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Ścieżka dydaktyczna 
Obszar NATURA 2000  Ostoja Drawska PLB 320019 

 
Powierzchnia :  153906,1 ha  
 

Opis :  Opisywany obszar obejmuje częśd Pojezierza Drawskiego. Około 10% powierzchni terenu zajmują jeziora (ponad 
50). Duże zróżnicowanie w rzeźbie terenu powstało w wyniku działalności lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia 
bałtyckiego. W wyniku tego powstały między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora 
rynnowe i wytopiskowe. Można tu także zobaczyd liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki wodne, bagna i 
torfowiska. Znajdują się tu jedne z najgłębszych jezior w Polsce (np. Drawsko - 79,7 m, które jest zarazem największym 
jeziorem na tym obszarze) o urozmaiconej linii brzegowej, wysokich brzegach porośniętych lasem (głównie łęgami i 
buczyną) lub niskich z roślinnością przybrzeżną. Wody jeziorne są bogate w wapo. Na dnie znajdują pokłady kredy 
jeziornej. Często też porastają je łąki ramienicowe. Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła (w rezerwacie 
Dolina Pięciu Jezior). Swój początek biorą tutaj także: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Rzeki odgrywają ważną 
rolę łączącą poszczególne fragmenty obszaru. Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą torfowiska, szczególnie 
wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe.Oprócz bogactwa form geomorfologicznych ostoja 
charakteryzuje się także różnorodnością flory i fauny. Spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla roślinności 
atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej oraz gatunki ciepłolubne. Obszar jest bogaty w gatunki mchów. Znaczna 
częśd terenu jest użytkowana rolniczo.  (© Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  http://obszary.natura2000.org.pl/) 
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Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka piesza  
    

rodzaj ścieżki:  piesza, układ zamknięty 
Długośd ścieżki:    6,4 km 
Czas przejścia:   1,5 h 
Stopieo trudności:  łatwa  
Liczba przystanków:  6  
 

Przebieg ścieżki dydaktycznej 
 
Dlaczego Ostoja Drawska została objęte siecią Natura 2000 ?  
 
To jedna z największych obszarowo ostoi ptactwa w Polsce. Obejmuje głównie siedliska leśne z dużą ilością zbiorników 
wodnych. Zasadniczy jej obszar obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo fragmenty Pojezierza Drawskiego. 
Stanowi ona jedno z ważniejszych miejsc lęgowych żurawia, bielika, orlika krzykliwego, kani rudej, puchacza i derkacza. 
Te duże ptaki potrzebują bardzo specyficznego środowiska, z dużym udziałem starych lasów oraz dostępności jezior. 
Takie cenne siedliska są chronione w Ostoi Drawskiej. Można tu spotkad około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 160 
co roku wyprowadza tu lęgi. Ostoja Drawska to siedlisko aż 35 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Ptasiej. Gospodarka leśna na tych terenach jest prowadzona na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Dobrym 
przykładem takiej koegzystencji człowieka z naturą jest dostosowanie okresów i miejsc pozyskiwania drewna, pór 
gniazdowania tu rzadkich gatunków ptaków: kani rudej i bociana czarnego. Miejsca lęgowe tych ptaków są objęte w 
Polsce ochroną strefową. Przebiega ona w promieniu 100-500 metrów (w zależności od okresu) od gniazda. Ta druga 
strefa obowiązuje tylko w okresie lęgowym. W strefie ochrony obowiązuje zakaz tzw. ingerencji człowieka, to znaczy, że 
nie wolno tam wznosid obiektów, urządzeo ani instalacji, dokonywad zmian stosunków wodnych, a nawet przebywad. 
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Przystanek 1 - początkowy  

 Współrzędne:  N 53° 35' 23,91"; E 16° 23' 35,93"            Kościół w Cieszynie Drawskim Fot. K. Wałowski 

Temat:  Cieszyno w Ostoi Drawskiej 

 

Cieszyno to mała wieś na Pojezierzu Drawskim, w której obecnie mieszka 
około 200 mieszkaoców.  Warto tu zobaczyd zabytkowy kościółek pod 
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z 1850r. Chociaż uległ 
zniszczeniu, dzięki miejscowej ludności został odrestaurowany. Do 
zachodniego elewacji kościoła przylega wieża z wiekowym dzwonem.  
 
