
NATURA 2000

Natura 2000 - program utworzenia w krajach Unii
Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów
objêtych ochron¹ przyrody. Podstaw¹ dla tego
programu s¹ dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa
Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).
Celem programu jest zachowanie okreœlonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków,
które uwa¿a siê za cenne i zagro¿one w skali ca³ej
Europy. Wspólne dzia³anie na rzecz zachowania
dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o
jednolite prawo ma na celu optymalizacjê kosztów
i spotêgowanie korzystnych dla œrodowiska
efektów. Jednolite prawo powinno u³atwiæ
wspó³dzia³anie wielu instytucji zajmuj¹cych siê
ochron¹ przyrody stale i tych dla których jest to
dzia³anie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej
powinno ³atwiej uzyskaæ powszechn¹ akceptacjê
spo³eczn¹, tym bardziej ¿e poszczególne kraje
cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do zachowania na
obszarach wchodz¹cych w sk³ad sieci Natura 2000
walorów chronionych w stanie nie pogorszonym,
co wcale nie musi wykluczaæ ich gospodarczego
wykorzystania.
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Fort IV oferuje nie tylko noclegi i wy¿ywienie,
ale tak¿e szereg ró¿norodnych atrakcji:
- zwiedzanie fortu,
- ognisko z pieczeniem kie³basek,
- strzelanie z ³uku,
- rzut podkow¹,
- HERKULES - si³owanie na rêkê,
- strzelanie z karabinku pneumatycznego
- oraz ca³¹ masê innych PRZYGÓD!!!

Mo¿na obserwowaæ sukcesjê roœlinnoœci
drzewiastej. Obszar polecany przede wszystkim
mi³oœnikom fortów i nietoperzy.

Przedsiêbiorstwo Turystyczno - Gastronomiczne
TWIERDZA TORUÑ
ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruñ
tel. (+48 56) 655 81 34, 655 82 36
e-mail: biuro@fort.torun.pl



FORT IV

Forty w Toruniu s¹ obiektem o unikatowej, w
skali europejskiej, wartoœci historycznej a w
Polsce jednym z najpotê¿niejszych systemów
fortyfikacyjnych. Budowla zosta³a wzniesiona
przez Prusaków pod koniec XIX wieku do obrony
granicy wschodniej Prus. Dziêki fortom Toruñ
uzyska³ w XIX wieku rangê miasta-twierdzy.
Projektowanie Twierdzy Toruñ rozpoczêto w
1872 roku. W sumie wybudowano 7 fortów
g³ównych, 6 fortów poœrednich, 6 baterii
artyleryjskich, 32 du¿e schrony piechoty, 52
schrony miêdzypola - artyleryjskie i amunicyjne.
Forty zosta³y rozmieszczone pierœcieniem
dooko³a ca³ego miasta. Do dziœ zachowa³ siê ich
niezwykle czytelny uk³ad.
Obecnie forty s¹ zdewastowane, mo¿na
obserwowaæ sukcesjê roœlinnoœci drzewiastej.
Najatrakcyjniejszy turystycznie i najlepiej
zagospodarowany jest Fort IV, gdzie mieœci siê
minimuzeum artylerii, restauracja i schronisko
m³odzie¿owe. Na dziedziñcu czêsto urz¹dzane s¹
imprezy i ogniska. Wnêtrze fortu jest dobrze
zachowane, a wie¿yczki obserwacyjne
odrestaurowane.

ZAGRO¯ONE
GATUNKI

Pod wzglêdem przyrodniczym jest to jedna
z 20 najwiêkszych polskich zimowych
kolonii nietoperzy.
Ka¿dej zimy w korytarzach fortów znajduje
schronienie 400 do 600 osobników, wœród
których wystêpuj¹ trzy gatunki z za³¹cznika
II Dyrektywy Siedliskowej: mopek, nocek
³ydkow³osy i nocek du¿y.
Inne ciekawe gatunki, jakie mo¿na spotkaæ
w fortach, to:

Mroczek poz³ocisty eptesicus nilssonii
Mroczek posrebrzany eptesicus serotinus
Nocek brandta myotis brandtii
Nocek rudy myotis daubentonii
Nocek w¹satek myotis mystacinus
Nocek natterera myotis nattereri
Gacek brunatny plecotus auritus
Ropucha szara bufo bufo
¯aba wodna rana esculenta
¯aba trawna rana temporaria

Zagro¿enia:
G³ówne zagro¿enia dla tego zimowiska
nietoperzy stanowi¹ zmiany mikroklimatu,
zmiana sposobu u¿ytkowania, p³oszenie
zwierz¹t w okresie zimowym.

INFORMACJE
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http://przyroda.polska.pl/regiony/pojezierza_pd/fo
rty_torun/opis.htm

http://www.torun.pl/index.php?strona=zw_fort

http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=1
99

http://www.fort.torun.pl/_portal/

http://pl.wikipedia.org/wiki/fort_iv_twierdzy_toru
%c5%84

http://przyroda.polska.pl/multimedia/presentation,
mapa_polskich_obszarow_natura_2000,id,244788.
htm
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