
Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie:

Dorzecze Pars´ty – projektowana powierzchnia ok. 28 010,8 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce i proponowane do powo∏ania: 48 u˝ytków ekologicznych
w gminach Bobolice, Barwice i Grzmiàca. Na ca∏ym obszarze dorzecza proponuje si´ utwo-
rzenie Parku Krajobrazowego „Dorzecze Pars´ty”.

Obszar swoim zasi´giem obejmuje:

• êród∏a Pars´ty k. Pars´cka (trz´sawiska, zaroÊla wierzbowe, Êwie˝e ∏àki, ˝ywe torfowiska
mszarne, êródliska i lasy ∏´gowe w obr´bie zlewni rzeki ˚egnicy, zdegradowane, ale zdol-
ne do regeneracji torfowiska wysokie z wrzoÊcem bagiennym „Chwalimskie Bagno”, jezio-
ra dystroficzne, bory bagienne i brzeziny, kwaÊne buczyny, gràdy i dàbrowy);

• jez. Czarne, mszarne nad jez. Czarnym, mechowiska, ∏àki trz´Êlicowe z podejêrzonem
ksi´˝ycowym, suche wrzosowiska w obr´bie borów, murawy napiaskowe, lasy ∏´gowe
w okolicach Krosina, w tym ∏´gi olszowo-jesionowe i podgórskie ∏´gi jesionowe, gràdy
i kwaÊne buczyny, cenne biotopy dla fauny,

• strome jary i wàwozy rzeki Perznicy, Trzebiegoszczy i ¸ozicy; na dnie licznych jarów i wà-
wozów dominujà ∏´gi olszowe, w obr´bie wysi´ków wód podziemnych wyst´pujà rzadkie
postacie ˝yznej buczyny êródliskowej na trawertynach, na stromych kraw´dziach dolin do-
minujà przemiennie gràdy, w tym bogate florystycznie gràdy Êrodkowo-europejskie, w oko-
licach Grzmiàcej, Lubogoszczy i Storkowa znacznà powierzchni´ zajmujà êródliskowe ∏àki
pe∏nikowe, wilgotne ∏àki storczykowe oraz ∏´gi jesionowo-olszowe i zaroÊla wierzbowe, ob-
szar bytowania i rozrodu cennej fauny.
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Pe∏czyce 4,2%
Stare Czarnowo 1 0,6%
Barlinek 9,9%
Bielice 3,8%

Przelewice 18,0%
Pyrzyce 24,8%
Warnice 9,7%
Stargard Szczeciƒski 12,3%



Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie:

Bia∏ogard 13,5% Barwice 14,6%
Karlino 5,3% Borne Sulinowo 1,8%
Tychowo 6,4% Grzmiàca 13,4%
Dygowo 7,4% Szczecinek 3,0%
Ko∏obrzeg 3,5% Po∏czyn Zdrój 12,9%
Bobolice 4,0% Ràbino 6,4%

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

dàbrowy acidofilne 6,50
gràd subatlantycki 12,15
kwaÊne buczyny 12,30
lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 16,30

Janiewickie Bagno – projektowana powierzchnia ok. 162,0 ha

Forma ochrony przyrody istniejàca: rezerwat przyrody „Janiewickie Bagno”.

Torfowisko kopu∏owe typu ba∏tyckiego na po∏udniowym skraju za-
si´gu tego typu torfowisk w Europie, unikatowo po∏o˝one na styku
dwu g∏´boko wci´tych dolin rzek Reknicy i Grabowej (kopu∏a tworzy
lokalny wododzia∏), w strefie kontaktu moreny dennej i sandru. Na
torfowisku liczna populacja Rubus chamaemorus, obecnie najbar-
dziej na zachód wysuni´te ni˝owe stanowisko gatunku w kraju, po-
za granicà zwartego zasi´gu. Jedno z kilku najlepiej zachowanych
w Polsce torfowisk kopu∏owych. 

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem
planu ochrony, natomiast wst´pne propozycje granic obszaru wy-
znaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru w gminie: Male-
chowo 0,7% i S∏awno 99,3%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

bory i lasy bagienne 21,87
torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne 
do naturalnej i stymulowanej regeneracji 18,51

Jeziora Szczecineckie – projektowana powierzchnia ok. 6 391,7 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: obszar chronionego krajobrazu; u˝ytek ekologiczny – tor-
fowisko „Kusowskie Bagno”.

