porastają
przeróżne gatunki trzcin i traw, a nad wodą
pochylają się wierzby i olchy.

Z

Z n u r t e m n a t u r y,
z p r ą d e m k u l t u r y…

Przed nami otwarty teren nadrzecznych łąk
i pól uprawnych. Nad nami w nieprzerwanym
śpiewie unosi się skowronek, gdzieś w oddaleniu dalekiej przestrzeni słychać przeszywający
niemal całe Kociewie klangor żurawia.
Pożegnać się na chwilę z Wierzycą i z jej lasami, to chwilami zanurzyć się prosto w krystaliczną toń wielu kociewskich jezior, ciągnących
się kilometrami lub zalotnie pobłyskujących swą
maleńkością jeziorek i wodnych oczek.

Dbamy o te wszystkie bezcenne bogactwa.
Chronimy je dla Was, dla siebie i dla potomnych, trwając w ten sposób wytrwale
w chlubnej, dawnej tradycji (bowiem już
przed kilkuset laty w nadwierzyczańskich, pelplińskich kniejach magister silvarum trzymał
pieczę nad gospodarką leśną i łowiecką).
Wierzyca kończy swój bieg przez Kociewie
i wpada do Wisły. W tym miejscu migrujące
gatunki ryb zaczynają kolejny etap wędrówki,
a zimorodek żegna się z zimową rzeką, gdy
tą skuje lód. Tutaj kończymy podróż z nurtem
natury, a rozpoczynamy wędrówkę pod prąd
rzeki, lecz zgodnie z...

Z p r ą d a m i k u l t u r y…
Wierzycę można przeżywać wielokrotnie,
o każdej porze roku i na różne sposoby. Jednym
z nich jest zmaganie z nurtem natury tak, by
dać się ponieść zdrojowi dziedzictwa kulturowego tej rzeki i okalających ją ziem.

Rzeka za każdym razem podejmie
gości po królewsku, wszak dawno temu
niosła po swych falach urzeczonego jej
urodą Jana III Sobieskiego (wzbudzając
zazdrość siedzącej po jego prawicy ukochanej Marysieńki). Płynąc Wierzycą,
możesz się poczuć jak gniewski kasztelan, nad którym podczas opływania jego
włości góruje średniowieczna, monumentalna warownia. Straszne miano pięknego
miasta. Ileż barw! Wystarczy zmrużyć
oczy i niczym w śnie ich drganiami
odmierzać rodzące się i przemijające po
sobie epoki. Przejrzysto-mętna złocistość bursztynu, śnieżna biel naznaczona krucyfiksową czernią zakonnych płaszczy, rosnąca
warstwa po warstwie czerwień murów. Podróż
przez niezwykłą historię grodu nie za pomocą
przewodnika, a po łuku tęczy, zanurzając i wynurzając się miarowo z jej kolejnych warstw...
Na horyzoncie Pelplin – i tu też wszystko takie
ogromne, gdy się przybędzie i spotka z tradycją
tego miasta. Wielkie postacie wielkich władców
europejskich, prawie dwa tuziny ołtarzy,
a jeden z nich sięgający tak wysoko, że słynniejsze od niego w Polsce są niczym jego „bracia
mniejsi”. Bezcenne precjoza, niepowtarzalne
zabytki, spisane „Słowo Boże” wytłoczone
w pierwszej manufakturze drukarskiej. Po
plecach biegnie dreszcz wywołany tembrem
masywnych organów, po nozdrzach snuje się
zapach wirydarza i biskupiego parku...
W połowie drogi szlakiem kultury Wierzycy czeka na nas stolica regionu, a stołeczność choćby
regionalna zobowiązuje. Gęstwina dat, wyda-

O

Opowieści

z D o l i ny Wi e r z y c y

P ł y ni e c z a s , p ł y ni e r z ek a . . . Po r y ro ku w d o lini e Wi e r z y c y

