
Na terenie powstałego w 2004 roku Ośrodka Edukacji Ekologicznej znaj-
dują się tablice edukacyjne ustawione w parku oraz ogród dendrologiczny 
z leśnym placem zabaw dla najmłodszych w Człopie. W ramach projektu 
Nadnotecka Grupa Rybacka zakupiła plansze magnetyczne z ruchomymi ele-
mentami, na których należy przyporządkować nazwy gatunkowe rysunkom 
ptaków i ssaków leśnych oraz tablice edukacyjne dotyczące życia w jeziorze 
i mieszkańców poszczególnych warstw lasu. Pomoce dydaktyczne znalazły 
miejsce w sali edukacyjnej powstałej w siedzibie Nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo Głusko prowadzi na swoim terenie działalność w zakresie edu-
kacji przyrodniczo-leśnej. Odbywa się to nie tylko na zorganizowanych dla 
dzieci i młodzieży pogadankach, lecz także w formie konkursów, zorganizo-
wanych wycieczek po terenach Nadleśnictwa, w trakcie imprez okolicznościo-
wych o tematyce ekologicznej oraz poprzez usytuowanie tablic informacyj-
nych na terenie obiektów turystycznych. W ramach projektu LGR „Pojezierze 
Dobiegniewskie” doposażyła Nadleśnictwo w tablicę informacyjną, ławki 
i kosze na śmieci.

Na terenie Nadleśnictwa, we wsi Smolarnia funkcjonuje ścieżka edukacyjna 
„Nad Bukówką”. W ramach ścieżki oznakowano trzy trasy o długości 2 km, 
4,5km i 6,5 km. Przygotowano tu  kładki, pomosty, ławeczki, parking, wiatę 
z miejscem na ognisko i małym placem zabaw dla dzieci oraz 13 tablic in-
formacyjnych. W ramach projektu NGR kupiła kolejne tablice o następującej 
tematyce: „Cztery pory roku”, „Rzeczni mieszkańcy”  i „Żaby” oraz zestaw 
interaktywny „Ryby”. Do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach posłuży gra 
przyrodnicza „Leśne koło fortuny”.

Zewnętrzne tablice edukacyjne, zakupione przez NGR, uzupełniły funkcjonu-
jące już ścieżki przyrodnicze przy siedzibie nadleśnictwa w Nowej Szwecji 
oraz w ośrodku Wrzosy nad jeziorem Krąpsko Średnie. Wśród nowych tablic 
znalazły się m.in.: „Jak trafić do boru?”, „Rzeczni mieszkańcy” i „Zanieczysz-
czenie środowiska”. Inne plansze opisują gatunki ryb, zwierzęta leśne i małą 
retencję.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską 
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekty edukacji Przyrodniczo-Leśnej
zrealizowane w ramach współpracy

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze Dobiegniewskie”

Nadnotecka Grupa Rybacka i Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie” podjęły 
wspólne działania dotyczące  „Współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, finanso-
wane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego 
RYBY 2007-2013. Zadaniem, które postawiły przed sobą obie zaprzyjaźnione grupy, było do-
posażenie ośrodków edukacyjnych w Drawieńskim Parku Narodowym oraz w wybranych Nad-
leśnictwach: Człopa, Głusko, Płytnica oraz Trzcianka. Przesłanką do wspólnej realizacji takiego 
przedsięwzięcia było usytuowanie Drawieńskiego Parku Narodowego, którego obszar zazębia 
się z terenem działania obu Lokalnych Grup Rybackich. Celem projektów  jest rozwój obsza-

rów należących do LGR-ów pod względem 
turystycznym, edukacyjnym oraz promo-
cja i propagowanie wiedzy o środowisku 
i ochronie przyrody. Dla NGR pomysł ten 
był także kontynuacją przeprowadzanych 
już wcześniej akcji edukacyjnych w przed-
szkolach i szkołach regionu.

doPoSaŻenie ośrodka edukacyjneGo 
W OSTROWCU

Wartość projektu – 79 663,21 zł

doPoSaŻenie oBiektÓW  edukacji 
Leśnej Przy nadLeśnictWacH

Wartość projektu – 37 170,00 zł

Nadleśnictwo Człopa

Nadleśnictwo Głusko

Nadleśnictwo Trzcianka

Nadleśnictwo Płytnica 
z siedzibą w Nowej Szwecji

Nadleśnictwo Człopa
ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa
tel.: 67 259 10 63, fax: 67 259 10 46
e-mail: czlopa@pila.lasy.gov.plKO
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Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
tel.: 95 76 11 914, 95 76 13 801, 95 76 13 822
e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.plKO
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Nadleśnictwo Trzcianka
ul. Ogrodowa 2, 64-980 Trzcianka
tel.: 67 216 32 25, 67 216 32 40; fax: 67 216 33 02
e-mail: trzcianka@pila.lasy.gov.plKO
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Nadleśnictwo Płytnica
Nowa Szwecja 6, 78-600 Wałcz
tel.: 67 250 02 00, fax: 67 250 02 02
e-mail: plytnica@pila.lasy.gov.plKO
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Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
odwiedzania obiektów edukacji przyrodniczo – 

leśnej przedstawionych w publikacji.



Drawieński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Utworzony został 
1 maja 1990 roku na Pojezierzu Południowopomorskim, w centralnej części Puszczy Drawskiej, 
na pograniczu trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Doli-
ny Drawy i Płocicznej, łączących się na terenie DPN, nadają Parkowi charakterystyczny kształt 
litery V. Powierzchnia Parku wynosi 11 213,85 ha. Herbowym zwierzęciem DPN jest wydra, 
która znajduje tu bardzo dobre warunki dla swego bytowania.

