
Powiat Choszczeński znajduje się w południowej części województwa 
zachodniopomorskiego. Tworzą go gminy: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce 
i Recz. To obszar wyjątkowy przyrodniczo: raj dla wędkarzy, grzybiarzy, obserwatorów 
przyrody i amatorów aktywnej turystyki terenowej. 
Sporą część powiatu stanowią obszary sieci Natura 2000, czyli tereny ochrony określonych 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny. Podstawą jej funkcjonowania 
są dwie unijne dyrektywy: 
I. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, zwana dyrektywą siedliskową oraz
II. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich 
ptaków (ze zmianami), skonsolidowana w Dyrektywie 2009/147/WE z 30 listopada 2009  
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwana dyrektywą ptasią. 
Dyrektywa Siedliskowa wskazuje „ważne w skali europejskiej” gatunki roślin i zwierząt oraz 
typy siedlisk przyrodniczych, dla których 
państwa członkowskie zobowiązane są 
chronić przez ścisłą ochronę gatunkową 
i które są przedmiotem zainteresowania 
Unii Europejskiej. Dyrektywa Ptasia zo-
bowiązuje państwa członkowskie UE do 
ochrony przed wyginięciem wszystkich 
istniejących współcześnie populacji 
ptaków występujących w stanie dzikim  
w UE, reguluje prawnie handel i odłów 
ptaków w celu przeciwdziałania pew-
nym metodom ich odłowu i zabijania. 
Wymienia 182 gatunki ptaków. 
Cała sieć Natura 2000 zajmuje 18% po-
wierzchni krajów Unii Europejskiej. Liczy 
ponad 26 400 obszarów zajmujących 
ponad 318 tys. km² powierzchni mor-
skiej i ponad 788 tys. km² powierzchni 
lądowej. Adaptacja przepisów unijnych 
do polskiego prawa nastąpiła poprzez 
ustawę z dnia 16.04.2000 r. o ochronie 
przyrody. Sieć Natura 2000 zajmuje 
prawie 1/5 powierzchni lądowej Polski. 
W jej skład wchodzi: 849 obszarów sie-
dliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

OBSZARY SIEDLISKOWE

I.1. Dolina Iny koło Recza, kod obszaru:  PLH320004 

Powierzchnia: 4 471,8 ha
Położenie administracyjne: gminy Recz, Choszczno (powiat choszczeński), Suchań (stargardzki). 

Teren ostoi ciągnie się od miejscowości Recz do drogi Suchań - Piasecznik oraz prowadzi 
przez doliny rzek: Reczanki i Wardynki (dopływy Iny). Doliny rozcinają płaskie i faliste 
wysoczyzny morenowe, które przeważnie wykorzystywane są rolniczo. Znajdują się tu jedne 
z najrozleglejszych na Pomorzu Zachodnim złoża torfu oraz najgłębsze i najbardziej aktywne 
hydrologicznie w regionie torfowiska źródliskowe, których wody wydostają się pod dużym 
ciśnieniem hydrostatycznym, otoczone źródłowiskowymi odmianami lasów liściastych.
Na dnie doliny rozwinęła się specyficzna forma torfowiska soligenicznego, tj. aktywnie 
zasilanego wodami podziemnymi. Przedmiotem ochrony obszaru jest 16 siedlisk i 13 
gatunków fauny wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej. Poza tym ostoja ta stanowi 
cenny korytarz ekologiczny regionalny i ponadregionalny, intensywnie wykorzystywany 
przez ptaki migrujące.

I.2. Jezioro Lubie i Dolina Drawy, kod obszaru: PLH320023

Powierzchnia: 15 046,7 ha
Położenie administracyjne:  Drawno (powiat choszczeński), Mirosławiec (wałecki), Drawsko 
Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec (drawski).

Na terenie powiatu choszczeńskiego znajduje się południowa część obszaru przy jeziorze 
Grażyna koło Drawna. Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego, oraz 
odcinek doliny Drawy i Starej Drawy na południe od jeziora Lubie wraz z przyległymi łąkami  
i lasami. Dolina Drawy na tym obszarze jest żłobiona w piaskach sandrowych, porośniętych 
lasami Puszczy Drawskiej. Lasy zajmują 60% powierzchni, a jeziora i rzeki – 14%. Brzegi rzeki są 

urozmaicone przełomami i mieliznami 
oraz szuwarami. Poniżej Prostyni rzeka 
płynie przez duże torfowisko niskie, 
podścielone bardzo grubą warstwą 
gytii. W dolinie znajdują się cenne 
łąki z groszkiem błotnym i ostoja 
derkacza. Ujście Drawy do Jeziora 
Grażyna to płytka delta z kompleksem 
szuwarów i roślinności wodnej, biotop 
rzadkiego gatunku ptaka – wąsatki. 
Przedmiotem ochrony jest 21 siedlisk 
przyrodniczych. Obszar stanowi część 
ważnego korytarza ekologicznego 
Doliny Drawy.

