
DRAWIEŃSKI 

PARK NARODOWY 

W SIECI NATURA 2000

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleo zawodowych w parkach narodowych
realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska (01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877
23 59; e-mail:zarząd@nfos.org.pl) we współpracy z parkami narodowymi.



Pow. ponad 11 tys. ha



PLB320016 LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ

Pow. ponad 190 tys. ha



PLH320046 UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ

Pow. ponad 74 tys. ha



Obszar Natura 2000 jest 17 razy 

większy od obszaru Parku!



PLB320016 „Lasy Puszczy   

nad Drawą” ostoja ptasia

- występuje co najmniej 38 gat. ptaków  z zał. I DP, 

- jest to jedna z najważniejszych ostoi lęgowej ptaków 

drapieżnych (rybołów, bielik, orlik krzykliwy, kania czarna, 

puchacz) oraz żurawia, 

- ważne zimowisko łabędzia krzykliwego, 

- w wysokim zagęszczeniu występują tutaj m.in.: bąk, 

dzięcioł czarny, lerka, zimorodek, muchołówka mała, 

- dobrze zachowane cenne zbiorowiska roślinne, bogate              

w rzadkie i zagrożone gat. roślin, 

- silne populacje: wydry, bobra,

- ichtiofauna rzek reprezentowana jest m.in. przez łososia, 

minoga rzecznego i strumieniowego, certę, głowacza 

białopłetwego, strzeblę potokową. 



Struktura 

własności:

 Około 80% w zarządzie Lasów 

Państwowych, 

 Około 20% - mozaika własności 

prywatnej, komunalnej, RZGW oraz 

WZMiUM.



Formy ochrony 

przyrody:

 Drawieński Park Narodowy

 7 Rezerwatów przyrody (Jezioro Łubówko, 

Łasko, Mszary Tuczyńskie, Stary Załom, 

Wyspy na jeziorze Bierzwnik, Źródlisko 

Skrzypowe)

 8 Obszarów Chronionego Krajobrazu 

(„Puszcza nad Drawą”, „Choszczno- Drawno”, 

„Rzeka Korytnica”, „Bierzwnik”, „Dominikowo-

Niemieńsko”, „Pojezierze Wałeckie i Dolina 

Gwdy”, I OCK  i II OCK woj. lubuskiego)



Zagrożenia:

- eksploatacja surowców naturalnych (budowa kopalni 

odkrywkowych m.in.: złóż żwiru, złóż węgla brunatnego),

- zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, 

- rekreacja pobytowa,

- wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych,

- sadzenie monokultur, wielkopowierzchniowe uprawy rolnicze,

- zanieczyszczenie i eutrofizacja wód,

- naturalna sukcesja roślinności i zalesienie obszaru, na 

którym zaniechano użytkowania rolniczego,

- kłusownictwo. 



PLH320046 „Uroczyska 

Puszczy  Drawskiej” 

ostoja siedliskowa

- duży kompleks leśny położony na równinie sandrowej w widłach rzeki Drawy 

i Płocicznej, 

- występuje tu co najmniej 25 typów siedlisk przyrodniczych  z zał. I DS, 

- najcenniejsze z nich to: kwaśne i żyzne buczyny porastające zbocza doliny 

Drawy, 

- ważne siedliska nieleśne to: rzeki włosienicznikowe, zbiorniki z ramienicami, 

łąki, ziołorośla nadrzeczne, torfowiska,  

- bogate populacje rzadkich i zagrożonych gatunków- w tym 24 z zał. II DS. ( 

np. bobra, wydry, nocka dużego, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, 

czerwończyka nieparka, skójki gruboskorupkowej, trzepli zielonej, zalotki 

większej), 

- obszar występowania m.in.: minoga rzecznego i minoga strumieniowego,  

bolenia, głowacza białopłetwego, kozy, łososia atlantyckiego,

- występowanie ok. 35 gat. roślin chronionych oraz 2 gat. wymienionych w zał. 

DS- lipiennik Loesela i elisma wodna, 

- ostoja co najmniej 21 gat. ptaków z zał. I DP (bąk, bocian biały i czarny, 

łabędź krzykliwy, kania ruda i czarna, rybołów, bielik, derkacz, jarząbek, 

żuraw, zimorodek, muchołówka mała, dzięcioł czarny i średni, zimorodek).



Struktura 

własności:

 Około 88% w zarządzie Lasów 

Państwowych, 

 Pozostałe 12% - mozaika własności 

prywatnej, komunalnej, ANR, RZGW 

oraz WZMiUM.



Formy ochrony

przyrody:

 Drawieński Park Narodowy

 5 Rezerwatów przyrody (Jezioro 
Łubówko, Leśne Źródła, Mszary 
Tuczyńskie, Stary Załom, Torfowisko 
Osowiec)

 3 fragmenty Obszarów Chronionego 
Krajobrazu („Puszcza nad Drawą”, 
‘Puszcza Drawska”, „Rzeka Korytnica”)

 Kilkanaście użytków ekologicznych



Zagrożenia:

- eksploatacja surowców naturalnych 

(budowa kopalni odkrywkowych m.in.: 

złóż żwiru, złóż piasku),

- presja związana z rozwojem turystyki, 

- zmiana stosunków wodnych,

- zanieczyszczenie i eutrofizacja wód,

- kłusownictwo. 



DPN- NATURA 2000

* Dział Planowania i Ochrony: 1 stanowisko związane 

z nadzorem nad dwoma obszarami Natura 2000

* Współpraca z trzema Regionalnymi Dyrekcjami 

Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi, 

* Podjęcie działań zmierzających do podpisania 

trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy: 

DPN, RDOŚ Szczecin, RDLP Szczecin w zakresie 

nadzoru i zarządzania obszarami N2000



DPN- NATURA 2000

- Brak planu ochrony dla PN, 

- Brak planu ochrony/ zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000,

* DPN był współbeneficjentem projektu,  pn.
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 w Polsce” ze środków V 
osi priorytetowej Infrastruktura i Środowisko

* Połączenie projektów: sporządzenie planu 
ochrony dla Parku z planem zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000

- Brak zabezpieczenia finansowego dla realizacji 
zadań związanych z nadzorem dyrektora parku 
nad obszarem Natura 2000 



 Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleo zawodowych w parkach 
narodowych realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska (01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; 
tel./fax 22 877 23 59;  e-mail:zarząd@nfos.org.pl) we współpracy z parkami narodowymi.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Sanocka Joanna 

Drawieński Park Narodowy