Dodatkowo na uwagę zasługuje Pałac z 1901r. z przyległym 6,5 ha parkiem 
w stylu angielskim. Znajdują się tu ciekawe gatunki drzew: złotokapy, 
oliwniki srebrzyste, daglezje zielone, cyprysiki Lawsona, jodły i świerki. 
Niektóre z nich liczą do 200 lat. 

Pomnik na cmentarzysku Fot. K. Wałowski 
Przystanek 2  

 Współrzędne:  N53° 35' 23,84"; E 16° 2' 31,68"   

Temat: CMENTARZYSKO CIESZYOSKIE      

Ów zabytkowy cmentarz to - jak zawsze w przypadku cmentarzy - przede wszystkim miejsce 
pochówku zmarłych, miejsce pamięci o tych, którzy odeszli. Nie każdy jednak zdaje sobie 
sprawę, że na cmentarzu można spotkad wiele ciekawych roślin cieniolubnych. Należą do nich 
bluszcz i barwinek. 

 
Bluszcz pospolity (Hedera helix) to gatunek wiecznie żywego zielonego pnącza (Hedera), który 
 należy do rodziny araliowatych  (Araliaceae). Jest jedynym pnączem o liściach zimotrwałych, 
które stanowią surowiec leczniczy. Znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale również w 
kosmetycznym – jako składnik kremów wyszczuplających. W tradycjach wielu narodów od dawna obecny jako roślina 
symboliczna, jest symbolem wierności i trwałości życia. Bluszcz opiewał już Wirgiliusz. Starożytni Grecy i Egipcjanie 
wyróżniali go spośród innych roślin. 
 
Bluszcz, mimo przymiotnika „pospolity” i tego, że występuje, jako dziko rosnący, w lasach całej Polski, podlega ochronie. 
Przed rokiem 2001r ochronie podlegały jedynie bluszcze co najmniej kilkunastoletnie w porze kwitnienia, to jest we 
wrześniu i w październiku. Co ciekawe, ich owoce dojrzewają dopiero wiosną następnego roku. Kiedy pojawia 

się siewka, wraz z nią rozwija się system korzeniowy, a na gałęziach wyrastają korzenie przybyszowe (powietrzne, 
czepne, które umożliwiają wspinanie się. Mechanizmem umożliwiającym takie obrastanie murów, drzew, jest, z jednej 
strony, brak w korzeniach geotropizmu (reakcji wzrostowej ku ziemi), z drugiej - heliotropizm ujemny (odwracanie się 
rośliny od słooca).   
 
Ciekawostka  Bluszcz, oplatając drzewo, nie osłabia go i nie pobiera ani wody ani soli mineralnych, bowiem nie dosięga 
do jego żywych tkanek.  
 
Ciekawostka  Bluszcz jest rośliną trującą. Wszystkie części rośliny, a zwłaszcza owoce, są trujące dla człowieka, 
szczególnie dla dzieci. Poza człowiekiem bluszcz jest toksyczny także dla bydła, kur, psów, saren i owiec. 

 
Barwinek pospolity (Vinca minor L.) –  gatunek rośliny należący do rodziny toinowatych (Apocynaceae). Rośnie dziko 
w zachodniej, wschodniej, południowej i środkowej Europie. Jest jedynym, chod występującym dośd rzadko, za to w 
stanie dzikim, gatunkiem barwinka w Polsce. Tworzy piękne, zimozielone kobierce o zwartej strukturze, a jedynie łodygi 
z kwiatami wzoszą się do góry. W rozproszonych stanowiskach występuje niemal na całym niżu. W górach spotykany jest 
rzadziej. Jest dośd powszechny w przydomowych ogródkach, gdzie sadzi się go ze względu na ładne, niebieskie kwiaty  
wielkości 2-3 centymetrów. Barwinek jest trujący, ale wykorzystuje się go w ziołolecznictwie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Araliowate
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Przystanek 3 

 Współrzędne:  N53° 35' 18,73"; E 16° 1' 28,6"   

Temat: WYSPA OSTRÓW na Jeziorze Siecino 

Z kolejnego przystanku rozpościera się widok na 30 hektarową Wyspę Ostrów na jeziorze Siecino. Wyspa połączona 
jest z lądem za pomocą grobli, jednak ze względu na swoją niedostępnośd, zachowała wyjątkowy, półnaturalny 
charakter. Można tu spotkad wspaniałe lasy dębowo-bukowe, porastające urwiste brzegi wyspy. 