rzeń, postaci, których katalogu nie odrzuciłyby w swej promocji nawet metropolie tego
świata. Układ chronologiczny i zdarzeniowy,
który zaczyna się pięć tysięcy lat wstecz
i gromadzi po drodze fakty, osoby, niezwykłe
chwile: kamienne wprawki niewprawnych rąk
ludzkich, świt światowego handlu, armię księcia o wykrzywionych wargach, czcigodnego
polskiego kronikarza i dzieło jego życia, myśl
inżynierską astronoma, który „wstrzymał
Słońce, a ruszył Ziemię”, przyszłego bohatera
Odsieczy Wiedeńskiej, pierwsze „rogale”
legendarnej futbolowej 10-tki – wszystko
to wśród niezwykłej architektury sakralnej
i świeckiej, wśród kamieniczek, kościołów,
pałaców, nad kanałami i w parkach...
A jak to wszystko zawsze się rozpoczyna na
Kociewiu, nad jego Wierzycą? Tak jak w Starej Kiszewie – osiadłe życie, cywilizacja zaczyna się zawsze od grodziska. Ono z czasem
zmienia się w obronną warownię. Wojenne
zawieruchy obracają pamiątki w perzynę,
a współcześni próbują odnaleźć ślady
minionej świetności, unieść na powrót
dawne mury, wstawić wyważone
drzwi i nauczyć się czegoś z bogatej
historii Kociewia i jego rzeki...
Jeszcze raz i zawsze, kiedy zapragniesz, zjednocz się z naturą Wierzycy,
byś ponownie mógł odkrywać jej kulturowe tajemnice, których tu wszystkich
Tobie nie zdradziliśmy. Z Wierzycą
zostań biologiem i zoologiem oraz
zdobądź kociewskie szlify historyka
i archeologa!

P

Przedwiośnie
Dolina budzi się ze snu...
L o d y p u ś c i ł y.
Nad rzekę po zimowej przerwie wrócił zimorodek.

W

ierzyca powoli
uwalnia się z lodowej
pułapki. Woda drąży
lód, krusząc go i spychając w dół
rzeki. Dotąd cicha i skuta lodem
rzeka zaczyna swą pieśń. Na
leśnych odcinkach przyłączają
się do niej skrzydlaci wirtuozi
– drozd śpiewak i kos, których
fletowe trele niosą się podczas
jeszcze mroźnych wieczorów.
Na obrzeżach lasu śpiewa żółto
– brązowy trznadel, z którego
pieśni inspiracje czerpał Beethoven, tworząc swoją V Symfonię.
Wśród nadrzecznych olszyn
i podmokłych łąk doliny dumnie
spacerują dwa żurawie. Właśnie
wróciły z zimowisk i rozpoczęły
godowe tańce i okrzyki. Klangor
rozlega się głośno – niczym hejnał
nadchodzącej wiosny. Echo niesie
go aż na przedmieścia Gniewu.
Mieszkańcy tego miasteczka
mogą podziwiać ten spektakl
natury ze wzgórz morenowych,
na których powstały osiedla
z niesamowitym widokiem na
dwie doliny - Wisły i Wierzycy.
Woda z rzeki niczym eliksir życia,

Rusza wegetacja.

Przedwiośnie.
Wr a c a j ą ż u r a w i e .
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki - wkrótce zamieni to co
szare, martwe i zgniłe, w zielone,
młode i żywe. Z pobliskich pól i
łąk znikają ostatnie płaty śniegu
i drobnymi strumykami spływają
do rzeki. Rośliny rozpoczynają
walkę o światło.
Na swoje łowiska wrócił już
zimorodek, który zimę spędzał
gdzieś nad nie zamarzniętą Wisłą.
Usiadł na wystającym z ziemi
korzeniu, tuż nad wodą, rozejrzał
się, wstrząsnął piórami, po czym
poleciał jak strzała do swojej
czatowni, z której wypatrywać
będzie małych rybek. Jak już
wypatrzy swoją ofiarę, daje nura
do wody, po czym wynurza się ze
zdobyczą i siada w tym samym
miejscu. Zwykle skuteczny
w połowach. Po angielsku Kingfisher – król rybak... Tymczasem
nad doliną ciągną pierwsze
klucze gęsi. Wiosna tuż-tuż…

W

Wi o s n a
Tę t n o W i e r z y c y p r z y ś p i e s z a
Niezwykle urokliwa i dzika Jonka wiosną.
Tu ż p r z e d u j ś c i e m d o Wi e r z y c y.