Przeważają tu ekosystemy leśne, spośród których najbardziej cenne są kwaśne i żyzne buczyny. 
Lasy te najlepiej zachowane są w dolinie rzeki Drawy i na zachód od niej. Wysoką wartością 
przyrodniczą odznaczają się również inne siedliska leśne: grądy, olsy, łęgi oraz bory i brzeziny 
bagienne. 

Istotnym składnikiem przyrody DPN są wody. Poza Drawą i Płociczną przez Park przepływa-
ją także mniejsze rzeki: Słopica, Korytnica, Runica, Cieszynka, Moczel i Sucha. W niektórych 
z nich występują siedliska rzek włosienicznikowych chronione Dyrektywą UE. W DPN znaj-
duje się 20 jezior tworzących odmienne ekosystemy: silnie dystroficzne, torfowiskowe Głodne 
Jeziorka, eutroficzne - Sitno, Płociczno i Ostrowieckie oraz mezotroficzne jeziora ramienicowe - 
Martew, Płociowe i Pecnik Duży. Unikatowe pod względem hydrologicznym jest meromiktyczne 
jezioro Czarne, o szafirowych wodach, którego dno porastają podwodne łąki ramienic.

Na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie ponad 900 takso-
nów, tworzących prawie 230  zbiorowisk roślinnych. Do osobliwości flory DPN należą: jarząb 
brekinia, chamedafne północna oraz lipiennik Loesela. Gatunki te poza Parkiem spotykane są na 
niewielu stanowiskach w kraju. Ponadto występuje tu około 200 gatunków mszaków, porostów 
i grzybów. 

Jako miejsce realizacji wspólnego pomysłu wy-
brano placówkę w Ostrowcu (Ostrowitem). 
Pięknie odrestaurowany budynek o konstrukcji 
szachulcowej, tworzący wraz z kilkoma innymi 
obiektami  niezwykle malowniczą osadę na leśnej 
polanie, jest miejscem wprost wymarzonym jako 
cel wycieczek edukacyjnych. Tutaj właśnie pra-
cownicy DPN prowadzą lekcje przyrody dla grup 
szkolnych.

Po uzgodnieniu z kadrą DPN listy potrzebnych pomocy naukowych, grupy rybackie wyposażyły 
obiekt w nowy sprzęt. LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” zadbała o wyposażenie laboratorium, 
kupując za kwotę prawie 35 000 zł: 11 mikroskopów, w tym jeden specjalistyczny mikroskop 
stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji i analizy obrazu, tester odczynu pH, miernik 
temperatury, walizkę ekobadawczą, zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców, lupy, 
gotowe preparaty mikroskopowe i specjalną szafę do ich przechowywania oraz tacki do pre-
parowania okazów. 

W DPN występuje ponad 400 gatunków bezkręgowców oraz 200 gatunków kręgowców. Fauna 
Parku reprezentowana jest między innymi przez: 39 gatunków ryb i 2 gatunki krągłoustych, 13 
gatunków płazów i 7 gatunków gadów, 160 gatunków ptaków oraz ponad 40 gatunków ssa-
ków. Podczas wędrówek szlakami turystycznymi DPN spotkać można wiele rzadkich gatunków 
zwierząt. Częste są obserwacje bielika i zimorodka, a także wilka. 

Dziedzictwo kulturowe DPN jest istotnym elementem jego atrakcyjności turystycznej. Składają 
się na nie między innymi: dawne układy osadnicze, zabudowania wsi i osad leśnych, drogi 
brukowe i historyczne trakty: średniowieczna Droga Solna, którą wożono sól z Kołobrzegu do 
Wielkopolski, Droga Marchijska - prowadząca z Nowej Marchii do państwa krzyżackiego oraz 
Droga Stargardzka - łącząca Wielkopolskę z Pomorzem. Z rzekami związane są pozostałości 
dawnych młynów, hut szkła oraz bindugi. Warta odwiedzenia jest, funkcjonująca na Drawie od 
końca XIX wieku, elektrownia wodna Kamienna.

Nadnotecka Grupa Rybacka wyposażyła ośrodek w meble, tablice i gry edukacyjne. Na liście 
wartego około 41 000 zł sprzętu znalazły się m.in.: szafki, ławki, zegary i stół edukacyjny; wy-
sokiej klasy sprzęt multimedialny (projektor, głośniki, wzmacniacz, mikrofony oraz laptop z nie-
zbędnym oprogramowaniem), a także puzzle, pieczęcie edukacyjne, drewniane układanki i gra 
„Leśne koło fortuny”. Tablice i plansze edukacyjne dotyczą fauny i flory związanej ze środowi-
skiem wodnym – ptaków, płazów, ryb, ważek, pierwotniaków i roślin wodnych.

Cały sprzęt, który zakupiono w ramach projektu „Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Dra-
wieńskim Parku Narodowym” wykorzystywany jest w trakcie zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej, 
które dla zorganizowanych grupo szkolnych prowadzą specjaliści z Drawieńskiego Parku Na-
rodowego.

Ośrodek edukacyjny DPN w Ostrowcu

Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno
tel.: +48 95 768 20 51
fax: +48 95 768 25 10
e-mail: dpn@dpn.pl
www.dpn.pl
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