 
Taki krajobraz to wspaniałe siedlisko kani rudej. Ten rzadki, duży ptak drapieżny , z 
rodziny jastrzębiowatych, jest licznie reprezentowany w Ostoi Drawskiej. W Polsce występuje 
zaledwie 600–700 par, nowsze szacunki podają 1 - 1,5 tys. z tendencją wzrostową. Występuje 
prawie wyłącznie na zachodzie i północnym-wschodzie kraj. Zimuje na południu Europy, 
dlatego w Polsce spotyka się kanie jedynie między marcem a sierpniem. Ubarwienie tego 
ptaka jest wielokolorowe, dominują jednak odcienie rdzawobrązowe. Charakterystyczną 
cechą jest wcięty, jak u jaskółek, ogon. Sylwetki kani w locie nie da się pomylid z żadnym 
innym ptakiem szponiastym. 
 
Ciekawostka:  W gnieździe kani rudej i w jego pobliżu można znaleźd dużo śmieci: skrawków 
plastiku, folii, szmat. Są one używane do wyścielania gniazda. 
 
   

Jezioro Siecino fot. K. Wałowski 
Pomnik przyrody – brzoza brodawkowata – fot. K.Wałowski 

Przystanek 4  

Współrzędne:  N53° 35' 4,76"; E 16° 1' 7,26"   

Temat: Pomnik przyrody – Brzoza Betula Pendula  

Pomnik przyrody, ta podstawowa i najbardziej znana forma ochrony przyrody, pozwala objąd 
indywidualną ochroną największe bądź najciekawsze okazy drzew, krzewów, a także 
elementy przyrody nieożywionej, na przykład głazy narzutowe. 
Rosnące na tym obszarze bory sosnowe powstały w wyniku sztucznych nasadzeo w latach 
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Na rozległych obszarach podmokłych oraz 
wśród fragmentów starszych lasów liściastych łatwo tu spotkad bociana czarnego. 
Ubarwienie tego ptaka jest kruczoczarne, zaś dziób i nogi pozostają u dorosłych osobników 
czerwone. Bocian czarny stroni on od ludzi, wybierając na gniazda miejsca oddalone od 
ludzkich siedzib, ukryte w lasach i na mokradłach. Ptak ten nie klekocze jak białe bociany, 
wydaje odgłos przypominający „He-li”. 
 
Ciekawostka:  Ogrodzenie otaczające uprawę leśną to najlepsze narzędzie ochrony młodych drzewek przed zwierzyną. 
Za kilka lat ten leśny płot zostanie rozebrany, a boczne pędy dębów i buków staną się pokarmem dla rodziny 
jeleniowatych. 
 

 Osoka aloesowata Fot. K. Wałowski 

 
Przystanek 5 
Współrzędne:  N53° 35' 59,64"; E 16° 0' 56,7"   

Temat: Lęgowisko gągoła – jez. Morzysław Duży 
 
Gągoł - to średniej wielkości ptak wodny z rodziny kaczkowatych w biało-czarnych 
barwach. Żyje nad wodą (rzeki, starorzecza, jeziora) gdzie rosną lasy liściaste, 
czasem mogą byd to sztuczne zbiorniki (stawy rybne).  Jest jeden warunek – 
miejsce do gniazdowania czyli stare drzewa z dużymi dziuplami. Tam też się lęgnie.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biowate
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Wody jeziora Morzysław Duży kryją wiele ciekawych roślin wodnych. Należy do nich osoka aloesowata (Stratiotes 
aloides L.) To gatunek byliny wodnej z rodziny żabiściekowatych i monotypowego rodzaju osoka Stratiotes. W Polsce 
występuje często na nizinach. Nazwę zawdzięcza rozecie grubych liści przypominających aloes (stąd nazwa), 
zanurzonych lub pływających po powierzchni wody. Kwiaty ma białe, drobne, podobne do kwiaty grzybienia białego albo 
kaczeoca. Niegdyś rośliny tej używano do karmienia bydła.  

