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Karta ewidencji obiektu proponowanego na użytek ekologiczny

(na podstawie karty wniosku wg Ligi Ochrony Przyrody)

I. Przedmiotem ochrony jest:
W Śródpolne oczko wodne W Śródleśne oczko wodne
W Kępa drzew W Kępa krzewów
Q Torfowisko: L Bagno
Q Wydma (y) Q Płat nieużytkowanej roślinności
Q Starorzecze Q Wychodnie skalne
Q Skarpa Q Kamieńce
Q Siedlisko przyrodnicze Q Stanowisko rzadkich lub chronionych 

roślin
Q Inne: dolina rzeki.................................................................................................................

II. Wiadomości ogólne:
1. Powiat: średzki

2. Miejscowość: Murzynowo Kościelne/Sabaszczewo

3. Nadleśnictwo: Czerniejewo

4. Obręb: Nekla

5. Gmina: Dominowo

6. Identyfikatory działek: 302501_2.0011.180/1, 302501_2.0011.181/1, 302501_2.0011.229/1, 

302501_2.0011.230/1, 302501_2.0011.231/1, 302501_2.0011.232/1, 

302501_2.0011.244, 302501_2.0011.245, 302501_2.0011.246, 

302501_2.0011.247, 302501_2.0011.248, 302501_2.0011.257/1, 

302501_2.0011.285, 302501_2.0011.286, 302501_2.0011.288, 

302501_2.0011.289, 302501_2.0011.290, 302501_2.0011.293,

302501_2.0011.294, 302501_2.0011.295, 302501_2.0017.60,

302501_2.0017.61, 302501_2.0017.62, 302501_2.0017.63,

302501_2.0017.77, 302501_2.0017.78/1, 302501_2.0017.78/2,

302501_2.0017.82, 302501_2.0017.83.

7. Leśnictwo: Milkarowo

8. Właściciele: m.in. właściciele prywatni, Skarb Państwa 
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III. Poło żenie:

Dolina  rzeki  Wielkiej  na  terenie  gminy  Dominowo  przyjęła  układ  równoleżnikowy.

Przebiega po południowej stronie zespołu dworskiego w kierunku folwarku w Sabaszczewie.

Od  południa  graniczy  z  drogą  gruntową  łączącą  dwie  wspomniane  miejscowości.

Po  północnej  stronie  projektowany  użytek  ekologiczny  graniczy  z  drogami  gruntowymi

wyłącznie o charakterze dróg gospodarczych.

IV. Dane dotyczące powierzchni użytku ekologicznego

1. Powierzchnia: 71,78 ha

2. Skład wody: 1,5 ha wód płynących tj. 2% powierzchni całkowitej

V. Ograniczenia z tytułu powołania użytku ekologicznego

W stosunku do  projektowanego  użytku  ekologicznego  postuluje  się  wykorzystanie  pełnej

liczby 11 zakazów, których treść przedstawia Art. 45 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

VI. Wykorzystanie:

1. Zagrożenie dla użytku ekologicznego:

wśród najważniejszych występują: intensyfikacja rolnictwa, zanieczyszczenia spływające do

doliny z okolicznych pól uprawnych, zmiana użytkowania, przebiegająca linia energetyczna

2. Dostępność użytku ekologicznego:

PKS, transport własny

3. Szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu użytku ekologicznego:

Szlak Kościołów Drewnianych, Szlak Mazurka Dąbrowskiego

4. Ścieżki dydaktyczne (przyrodnicze i inne) przebiegające w pobliżu użytku ekologicznego:

- - - 

5. Proponowana nazwa projektowanego pomnika przyrody:

DOLINA BARDZIANKI
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VII. Opinia samorządu gminnego (przedstawiciel Zarządu):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................. dnia __ / ___ / 2012 r. 

(miejscowość)

.....................................

VIII. Opinia samorz ądu powiatowego (przedstawiciel Zarządu):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................. dnia __ / ___ / 2012 r. 

(miejscowość)

.....................................

IX. Oświadczenie właścicieli – zarządców

Niniejszym  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  i  nie  zgłaszam  zastrzeżeń  do  uznania  wyżej

opisanego obiektu za pomnik przyrody i objęcia go ochrona prawną na mocy art. 28, 31a i 32

ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późn. zm.),

nie będę występował z roszczeniem z tytułu ewentualnego ograniczonego prawa do korzystania

z własności. Ponadto oświadczam, iż zostałem zapoznany z obowiązującymi zakazami dla tej

formy ochrony i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.............................................................. dnia __ / ___ / 2012 r. 

