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4.9.1. Obszary i obiekty prawnie chronione

Z określonych ustawą form ochrony przyrody w obrębie powiatu znajdują się:
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki
ekologiczne, strefy ochronne oraz kilka obszarów Natura 2000.

REZERWATY

Rezerwat "Rogóźno" - utworzony w 1959 roku, o powierzchni 0,39 ha, powstał
w celu zachowania lasu mieszanego buka i klonu polnego na granicy ich
naturalnego występowania. Rezerwat stanowi obszar jednorodny geologicznie
i glebowo. Ma charakter równiny morenowej płaskiej. Zbiorowisko roślinne
rezerwatu zaliczono do zespołu grądu środkowoeuropejskiego. Gatunkiem
dominującym w drzewostanie jest lipa drobnolistna przy udziale grabu
zwyczajnego, buka pospolitego, jesionu pospolitego, sosny pospolitej i klonu
polnego. Po huraganie, który zniszczył część drzew, pojaWiły się naturalne
odnowienia przede wszystkim lipy, klonu polnego i jesionu. Obecne drzewostany
z panującym gatunkiem lipy stanowią rzadkość przyrodniczą a poszczególne
osobniki w rezerwacie oSiągają znaczne wielkości. Obszar rezerwatu określa
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 roku
- W sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1958 r. Nr 65, poz.38S) oraz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku -
W sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31
grudnia 1998 roku ( DZ.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 123, poz,2401).
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Rezerwat "Kawęczyńskie Brzęki" - utworzony w 1959 roku o powierzchni
49,86 ha, powstał w celu zachowania fragmentów lasu liściastego ze
chronionym drzewem jarzębem brekinią (brzękiem), najdalej wysuniętym na
wschód na Nizinie Wielkopolsko - Kujawskiej stanowiskiem naturalnego jego
występowania. Najgrubsze brekinie osiągają w obwodzie 200 cm.
Dominującym zbiorowiskiem jest grąd środkowoeuropejski, następnie
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świetlista dąbrowo oraz zbiorowiska kontynentalnych borów mieszanych
mających charakter zbiorowisk zastępczych. W drzewostanach, często
mających charakter piętrowy, dominują - IN górnym piętrze brzoza i dąb
z domieszką brekinii, sosny osiki i klonu zwyczajnego, w dolnym piętrze
przeważnie rośnie grab. W warstwach runa występują m.in. bluszcz pospolity,
marzanka wonna, przvtulina leśna. Obszar rezerwatu określa Zarządzenie
Nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia
2S stycznia 2010 roku - w sprawie rezerwatu przyrody .Kawęczvńskre Brzęki"
(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 64 poz. 1367). Ww zarządzenie
było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 2 lipca 1959 roku - w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M,P.
z 1959 r. Nr 81 pozA27) oraz Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 4 października 2001 roku - w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów
przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku ( DZ.Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 123, poz.2401). Rezerwat położony Jest na
terenie gminy Babiak i określany jest jako rezerwat florvstvcznv.
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Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Goplańsko - Kujawski - utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do
stanu naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych do
regeneracji sit w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju
turystyki i wypoczynku, Poza granicami Powiatu obszar pokrywa się częściowo
z PLB 300002 Dolina Środkowej Warty.
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Obszar Złotogórski - utworzony w celu ochrony wa lorów krajobrazowych trzech
skupień pagórków z najwyższym wzniesieniem na terenie byłego województwa
konińskiego - Złotą Górą (poza terenem Powiatu),
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Rys.20. Poioźenie Obszaru Złotogórskiego na terenie Powiatu Kolskiego (żródło RDOŚ)

Podstawę prawną funkcjonowania obu Obszarów Chronionego Krajobrazu stanowi:
Uchwała Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznie 1986 roku
- w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa
konińskiego i zasad korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr l, poz.
86) oraz Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23 lipca 1998 roku
zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na
terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych terenów.

Użytki Ekologiczne i strefy ochronne

Na terenie Powiatu wyznaczono użytki ekologiczne utworzone rozporządzeniem
Wojewody Konińskiego z dnia 30 października 1997 r., istniejące na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Koło:

Leśnictwo Rogóźno - nieużytek z lustrem wody oraz. bagno o pow. 0,76 ha,

Leśnictwo Kościelec - torfowisko niskie o pow. 37,38 ha

Leśnictwo Babiak - nieużytek -woda stojąca i pastwisko o pow. 1,88 ha

Leśnictwo Dęby Szlacheckie - bagno, woda stojąca o pow. 1,16 ha

Obecnie:
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- Dąbskie Błota - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
o pow. 700 ha, utworzone w celu ochrony roślinności i fauny zalewanych łąk i pastwisk

połoźonvch w dolinie rzeki Ner; ustanowiony:

Uchwałą Nr XX11/129/2001 Rady Miejskiej w Oąbiu z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie
uznania za użytek ekologiczny kompleksu łąkowo - depresyjnego "Dąbskie Błota" oraz

Uchwałą Nr V/30/2007 Rady Miejskiej IN Dąbiu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uznania
za użytek ekologiczny kompleksu łąkowo - depresyjnego "Dąbskie Błota" opublikowaną

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 49, poz.1230

Dwa oczka wodne - śródleśne oczko wodne, o powierzchni 0,76 ha, obszar utworzony w

celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej; ustanowione:

Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r zmieniające

rozporządzenie w sprawie uznania za użytki ekologiczne; oraz
Uchwałą nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Przedeczu z dnia 27 października 2015 r. w
sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Przedecz, w obrębie

nadleśnictwa Koło, Leśnictw Rogóźno opublikowaną w Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2015 r

poz.6300
Wyznaczono również strefy ochronne:
Bielik - Leśnictwo Oąbie - obszar ochrony ścisłej o pow. 28,29 ha; decyzja ROOŚ-30-
PN.11-6631-28/10/eh
Bocian Czarny - Leśnictwo Rzuchów - obszar ochrony ścisłej - 5,87 ha; decyzja ROOŚ-
30-PN .1I-6631-29/10/eh

- Leśnictwo Bugaj - obszar ochrony ścisłej - 34,22 ha; decyzja RDOŚ-
30-PN.II-6631-360/10/eh

- Leśnictwo Sobótka - obszar ochrony ścisłej - 6,91 ha; decyzja
SR.V.6631/121/2008

POMNIKI PRZYRODY

Zgodnie z rejestrem pomników przyrody prowadzonym przez RDOŚ w Poznaniu na
terenie Powiatu jest 67 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew,
aleje oraz głazy narzutowe. Głównym gatunkiem drzew pomnikowych jest dąb
szypułkowy. Pomniki przyrody zlokalizowane są na terenach administrowanych przez
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w zabytkowych parkach miejskich
i wiejskich, na cmentarzach oraz przy drogach. Zestawienie pomników przyrody wg.
gmin przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18. Zestawienie pomników przyrody na terenie Powiatu Kolskiego.

lp. I Lokalizacja Przedmiot ochrony Gatunek
1 l 2 3 4 ~

Gmina Babiak
l. IWicinin drzewo buk pospolity

2. IWicinin aleja 50 drzew grab

3. lBrdów - rynek drzewo lipa drobnolistna
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4. Leśnictwo Gaj oddz.170g drzewo I dąb szypułkowy

5. Leśnictwo Gaj oddz,170i,j grupa 3 drzew dąb szypułkowy

6. Leśnictwo Gaj dddz.l72 a drzewo dąb szypułkowy

7. Leśnictwo Kiejsze oddz.130 b grupa 2 drzew dąb szypułkowy

8, Leśnictwo Kiejsze oddz,131 a grupa 3 drzew dąb szypułkowy

9. Leśnictwo Kiejsze oddz.132 c drzewo dąb szypułkowy

10. Leśnictwo Kiejsze 133f drzewo dąb szypułkowy
11. Leśnictwo Kiejsze oddz,146 h drzewo dąb szypułkowy
12, Leśnictwo Kiejsze oddz. 147 h drzewo dąb szypułkowy

13, Leśnictwo Kieisze oddz.147 k drzewo dąb szypułkowy
14. Leśnictwo Kiejsze 118 d grupa :2drzew dąb szypułkowy

Gmina Chodów
. . ,23 głazy granitowe i gnejsv

1. Dzierzblee-park zabytkowy grupa głazów narzutowych ó' i i e
r znoz arn ste

2, Leśnictwo Turzynów oddz. 51 b grupa 6 drzew dąb szypułkowy
3 Leśnictwo Turzynów oddz. 52 c drzewo wiąz szypułkowy

4, Leśnictwo Turzynów oddz. 58c drzewo dąb szypułkowy

5, Leśnictwo Turzynów oddz. 63 b, c grupa 2 drzew dąb szypułkowy
6, Chodów przy kościele drzewo dąb szypułkowy

Gmina Dąbie
1. Lisice w parku drzewo topola biała
2, Lisice w parku drzewo dąb szypułkowy
3, Leśnictwo Dąbie przy drodze drzewo dąb szypułkowy
4, leśnictwo Dąbie w lesie głaz narzutowy granit

5, Obręb ewidencyjny Chełmno drzewo lipa drobnolistna

6, leśnictwo Dąbie drzewo dąb szypułkowy

7. Leśnictwo Dąbie drzewo dąb szypułkowy
Gmina Kłodawa

1. Krzykosy-park zabvtkowv aleja 50 drzew lipa drobnolistna
2, Kłodawa - park miejski grupa 2 drzew lipa drobnolistna

Gmina Koło
1. Ochle zabudowania. P. Szybury aleja 50 drzew lipa drobnolistna
2, Powiercie drzewo dąb szypułkowy
3. Mikołajówek gosp. Szkółkarskie dnewo lipa drobnolistna

Gmina - Miasto Koło
1, Park im, Moniuszki drzewo dąb szypułkowy

2, Park im, Moniuszki drzewo dąb szypułkowy

3, ul. Dąbrowskiego drzewo dąb szypułkowy
4, ul. Dąbrowskiego drzewo dąb szypułkowy

5. ul. Freudenreicha drzewo wiąz syberyjski
6. ul. Kajki drzewo platan klonolistny

7. Iul. Toruńska drzewo l klon polny
Gmina Kościelec

1, I Kościelec- park zabytkowy drzewo l cis pospolity

2, I Bielice drzewo I dąb szypułkowy
3. IBielice grupa drzew I dąb szypułkowy oraz brzoza

4, I Leśnictwo Kościelec oddz. 3861_ grupa 8 drzew I dąb szypułkowy
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