R

zeka już całkowicie
wyzwolona od lodu,
wartkim nurtem płynie
wśród licznych meandrów. Dolina zmienia barwy. Dotąd szara
kraina przeobraża się w wiosenny zielony pejzaż. Wierzby kłaniające się nad rzeką ozdobione
są już kwiatami – baziami.
Zimorodek rozpoczął wykopywanie nory lęgowej w urwistym
brzegu rzeki. Na przełomie
kwietnia i maja, kiedy drzewa
w pełni pokryją liście, a zarośla
łęgowe i łozowiska bujnie się
rozrosną, przylatują słowiki
szare. Ich niesamowite koncerty
rozbrzmiewają całymi nocami.
Słowik to prawdziwy klasyk
ptasiego śpiewu. Nic bardziej
nie uspokaja, jak wypoczynek
w namiocie gdzieś w dziczy
Doliny Wierzycy i wsłuchiwanie się w śpiew słowika. Na

leśnych odcinkach rzeki również
prawdziwa ptasia filharmonia.
Piecuszki, pierwiosnki, strzyżyki,
wilgi… Przy odrobinie szczęścia
spotkamy tu samotnika. To ptak
brodzący lubiący zacisze dzikich
dolin rzecznych. Nieliczny
i mało towarzyski, stąd nazwa...
Warto znaleźć się tu wczesnym
majowym rankiem, o brzasku.
Z brzegu zerwie się do lotu czapla siwa, wrzasnąwszy przy tym
przeraźliwie. Z mgiełki unoszącej się nad żywo płynącą wodą
wystrzeli błękitny pocisk. To
zimorodek lecący na łowy. Tuż
obok kajaka wyskoczy, jakby
z radości, pstrąg potokowy. Wiosna w pełni! Pora więc odkryć
choć część skarbu, jaki kryje Dolina Wierzycy. Pieszo, rowerem,
w kajaku – nieważne jak, ważne,
że zgodnie z nurtem natury.

Zimorodek buduje swą norkę lęgową
w urwistym brzegu rzeki.

L

Lato
Wi e r z y c a w p e ł n i ż y c i a

W

ierzyca życia. Dolina w pełni zieleni, w pełni życia. Bujne łąki
i łany zbóż są świetnym siedliskiem
dla derkacza. Jego charakterystyczny głos,
przypominający pocieranie grzebieniem o kawałek drewna, słychać niemal całą noc. Warto
w tym letnim dźwiękowym zgiełku rozpoznać
ten dźwięk, gdyż zobaczyć derkacza jest
niezwykle trudno. Świetnie ukrywa się w wysokiej roślinności. W końcu lipca słowiki i inni
ptasi śpiewacy powoli milkną. Cisza nie trwa
jednak zbyt długo, bo na scenę w filharmonii
natury wchodzą już kolejni mistrzowie dźwięku – świerszcze. Po lipcowej burzy nad rzeką
i łąkami unosi się cieniutka warstwa mgły. Na
wystającym z wody kamieniu usiadła czapla
siwa. Nad naszymi głowami zawisa malutka
rybitwa białoczelna i wypatruje
w wodzie ławic małych ryb.
Sierpniowe poranki w dolinie rzeki bywają
chłodne. Tutaj jest swoisty mikroklimat.
O świcie dolina przykryta jest kołdrą mgły,
spod której wystają tylko korony drzew.
W południe w dolinie robi się upalnie. Bociany,
wykorzystując ciepłe prądy powietrzne, wzbijają się wysoko, po czym znowu lądują i siadają na łąkach. Niebawem odlecą. To ostatnie
dni, które bocian, zwany przez miejscowych

„piekarczykiem”, spędzi w gnieździe na kominie gniewskiej piekarni. Wcześnie rano można
tu spotkać dużo rzadszego i płochliwego
bociana czarnego. Pod koniec lata nad Doliną
Wierzycy szybują ostatnie jerzyki i jaskółki.
Na kamienistych i mulistych brzegach rzeki
żerują brodźce piskliwe i sieweczki rzeczne.
Wśród ptaków panuje dziwny niepokój, który
oznacza, że lato się kończy. Na polach wśród
złotych łanów zbóż powoli przemierzają czerwone „bizony” - idą żniwa, idzie jesień…

J

Jesień
Kajakiem wśród żółtych liści

J

esienny spływ kajakowy Wierzycą może być świetnym sposobem
na przedzimową chandrę. Nie
ma nic lepszego jak obcowanie
z naturą. Jesienna żółć i odcienie
pomarańczy stopniowo zalewają
zieleń lata. Tętno doliny jednak nie
gaśnie. To właśnie teraz rozpoczyna się odwieczny spektakl zwany
cudem ptasich wędrówek. Na niebie
ciągną sznury gęsi, żurawi, kulików
wielkich. Klangor, gęganie i donośne
fletowe gwizdy – na pożegnanie z Doliną Wierzycy. Rzeka znowu zwalnia
tempo. Żółte i złotawe liście, które
spadły na taflę wody, płyną powoli
w kierunku Wisły. Tylko zimorodek
pozostaje wierny swojemu siedlisku
i zalicza kolejnego skutecznego nura
do wody. Wylatuje ze srebrną zdobyczą w postaci małego ciernika.

