
Pojezierze MyÊliborskie – projektowana powierzchnia ok. 4 262,8 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwat przyrody „Tchórzyno”, obszar chronionego kra-
jobrazu „B” MyÊlibórz oraz u˝ytki ekologiczne – „Olsy w LeÊnictwie Lipiany”, „2 wyspy na je-
ziorze Sitno” i „Obiekty na terenie NadleÊnictwa MyÊlibórz”.

Ostoja obejmuje kilka jezior (najwi´ksze z nich to B´-
dzin, Ch∏op, Tchórzyno, Sitno, Âwidno, Grodzkie i ¸u-
bie) wraz z przyleg∏ymi torfowiskami. Na terenach wy-
˝ej po∏o˝onych znajdujà si´ gràdy i buczyny (drzewo-
stan bukowy w wieku 130 lat zbli˝ony do naturalnego),
w obni˝eniach – fragmenty ∏´gów i olsów. Jeziora –
mezotroficzne i eutroficzne otoczone sà lasami, torfo-
wiskami i wilgotnymi ∏àkami. W jeziorach alkalitroficz-
nych wyst´pujà podwodne ∏àki ramienic oraz jezierza.
W bagiennej cz´Êci nad jeziorami znajdujà si´ osady
gytii jeziornej. Walory przyrodnicze ostoi potwierdza
ustanowienie na tym obszarze 3 ostoi CORINE.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz
z uchwaleniem planu ochrony, natomiast wst´pne pro-
pozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy
udzia∏ powierzchni obszaru w gminie: MyÊlibórz
61,4%, Kozienice 24,4% i Lipiany 14,1%. 

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:

∏´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe 3,10
starorzecza i inne naturalne; eutroficzne zbiorniki wodne 16,80
torfowiska alkaliczne 6,00
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 
z podwodnymi ∏àkami ramienic 13,00

Police-kana∏y – projektowana powierzchnia ok. 0,1 ha – 100,0% w gminie Police

Sieç podziemnych kana∏ów d∏ugoÊci ok. 4 000 m, stanowià pozosta∏oÊç po przedwojennej fa-
bryce paliw lotniczych. Najwi´ksze zimowisko nietoperzy na Pomorzu Zachodnim (780 osob-
ników – sezon zimowy 2003).

Ostoja Goleniowska – projektowana powierzchnia ok. 8 453,6 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwat przyro-
dy „Cisy Rokickie” oraz zespo∏y przyrodniczo-krajo-
brazowe „Bór bagienny” i „Przybiernowskie Cisy”.

Najcenniejsze obiekty Puszczy Goleniowskiej, po-
∏o˝one nad rzekami: Gowienicà, Stepnicà i Wo∏-
czenicà oraz rynnami subglacjalnymi z licznymi
oczkami torfowisk wysokich. W okolicach rzeki Go-
wienicy rozciàga si´ rynna ze êródliskowà olszynà.
Szczególnym walorem tego obszaru jest doskona-
le wykszta∏cone starorzecze i inne naturalne eutro-
ficzne zbiorniki wodne. Wyjàtkowà wartoÊcià ostoi
jest wyst´powanie du˝ej, dynamicznie rozwijajàcej
si´ populacji cisa Taxus baccata.
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Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie:

Goleniów 10,8% Przybiernów 45,8%
Nowogard 12,9% Stepnica 10,7%
Osina 19,8%

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:

lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 6,00
lasy mieszane na wydmach nadmorskich 1,50
nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osieniczników 5,00
obni˝enia dolinkowe i p∏a mszarne 5,00
starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 15,00

S∏owiƒskie B∏oto – projektowana powierzchnia ok. 228,1 ha

Obszar tak˝e proponowany do obj´cia ochronà re-
zerwatowà.

Torfowisko kopu∏owe typu ba∏tyckiego na po∏udniowej
granicy zasi´gu geograficznego tego typu torfowisk
w Europie, po∏o˝one na wododziale rzek Grabowej
i Wieprzy. W ca∏oÊci najlepiej zachowane torfowisko ko-
pu∏owe na Pomorzu, prawdopodobnie równie˝ w kraju.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz
z uchwaleniem planu ochrony, natomiast wst´pne pro-
pozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏
powierzchni obszaru w gminie Dar∏owo – 100,0%.

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

bory i lasy bagienne 36,19
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne 
do naturalnej i stymulowanej regeneracji 9,05

Trzebiatowsko-Ko∏obrzeski Pas Nadmorski – projektowana powierzchnia ok. 18 017,7 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwat przyrody „Liwia ¸u˝a”, u˝ytek ekologiczny Eko-
park Wschodni, Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliƒski Pas Nadmorski”.
Ostoja sieci Corine nr 18, Ostoja sieci Corine nr 63.

Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zró˝nicowanego geomorfologicznie wybrze˝a
Ba∏tyku: brzegi klifowe (aktywne – erodujàce i ustabilizowane z zaroÊlami), wydmowe, mierze-
je odcinajàce lagunowe jeziora przymorskie, p∏ytkie ujÊcia rzek. Typowo wykszta∏cony uk∏ad
pasowy biotopów obejmuje pas wód przybrze˝nych, pla˝´ z ugrupowaniami organizmów
psammofilnych oraz pasami kidziny, inicjalne stadia wydm bia∏ych, wydmy szare z roÊlinno-
Êcià niskà, wydmy ustabilizowane poroÊni´te borami ba˝ynowymi, zag∏´bienia mi´dzywyd-
mowe z mokrad∏ami. Na zapleczu pasa wydmowego kompleksy lasów bagiennych i ∏´gowych
cz´Êciowo na pod∏o˝u torfowym: wokó∏ jeziora Liwia ¸u˝a, mi´dzy W∏odarzà a Mrze˝ynem,
na po∏udniowy-wschód od Dêwirzyna i po∏udniowy-wschód od Ko∏obrzegu. Charakterystycz-
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nym elementem pasa brzegowego sà jeziora lagunowe, oddzielone od morza wàskim pasem
mierzei: Resko Przymorskie i Liwia ¸u˝a. Na obrze˝ach pradoliny obserwuje si´ rozwój zaro-
Êli z udzia∏em woskownicy europejskiej. Rozleg∏e mszarne torfowiska typu ba∏tyckiego rozwi-
n´∏y si´ w pasie nadmorskim ze wzgl´du na korzystne warunki klimatyczne. 

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

Karnice 9,5% Ko∏obrzeg 6,6%
Rewal 17,0% Ko∏obrzeg 12,2%
Trzebiatów 42,4% Ustronie Morskie 10,7%

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:

bagienne solniska nadmorskie 1,00
laguny 6,50
lasy mieszane na wydmach nadmorskich 5,00
nadmorskie wydmy bia∏e 2,00
nadmorskie wydmy szare 4,00

Wolin i Uznam – projektowana powierzchnia ok. 35 132,9 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: „Woliƒski Park Narodowy” – wi´ksza cz´Êç ostoi oraz
u˝ytki ekologiczne: „Dzicze Uroczysko”, „Rosiczka”, „Szmanc”, „Jelenie B∏ota” i „Mokrzyckie
Torfowisko”. Ponadto rezerwaty prywatne „Karsiborska K´pa” i „Wyspy Bielawki”.

Ostoja wed∏ug fizjograficznego podzia∏u Polski (Kondracki 1980) stanowi samodzielnà jed-
nostk´ fizyczno-geograficznà, tj. mezoregion wysp Uznam i Wolin. Charakterystyczne dla te-
go obszaru sà wysokie klify oraz bia∏e i szare wydmy. Najciekawsze ze zbiorowisk leÊnych to
buczyna pomorska i mieszane lasy bukowo-d´bowo-sosnowe. Ciekawym fragmentem ostoi
jest delta rzeki Âwiny, obejmujàca naturalne i sztuczne kana∏y oraz liczne wyspy z torfowiska-
mi, ∏àki, trzcinowiska i ma∏e pola; sà tam tak˝e p∏aty lasów olszowych. Obszar o niepowtarzal-
nych wartoÊciach przyrodniczych skupiajàca na swoim terenie rzadkie siedliska i zwiàzane
z nimi fitocenozy, niejednokrotnie o zasi´gu wyst´powania tylko na jej obszarze. Na terenie
obszaru le˝y ostoja ptasia o randze europejskiej Delta Âwiny E01. 

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Mi´dzyzdroje 17,3%, Wolin 28,0% i M. ÂwinoujÊcie 30,0%. 
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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:

bagienne solniska nadmorskie 5,00
ciep∏olubne buczyny storczykowe 2,00
du˝e p∏ytkie zatoki 4,07
klify na wybrze˝u Ba∏tyku 2,00
nadmorskie wydmy bia∏e 7,50
nadmorskie wydmy szare 8,00
nadmorskie wydmy z zaroÊlami rokitnika 
i wierzby piaskowej (z przewagà rokitnika) 1,50
wilgotne zag∏´bienia mi´dzywydmowe 1,00