(miejscowość)

.....................................
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X. Uzasadnienie w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego 

Wg  założeń  autora  niniejszej  pracy  magisterskiej,  dolina  obecnej  rzeki  Wielkiej,  poza

spełnianiem  funkcji  regionalnego  korytarza  ekologicznego,  powinna  zostać  włączona

w strukturę krajowej drogi migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów

żywych.  Z  uwagi  na  swoje  położenie  i  wielkość  z  powodzeniem pełnić  może  rolę  drogi

migracji.  Aby  tego  dokonać,  każda  z  trzech  gmin,  tj.  Dominowo,  Miłosław  i  Września,

powinny utworzyć  na swym terenie kolejny odcinek projektowanego użytku ekologicznego,

w  taki  sposób,  aby  zapewnić  integrację  przestrzenną.  Funkcję  spjania  pełnić  ma  też

niewątpliwie nazwa użytku, którą w drodze swych badań zaproponował autor. Odnosi się ona

nie tylko do historii ale lokalnej tradycji, potocznego nazewnictwa, całkowicie przeciwnego

nieznanej  choćby  mieszkańcom  Murzynowa  nazwy  rzeki  Wielka.  Ustanowienie  użytku

ekologicznego na bazie rzeki Wielkiej powinno być sprawą priorytetową zwłaszcza dla gminy

Dominowo, która nie posiada żadnych obszarów chronionych. 

Bogate środowisko przyrodnicze (fauna, flora) jest wynikiem wielkości doliny oraz

zróżnicowaniem  środowisk  (łąka,  zagajnik,  strumienie,  ols,  pola).  Postuluje  się  objęcie

ochroną obszaru, który posiada cenne walory kulturowe. Determinująca w tym względzie jest

historia doliny rzecznej.  Po południowo-wschodniej  stronie od Murzynowa a w kierunku

Książna, roztaczał się jeszcze w XIX wieku krajobraz jeziora. W wyniku osuszania zbiornika

wodnego  wykształcił  się  krajobraz  łąkowy  z  większą  lub  mniejszą  ilością  zadrzewień.

Na terenie odcinka przynależnego do gminy Dominowo dolina rzeczna posiada miejscami

szerokość  przekraczającą  300  m,  co  w  połączeniu  z  małą  ilością  zadrzewień  potęguje

wrażenie  jej  wielkości.  Walory krajobrazowe są  ściśle  związane z  historią  tego  miejsca.

Istniejąca  łąka  zwana  Rokiciną,  niewielkie  wyniesienie  Ostrówek,  w  końcu  zagajnik

w centralnej części doliny zwany Świątynią Dumania są trwałym dowodem tradycji miejsca. 

Zauważalne przez autora walory widokowe podkreślają charakter tego miejsca. To nie tyle

przedpole widokowe dla Murzynowa i  Sabaszczewa, co sam w sobie przedmiot  percepcji

wszystkich użytkowników otaczającej  przestrzeni. Elementem spajającym jest niewątpliwie

Świątynia  Dumania,  która  jest  dominantą  i  punktem zwornikowym,  łączącym widokowo

Sabaszczewo z  Murzynowem.  Obraz  wiejskości  dopełnia  praktykowany  do  dzisiaj  wypas

krów na dawnych dominalnych łąkach.
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XII. Fauna i flora

Poniżej  zaprezentowano  tylko  niewielki  zestaw  gatunków  zwierząt  i  roślin,  które  można

zarejestrować na analizowanym obszarze.

1. Fauna 

NAZWA POLSKA NAZWA ŁACI ŃSKA

Bocian biały Ciconia ciconia 

Bóbr europejski Castor fiber 

Gęś gęgawa Anser anser 

Łabędź niemy Cygnus olor 

Sarna europejska Capreolus capreolus 

Żuraw zwyczajny Grus grus

2. Flora

NAZWA POLSKA NAZWA ŁACI ŃSKA

Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus L.

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. 

klon pospolity Acer platanoides L.

Leszczyna pospolita Corylus avellana L.

Mlecz polny Sonchus arvensis L. 

Olsza czarna Alnus glutinosa Gaertn. 

Pałka szerokolistna Typha latifolia L.

Starzec zwyczajny Senecio vulgaris L.

Trzcina pospolita Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud 

Gatunki z rodziny Traw (Poaceae) - - -
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XIII. Lokalizacja:

XIV. Schemat otoczenia:
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XV. Dokumentacja fotograficzna (Fot. autor)

Dane osoby wypełniającej kartę (drukowanymi literami):

Nazwisko i imię: DANIEL MIKULSKI

e-mail: DANIELMIKULSKI@WP.PL

adres (nieobowiązkowy): MURZYNOWO KOŚCIELNE 12A

63-014 MURZYNOWO KOŚCIELNE