I.3. Uroczyska Puszczy Drawskiej, kod obszaru: PLH320046

Powierzchnia:  74 416,3 ha 
Położenie administracyjne: Drawno, Bierzwnik (powiat choszczeński), Kalisz Pomorski 
(drawski), Tuczno, Człopa, (wałecki), Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Kra-
jeńskie (strzelecko-drezdenecki), Krzyż Wielkopolski (czarnkowsko-trzcianecki). 

Ostoja obejmuje większą część dużego 
kompleksu leśnego, położonego na 
równinie sandrowej, w środkowym  
i dolnym biegu rzeki Drawy. W miej-
scach, gdzie teren jest pofałdowa-
ny, wzgórza osiągają wysokość do  
121 m. Występują tu liczne jeziora 
(największym z nich jest J. Ostrowieckie 
- 370 ha), zróżnicowane pod wzglę-
dem trofizmu wód: od dystroficznych 
przez mezotroficzne do eutroficznych.  
W lasach dominują drzewostany so-
snowe, jednak duży jest udział buczyn 
i dąbrów, a niektóre ich płaty mają 
charakter zbliżony do naturalnego. 
Kwaśne buczyny na zboczach doliny 
Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce 
fragmentami buczyn o zachowanej 
naturalnej dynamice. Dobrze zacho-
wały się cenne siedliska przyrodnicze, 
będące przedmiotem ochrony obszaru. 
Jest to także obszar licznego występo-
wania i bardzo dobrego zachowania 
rzek włosienicznikowych.

I.4. Dolina Płoni i Jezioro Miedwie, kod obszaru: PLH320006

Powierzchnia: 20 755,9 ha 
Położenie administracyjne: Pełczyce (powiat choszczeński), Stare Czarnowo (gryfiński),  
Barlinek (myśliborski), Bielice, Przelewice, Pyrzyce, Warnice (pyrzycki), Dolice, Kobylanka 
(stargardzki), Stargard.  

Obszar obejmuje doliny rzeki Płoni od źródeł w rejonie Barlinka do miejscowości Kołbacz  
i jej dwóch dopływów: Strzelicy i Krzekny. Ostoja obejmuje rozległe korytarze ekologiczne 
o randze ponadregionalnej (Dolina Płoni) i regionalnej (Dolina Krzekny) bardzo intensywnie 
wykorzystywane przez ptaki migrujące. Zróżnicowany jest na dwie jednostki o odmiennej 
genezie, budowie geomorfologicznej i strukturze siedliska. Pierwsza to „źródliskowa 
dolina Płoni” – przełom górnego odcinka Płoni przez morenę czołową. Występują tu 
suche, piaszczyste wzgórza zajęte przez bory mieszane i łąki mezofilne. Wokół bogatych  
w węglan wapnia źródeł utworzyły się trawertyny i torfy źródliskowe. Drugim obszarem jest 
„Basen Pra-Miedwia”. Obejmuje on dolinę Płoni i Krzekny w obrębie tzw. plejstoceńskiego 
zastoiska wodnego i moreny dennej. Są to równiny o bardzo żyznych glebach (czarne 
ziemie pyrzyckie) powstałe po sztucznym obniżeniu (w 1770 r.) poziomu wody wielkiego 
jeziora tzw. Pra-Miedwia. 

I.5. Lasy Bierzwnickie, kod obszaru: PLH320044

Powierzchnia:  8 792,3 ha 
Położenie administracyjne: Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce (powiat choszczeński), Strzelce 
Krajeńskie, Dobiegniew (strzelecko-drezdenecki). 

Obszar to fragment Puszczy Drawskiej położony w pobliżu miejscowości Jarosławsko, 
Chłopowo, Bierzwnik, Górzno, Dobiegniew. Składa się z dwóch fragmentów, rozdzielonych 
pasmem zagospodarowanego terenu rolniczego z rozproszonym osadnictwem. Na terenie tym 
możemy zaobserwować kwaśne i żyzne buczyny w dobrym stanie zachowania (szczególnie 
okolice Słowińca i Rębusza oraz nad jez. Bierzwnik). Często obecne są tu śródleśne oczka 
wodne. Jezioro Bierzwnik posiada wyspę, porośniętą grądem lipowym. W kilku miejscach 
nad jeziorami wykształciły się szuwary kłoci wiechowatej. W okolicy Chłopowa i nad 
jeziorem Bierzwnik oraz na pd. od Jagliska znajdują się pozostałości torfowisk wysokich, 
otoczonych borami i brzezinami bagiennymi na torfach. W okolicy Zieleniewa rozwijają 
się ciepłe murawy napiaskowe na dobrze wykształconym wale ozowym.

