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CECHY ŒCIE¯KI

Wêdrówkê po œcie¿ce rozpoczynamy przed kaplic¹ 
œw. Barbary, a nastêpnie kierujemy siê na zachód, 
zgodnie z niebieskim oznaczeniem œcie¿ki.

Na œcie¿ce wyznaczono 9 przystanków:

1. Suchy bór sosnowy
2. Odkrywka
3. S³upek oddzia³u leœnego
4. Uprawa leœna
5. Bór sosnowy i las mieszany 
6. Ichtiofauna
7. Punkt czerpania wody 
8. Przep³awka
9. Zbiornik koñcowy

d³ugoœæ œcie¿ki – ok. 9 km

Do œcie¿ki opracowano karty pracy dla uczniów klas 
I-III i IV-VI szko³y podstawowej oraz szkó³ ponad-
podstawowych. Dodatkowo przygotowano tzw. ro-
dzinne karty pracy, w których znajduj¹ siê zadania 
dydaktyczne dla doros³ych i dzieci. Karty mo¿na 
pobraæ w Szkole Leœnej na Barbarce.

Trasê mo¿na pokonaæ pieszo lub rowerem.

Rowery do wynajêcia 
w Szkole Leœnej 
na Barbarce.

Mozaika przyrody

BARBARKA

STAWY PRZYSIECKIE

5. Bór sosnowy i las mieszany

Wkraczamy w obszar, gdzie po prawej stronie drogi wi-
dzimy ubogi bór sosnowy z traw¹ - œmia³kiem pogiêtym 
Deschampsia flexuosa w runie, a z lewej las mieszany z bo-
gatym podszytem, w którym wystêpuj¹ m.in. brzozy bro-
dawkowate Betula pendula, graby Carpinus betulus, buki 
Fagus sylvatica i œwierki Picea abies.
Z tego miejsca wkraczamy na krêt¹ œcie¿kê biegn¹c¹ bez-
poœrednio do stawów. Obserwujemy zmieniaj¹ce siê po-
d³o¿e od piaszczystego, przez gr¹dowe do torfowiskowe-
go, a z nim zmiany we florze i faunie. Œwiadczyæ to mo¿e 
o zmieniaj¹cych siê stosunkach wodnych i wp³ywie 
pobliskiego zbiornika na strukturê gatunkow¹ lasu. 

6. Ichtiofauna 

Staw Przysiecki jest bogaty w wiele gatunków ryb. Mo¿na 
w nim zaobserwowaæ m.in. cierniki Gasterosteus aculea-
tus, wzdrêgi Scardinius erythrophthalmus, p³ocie Rutillus 
rutillus, leszcze Abramis brama, liny Tinca tinca, szczupaki 
Esox lucius, a tak¿e chroniony gatunek – ró¿ankê Rhodeus 
sericeus.

Ciekawostk¹ jest, ¿e ró¿anka do rozrodu potrzebuje ma³¿a 
szcze¿ui Anodonta anatina, do p³aszcza którego sk³ada 
ikrê. W ten sposób ikra chroniona jest podczas rozwoju. 
Ró¿anka zosta³a wpisana do Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t 
i otrzyma³a status gatunku zagro¿onego. Jest niezwykle 
rzadka z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan polskich wód, a co 
za tym idzie – brak siedlisk do rozwoju. 

7. Punkt czerpania wody

Pomiêdzy stawami przep³ywa zasilaj¹ca je struga. Utwar-
dzone w tym miejscu pod³o¿e pozwala zbli¿yæ siê 
bezpoœrednio do wody. Dziêki temu mo¿emy obserwo-
waæ nieco inn¹ biocenozê cieku o leniwym nurcie z cha-
rakterystycznymi gatunkami, takimi jak: nartniki Gerris 
lacustris, larwy jêtek Ephemeroptera, chruœciki Trichoptera, 
kie³¿e Gammarus pulex, pluskolce Notonecta glauca, 
krêtaki Gyrinus natator. W okresach deficytów tlenowych 
(braku tlenu) w wodzie, zaobserwowaæ mo¿na osad o fio-
letowej barwie, który jest wynikiem rozwijaj¹cych siê 
w wodzie bakterii purpurowych. Nad wodami unosz¹ siê 
przedstawiciele wa¿ek, m.in. œwitezianki b³yszcz¹cej Calo-
pteryx splendens i ³¹tki dzieweczki Coenagrion puella.