Z

Zima
Zimorodek wcale nie rodzi się zimą!

O

statnie olchowe i wierzbowe liście
spadają powoli na taflę wody
i niczym kajaki rozpoczynają swój
pierwszy i ostatni spływ Wierzycą do Wisły.
W grądach słychać sójki naśladujące myszołowa. W nadrzecznych łęgach już zimowa
cisza. Od czasu do czasu odezwie się przelatujący wysoko kruk. Najczęstszy dźwięk
to szum wiatru i rzeki. Po deszczowym listopadzie płynie pełnym korytem, niosąc ze
sobą gałęzie i muł. Na zżółkniętych trawach
i trzcinach srebrzy się pierwszy poranny
szron. Na rzece pojawia się śnieżnobiała
i dostojna sylwetka łabędzia niemego. Za
nim płyną cztery wyrośnięte, ale jeszcze

brudnoszare młode. Ptaki nie czują się
dobrze w tak wartkim nurcie. Wychodzą na
brzeg, przedzierając się przez gąszcz gnijącej roślinności. Tą smutną szarość rekompensuje nam widok barwnego zimorodka. Ten,
dopóki woda nie zamarznie, swoimi barwami, ruchliwością i energią będzie ożywiał
ponury o tej porze krajobraz. Pada pierwszy
śnieg i przyszły pierwsze duże mrozy. Rzekę
znowu skuwa lód. Nawet jej najwierniejszy
mieszkaniec – zimorodek, przez ornitologów
nazywany zimkiem, z dnia na dzień zniknął.
Odleciał szukać wody wolnej od lodu. Wróci
na wiosnę, zaraz po tym, jak puszczą lody,
tak jakby zimą wykluł się z jajka.

O

O c a l i ć Wi e r z y c ę !

W

N

Niebieska strz ała
–zimorodek

P

odczas kajakowej wyprawy Wierzycą
spotkamy pewnie prawdziwy ptasi
klejnot tej rzeki - zimorodka. Razem
z kraską uważany za najpiękniejszego ptaka
występującego w Polsce. Turkusowo – pomarańczowa sylwetka siedząca nieruchomo na
gałązce tuż nad lustrem wody jest widoczna
już z daleka. Szczególnie w szare jesienne
dni, kiedy roślinność jest zżółknięta, rzeka
szara, niebo ponure, mgła. Przestajemy
wiosłować, nie chcemy spłoszyć tego pięknego ptaszka i jak najdłużej cieszyć się ze
spotkania z zimorodkiem. Ten nie zwraca na
nas uwagi. Nagle daje nura do wody. Znika.
Po sekundzie wynurza się, przebijając taflę

wody, siada na tej samej gałązce. W jego
dziobie szamocze się mała srebrna rybka.
Polowanie udane. Kilka mocnych uderzeń
o gałąź i posiłek dla piskląt gotowy. Ptak
zrywa się z gałęzi i niczym błękitna strzała lecąca tuż nad lustrem wody kieruje się
w stronę urwistej skarpy. Po 10 minutach
dopływamy do miejsca, w którym brzeg rzeki
stanowi wysokie na 3 metry urwisko. To tutaj
na pionowej piaszczysto – gliniastej ścianie
znajduje się głęboka na metr nora zimorodka.
Tam w gnieździe są głodne pisklęta. Wspaniała obserwacja. Błękitny król Wierzycy.
King fisher. Znakomity łowca, pogromca
małych ryb. Bez niego Dolina Wierzycy nie
byłaby taka piękna. Gatunek ten zasiedla
tylko przejrzyste wody. Musi widzieć swoją
zdobycz. To dobry znak dla rzeki, że tu jest.
Wierzyca to jego królestwo.