I.6  Ostoja Barlinecka, kod obszaru:  PLH080071

Powierzchnia: 26 596,4 ha 

Na terenie powiatu choszczeńskiego niewielka część obszaru znajduje się w zachodniej 
części gminy Pełczyce i dalej rozciąga się na południowy zachód Polski. Lasy zajmują ponad 
80% powierzchni terenu. Dominuje w nich sosna z dużym udziałem buczyn i dąbrów. Na 
terenie ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior różnych typów. Liczne są niewielkie oczka 
wytopiskowe oraz torfowiska. 

1.7 Pojezierze Ińskie, kod obszaru:  PLH320067

Powierzchnia: 10 229,9 ha 

Na terenie powiatu choszczeńskiego fragment obszaru znajduje się w północnej części 
gminy Recz i dalej rozciąga się na północ Polski. Lasy zajmują ok. 60% powierzchni terenu 
i są to lasy liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Duży udział w krajobrazie 
odgrywa roślinność terenów podmokłych: trzcinowiska, turzycowiska, roślinność szuwarowa, 
roślinność torfowisk niskich i przejściowych. Bogatej morfologii ostoi odpowiada mozaikowe 
użytkowanie terenu.

OBSZARY PTASIE

II.1. Lasy Puszczy nad Drawą, kod obszaru: PLB320016

Powierzchnia: 190 279,1 ha 
Położenie administracyjne: Recz, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Bierzwnik (powiat 
choszczeński), Kalisz Pomorski (drawski), Tuczno, Mirosławiec, Człopa, Wałcz (wałecki), 
Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Drezdenko (strzelecko-drezdenecki), Krzyż 
Wielkopolski, Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki). 

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej  
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, 
dębu i topoli. Na terenie pofalowanym, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym 
przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicz-
nej. Są tu liczne jeziora (największym  
z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha).  
W rzeźbie terenu odznaczają się 
meandry obu rzek, obramowane 
wysokimi skarpami. Charakterystycz-
ną cechą tych rzek jest bystry prąd 
wywołany silnym spadkiem terenu. 
Jeziora są zróżnicowane pod wzglę-
dem trofizmu wód, od dystroficznych 
przez mezotroficzne do eutroficznych. 
Obszar stanowi ważne zimowisko 
łabędzia krzykliwego (do 150 ptaków).  
W okresie lęgowym obszar zasiedla 
powyżej 2% populacji krajowej bielika 
i puchacza. 

II.2. Ostoja Ińska, kod obszaru: PLB320008

Powierzchnia: 87 711 ha 

Położenie administracyjne: Recz (powiat choszczeński), Drawsko Pomorskie, Kalisz 
pomorski (drawski), Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, 
Suchań, (stargardzki), Łobez, Dobra, Radowo Małe, Węgorzyno (łobeski). 

Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu o dużym 
zróżnicowaniu form i wysokości względnych – można tu wyróżnić trzy zasadnicze jednostki 
geomorfologiczne i związane z nimi typy krajobrazu: wyniesienia moreny czołowej, sandry  
i wysoczyznę moreny dennej. Najwyższe wzniesienie – Głowacz – osiąga 180 m n.p.m. Ce-
chy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna  

i małe zbiorniki wodne. Torfowiska 
i jeziora zajmują ok. 9% powierz- 
chni, największe jest jezioro Ińskie  
(6 km2), o głębokości 42 m. Lasy to 
blisko 60% powierzchni – przeważnie 
świeże lasy liściaste z bukiem i dębem 
oraz bory mieszane. Znaczący udział 
mają również lasy siedlisk wilgotnych 
i bagiennych z olchą i jesionem oraz 
sosną i brzozą. Stosunkowo niewielką 
część ostoi pokrywają zbiorowiska 
łąkowe oraz siedliska wilgotne: trzci-
nowiska, turzycowiska, roślinność 
szuwarowa, roślinność torfowisk 
niskich i przejściowych. Pozostała 
część to użytki rolne.

