
Flora

Spośród szczególnych okazów roślin objętych ochroną 

ścisłą ważniejsze gatunki to: rosiczka okrągłolistna, or-

lik pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnka lekarska, 

przylaszczka pospolita, śnieżyczka przebiśnieg. Ochroną 

częściową objęte są m.in.: bobrek trójlistkowy, grążel żół-

ty, grzybienie białe. 

Prawdziwym ewenementem jest występowanie 138 ga- 

tunków porostów, z czego prawie 30% umieszczonych 

jest na tzw. czerwonej liście porostów zagrożonych  

w Polsce wyginięciem. Na obszarach rezerwatów Mszar 

Przygiełkowy Długie oraz Mszar Rosiczkowy koło Rokitna 

chronione są unikatowe zbiorowiska roślinności bagien-

no-torfowiskowej.

Fauna

W rozległych kompleksach leśnych regionu nie-

trudno natknąć się na dziki, sarny, zające, a nawet 

łosie.

Dziki najłatwiej spotkać w buczynach nad Dra-

wą, jednak praktycznie w każdym leśnym zakątku 

można natknąć się na buchtowiska - miejsca po-

szukiwań ulubionego pokarmu dzików: poczwarek, 

nasion, czy kiełków żołędzi. 

Na leśnych terenach powiatu można również zobaczyć 

przelatującego bielika, myszołowa, czy jastrzębia. Są tu 

sowy uszate, puszczyki, puchacze, rybołowy, kanie, orliki 

krzykliwe, kormorany, czaple i wiele innych.
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ziemia strzelecko-krajeńska znajduje się w pół-

nocno-wschodniej części województwa lubu-

skiego. Dzięki swemu położeniu nad rzekami 

Notecią i Drawą, wśród ogromnych przestrzeni leśnych 

Puszczy Gorzowskiej i Doliny Noteci oraz licznych rezer-

watów leśnych, stanowi jeden z ciekawszych obszarów 

krajoznawczych zachodniej części kraju.

Polodowcowa, falista rzeźba terenu z bogactwem jezior 

i strumieni położonych wśród pagórków pokrytych po-

lami i lasami, czyste, nieskażone przemysłem powietrze 

i gościnność mieszkańców, stwarzają idealne warunki 

dla miłośników pieszych wędrówek, turystyki rowerowej, 

jazdy konnej, sportów wodnych, a także grzybobrania, 

łowiectwa i wędkarstwa.

turyści odwiedzający powiat strzelecko-drezdenecki 

znajdą tu rozwiniętą sieć dróg dojazdowych, oznakowa-

ne szlaki piesze, rowerowe oraz  kajakowe, bazę noclego-

wą i gastronomiczną, miejsca biwakowe, wypożyczalnie 

sprzętu turystycznego. Na terenie powiatu znajdują się 

także liczne gospodarstwa agroturystyczne. 

Grzybobranie

Miłośnicy grzybiarstwa w rozległych i czystych lasach re-

gionu mogą znaleźć niemal wszystkie gatunki grzybów 

spotykane w Polsce. 

Przygodę z grzybami można rozpocząć już w czerwcu, 

kiedy pojawiają się pierwsze okazy prawdziwków i kurek. 

Latem, w zależności od pogody, można nastawić się na 

wysyp podgrzybków, przepięknych kozaków czerwo-

nych oraz dużych ilości różnych gatunków maślaków. 

Jeziora i rzeki

Jeziora w okolicy Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich 

tworzą najdłuższy po jeziorach mazurskich szlak żeglu-

gowy w Polsce liczący łącznie tysiąc hektarów lustra 

wody. Szlak prowadzi przez bardzo malowniczą okolicę, 

w której nie brakuje ptactwa wodnego, a nawet pływają-

cych wysp kwiatowych.

lasy

Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie komplek-

sy leśne, w tym duże fragmenty puszcz: Drawskiej i Go-

rzowskiej, a w nich chronione tereny - Gorzowskiego Par-

ku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego.

istotny wpływ na florę i faunę regionu ma umiarkowa-

ny, przejściowy klimat, z widocznym oddziaływaniem 

ciepłego i wilgotnego powietrza znad atlantyku. Klimat  

i zalesienie powodują znaczne wydłużenie sezonu wege-

tacyjnego. 

Świat roślinny jest bardzo urozmaicony. Swoisty mikro-

klimat tych zbiorowisk leśnych stwarza bardzo dobre 

warunki do wypoczynku. Szczególną rangę, jako zasoby 

przyrodnicze, stanowią obszary objęte ochroną.