8. Przep³awka

Przep³awka-grobla stanowi po³¹czenie miêdzy stawami. 
Na tym stanowisku obserwowaæ mo¿na liczne bezkrêgo-
wce wodne. £atwo znaleŸæ muszle œlimaków: wyd³u¿one i 
skrêcone b³otniarki stawowej Lymnaea stagnalis 
i niewielkie, lekko wyd³u¿one b³otniarki jajowatej Lym-
naea pereira oraz sp³aszczone, okr¹g³e muszle zatoczków 
– rogowego Planorbarius corneus i ostrokrawêdzistego 
Anisus hortex. Poza tym wiosn¹ i latem zaobserwujemy 
p³ywaka ¿ó³tobrze¿ka Dytiscus marginalis, wyp³awka 
bia³ego Dendrocoelum lacteum, pijawkê koñsk¹ Haemopis 
sanguisuga. Z roœlin wodnych wystêpuj¹ dwa gatunki rzês 
– drobna Lemna minor i trójrowkowa Lemna trisulca oraz 
rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. Latem zoba-
czyæ mo¿na rozwijaj¹ce siê zielone g¹bki s³odkowodne – 
nadecznik stawowy Spongilla lacustris. Bogactwo fauny 
i obecnoœæ g¹bek s³odkowodnych œwiadczy o dobrych 
warunkach tlenowych i czystoœci wody. 

9. Zbiornik koñcowy

wa¿ka p³askobrzucha ¿aba wodna

¿aba trawna

p³oæ

szcze¿uja

W zwi¹zku z zaprzestaniem wykorzystywania stawów 
w celach gospodarczych, nad brzegiem wykszta³ci³ siê 
charakterystyczny strefowy uk³ad roœlinnoœci typowy dla 
jezior. Wokó³ zbiornika roœnie pas zaroœli, wœród których 
dominuje wierzba szara Salix cinere, s¹ to tzw. ³ozowiska. 
Strefê przybrze¿n¹ – litoral, porastaj¹ m.in. trzciny, pa³ki, 
turzyce i sit. W strefie otwartej toni wodnej – pelagialu, 
³atwo rozpoznamy roœliny o pêdach zanurzonych np. ro-
gatka sztywnego, moczarkê kanadyjsk¹ oraz roœliny o liœ-
ciach p³ywaj¹cych, np. rzêsê drobn¹. 
Wêdrówka wokó³ stawów z zachowaniem ciszy stwarza 
warunki do obserwacji zwierz¹t krêgowych. Pospolitym 
przedstawicielem krêgowców zamieszkuj¹cym szuwary 
jest ¿aba wodna Rana esculenta, a pobliskiego lasu o wil-
gotnym pod³o¿u, ¿aba trawna Rana temporaria. Nad brze-
gami stawów wczesnym rankiem spotkaæ mo¿na poluj¹ce 
czaple siwe Ardea cinerea. Wiosn¹ w ci¹gu dnia wœród 
szuwarów odzywaj¹ siê trzciniaki Acrocephalus arundina-
ceus i trzcinniczki Acrocephalus scirpaceus. £atwo dostrzec 
tak¿e innych przedstawicieli awifauny, np. kaczki krzy¿-
ówki Anas platyrhynchos, ³yski Fulica atra, ³abêdzie nieme 
Cygnus onor. Spoœród ssaków wystêpuj¹ tu bobry euro-
pejskie Castor fiber, których œlady bytowania mo¿na 
zaobserwowaæ na pniach topoli osiki Populus tremula. Ten 
chroniony wielki gryzoñ w ostatnich czasach sta³ siê doœæ 
popularnym gatunkiem w ekosystemach wodnych ca³ej 
Polski. W lesie wokó³ stawów natkn¹æ siê mo¿na tak¿e na 
sarnê Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes lub dzika Sus 
scrofa. Pamiêtajmy, i¿ podczas takich spotkañ zawsze na-
le¿y zachowaæ ostro¿noœæ, szczególnie gdy na naszej dro-
dze stanie samica dzika – locha, z m³odymi – warchlakami.
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Oznaczenie trasy warunki do rozwoju znalaz³y takie gatunki roœlin jak: pa³ka 
szerokolistna Typha latifolia,  ga³êzista Spar-
ganium erectum i rdest ziemnowodny Polygonum amphi-
bium. Zbiornik przyci¹ga równie¿ ptaki wodne m.in. 
kaczki krzy¿ówki Anas platyrhynchos, kokoszki wodne 
Gallinula chloropus oraz p³azy, np. ¿abê wodn¹ Rana 