II.3. Puszcza Barlinecka, kod obszaru: PLB080001

Powierzchnia: 26 505,6 ha 

Fragment obszaru znajduje się w zachodniej części powiatu na terenie gminy Pełczyce. 
Lasy ostoi to głównie bory sosnowe i grądy. Ostoja stanowi dogodne miejsce bytowania 
ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej jak: bielik, kania ruda i czarna, orlik krzykliwy, 
rybołów czy trzmielojad.  

REZERWATY PRZYRODY

Łasko, rezerwat faunistyczny  po-
łożony w obrębie leśnym Wygon  
o powierzchni 16,98 ha, utworzony 
został w 1964 r. Rezerwat pierwot-
nie został stworzony dla zachowa-
nia populacji czapli siwej, jednak  
z upływem lat liczebność populacji 
malała i obecnie nie stwierdzono 
gniazdowania ptaków. Rezerwat 
to półwysep na jeziorze Wielkie 
Wyrwy porośnięty 160 letnim lasem 
sosnowo-bukowym. Celem ochro-
ny przyrody rezerwatu jest zacho-
wanie walorów biocenotycznych  
i krajobrazowych wyspy z cennymi 
fitocenozami, w tym kwaśną buczyną 
niżową oraz siedliskami awifauny. 

Nadzór: Regionalny Konserwator 
Przyrody w Szczecinie (aktualnie wg Zarządzenia RDOŚ).

Wyspa na Jeziorze Bierzwnik, rezerwat leśny położony w obrębie leśnym 
Bierzwnik o powierzchni 1,13 ha, utworzony został w 1977 r. dla zachowania m.in. 
stanowiska kłoci wiechowatej, oraz drzewostanu sosnowo-dębowego. Rezerwat obej-
muje wyspę na jeziorze Bierzwnik. Wyspa ma kształt wydłużonego wrzeciona. Śro-
dek wyspy jest wyniesiony ponad lustro wody na ok. 6-8 m. Wyspę otacza wąski 
pas trzciny, wśród której występuje m.in. kłoć wiechowata. Celem ochrony przyrody  
w rezerwacie jest zachowanie zróżnicowania biologicznego i swoistego składu flory  
i fauny dla brzegów wyspy na jeziorze skąpożywnym oraz wykształconego na wy-

spie ekosystemu leśnego, w tym  
w szczególności zachowanie stanowiska 
kłoci wiechowatej Cladium mariscus, 
starodrzewu zgodnego z warunkami 
siedliskowymi, gniazdujących na wy-
spie ptaków drapieżnych oraz innych 
gatunków rzadko spotykanych roślin, 
grzybów i zwierząt. 
Nadzór: Regionalny Konserwator Przy-
rody w Szczecinie.

Źródlisko Skrzypowe, rezerwat 
florystyczny położony w obrębie le-
śnym Wygon o powierzchni 1,14 ha. 
Utworzony został w 1977 r. dla zacho-
wania stanowiska skrzypu olbrzymiego. 
Przez rezerwat przepływa malowniczo 
meandrująca rzeka Koczynka. Teren 
rezerwatu porasta las o charakterze 
podmokłej olszyny. Nadaje on tutejszej 
olszynie podgórski nietypowy dla lasów 
niżowych charakter. Osobliwością przy-
rodniczą obok skrzypu olbrzymiego 
jest kokorycz wątła. Celem ochrony 
jest zachowanie stanowiska skrzypu 
olbrzymiego Equisetum maximum.
Nadzór: Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie.

Torfowisko Konotop, rezerwat tor-
fowiskowy nad jeziorem Konotop, poło-
żony na terenie gmin Drawno i Bierzwnik 
w okolicach Wygonu, Zatomia i Barnimia  
o powierzchni 66,06 ha. Bardzo 
bogata w gatunki rzadkie jest flo-
ra roślin naczyniowych torfowiska. 
Występują tu między innymi bażyna 
czarna, skrzyp pstry, rosiczka długo-
listna i kruszczyk błotny. Stanowisko 
skrzypu pstrego jest jednym z kilku  
w Polsce. Stanowisko bażyny poło-
żone w strefie południowego skłonu 
Pojezierza Pomorskiego jest również 
unikatem botanicznym. Celem ochrony 
przyrody w rezerwacie jest zachowanie 
torfowiska pojeziernego wypełniają-
cego rynnę wypłycającego się jeziora 
Konotop wraz z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, w tym: bażyny 
czarnej, skrzypu pstrego, selernicy żyłkowatej, turzycy bagiennej, wełnianki 
szerokolistnej, rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej, narecznicy 
grzebieniastej, kruszczyka błotnego, torfowców oraz zwierząt, w tym żurawia  
i brodźca samotnego.
Nadzór: Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie. 

