Województwo kujawsko-pomorskie

DRWĘCA

FOJUTOWO

Rzeka przepływająca skrajem Pojezierza Iławskiego, następnie rozdziela Pojezierze Chełmińskie od Dobrzyńskiego. Jest
prawym dopływem Wisły, liczy 219 km
długości, z tego na tereny województwa
kujawsko-pomorskiego przypada 117 km.
Źródła rzeki znajdują się u podnóża Wzgórz
Dylewskich na wysokości 192 m npm, natomiast ujście do Wisły w sąsiedztwie Torunia, koło miejscowości Złotoria.
Drwęca to rzeka pojezierna, w swym górnym biegu przepływa przez jeziora Ostrowin i Drwęckie. Przebieg ma kręty, na wielu
odcinkach silnie meandruje, czasami przedziera się między wzniesieniami i wąskimi
dolinami. Z uwagi na spory ogólny spadek
zaliczana jest do rzek typu podgórskiego.
Dla ochrony rzecznych wód i rybostanu
utworzony został w 1961 r. rezerwat Rzeka
Drwęca, obejmujący swym zasięgiem rzekę
na całej długości. Jest to najdłuższy rezerwat tego typu w Polsce, o powierzchni około 444 ha. Chronione w nim gatunki ryb to:
pstrąg, łosoś, troć i certa. Ponadto występuje tu: boleń, piskorz, lipień, miętus i rzadki
gatunek – minóg rzeczny.
Drwęca jest także popularnym i atrakcyjnym szlakiem kajakowym, zaliczanym do
łatwych. Trasy spływów najczęściej rozpoczynają się w Ostródzie na Jeziorze Drwęckim, albo w miejscowości Stare Jabłonki,
z której jeziorami i kanałem można dopłynąć
do pobliskiej Ostródy. Długość szlaku liczona od Ostródy wynosi 210 km, natomiast ze
Starych Jabłonek – 225 km. Spływ kończy
się w Toruniu (6 km od ujścia Drwęcy do
Wisły). Po drodze mija się miasta: Ostróda,
Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, GolubDobrzyń.
Drwęca i towarzyszące jej odcinki starorzeczy, jak również jeziora pobliskich pojezierzy, przyciągają amatorów wędkarstwa.

Miejscowość na terenie Borów Tucholskich, w północnej części regionu, przy
granicy z województwem pomorskim, w sąsiedztwie drogi Tuchola – Czersk. Znajduje się tu oryginalna zabytkowa konstrukcja
hydrotechniczna – akwedukt na Wielkim
Kanale Brdy.
Ten zabytek architektury hydrotechnicznej wzorowany jest na antycznych rzymskich budowlach doprowadzających wodę
z odległych często źródeł do miast. W tym
przypadku jego przeznaczenie było inne;
umożliwił skrzyżowanie pod kątem prostym
dwóch cieków wodnych: płynącej dołem
w głębokim jarze Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy, płynącego górą.
Akwedukt w Fojutowie powstał w latach
1845-49 r., w czasie budowy tzw. Wielkiego
Kanału Brdy, który miał nawadniać okoliczne tereny. Został zbudowany z kamienia
i cegły. Lustro wody kanału znajduje się
około 9 m ponad powierzchnią Czerskiej
Strugi. Akwedukt ma 75 m długości i jest
to najdłuższy, a zarazem najpotężniejszy
taki obiekt w Polsce, uznawany za jedną
z atrakcji turystycznych Borów Tucholskich
(akwedukt można zwiedzać po wyznaczonej trasie). W pobliżu powstała wieża widokowa, z jej tarasu można podziwiać akwedukt i krajobrazy Borów Tucholskich. Dwa
mniejsze akwedukty – Barłogi i Klocek
znajdują się na Małym Kanale Brdy.

GOLUB-DOBRZYŃ
Nieduże miasto położone malowniczo po
obu stronach Drwęcy, w odległości 40 km
na północny wschód od Torunia. Węzeł lokalnych dróg, ośrodek gospodarczy, usługowy i turystyczny. W obecnym kształcie
jest wynikiem połączenia w 1951 r. dwóch
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