 je¿og³ówka

Œcie¿ka dydaktyczna „Mozaika przyrody” zlokalizo-
wana jest pomiêdzy Barbark¹ a Przysiekiem i biegnie 
wokó³ stawów. Powsta³a w celu zaprezentowania 
zmiennoœci zbiorowisk roœlinnych i zwi¹zanych z nimi 
zoocenoz (zespo³u gatunków zwierzêcych) wystêpuj¹-
cych na obszarze o ró¿nym pod³o¿u i rzeŸbie terenu.

Barbarka pod koniec XIX w. sta³a siê ulubionym miejscem 
wycieczkowym mieszkañców Torunia i okolic. Wyprawy 
na Barbarkê poleca³y ówczesne przewodniki jako przy-
jemn¹ trasê biegn¹c¹ wœród zieleni. W okresie miêdzywoj-
ennym na terenie Barbarki znajdowa³y siê: dom miesz-
kalny z kolonad¹ (drewniana budowla w formie kru¿g-
anka), w którym prowadzono restauracjê oraz zabudowa-
nia gospodarcze sk³adaj¹ce siê ze stodo³y i stajni. 
Dzier¿awcy restauracji mieli do dyspozycji dodatkowo 10 
ha roli uprawnej i ³¹k. W latach 1926-35 w osadzie (w 
du¿ych wolierach) prowadzona by³a hodowla ba¿antów 
na potrzeby restauracji. W 1925 roku Wydzia³ Dóbr 
Miejskich Magistratu postanowi³ uporz¹dkowaæ zanie-
dban¹ osadê i uczyniæ z niej miejsce letniskowe dla 
mieszkañców, zalecono remonty i doprowadzenie 
elektrycznoœci. To w tamtym czasie przebudowano cieki 
wodne doprowadzaj¹ce wodê do Barbarki. Wówczas to 
powsta³y stawy, œluzy i kaskady. Stawy na Barbarce 
zasilane s¹ wod¹ z terenu Wrzosów i okolicznych lasów. 
W przesz³oœci wody ze stawów napêdza³y funkcjonuj¹cy 
na Barbarce m³yn. Dzisiaj zbiornik nale¿y do Lasów 
Pañstwowych i jest to zbiornik przeciwpo¿arowy. Staw 
jest zbiornikiem wód stoj¹cych, w jego obrêbie dogodne 

esculenta, ¿abê moczarow¹ Rana arvalis, ropuchê szar¹ 
Bufo bufo i zielon¹ Bufo viridis.

Historia Stawów Przysieckich siêga ostatniego zlodo-
wacenia, kiedy pomiêdzy piaszczystymi wydmami 
powsta³o zag³êbienie wype³nione wod¹ – p³ytkie jeziorko. 
W wyniku sukcesji stopniowo zarasta³o, a¿ w koñcu sta³o 
siê torfowiskiem z pok³adami torfu siêgaj¹cymi 2 m 
g³êbokoœci. Obecna forma stawów powsta³a w XX wieku 
w wyniku eksploatacji pok³adów torfu dla celów gospo-
darczych (torf stosowano jako materia³ opa³owy) ju¿ 
podczas II wojny œwiatowej. Wydobywanie torfu spowo-
dowa³o powstanie zag³êbieñ, które wype³ni³y siê dop³y-
waj¹c¹ wod¹. Pod koniec XX wieku stawy wykorzys-
tywane by³y do hodowli ryb, a obecnie s³u¿¹ jako zbiorniki 
retencyjne i przeciwpo¿arowe. 