Fragment krajobrazu Pojezierza Szczecineckiego z du˝ymi jeziorami: Wielimie, Wierzchowo
i Wielatowo i ok. 25 mniejszymi jeziorami ró˝nego charakteru ekologicznego. Obszar skupia
na niewielkiej powierzchni niemal wszystkie charakterystyczne elementy przyrody Pomorza
Zachodniego: jeziora lobeliowe, eutroficzne i dystroficzne, du˝e ba∏tyckie torfowisko wysokie,
trz´sawiskowe torfowiska przejÊciowe, Êwie˝e i wilgotne ∏àki, dobrze zachowany kompleks bu-
czyn. Na terenie ostoi znajdujà si´ drzewostany nasienne jesionu wynios∏ego (13,8 ha, naj-
lepszy w Europie) oraz buka.
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Ostateczne granice ostoi zostanà
okreÊlone wraz z uchwaleniem planu
ochrony, natomiast wst´pne propozy-
cje granic obszaru wyznaczajà nast´-
pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Grzmiàca 1,4% i Szczeci-
nek 98,6%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk
przyrodniczych i ich udzia∏u w po-
wierzchni obszaru (%) kwalifikujàcych
ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dy-
rektywy Komisji Europejskiej
92/43/EEC:

jeziora lobeliowe 4,00
jeziora ramienicowe 3,00
naturalne jeziora eutroficzne 14,00
bory i lasy bagienne 10,00

Jezioro Kozie – projektowana powierzchnia ok. 184,3 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: Obszar Chronionego Krajobrazu „B” MyÊlibórz, u˝ytek
ekologiczny.

Jezioro z przyleg∏ymi zaroÊlami i torfowiskiem niskim w niecce tor-
fowej. W powiàzaniu z wodami ekosystemu jeziornego rozwinà∏ si´
tu kompleks roÊlinnoÊci z∏o˝onej z oko∏o 30 zespo∏ów roÊlinnych,
z których do najcenniejszych nale˝à: zaroÊla rokity i wierzby usza-
tej, ∏àka czarcik´sowa, a tak˝e fitocenozy z sitem t´pokwiatowym
i szuwar k∏ociowy. Eutroficzne jezioro typu karasiowego.

Jezioro kredowe – rzadki typ zbiornika wodnego z pok∏adami kredy
jeziornej, wybitnie reprezentatywny dla Pojezierza MyÊliborskiego,
z litoralem opanowanym przez wyjàtkowo du˝y ∏àczny area∏ szuwa-
ru Cladietum marisci.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: MyÊlibórz 66,5%, Nowogródek Pomorski 21,6% i Lubiszyn 12,2%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie 6,50
torfowiska nakredowe 5,50
zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe 4,40
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Jezioro Wielki Bytyƒ – projektowana powierzchnia ok. 1 826,6 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwat przyrody „Wielki By-
tyƒ”.

Du˝e jezioro po∏o˝one w g∏´bokiej rynnie, o nieregularnej linii
brzegowej, poroÊni´te lasami z du˝ym udzia∏em starych buczyn.
W obni˝eniach w pobli˝u potoków wpadajàcych do jeziora kraj-
obraz urozmaicajà bagna i torfowiska.

Du˝y area∏ zajmujà kwaÊne buczyny ni˝owe Luzulo pilosae-Fage-
tum, wÊród których rozwin´∏y si´ na glebach ubo˝szych acidofilne
dàbrowy Calamagrostio-Quercetum w odmianie zachodniopo-
morskiej. Du˝à osobliwoÊcià geobotanicznà rezerwatu sà êródli-
ska z rze˝uchà gorzkà, Êledziennicà skr´tolistnà i turzycà rzadko-
k∏osà.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem
planu ochrony, natomiast wst´pne propozycje granic obszaru wy-

znaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru w gminie: Miros∏awiec 23,6%, Tuczno
44,7% i Wa∏cz 31,8%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

kwaÊne buczyny 23,00
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 45,00
˝yzne buczyny 5,00

Kemy Rymaƒskie – projektowana powierzchnia ok. 2 624,0 ha

Kompleks lasów, ∏àk i jezior ∏àczàcy korytarz ekologiczny doliny Mo∏stowej z korytarzem D´-
bosznicy i B∏otnicy. Obszar cechuje si´ bardzo zró˝nicowanà rzeêbà terenu. Jej charaktery-
stycznym elementem sà wyraênie zaznaczajàce si´ w krajobrazie wzgórza kemowe. Wzgó-
rza pokryte sà lasami, g∏ównie kwaÊnymi dàbrowami z masowo wyst´pujàcà borówkà czar-

nà, orlicà pospolità i trzcinnikiem le-
Ênym. Obiekt o wysokiej ró˝norodno-
Êci przyrodniczej (14 siedlisk z anek-
su Dyrektywy Siedliskowej) z szatà
roÊlinnà o du˝ym stopniu naturalno-
Êci.

Ostateczne granice ostoi zostanà
okreÊlone wraz z uchwaleniem planu
ochrony, natomiast wst´pne propozy-
cje granic obszaru wyznaczajà nast´-
pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: GoÊcino 11,0%, Rymaƒ
76,0% i SiemyÊl 13,0%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk
przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%) kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za-
∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

dàbrowy acidofilne 17,00
gràd subatlantycki 7,50
˝yzne buczyny 10,50
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