Wzgórza Bukowe – projektowana powierzchnia ok. 11 651,1 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: Szczeciƒ-
ski Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” z re-
zerwatami przyrody: „Zdroje”, „Bukowe Zdroje
im. Tadeusza Dominika”, „Ko∏owskie Parowy
im. Józefa Lewandowskiego”, „Buczynowe
Wàwozy”, „èródliskowa Buczyna im. Jerzego
Jacowskiego”, „Trawiasta Buczyna im. prof.
Stefana Kownasa” oraz z u˝ytkiem ekologicz-
nym „Zgni∏y Grzyb” i z zespo∏ami przyrodniczo-
krajobrazowymi: „Jezierzyce” i „Park LeÊny
w Strudze”.
Kompleks leÊny pokrywajàcy pasmo moreno-
wych Wzgórz Bukowych (do 147 m n.p.m.).

Ca∏y teren cechuje si´ bardzo zró˝nicowanà rzeêbà terenu, wzgórza poci´te sà dolinami i wà-
wozami, wiele bezodp∏ywowych zag∏´bieƒ wype∏nionych jeziorami i torfowiskami mszarnymi.
Zdecydowanie dominujà buczyny ˝yzne i kwaÊne. AtrakcyjnoÊç obszaru podkreÊlajà liczne
êródliska, pomnikowe drzewa i g∏azy narzutowe. Puszcza Bukowa jest wyjàtkowym w skali po-
nadregionalnej obiektem przyrodniczym przede wszystkim ze wzgl´du na ogromnà po-
wierzchni´ bardzo zró˝nicowanych lasów bukowych. Wyst´puje tu ca∏a gama zbiorowisk le-
Ênych z dominacjà buka w drzewostanie, od ró˝nych postaci kwaÊnych buczyn i fitocenoz
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z roÊlinnoÊcià typowà dla kwaÊnych lasów bukowo-d´bowych, poprzez ubo˝sze warianty bu-
czyny ni˝owej z masowo wyst´pujàcà Festuca altissima, ˝yzne buczyny z pe∏nym zestawem
masowo wyst´pujàcych gatunków charakterystycznych dla ni˝owych siedlisk tego typu, po
bogate florystycznie buczyny êródliskowe i zbiorowiska o charakterze gràdowym. 

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Gryfino 2,5%, Stare Czarnowo 76,5%, Kobylanka 2,8% i M. Szczecin 18,2%. 

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:

kwaÊne buczyny 20,00
lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 5,00
˝yzne buczyny 55,00

UjÊcie Odry i Zalew Szczeciƒski – projektowana powierzchnia ok. 44 743,7 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwaty przyrody „Czarnocin” i „Bia∏odrzew Kopicki”.

Zalew po∏o˝ony u ujÊcia rzeki Odry obejmujàcy
równie˝ jej dolny odcinek. Przy wylotach ramion
ujÊciowych wód Zalewu rozwijajà si´ delty wstecz-
ne powstajàce w trakcie wlewania si´ wody mor-
skiej do jego akwenu, co ma miejsce podczas
sztormów. 75% ostoi to laguna, siedlisko prioryte-
towe Dyrektywy Siedliskowej. Torfowe obszary
Basenu Czarnociƒskiego zaproponowane do
ostoi sà miejscem wyst´powania wielu prawnie
chronionych bàdê rzadkich gatunków roÊlin, m.in.
Myrica gale, Drepanocladus vernicosus, Osmun-
da regalis Lonicera periclymenum, Gentiana
pneumonanthe, Gymnadenia conopsea, Sonchus
paluster, a tak˝e licznych mchów brunatnych i tor-
fowców. W rejonie Mieroszowa, w zachodniej cz´-
Êci Zalewu, wyst´puje zjawisko abrazji klifowego
brzegu – klif ˝ywy. Zalew Szczeciƒski ma kluczo-

we znaczenie dla ichtiofauny regionu, a tak˝e Polski. Akwen ten po∏o˝ony jest na styku dwu
ró˝norodnych Êrodowisk: s∏odko- i s∏onowodnego – estuarium. Wody Zalewu odznaczajà si´
du˝ym zag´szczeniem organizmów dennych, zw∏aszcza ochotkowatych Chironomidae, skà-
poszczetów Oligochaeta i mi´czaków.

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

Stepnica 32,4% Nowe Warpno 20,1%
Mi´dzyzdroje 11,8% Police 3,6%
Wolin 9,8% M. ÂwinoujÊcie 17,4%

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:

laguny 75,00
morskie ∏awice ma∏˝y 1,50
p∏ytkie ujÊcia rzek 5,00
starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 4,00
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