ierzyca wraz ze swoją doliną jest
unikatowym obiektem w skali
europejskiej. Z punktu widzenia
wędkarskiego jest to łososiowe i pstrągowe
eldorado na Kociewiu. Z punktu widzenia krajobrazowego – jedyna „górska rzeka” na nizinach
północnej Polski. Miejscami bardzo szybki nurt,
niekiedy małe bystrza. W dodatku tu i ówdzie
kryją się spore głazy. Żyją tu łososie szlachetne,
pstrągi potokowe, lipienie czy trocie wędrowne.
Dolina Wierzycy to również prawdziwy ptasi raj.
Jeszcze nie do końca zbadany, kryjący wiele
ornitologicznych tajemnic. O ptasiej randze
Doliny Wierzycy świadczą choćby szczątkowe
dane o zimowych obserwacjach pluszcza (ptak
typowy dla górskich potoków) w okolicach
Bączka i Zapowiednika oraz stwierdzenia pliszki

górskiej w okresie lęgowym, których dokonał tu
Arkadiusz Sikora ze Stacji Ornitologicznej PAN.
Obecne wyrywkowe badania prowadzone przez
ornitologów z Gniewu potwierdzają obecność
preferujących przejrzyste wody zimorodków, samotników i nurogęsi. Na zalesionych
odcinkach rzeki spotkać można bociany czarne
i orliki krzykliwe. Latem w Dolinie Wierzycy
w okolicach Gniewu i Klonówki odbywają się
sejmiki bocianie. Spotkać wtedy możemy nawet
do 300 osobników tych ptaków. Trwają starania,
by zinwentaryzować rzekę również pod kątem
ichtiologicznym i skuteczniej chronić ją przed
drastycznym w skutkach działaniem człowieka,
takim jak kłusownictwo, budownictwo hydrotechniczne (małe elektrownie wodne)
i zanieczyszczanie rzeki ściekami.

Bocian Biały
Ciconia ciconia

S

Spotkaj i rozpoznaj

n a d Wi e r z y c ą !

Białe upierzenie z wyjątkiem czarnych
lotek na skrzydłach, długa szyja, długi
czerwony dziób i nogi – z łatwością rozpoznasz bociana białego. Ptaki te uwielbiają
żerować nad Wierzycą. Bocian biały to
gatunek charakterystyczny dla polskiego
krajobrazu. Dolinę Wierzycy upodobał
sobie szczególnie. Podmokłe łąki w dolinie
rzeki zapewniają obfitość pokarmu. Małe
ssaki, duże owady, gady i płazy – taka jest

karta menu bociana. Wbrew powszechnym
przekonaniom żaby są tylko sporadycznym uzupełnieniem ich diety. Niektóre
zbudowały tu swoje gniazda. Jedno z nich
znajduje się na kominie gniewskiej piekarni
– w pobliżu rzeki. Aby ten niezwykle
sympatyczny ptak nie zginął z naszego
krajobrazu, musimy chronić jego naturalne
siedliska lęgowe i żerowiskowe – takie jak
Dolina Wierzycy.

Zając szarak

Żuraw

Lepus europaeus

i zarośli. Sympatyczny długouchy szarak
potrzebuje naszych zdecydowanych
działań ochronnych. Szczególną rolę mają
tu rolnicy, myśliwi i przyrodnicy. Czy
razem z ugorami, miedzami i śródpolnymi
zadrzewieniami z polskiego krajobrazu
zniknie też szarak, który jeszcze wesoło
przez pola pomyka?

Duży ptak z rodziny żurawiowatych.
Szara sylwetka, długa szyja, charakterystyczny pióropusz na ogonie
i czerwona łysina na głowie. Wczesną
wiosną żurawie wracają do Doliny
Wierzycy i wtedy, szczególnie w marcowe i kwietniowe poranki, słychać ich
donośny klangor. To bardzo piękne i tajemnicze ptaki. Najlepiej obserwować
je za pomocą lornetki lub lunety, gdyż
są bardzo płochliwe i nie pozwalają
podejść do siebie. Aby ich klangor nie
ucichł na zawsze, musimy chronić tereny podmokłe i bagienne. Potrzebne są
tu odpowiedzialne działania rolników,
leśników i samorządów.

fot. Piotr Harcerz

Kiedyś dość częsty bywalec naszych łąk
i pastwisk. Obecnie nie jest łatwo go
spotkać, gdyż robi się coraz bardziej nieliczny. Jednak przy odrobinie szczęścia,
podczas wycieczki w Dolinę Wierzycy
zaobserwujemy hasające po nadrzecznej
łące szaraki. Ekosystem Doliny Wierzycy
sprzyja tym ssakom, jest tu dużo łąk

Grus grus

Głóg

Crataegus

L.