 

 

Przystanek 6 

Współrzędne:  :  N53° 34' 52,92"; E 16° 1' 33,69"   

Temat: Torfowisko –Rezerwat nad jez. Morzysław Mały  

Rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" – torfowiskowy, o 
powierzchni 7,6 ha, utworzony w 1965 roku, w województwie 
zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec, 0,6 km na 
południe od jeziora Siecino, 1,5 km na południowy zachód od Cieszyna i 5,5 km na 
północ-północny wschód od Złocieoca, przy drodze Nowy Toporzyk-Cieszyno. 

Siedlisko bór bagienny. Fot. K.Wałowski  
Rosiczka okrągłolistna Fot. K.Wałowski  

 

Rezerwat położony jest w Drawskim Parku Krajobrazowym, w obszarze chronionego 
krajobrazu  Pojezierze Drawskie. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu jeziora 
mezotroficznego, torfowiska przejściowego i trzęsawisk, torfowisk wysokich z roślinnością 
torfotwórczą, łegu jesionowo-olszowego, olsu torfowcowego, boru bagiennego oraz 
 populacji roślin rzadkich i chronionych takich jak: trzcinnik prosty (turzyca strunowa, 
turzyca bagienna, turzyca włosowata, bagnica torfowa , bażyna czarna , bagno zwyczajne, 
żurawina drobnolistkowa , modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, wątlik błotny, 
by wspomnied o jednym z nielicznych przedstawicieli roślin owadożernych w Polsce. Dokładny obserwator dostrzeże, 
pośród krzewinek żurawiny, ułożone na torfowcach rozety drobnych listków, pokrytych zroszonymi rzęskami. To 
rosiczka okrągłolistna. Wabi swoje ofiary błyszczącymi kroplami słodkiej cieczy, wydzielanej na czułkach, znajdujących 
się na powierzchni liści. Dzięki zawartości barwników antocyjanowych, liście są czerwonawe, co zwiększa ich 
atrakcyjnośd. Kiedy ofiara rosiczki wchodzi na liśd, lepka substancja ją unieruchamia, pułapka powoli się zamyka, trwa to 
trzy godziny. Wydzielany kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczad ciało owada, uwalniane cząsteczki białka stymulują 
wydzielanie enzymów trawiennych. Miękkie części ciała ofiary zostają strawione, a bogata w substancje odżywcze, 
powstała z nich ciecz zostaje wchłonięta przez roślinę. Po strawieniu ofiary, liśd otwiera się, a pozostałości są zwykle 
rozwiewane przez wiatr. Ponowne otwarcie następuje po 24 godzinach. 
 

Przystanek 7 - końcowy 

 Współrzędne:  N 53° 35' 23,91"; E 16° 23' 35,93"   

Temat:  Koncepcja zrównoważonego rozwoju na wsi – ekorozwój. 

 

We wsi Cieszyno, podobnie jak w większośd wsi w Polsce, mieszkaocy żyją tu 
głównie z rolnictwa. Na obszarach chronionych, gospodarze są zobowiązani do 
szczególnego sposobu zarządzania zasobami przyrody. Dla mieszkaoców wsi 
oznacza to raczej ekstensywną gospodarkę rolną. Straty z tego tytułu pokrywają 
fundusze krajowe i europejskie. Wprowadzenie sieci NATURA 2000 daje nowe 
możliwości dofinansowywania proekologicznej gospodarki rolnej poprzez system 
dopłat w tak zwanych programach rolnośrodowiskowych. 
 
 
Przykład koegzystencji człowieka z naturą Fot. K.Wałowski  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ocieniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Toporzyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyno_(powiat_drawski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_mr%C3%B3wkowy


Ścieżka dydaktyczna opracowana w ramach projektu Złap Równowagę Odkryj Naturę na obszarach NATURA 2000  
Ostoja Drawska 29.08 -01.09.2011 

6 

 

Informacje praktyczne 
 
Ostoja Drawska to miejsce przyjazne dla turystów. Nie inaczej jest i na naszej ścieżce. Do zwiedzania wystarczą wygodne 
buty trekkingowe oraz lekka odzież turystyczna i przeciwdeszczowa. Na pewno należy zabrad środek na komary i 
kleszcze. Najważniejszym elementem przyrody ożywionej do obserwacji są tu ptaki. Warto więc uzbroid się w lornetkę 
bądź specjalistyczną lunetę ornitologiczną. Jeśli aparat to koniecznie z szybką migawką i dużym zoomem bądź 
teleobiektywem. 
 
 

 