1. Suchy bór sosnowy.

Zbiorowisko roœlinne, w którym gatunkami dominuj¹-
cymi s¹ drzewa iglaste, np. sosna zwyczajna, œwierk 
zwyczajny, nazywamy borem. Las wokó³ Barbarki jest 
obszarem u¿ytkowanym gospodarczo przez cz³owieka. 
Ludzkie dzia³ania doprowadzi³y do wystêpowania na 
przewa¿aj¹cym obszarze monokultury, czyli lasu jedno-
gatunkowego, w tym przypadku sosny zwyczajnej Pinus 
silvestris. Las jest prawie pozbawiony runa leœnego, brak 
równie¿ podszytu, wystêpuj¹ natomiast liczne mchy 
i porosty, m.in. chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tego typu sylwacenozy (biocenozy 
leœne) s¹ szczególnie podatne na po¿ary i gradacje szkod-
ników (nag³y, liczny pojaw owadów), takich jak strzygonia 
choinówka Panolis flammea, której g¹sienice ¿eruj¹ na 
liœciach i p¹kach drzew. 
Opuszczaj¹c przystanek, zachowujemy kierunek wêdrówki. 
Wkraczamy w obszar nasadzeñ lasu i polan po wyrêbie. 

2. Odkrywka

W przygotowanym przez leœników wykopie przezna-
czonym na przechowywanie sadzonek drzew, obserwow-
aæ mo¿emy profil ubogiej gleby bielicowej. Na piasz-
czystym pod³o¿u wokó³ wykopu wystêpuj¹ charakterys-
tyczne lejkowate zag³êbienia, na dnie których ¿eruj¹ 
drapie¿ne larwy mrówkolwa Myrmeleon formicarius. Larwa 
¿ywi siê drobnymi owadami, które wpadaj¹ do zag³êbienia.
Przemierzaj¹c tereny wydmowe, mo¿emy obserwowaæ 
obszary lasu w ró¿nych fazach wzrostu: od nasadzeñ 
poprzez zagajniki, w których dominuje sosna Pinus 
sylvestris i brzoza brodawkowata Betula pendula, do 
okaza³ych wieloletnich drzew. Dochodz¹c do kresu œcie¿ki 
skrêcamy w lewo, kieruj¹c siê na pó³nocny zachód, po 
czym obieramy kierunek na zachód. 

3. S³upek oddzia³u leœnego

S³upki stawiane by³y przez leœników na granicy oddzia³ów 
leœnych, by u³atwiæ odnalezienie wybranego fragmentu 
lasu. Dziêki s³upkom mo¿emy siê zorientowaæ w terenie, 
poniewa¿ czêœæ map posiada naniesion¹ numeracjê 

oddzia³ów. W przypadku braku mapy 
mo¿emy okreœliæ strony œwiata. Je¿eli 
na s³upku mamy numery czterech 
ró¿nych oddzia³ów to naro¿nik s³up-
ka miêdzy dwoma najni¿szymi nu-
merami wskazuje pó³noc.

4. Uprawa leœna

Na stanowisku po lewej stronie drogi mo¿emy obserwow-
aæ okaza³e modrzewie europejskie Larix decidua, sosny 
zwyczajne Pinus sylvestris i d¹b czerwony Quercus rubra. Na 
polanie znajduje siê uprawa leœna. W zwi¹zku 
z tym, ¿e tereny lasu Barbarka zlokalizowane s¹ na wyj¹t-
kowo ubogiej glebie wytworzonej na wydmach, leœnicy 
obsadzaj¹ ten teren g³ównie sosn¹ zwyczajn¹ i brzoz¹ 
brodawkowat¹. Na 1 hektar uprawy leœnej sadzi siê od 8 do 
15 tysiêcy drzewek. Na obszarze uprawy w ci¹gu kilkudzi-
esiêciu lat prowadzone s¹ wycinki – trzebierze, w celu eli-
minacji drzew s³abych i chorych. Po oko³o 100 latach, kiedy 
drzewostan dojrzeje, na tym terenie pozostanie oko³o 400 
drzew. Uprawa leœna chroniona jest przed zwierzêtami 
ogrodzeniem z siatki. Czêsto mo¿na spotkaæ na drzewach 
os³onki z repelentem – substancj¹ odstraszaj¹c¹ zwierzêta. 
To wszystko ma zapobiec zgryzaniu m³odych drzewek 
przez sarny Capreolus capreolus i jelenie Cervus elaphus.