Żuk leśny

Geotrupes stercorarius

Podczas przyrodniczej wyprawy
w zarośla doliny Wierzycy z pewnością natrafimy na dość wysoki
krzew o nazwie głóg. Jesienią
pojawiają się na nim charakterystyczne czerwone owoce.
Owoce głogu, jak i innych dzikich
krzewów rosnących nad Wierzycą
(tarniny, berberysu, dzikiego bzu),
odgrywają bardzo ważną rolę dla
ptaków. Jesienią i zimą, kiedy nie
ma już owadów, krzewy z owocami stają się prawdziwą stołówką
dla takich gatunków jak kwiczoł
czy jemiołuszka.

Strzyżyk

Tr o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s

Żuk gnojowy zwany też inaczej: żuk gnojarz, żuk leśny – chrząszcz z rodziny gnojarzowatych (wcześniej traktowanej jako
podrodzina Geotrupinae - żukowatych).
Ubarwienie zielono-granatowo-czarne,
połyskujące metalicznie. Wielkość: 14-25
mm, ciało owalne, wypukłe. Żuk gnojowy

Jeden z naszych najmniejszych ptaków.
Waży zaledwie 5g! Długość jego ciała nie
przekracza 10 cm. Łatwo go rozpoznać
po brązowym prążkowanym ubarwieniu
i drobnej sylwetce z zadartym, krótkim ogonkiem. Jest bardzo ruchliwy,
ale trzyma się gęstych zarośli i rzadko
pokazuje na otwartych miejscach. Mimo
swych niewielkich rozmiarów śpiewa
wyjątkowo donośnym i dynamicznym
głosem. Śpiew jest urozmaicony, złożony
z melodyjnych zwrotek z trelami.
W Dolinie Wierzycy spotkasz go wśród
zadrzewień wierzbowo – olchowych
wzdłuż linii brzegowej rzeki. Musisz być
jednak bardzo spostrzegawczy. Gniazduje często na ścianach wykrotów lub
wśród wystających nad ziemią korzeni
drzew.

zamieszkuje śródleśne łąki i widne lasy,
gdzie wyszukuje odchody zwierząt roślinożernych, ponieważ jego larwy rozwijają
się w kulkach utoczonych z tego rodzaju
nawozu (należy do koprofagów). Nad
Wierzycą spotkać go możemy w zadrzewionych odcinkach doliny tej rzeki.

Świerszczak

Rusałka pawik

Locustella naevia

Drobny, smukły, niepozornie ubarwiony
ptak. Wierzch ciała oliwkowo-brunatny
z łuskowatym, brunatnym rysunkiem na
grzbiecie układającym się w smugi. Nad
okiem mało wyrazista, jasna brew. Spód
ciała beżowy z delikatnymi kreskami na
bokach piersi i brzucha oraz pokrywach
podogonowych.
Trudny do obserwacji z powodu skrytego
trybu życia i zwyczaju przemieszczania

Inachis io
się na piechotę wśród traw. Częściej
można usłyszeć jego monotonny głos
przypominający cykanie pasikonika.
Najczęściej odzywa się wieczorem, nocą
i o świcie. Warto więc wybrać się na wiosenną - poranną lub wieczorną wyprawę
i wsłuchać się uważnie w dźwięki Doliny
Wierzycy – w tym w monotonny śpiew
świerszczaka.

Motyl z rodziny południc (rusałkowate).
Długością dorównuje szerszeniowi. Często spotykana w ogrodach, parkach i na
łąkach. Na czerwonobrązowych parach
skrzydeł tego motyla są niebiesko-czarne
„oczka”. Jaja składają na pokrzywach.

Podczas wiosennej wycieczki w Dolinę
Wierzycy z pewnością spotkasz rusałkę
pawika żywiącą się nektarem z kwiatów.
Spróbuj sfotografować tego motyla. Jest
bardzo fotogeniczny!

