
Drawieński Park Narodowy 
Pomiędzy człowiekiem a naturą
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Okolice Zatomia
fot. Joanna Sanocka-Bielatko



Drawieński Park Narodowy
Drawa przez większą część swego dwustukilo- 
metrowego biegu płynie dość leniwie, jak na  
nizinną rzekę przystało. Są jednak w granicach 
Parku odcinki, na których staje się bardziej  
niespokojna i przypomina raczej rzeki podgórskie. 
Spływ kajakowy Drawą jest jedną z atrakcji  
turystycznych Parku. Podobną, zmienną naturę 
ma, wyłączona z ruchu turystycznego, rzeka 
Płociczna, o niespotykanie czystych wodach.  
Obie rzeki nadają Parkowi wyjątkowego  
charakteru. Niektóre z 20 tutejszych jezior, 
podobnie jak sama Drawa, udostępnione są do 
wędkowania. Z kolei miłośnicy historii znajdą  
liczne pamiątki po dawnych mieszkańcach  
i obiekty Wału Pomorskiego.

Stara Węgornia 
fot. Józef Borsuk



Nasze logo 
Drawieński Park Narodowy to ostoja dla rzadkich  
i zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin. Jednym 
z takich gatunków jest wydra (łac. Lutra lutra), która 
stała się symbolem Parku. Jest to gatunek prawnie 
chroniony nie tylko w parkach narodowych. Bogact-
wo wody oraz ryb, które są głównym pożywieniem 
wydr, zapewnia tym drapieżnikom doskonałe 
warunki do życia. Prowadzą ziemnowodny tryb 
życia, tzn. doskonale pływają i nurkują w wodzie, 
jak również bardzo zwinnie poruszają się po lądzie.  
Wydry są aktywne głównie nocą, ale w spokojnej 
okolicy polują również w dzień.

Wydra (Lutra lutra) 
fot. Łukasz Łukasik







Co warto zobaczyć?

Strona WWW

Płociczna nad Sitnem 
fot.  Magdalena Bylina-Głuchowska

Centrum Edukacji i Informacji  Turystycznej - ekspozycja „Zobaczyć to, 
co niewidoczne, zobaczyć to, co zagrożone”

poniedziałek– niedziela: 8.00 – 16.00

Kolejowa 20, 73-220 Drawno +48 95 768 23 95
e-mail: pit.drawno@dpn.pl

Nie

Informacje o cenach dostępne są 
na stronie Parku lub telefonicznie*

zł

Punkt Informacji Turystycznej “Wodny Świat” - ekspozycja akwarystyczna 
z wirtualnym spływem kajakowym

poniedziałek– niedziela: 8.00 – 16.00

Głusko, 66-520 Dobiegniew +48 95 761 38 20
e-mail: pit.glusko@dpn.pl

Tak

Informacje o cenach dostępne są 
na stronie Parku lub telefonicznie*

zł

Wydrzy Głaz
53°06’28.2’’ N,  
15°54’18.5’’ E

Stara Węgornia
53°4’50.468’’ N,  
15°59’34.128’’ E

Ponor
53°03’21.7’’ N,   
15°57’55.4’’ E

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić  
ich aktualność na stronie.

*W Punktach można kupić bilety oraz pamiątki i wydawnictwa przyrodnicze.



przypadku wody powierzchniowe giną pod 
ziemią i wciąż nie wiadomo dokąd płyną. 
Przystanek: Jezioro Czarne – najgłębsze w DPN, 
sięga 29 m. Duża głębokość jeziora i położenie  
w zagłębieniu terenu sprawiają, że jego wody nigdy  
nie są mieszane przez wiatr do dna. To unikalne  
w Polsce zjawisko nazywane jest meromiksją.
Przystanek: Osada Ostrowite – bardzo malownicza, 
położona wśród lasów Puszczy Drawskiej. Założona 
w XVI wieku, dziś składa się jedynie z 4 budynków 
ryglowych. Ruiny murowanego Kościoła z XVIII w.  
i cmentarz z oryginalnymi nagrobkami. 
Przystanek: Stara Węgornia – czyli dawna pułapka 
na węgorze spływające do morza na tarło. Przez 
jedną noc łapano tu niegdyś nawet 900 kg ryb.

Wędrując od strony Głuska, zatrzymujemy się 
na parkingu, tuż obok jeziora Ostrowieckiego.  
Po kilkudziesięciu krokach znajdujemy się już na jego 
brzegu.
Przystanek: Jezioro Ostrowieckie – największe 
w Parku (387 ha). Istnieje szansa iż zobaczymy  
tu bieliki, a wiosną – na tafli wody – perkozy,  
gągoły i tracze. Osobliwością ichtiofauny jest  
troć jeziorowa, bardzo już rzadka w Polsce,  
ekologiczna forma pstrąga. Na jeziorze znajdują  
się trzy wyspy.
Przystanek: Ponor – maleńkie oczko tuż obok 
Jeziora Czarnego. Charakterystyczny dla Parku 
„ponor zamknięty” jest unikalnym zjawiskiem 
na Pomorzu Zachodnim. W tym niezwykłym 

Ścieżka dydaktyczna „Jezioro Ostrowieckie”

Szlaki turystyczne:

Piesze - 5 tras - 80 km

Rowerowe - 3 trasy - 16,7 km

Konne – 2 trasy – 37,5 km

Wodne – 1 trasa – 41 km

Ścieżki edukacyjne:

ok. 30 km – 6 tras

Osada Ostrowite 
fot. Tomasz Bogucki

5 km

7 km

Ponor

Parking przy J. Ostrowieckim – Osada Ostrowite – Stara Węgornia – Parking przy J. Ostrowieckim

Parking – Osada Ostrowite

Parking – Stara Węgornia



Drawa w marcu 
fot. Monika Gdaniec
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