Grądowe Zbocze, rezerwat florystyczny o powierzchni 33,22 ha, utworzony 
w 1996 r., 2 km na północny wschód od centrum Recza. Zachodni skraj rezer-
watu znajduje się przy przystanku kolejowym Recz Pomorski, po południowej 
stronie linii kolejowej i skrzyżowania 
drogi krajowej nr 10 (Stargard – Ka-
lisz Pomorski) z drogą wojewódzką  
nr 151 do Ińska.
Rezerwat przyrody stanowi las mieszany 
oraz teren starego cmentarza. Celem 
ochrony jest zachowanie ekosyste-
mu żyznego lasu liściastego grądu 
dębowo-grabowego i łęgu jesiono-
wego wraz z obszarem źródliskowym 
źródeł wapiennych i stanowiskami 
rzadkich gatunków roślin zielnych. 
Rezerwat jest szczególnie efektowny 
w okresie wiosny: zakwitają wówczas 
rzadkie w regionie i kraju rośliny runa, 
a niektóre występują tu wyjątkowo 

licznie np. czosnek niedźwiedzi, obrazki plamiste, trzy gatunki kokoryczy: pusta, wątła  
i pełna, kopytnik pospolity, fiołek przedziwny, fiołek biały. Występuje tu również introdu-
kowany na przełomie XIX i XX w., pochodzący z Azji Centralnej czosnek dziwny.
Nadzór: Regionalny Konserwator Przyrodyw Szczecinie.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYZNACZONE PRZEZ 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

„D” Choszczno – Drawno, łączna powierzchnia wynosi 24 520 ha. Położony w powiecie 
choszczeńskim zlokalizowany jest na terenie gminy Choszczno, Recz i Drawno. Obejmuje 
jezioro Dominikowskie, okolice Drawna z jeziorami drawieńskimi, lasy między Drawnem, 
a Kiełpinem wraz z jeziorem Piaseczno, cały kompleks Czarnych Gajów od Drawna po 
Lubieniów i Kraśnik, dolinę Drawy między Drawnem a Prostynią, rynnę jezior Trzebuń  
i Kraśnik, okolice Wielgoszczy i Recza (około 65% powierzchni gminy Recz), obszary na 
północ od Recza, po Rajsko, Pomień i Rzecko, południową część doliny Iny i tereny na północ 
od niej. Przedmiotem ochrony jest zróżnicowany krajobraz tego terenu. Na krajobraz ten 
składają się lasy borowe, przemieszane tereny rolnicze i leśne o różnym układzie siedlisk, 
obszary źródliskowe. Wschodnia część obejmuje fragment Puszczy Drawskiej. Na całym 
terenie znajdują się liczne ostoje ptaków. Użytkowane łąki nadrzeczne tworzą doskonałe 
siedlisko dla gatunków takich jak derkacz, bocian biały, bąk. Cały obszar odznacza się 
wysokimi walorami krajobrazowymi.  

„E” Korytnica Rzeka, łączna powierzchnia w województwie zachodniopomorskim 
wynosi 3550 ha. Położony jest na terenie Puszczy Drawskiej. Przedmiotem ochrony jest 
leśno - jeziorny krajobraz puszczy. Teren charakteryzuje się mozaiką rozproszonych wśród 
licznych lasów i jezior mszarnych torfowisk. Lasy są biotopami bielika i puchacza, rzeka 
biotopem pstrąga. Zimą spotyka się liczne łabędzie krzykliwe.

„Dominikowo – Niemieńsko”, łączna powierzchnia wynosi 5.777,25 ha. Położony jest 
na terenie gminy Drawno, częściowo na terenie Borów Dominikowskich i w południowej 
części Polany Drawieńskiej pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym, Choszcznem, 
Drawnem i rzeką Korytnicą. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych, 
kulturowych i przyrodniczych tego terenu. Teren ten charakteryzuje się harmonicznym 
połączeniem rolniczego i leśnego użytkowania. Występują na tym obszarze liczne gatunki flory 
ciepłolubnej. Teren słynie też z doskonale zachowanych w skali regionu alei przyrodniczych.

„F” Bierzwnik, łączna powierzchnia 30.634 ha, przy czym w województwie zachodniopo-
morskim zajmuje powierzchnię 28.500 ha - były teren Puszczy Drawskiej. Swoim zasięgiem 
obejmuje gminy Bierzwnik, Choszczno, Drawno i Krzęcin. O walorach krajobrazowych 
terenu decydują głównie: jeziora, bogata rzeźba rynien glacjalnych, śródleśne torfowiska 
i łąki. Tereny te stanowią ostoję dla herpetofauny i zwierzyny łownej. Celem ochrony są 
charakterystyczne cechy fizjograficzne, oraz nieprzekształcone środowisko przyrodnicze.

