Tutejsze lasy słyną z bogactwa runa leśnego. Na jesienne grzybobrania przyjeżdżają całe wycieczki, a urodzaj borowików i podgrzybków doceniają zwłaszcza mieszkańcy Polski centralnej i Śląska. Zasobne w zwierza lasy i słabo zaludniony obszar
przyciągają myśliwych, którzy korzystają z pośrednictwa biur polowań. Na spotkanie
z okazałym odyńcem czy wyjątkowym rogaczem liczą już nie tylko myśliwi zagraniczni, ale coraz częściej rodzimi łowcy z mniej zasobnych w zwierzynę regionów Polski.
Na turystów odwiedzających Północną Wielkopolskę i Pojezierze Wałeckie czeka
dobrze zorganizowana i wciąż rozwijająca się sieć gospodarstw agroturystycznych.
Można tu zawsze znaleźć wygodne pokoje i smaczną kuchnię, często oferującą dania
regionalne. Większość gospodarstw oferuje dodatkowe atrakcje, a wśród nich jazdę
konną, przejażdżki bryczkami, spływy kajakowe czy biesiady na świeżym powietrzu.
Siedem gmin Nadnoteckiej Grupy Rybackiej to teren wyjątkowo
atrakcyjny pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. To raj dla miłośników dzikiej przyrody, wymarzone miejsce
spokojnego wypoczynku na łonie natury i teren jakby specjalnie
stworzony dla amatorów aktywnego i niebanalnego wypoczynku.

“Rozwój i utrzymanie atrakcyjności
siedmiu gmin zależnych od rybactwa:
Człopa, Drawsko, Krzyż Wlkp.,
Szydłowo, Trzcianka, Wałcz i Wieleń”
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zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
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Nadnotecka Grupa Rybacka to stowarzyszenie działające na obszarze
siedmiu gmin dawnego Województwa
Pilskiego. Drawsko, Krzyż, Szydłowo,
Trzcianka i Wieleń należą dziś do
Województwa Wielkopolskiego, natomiast Człopa i Wałcz to gminy województwa Zachodniopomorskiego.
Większość obszaru pomiędzy
Notecią a jej prawymi dopływami:
Gwdą i Drawą, porastają lasy.
Oprócz borów sosnowych znajdziemy
tu lasy liściaste, w tym fragmenty typowej buczyny pomorskiej. Ochrona dziewiczej
przyrody na tym terenie była pretekstem do powołania wszystkich form ochrony przyrody, od Drawieńskiego Parku Narodowego, poprzez rezerwaty jak Bytyń Wielki,
Dolina Rurzycy, Golcowe Bagno czy Diabli Skok, do obszarów chronionego krajobrazu
w Puszczy nad Drawą, Puszczy Noteckiej czy w dolinach Gwdy i Noteci. Wiele
terenów włączono do systemu Natura 2000, wydzielono dziesiątki użytków ekologicznych a liczne głazy i drzewa uzyskały status pomnika przyrody. Bogate środowisko
jest zasiedlone przez liczne gatunki zwierząt, w tym również te najrzadsze, jak żubry,
muflony, łosie, wilki, wydry, bieliki czy puchacze.
Obok lasów wielkim atutem północnego Nadnotecia są wody. Obszar działania
NGR to ponad 150 jezior, 10 rzek dostępnych dla kajakarzy i wędkarzy oraz dziesiątki strumieni, strug, rowów i setki źródlisk. Występują tu niemal wszystkie gatunki
roślin wodnych obecnych w polskich wodach śródlądowych i większość gatunków ryb.
W jeziorach spotkamy sumy, szczupaki, sandacze czy sieje, a w rzekach o charakterze nizinnym jazie, klenie, brzany i certy. Prawdziwym skarbem tego regionu są rzeki
o charakterze górskim. Ich wody są bogate w szlachetne gatunki ryb, takie jak pstrągi
potokowe, lipienie, trocie, łososie oraz - introdukowane w Gwdzie - głowacice.
Warunki naturalne obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
umożliwiają funkcjonowanie różnych
form rybactwa śródlądowego. Liczne
jeziora i rzeki są bazą do prowadzenie gospodarki rybackiej na wodach
otwartych. Najliczniejszą grupę podmiotów rybackich stanowią jednak
gospodarstwa produkujące ryby karpiowate. Wśród nich najwięcej jest
małych, rodzinnych gospodarstw.

Rzeki typu górskiego umożliwiły powstanie gospodarstw produkujących ryby łososiowate.
W większości są to nowoczesne obiekty, w których wykorzystuje się najnowsze technologie.
Poziom produkcji jest tu wysoki, ogranicza go jednak dbałość o czystość środowiska wodnego. Część
gospodarstw rybackich, poza typową produkcją,
prowadzi dodatkowe działania. Są to najczęściej:
sprzedaż bezpośrednia ryb oraz gastronomia,
której podstawą są dania z ryb, przyrządzanych
często według autorskich receptur. W barach
i smażalniach podaje się najczęściej ryby z własnej
produkcji. Rybacy coraz częściej tworzą też przy
swoich gospodarstwach ośrodki agroturystyczne
i łowiska specjalne, a gospodarze wód otwartych
sprzedają zezwolenia do połowów sportowych.
Pogranicze Północnej Wielkopolski i Pojezierza
Wałeckiego jest wielką atrakcją dla turystów. Dotyczy to przede wszystkim turystyki kwalifikowanej.
Bystre rzeki toczące swe wody wśród zielonych lasów i ciemnych wąwozów tworzą malownicze szlaki, które doceniają kajakarze z całej Polski. Drawa oraz Gwda z jej dopływami: Rurzycą, Piławą
i Dobrzycą, należą do najpopularniejszych tras kajakowych w naszym kraju. Rzeki te doceniają też od
dawna łowcy ryb łososiowatych, którzy tutaj właśnie
próbują sztuczną muchą lub blaszką przechytrzyć
rybę życia. Wędkarze spławikowi wybierają spokojniejsze odcinki rzek i czyste, rzadko odwiedzane jeziora.
Wyjątkowo cenna przyrodniczo jest
Dolina Noteci, która stanowi jeden
z najważniejszych szlaków migracyjnych
ptaków. Amatorzy bezkrwawych łowów
mogą tu liczyć na spotkanie przedstawicieli ponad dwustu gatunków ptaków.
Najbardziej malownicze spektakle przyrodnicze odbywają się wiosną i jesienią,
podczas dorocznych ptasich wędrówek.

