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Zalesione tereny pradoliny Wisły, położone pomiędzy Włocławkiem a Płockiem, kryjące wiele ciekawostek
przyrodniczych, zostały objęte ochroną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Pojezierny
charakter Parku sprzyja wędkowaniu i żeglarstwu.
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 r., jako szósty park w Polsce, o
powierzchni niemal 39 tys. ha jest ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego łączącego
Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjności tego terenu
decydują wyjątkowe walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze. Najważniejszymi elementami środowiska
przyrodniczego wpływającymi na atrakcyjność turystyczną Parku są: sieć wodna, szata leśna i rzeźba terenu występuje tu jeden z największych w Polsce kompleks wydm śródlądowych.
Na terenie Parku znajduje się ponad 40 jezior, wśród których unikatowe w skali światowej jest jezioro Gościąż, z
charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy
lat historii zbiornika). Natomiast jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami objęto ochroną w
postaci obszarów Natura 2000.
Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy, wśród których dominują bory sosnowe i bory mieszane. Szacuje się, że w granicach Parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych,
spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna,
storczyk szerokolistny).
Wśród fauny Parku najcenniejszą grupę stanowią ptaki, a zwłaszcza gatunki wodno-błotne. Występują tu m.in. umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: bocian czarny, bąk,
kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy i zbożowy, krwawodziób i derkacz.
W granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny utworzono 14 rezerwatów przyrody*: 10 leśnych (Olszyny Rakutowskie, Jazy, Wójtowski Grąd, Jastrząbek,
Kresy, Komory, Lucień, Lubaty, Łąck, Korzeń), 1 faunistyczny – Jezioro Rakutowskie, 1 geomorfologiczny – Gościąż, 1 krajobrazowo-leśny – Dąbrowa Łącka i 1 wodny – Jezioro Drzezno.
Ponadto na terenie Parku wyznaczono 5 obszarów Natura 2000: Błota Rakutowskie, Żwirownia Skoki, Uroczyska Łąckie, Błota Kłócieńskie, Dolina Skrwy Lewej.
*Warto wiedzieć: Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę,
położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.
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