„C” Barlinek, występujący również pod nazwą „Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie”. 
Powierzchnia w województwie zachodniopomorskim wynosi 13.108,2 ha. Obejmuje 
środkową i zachodnią część gminy Pełczyce (39% powierzchni gminy). Jest to cenny 
obszar pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Do czynników nadających temu 
obszarowi wysokie walory krajobrazowe należą: dolina rzeki Płoni, niewielkie oczka jeziorek 
śródpolnych, łąki i pola uprawne oraz obiekty zabytkowe i parki wiejskie. 

Drawieński Park Narodowy
Ponad 80% powierzchni Parku zajmują lasy - przede wszystkim buczyny, łęgi olszowe 
i olsy, a także płaty borów sosnowych. Najrzadszymi z drzew są występujące na poje-
dynczych stanowiskach brekinia 
i cis. Główne rzeki Parku to Dra-
wa i jej lewy dopływ - Płociczna.  
W Parku występuje 20 jezior, od tor-
fowiskowych jeziorek dystroficznych 
zwanych Głodnymi Jeziorkami, przez 
jeziora eutroficzne (Sitno, Płociczno, 
Ostrowieckie) do mezotroficznych 
jezior ramienicowych (Marta, Pło-
ciowe). Specyficznym elementem 
sieci wodnej Drawieńskiego Parku 
Narodowego są wypływy wód pod-
ziemnych: źródła, wycieki i wysięki,  
a także rozwinięte na takich wycie-
kach torfowiska źródliskowe. Od 

otaczających terenów Park wyróżnia się 
bogactwem flory storczyków. Ciekawa 
jest także flora roślin zarodnikowych 
oraz grzybów. Występują tu chro-
nione gatunki grzybów, np. ozorek 
dębowy, lakownica żółtawa, soplówka 
bukowa i smardz jadalny. Faunę Parku 
reprezentuje ponad 200 gatunków 
kręgowców, wśród nich najliczniejszą 
gromadę stanowią ptaki. Występuje 
również bogactwo bezkręgowców. 
Zainteresowanych fauną przyciąga 
do Drawieńskiego Parku Narodowego 
łatwość zobaczenia bielika, kormo-
rana, nurogęsi, gągoła, czy śladów 
żerowania bobra.

Ichtiofauna rzek – szczególnie Płocicz-
nej i Drawy – w nikłym stopniu została 
dotknięta przez procesy degradacyjne. 
Zachowały się tu liczne i stosunkowo 
stabilne populacje gatunków rzad-
kich w skali kraju – pstrąga potoko-
wego, lipienia, strzebli potokowej  
i głowacza białopłetwego). Spośród 
gadów występujących w naszym kraju, w Parku żyją: zaskroniec, jaszczurki: zwinka, 
żyworódka oraz padalec. Możliwe jest występowanie żmii zygzakowatej oraz gniewosza 
plamistego. W Parku spotkać można ponad połowę występujących w Polsce gatunków 
ptaków. Spektakularnym elementem przyrody Parku jest kolonia kormoranów na wyspie 
jeziora Ostrowieckiego (powiat strzelecko drezdenecki). Spośród ssaków najłatwiej  
o spotkanie z jeleniem, sarną, dzikiem, lisem lub zającem. Niemal wszędzie widoczne są 
ślady działalności bobrów. Pospolita jest wydra, choć tak samo trudna o zobaczenia jak 
bóbr. Faunę ssaków uzupełniają ryjówki, gryzonie, nietoperze, jeże i drobne drapieżniki 
(m. in. oba gatunki kun, tchórz, gronostaj, borsuk). Sporadycznie zdarza się zachodzenie 
na teren Parku łosia, daniela, a nawet żubra. Świat bezkręgowców to co najmniej 855 ga-
tunków. Wśród wstępnie przebadanych mięczaków, pijawek, chruścików, ważek i motyli, 
wiele jest gatunków rzadkich lub nawet unikatowych, m.in.: zatoczek łamliwy, pachnica 
dębowa, iglica mała, czerwończyk nieparek.

