
W 2022 roku wyszliśmy do szerokiego grona odbiorców z oferta edukacyjną i promującą 

walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego. 

Przeprowadziliśmy dla najmłodszych, młodzieży szkolnej i dorosłych 31 zajęć  

z wykorzystaniem środowiska naturalnego, w których uczestniczyły 822 osoby oraz 58 zajęć w 

formie prelekcji multimedialnych dla 1 464 osób. Wiodącymi tematami zajęć był świat 

grzybów i dzikich zapylaczy. W minionym roku zorganizowaliśmy 29. edycję wystawy grzybów, 

uznawaną za najstarszą w Polsce oraz po raz 1. zaprezentowaliśmy ponad 100 gatunków 

grzybów na wystawie w Toruniu. Przeprowadziliśmy 8 konkursów przyrodniczych wśród, 

których  najdłuższą tradycję ma konkurs międzywojewódzki pt. „Przyroda wokół nas” 

organizowany po raz 26. we współpracy z Nadleśnictwem Tuchola. Łącznie w konkursach 

uczestniczyło  991 osób. Turyści odwiedzający teren naszego parku mogli uczestniczyć  

w organizowanych rajdach szlakami turystycznymi: kajakowymi i pieszymi, które 

zorganizowaliśmy w ramach imprezy „Pożegnanie lata w Tucholskim Parku Krajobrazowym”, 

Dnia Krajobrazu i wojewódzkiej imprezy „Eskapada”. Korzystali też z informacji oraz 

materiałów i wydawnictw promocyjnych na stoiskach, które przygotowywaliśmy na imprezy 

plenerowe organizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. 

Łącznie w wydarzeniach promocyjnych wzięło udział 7 421 osób. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się posty edukacyjne i promocyjne w mediach społecznościowych naszego parku. 

 

Kontynuowaliśmy badania naukowe grzybów makroskopowych w 2 rezerwatach przyrody 

„Ustronie” i „Cisy nad Czerską Strugą” położonych na terenie TPK, których celem jest poznanie 

różnorodności gatunkowej grzybów i opracowanie bazy danych uwzględniającej gatunki 

chronione, rzadkie i zagrożone. Z zadań dotyczących ochrony przyrody w styczniu nagraliśmy 

przy pomocy kamer leśnych dwa osobniki wilków, które z sukcesem monitorowaliśmy przez 

cały rok. W październiku nagraliśmy całą grupę rodzinną (7 osobników). W lutym odbyło się 

XVI. Zimowe liczenie hibernujących nietoperzy. Odnotowaliśmy występowanie trzech 

gatunków: gacek brunatny (13 osobników), nocek Natterera (1 osobnik) oraz mopek zachodni 

(1 osobnik).  

 

Naszym nowym działaniem z zakresu czynnej ochrony było wykonanie remizy dla dzikich 

zapylaczy przy Terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory 

Tucholskie w Pile k/Gostycyna. W styczniu zainstalowaliśmy oczko wodne, które pełni funkcję 

poidła, w marcu wymieniliśmy glebę pod nowe nasadzenia roślin miododajnych, w kwietniu 

posadziliśmy drzewa i krzewy oraz posialiśmy łąkę kwietną. Ponadto zainstalowaliśmy hotel 

dla owadów oraz różne inne pomoce gniazdowe. W lipcu remiza była gotowa do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych.  

 

W maju odbyła się 30. kontrola populacji lęgowej zimorodka na rzece Brdzie. 

Zaobrączkowaliśmy 7 ptaków dorosłych i 72 pisklęta. W okresie wegetacyjnym systematycznie 

monitorowaliśmy stanowiska roślin chronionych m.in. sasanki otwartej, wiosennej i łąkowej, 

pełnika europejskiego, kukułki krwistej, kruszczyka błotnego, nasięźrzała pospolitego, 

chamedafne północnej, wawrzynka wilczełyko, dziewięćsiła bezłodygowego, kruszczyka 

rdzawoczerwonego i lilii złotogłów. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i 

Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Nadleśnictwem Tuchola wspólnie posprzątaliśmy 

rzekę Hozjannę. Ponadto monitorowaliśmy storczykowe łąki będące w zarządzie parku  

i programie rolnośrodowiskowym. W okresie zimowym prowadziliśmy monitoring i kontrolę 

stanu technicznego budek lęgowych dla ptaków (11 szt.) oraz schronów dla nietoperzy (88 szt.) 



W ramach naszych zadań zaopiniowaliśmy 18 wniosków w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew i zakrzaczeń oraz 36 wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 

Przeprowadziliśmy kontrolę stanu technicznego tablic granicznych, tablic szlaków kajakowych 

i drogowych Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (łącznie 44 tablice).  

 

W roku 2022 współpracowaliśmy z 35 instytucjami naukowymi oraz innymi jednostkami. 

Przeprowadziliśmy 12 interwencji na terenie naszego parku dotyczących m.in. nielegalnych 

wycinek, nielegalnych składowisk odpadów i nielegalnej zabudowy. 

 

Opracowanie: Tucholski Park Krajobrazowy 
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