Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/251/15
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1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2. Cel ochrony:
Czynna ochrona obejmuje ochronę unikatowych form polodowcowych (drumliny),
ochronę zbiorników wód powierzchniowych, a także niewielkich powierzchni higrofilnych
lasów w Dolinie Drwęcy.
3. Położenie i charakterystyka:
Pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie Wysoczyzny
Dobrzyńskiej. Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się wyjątkowo dużym
urozmaiceniem. Wiąże się ona z występowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi są
drumliny. Są to zespoły wzgórz (ciągów bochenkowatych pagórków) o różnym kierunku
przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca.
Sieć hydrograficzną tworzą przede wszystkim trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno
i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek
wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które zajmują łączną
powierzchnię około 117 ha, co stanowi zaledwie 1,6% ogólnej powierzchni. Ubóstwo lasów
jest wynikiem intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób terenów dla rolnictwa,
o glebach charakteryzujących się wysokimi klasami bonitacyjnymi. Zróżnicowanie
mikroklimatyczne obszaru wiąże się głównie z bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Drumliny Zbójeńskie wynosi 7178,82 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK
Drumliny Zbójeńskie
Lp.
1.
Brzuze
2.
Chrostkowo
3.
Kikół
4.
Zbójno
Razem

Gmina

Powierzchnia [ha]
96,34
1013,01
136,79
5932,68
7178,82

Powiat
rypiński
lipnowski
lipnowski
golubsko-dobrzyński

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz
granice administracyjne.
Począwszy od wsi Działyń granica biegnie wzdłuż drogi powiatowej numer 2134C
(Działyń – Klonowo) w kierunku południowo-wschodnim mijając wieś Wielgie, następnie

przecinając drogę wojewódzką numer 554 (Golub-Dobrzyń – Kikół) i mijając wieś Klonowo
skręca na południe. Opiera się o drogę prowadzącą od drogi wojewódzkiej numer 554 do
miejscowości Zajeziorze i biegnie dalej w kierunku wschodnim. Biegnąc drogami polnymi
przecina granicę gminy i mija miejscowości Stalmierek oraz Kontrewers. W miejscowości
Kontrewers zmienia bieg na północny i biegnie drogą do Stalmierza oraz dalej w kierunku
północno-wschodnim do miejscowości Głęboczek. Przecina grunty miejscowości Lubianki
i biegnie wschodnim brzegiem Jeziora Oborowskiego. Osiąga miejscowość Obory i biegnie
dalej na północ drogą Obory – Okonin. Omijając od zachodu miejscowość Okonin, zmienia
bieg na zachodni i biegnie drogą lokalną do miejscowości Pęcherek. Tutaj skręca na
północny-zachód i biegnie drogą powiatową numer 2130C (Dulsk-Ruże-Obory-Stary
Kobrzyniec), aż do miejscowości Ruże, przecinając po drodze drogę wojewódzką numer 554.
Po minięciu wsi Ruże granica biegnie w kierunku zachodnim krawędzią doliny rzeki Ruziec.
Po 1 km granica obszaru chronionego dochodzi do granicy gmin Radomin i Zbójno i biegnie
nią dalej w kierunku zachodnim. Dochodzi ponownie do drogi wojewódzkiej numer 554,
przecina ją i omijając miejscowość Sitno biegnie północnym brzegiem jeziora Sicińskiego.
Następnie dochodzi do granicy gmin Golub-Dobrzyń i Radomin i biegnie nią dalej
w kierunku zachodnim, nie obejmując jeziorka Płociczno. Dochodzi do drogi gruntowej
i skręca na południe. Biegnie drogą gruntową i mijając wieś Ciechanówek dochodzi do wsi
Działyń.