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
Teren Parku w większości pokryty jest lasami, które zajmują 81,24% jego powierzchni, 
a utworzone są one w 90% przez drzewostany sosnowe, bukowe i dębowe. Obszary 
wykorzystywane rolniczo zajmują jedynie 7,44% powierzchni Parku i 34,96% w jego 
otulinie. Świat roślinny Parku obejmuje 639 gatunków paprotników, roślin kwiatowych 
oraz 138 gatunków porostów, w tym 41 gatunków uznanych za ginące na terenie kraju. 
Na bogatym w siedliska obszarze Parku i otuliny występuje bardzo bogata fauna zwierząt 
kręgowych i bezkręgowych: opisano występowanie 16 gatunków pijawek, 65 gatunków 
mięczaków i wiele gatunków owadów, skorupiaków, pajęczaków i innych. Z kręgowców 
najlepiej rozpoznano ptaki, ryby i ssaki łowne. Spośród 142 gatunków występujących 
ptaków, 105 gnieździ się na terenie parku, pozostałe obserwowano w różnym czasie.  
Z gatunków objętych ochroną gatunkową występują: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania 
rdzawa i czarna, puchacz, bocian czarny, żuraw, gągoł, zimorodek, dzięcioły i inne. Na 
uwagę zasługuje duże nagromadzenie górskich gatunków roślin, których ostoją są lasy 
liściaste, porastające zbocza wąwozów. Przy drogach i w trudno dostępnych fragmentach 
parku zachowały się pomnikowe okazy drzew.

Kormoran, fot. Roman Kucharski

Rzeka Drawa, fot. Józef Borsuk
Drawieński Park Narodowy

Bocian biały, fot. Marcin Bielatko, 
Drawieński Park Narodowy

Rezerwat Wyspa na jez. Bierzwnik
– drzewostan zimą, 

fot. zbiory Nadl. Bierzwnik

Samica gągoła, fot. Joanna Sanocka-Bielatko

Starostwo Powiatowe w Choszcznie 
73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2

tel. 95 748 89 31 
www.powiatchoszczno.pl

facebook.com/powiatchoszczenskiPL

Baza noclegowa:  
http://serwer1600544.home.pl/
nowa/index.php?option=com_

content&view=article&id=2540&Itemid=104 

VEGA Studio Adv. Tomasz Müller
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A

www.grupavega.pl, e-mail: biuro@grupavega.pl

Kreślenie mapy:
Jarosław Bartczak

Opracowanie tekstu:
Maria Gmerek, Monika Szopińska

Zdjęcia:
Marcin Bielatko, Józef Borsuk, Krzysztof Chomicz, 

Jarosław Gancarczyk, Roman Kucharski, Joanna Sanocka-
-Bielatko oraz archiwum Nadleśnictwa Bierzwnik  

i Starostwa Powiatowego w Choszcznie

Zdjęcie na okładce: Krzysztof Chomicz

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku:
Sławomira Mosińska

Marketing:
Wioletta Kraśniewska

Koordynatorzy wydania:
Maria Gmerek, Joanna Müller

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Printed in Poland – Kwidzyn 2018

Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest 
zabronione

Wydanie pierwsze

ISBN 978-83-8056-182-3

g r u p a

Powiat Choszczeński

Naturalnie

Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
Obszary Natura 2000

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2
batalion - ptak +

bączek - ptak +
bąk - ptak + +

beks kszyk - ptak +
bielaczek - ptak +

bielik - ptak + +
błotniak łąkowy - ptak +

błotniak stawowy - ptak + +
błotniak zbożowy - ptak +

bocian biały - ptak + +
bocian czarny - ptak + +

boleń - ryba + +
bóbr europejski - ssak + + + +

cyraneczka zwyczajna - ptak +
cyranka zwyczajna - ptak +

czapla siwa - ptak +
czerwończyk nieparek - bezkręgowiec + + + +

derkacz - ptak + +
drzemlik - ptak +

dzięcioł czarny - ptak +
dzięcioł średni - ptak + +

gągoł - ptak + +
gąsiorek - ptak + +
gęgawa - ptak +

głowacz białopłetwy - ryba + + +
głowienka zwyczajna - ptak +

gołąb siniak - ptak + +
jarząbek - ptak +

jarzębatka - ptak + +
jelonek rogacz - bezkręgowiec + +

kania czarna - ptak + +
kania ruda - ptak + +

kiełb białopłetwy - ryba +
koza - ryba + + + +

kozioróg dębosz - bezkręgowiec + +
krakwa -ptak +

kropiatka - ptak + +
kumak nizinny - płaz + + + + +

lelek - ptak + +
lerka - ptak + +

łabędź czarnodzioby (mały) - ptak +
łabędź krzykliwy - ptak + +

łabędź niemy - ptak + +
łęczak - ptak +

łosoś atlantycki - ryba +
minóg rzeczny - ryba + + +

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
i gatunki roślin

Obszary Natura 2000

I.1 I.2 I.3 1.4 I.5
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosiBetuletumpubescentis, 

Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 
Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy borealne) 

+ + +

ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) + + + + +
elisma wodna +

górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk + + + +

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty 
bogate florystycznie) +

grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) + + + +

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) + + +

haczykowiec zwyczajny + +

kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) + + + + +

kwaśne dąbrowy + +

lipiennik Loesela + + +

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 
+ + + + +

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) + + + +

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne 
murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) + +

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne + + + +

nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis + + + +

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) + + + + +

obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością 
ze związku Rhynchosporion + +

obuwik pospolity +

selery błotne +

sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum  
i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) +

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion + + + + +

suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, 
Calluno-Arctostaphylion) + +

śródlądowy bór chrobotkowy +

torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum 
bu+baumii, Schoenetum nigricantis) + + + +

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 
z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) + + +

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) +

torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej 
i stymulowanej regeneracji + +

twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne 
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea + + + +

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
(Corynephorus, Agrostis) +

zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion 
rubri p.p. i Bidention p.p. + +

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) + + + + +

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) + + + + +

źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati + +

żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) + + + +

Rezerwat Łasko, 
fot. zbiory Nadleśnictwa Bierzwnik

WODY GÓRSKIE: RZEKI KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

Ina: od rozwidlenia rzeki Pęzinka z rzeką Ina do mostu drogowego w m. Recz wraz 
z dopływami nie ujętymi w wykazie; od w/w mostu do mostu na drodze gruntowej 
Witkowo – Tychowo wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. PZW Szczecin 
Reczyca, Sławęcinka, Stobnica, Wardynka, Małka: na całej długości Na całej długości, 
z dopływami nie ujętymi w wykazie. PZW Szczecin
Słopica: od wypływu z jez. Dominikowo Duże do granicy DPN. PZW Gorzów Wlkp. 
Drawa: od mostu w m. Prostynia na drodze krajowej Recz – Kalisz Pomorski do 
mostku w rejonie wpływu do J. Grażyna. PZW Poznań

Uroczysko Grabowy Jar k. Barnimia, 
fot. Marcin Bielatko, 
Drawieński Park Narodowy

Czosnek niedźwiedzi w Rezerwacie 
Grądowe Zbocze, fot. archiwum 

Starostwa Powiatowego w Choszcznie

minóg strumieniowy - ryba + + +
mopek zachodni - ssak +

muchołówka mała - ptak + +
nocek Bechsteina - ssak +

nocek duży - ssak + +
nurogęś - ptak +

orlik krzykliwy - ptak + +
ortolan - ptak + +

pachnica dębowa - 
bezkręgowiec + +

perkoz rdzawoszyi - ptak +
perkoz zausznik - ptak +

perkoz zwyczajny - ptak +
piskorz - ryba + + +

płaskonos - ptak +
płomykówka - ptak +

poczwarówka jajowata - 
bezkręgowiec +

poczwarczówka zwężona - 
mięczak +

podróżniczek - ptak +
puchacz - ptak + +
różanka - ryba + +

rybitwa białowąsa - ptak +
rybitwa czarna -ptak + +

rybitwa zwyczajna (rzeczna) 
- ptak +

rybołów - ptak +
samotnik - ptak +

siewka złota - ptak + +
skójka gruboskorupowa - 

bezkręgowiec + + +

sokół wędrowny - ptak CR 
skrajnie zagrożony +

sóweczka - ptak +
świergotek polny - ptak +

traszka grzebieniasta - płaz + + + + +
trzepla zielona - bezkręgowiec +

trzmielojad - ptak + +
wilk - ssak + +

włochatka - ptak +
wydra - ssak + + + + +

zalotka większa - 
bezkręgowiec + + +

zielonka - ptak +
zimorodek - ptak + +
żółw błotny - gad + + +

żubr - ssak +
żuraw - ptak + +

Rzeka Płociczna, fot. Jarosław Gancarczyk, 
Drawieński Park Narodowy

Wełnianka w Rezerwacie Konotop, 
fot. zbiory Nadleśnictwa Bierzwnik

Dąbrowa nad jeziorem Piaski, 
fot. zbiory Nadleśnictwa Bierzwnik

Skrzyp w Rezerwacie Źródlisko Skrzypowe,
fot. zbiory Nadleśnictwa Bierzwnik
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