Wy d r a e u r o p e j s k a

Wr z o s p o s p o l i t y

Lutra lutra

Wydra jest niewielkim drapieżnym ssakiem
z rodziny łasicowatych. Żyje nad brzegami
rzek, potoków, stawów i jezior. Spotkać ją

Calluna vulgaris

Pstrąg tęczowy

Dzik

Oncorhynchus mykiss

Pstrągi występują w czystych rzekach
górskich oraz w górnych odcinkach rzek
nizinnych, w stawach i jeziorach. Są wiecznie głodnymi łowcami.
Żywią się owadami i ich
larwami. Zjadają też małe
ryby, żaby, kijanki oraz
robaki. Rzeka Wierzyca
stanowi doskonałe siedlisko
dla wielu szlachetnych
gatunków ryb, (łosoś,
troć wędrowna, brzana
oraz pstrąg). Jest bardzo
popularna wśród wędkarzy.
Obecność takich gatunków
jak zimorodek, pstrąg czy

W Polsce pospolity na niżu i w niższych terenach
górskich, rośnie na siedliskach ubogich, kwaśnych,
w suchych lasach sosnowych, na polanach, wyrębach
lub suchych pastwiskach. Miejscami tworzy jednogatunkowe skupienia, tzw. wrzosowiska. Roślina
posiada silnie rozgałęzione i gęsto ulistnione łodygi
wysokości od 15 do 60 centymetrów. Liście drobne,
równowąskie, naprzeciwległe, u nasady z dwoma
ostrymi, szydłowatymi uszkami. Kwiaty drobne,
różowe, niekiedy innej barwy, zebrane w gęsty,
jednostronny kwiatostan umieszczony na szczycie
łodygi. Kwitnie w sierpniu i we wrześniu. Jest rośliną
miododajną. W Dolinie Wierzycy wrzos spotkasz,
wybierając się do lasu, np. do Brodów Pomorskich.
Tam w pobliżu Jonki – dopływu Wierzycy - znajdują
się piękne wrzosowiska.

można również w Dolinie Wierzycy.
Wydry budują nory, wejście do których
znajduje się pod powierzchnią wody.
Nory posiadają również
otwory wentylacyjne pod
korzeniami drzew. Wydra
może osiągnąć 1 metr długości i 10 kg wagi. Górna część
ciała brunatna, spód ciała
jaśniejszy. Doskonale pływają. Żywią się głównie rybami,
ale również gryzoniami,
ptakami wodnymi i błotnymi.
Polują nocą. Jeśli głód zmusi
je do oddalenia się od wody
potrafią podejmować dalekie
wędrówki. Żyją 10 – 15 lat.

Sus scrofa
łosoś w niektórych częściach ekosystemu
Wierzycy i jej doliny świadczą o poprawie
czystości tej rzeki.

Dzik jest popularnym zwierzęciem łownym. W Polsce
jest pospolitym przedstawicielem tzw. zwierzyny
czarnej, podlega sezonowej
ochronie. Samica dzika
nazywana jest lochą, samiec
odyńcem, a młode warchlakami (na zdjęciu). Przy
odrobinie szczęścia, podczas
porannej wyprawy nad
Wierzycę zobaczysz żerujące
dziki. O świcie kończą nocną
ucztę i udają się na dzienne
legowiska.

O projekcie...
Początkowo działania związane z turystycznym
wykorzystaniem rzeki Wierzycy prowadzone
były pod hasłem „Szlak wodny Wierzycy – Od
zamku do zamku”. Realizowały go: Lokalna
Grupa Działania CHATA KOCIEWIA oraz Lokalna
Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” Działanie 2.7 Pilotażowy
Program LEADER+.
W ramach projektu zidentyfikowane zostały
potrzeby w zakresie rozwoju turystycznego
szlaku wodnego Wierzycy i jej dopływów.
Przeprowadzono konsultacje wśród:
• podmiotów związanych z Wierzycą (samorządy, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej, związki wędkarskie, nadleśnictwa,
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Straszyn, Kuria Diecezjalna Pelplińska),
• mieszkańców nadrzecznych miejscowości,
• podmiotów zajmujących się organizacją
spływów (firmy wypożyczające kajaki,
kluby kajakowe).
Materiał pokonsultacyjny dotyczył oczekiwań
i potrzeb poszczególnych grup i środowisk.
Dokonana została inwentaryzacja zasobów
geodezyjnych oraz przyrodniczych i kulturowych. Wykonana została również fotodokumentacja przebiegu rzeki. Szczególne elementy

Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 83-110 Tczew
tel. (58) 562 71 43
e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl

KOCIEWIE - Łagodna Kraina
i miejsca objęte będą odrębną dokumentacją
zdjęciową. W kolejnym etapie, na podstawie
materiałów inwentaryzacyjnych oraz identyfikacji potrzeb, przygotowane zostały koncepcje
zagospodarowania szlaku rzeki Wierzycy ze
szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury (pomosty, punkty przystankowe,
przenoski, tablice informacyjne).
Koordynatorem oraz konsultantem w powyższych działaniach była Lokalna Organizacja
Turystyczna KOCIEWIE.
Od kilku miesięcy LOT KOCIEWIE koordynuje
program pod nazwą „WIERZYCA: nurty kultury,
nurty natury”, który jest szerszym przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie,
rozwój oraz promocję produktu turystycznego
uwzględniającego w szczególności walory
kulturowe i przyrodnicze obszaru Doliny
Wierzycy.
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
zamierza realizować projekt we współpracy
z: wszystkimi samorządami terenów objętych
programem, Lokalną Grupą Działania WSTĘGA
KOCIEWIA, Lokalną Grupą Działania CHATA
KOCIEWIA, Kurią Diecezjalną Pelplińską,
administracją leśną, Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej, ENERGĄ Zakładem Elektrowni Wodnych Straszyn oraz organizacjami
ekologicznymi, kajakowymi i wędkarskimi.

Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA
Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 56 018 82
e-mail: h.kolinska@chatakociewia.pl

Zapraszamy na Kociewie! Zapraszamy do odwiedzenia, poznania i przeżycia Łagodnej Krainy. Nasza
mała ojczyzna, to jeden z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. Obszar ten zamieszkuje około 340
tys. ludzi, którzy stanowią ważną grupę społeczną
Polski Północnej. Zajmuje on około 3,5 tys. km powierzchni, z czego blisko 80 % leży w województwie
pomorskim - powiaty starogardzki i tczewski
w całości i fragmenty powiatów gdańskiego, kościerskiego oraz chojnickiego. Pozostała część znalazła
się w województwie kujawsko-pomorskim: to spora
część powiatu świeckiego oraz fragment powiatu
tucholskiego.
Żyjemy szczęśliwie i czekamy na Was nad wijącymi
się po tej ziemi wstęgami naszych rzek:
Wierzycą, Wdą (którą zwiemy Czarną
Wodą) i okalającą Kociewie do wschodniej
strony Wisłą. Wypatrujemy Was z przystani
i dziewiczych brzegów naszych licznych,
sielskich jezior. Wpatrujemy się w dal
w oczekiwaniu na Was z usianych w naszych
stronach rozlicznych wzgórz i pagórków.
Czekamy na Was pośród ogromnych połaci sosnowych borów, pośród gęstwin leśnych, bukowych
ostępów. Oprócz nas przywita Was nieskażona dotykiem XXI wieku fauna i flora oraz łagodny, przyjazny
odwiedzinom o każdej porze roku klimat.
Nadwiślańska kraina, ukryta w tej chwili jeszcze
jedynie w Waszych dłoniach, a otwarta wraz ze
wszystkimi swymi mieszkańcami na prawdziwe i pełne Wasze odkrycie, posiada wielowiekową tradycję,
której świadectwem są liczne zabytki architektury,
a także twórczość ludowa, gwara i regionalna
kuchnia.
Drogowskazem niech będą dla Was wabiący na
Kociewie blask ognia rozpalanego nocą na szczytach wież średniowiecznych zamków, oświetlone
kandelabrami sale balowe rozlicznych pałaców,
dworów, dworków i pałacyków, a spragnieni wrażeń
smakowych niech pozwolą się prowadzić zapachom
naszych rodzimych specjałów.

Szczęśliwą podroż niech zwiastują Wam
pielęgnowane w kociewskiej tradycji niezwykłe miejsca kultu, refleksji i zadumy.
Kociewie to kraina z niepowtarzalnymi
krajobrazami, dziedzictwem historycznym,
oryginalną kulturą ludową, zamieszkała
przez ludzi zawsze pogodnych duchem.
To gościnna ziemia – znajdziecie tu spokój,
ciszę, a spędzone chwile długo będą budzić
wspomnienia.
Zapraszamy do nas - odkryjcie Kociewie dla
siebie i dla innych!
Będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać.
Najważniejsze, że będziemy ze sobą rozmawiać.
Łagodnie.

Kociewie

„Łagodna Kraina” zaprasza!

