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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Beneficjent koordynujący: RDOŚ w Szczecinie

Wartość zadania: 6 730 292 €
 Finansowanie Komisji Europejskiej : 3 365 146 €

 Współfinansowane NFOŚ i GW : 3 365 146 €

Okres realizacji: 1 września 2014 r. - 31 grudnia 2019 r.

Do zrealizowania zaplanowano 30 działań



C E L E    P R O J E K T U

 udrożnienie Drawy oraz Korytnicy dla ryb i innych organizmów 
wodnych – (Drawa – Kamienna, Koleśno, Złocieniec, Głęboczek; 
Korytnica – Jaźwiny, Sówka)

 zachowanie i poprawa stanu ochrony siedliska rzek 
włosienicznikowych 3260 (Drawa, Korytnica, Radew, Grabowa) –
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (All. 
Ranunculion fluitantis) w sześciu obszarach Natura 2000

 reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa, w rzekach: 
Radew, Grabowa i Korytnica, gatunku charakterystycznego dla rzek 
włosienicznikowych, obecnie nie spotykanego w Polsce od wielu lat

 zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków: minoga 
rzecznego Lampetra fluviatilis, głowacza białopłetwego Cottus
gobio, kozy Cobitis taenia i łososia atlantyckiego Salmo salar



C E L E    P R O J E K T U

optymalizowanie turystyki kajakowej, 
zrównoważona turystyka wodna - próba 
ukierunkowania ruchu turystycznego na rzece Drawie: 
obniżenie presji na DPN – zwiększenie potencjału 
turystycznego środkowej Drawy

zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej 
zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w rejonie rzek 
włosienicznikowych



OBSZAR 
PROJEKTU



Obszary siedliskowe Natura 2000

• Jeziora Czaplineckie PLH 320039 (górna Drawa: 
Zdroje-Złocieniec)

• Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023 
(środkowa Drawa: Mielenko Drawskie-Drawno)

• Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH 320046 (dolna 
Drawa: Drawno-Stare Osieczno; dolna Korytnica)

• Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH 320022 
(Radew)

• Dolina Grabowej PLH 320003 (Grabowa)



DZIAŁANIA I ŚRODKI

DLA OCHRONY I POPRAWY STANU 
SIEDLISKA 3260:

 tworzenie dogodnych warunków siedliskowych dla rozwoju 
włosieniczników i reintrodukcji rdestniczki gęstej

 cięcia pielęgnacyjne ziołorośli w pasie brzegowym rzek: Radwi, Grabowej 
i Korytnicy, przywracające dostęp światła słonecznego do płatów 
włosieniczników

 zabezpieczenie siedliska 3260 przed erozją (Drawa poniżej ujścia Suchej)
 przywóz materiału rozmnożeniowego rdestniczki gęstej ze stanowisk w 

Niemczech i wprowadzenie na wybrane stanowiska rzek Korytnicy, 
Grabowej, Radwi

 renaturyzacja (przywracanie naturalnych elementów morfologicznych 
rzek) w oparciu o zebrane i wykonane inwentaryzacje, koncepcje, 
projekty



Siedlisko przyrodnicze 3260



Cechy siedliska 3260

• intensywny przepływ wody

• charakter dna (znaczny udział frakcji 
gruboziarnistych)

• jakość wody (zasilanie wodami 
podziemnymi)

• charakterystyczna roślinność (Ranunculion
fluitantis) oraz fauna



Ranunculus fluitans

http://www.verspreidingsatlas.nl/planten



Callitriche hamulata

http://www.biolib.cz/en/image/id15294/



Fontinalis antipyretica



Groenlandia densa

http://de.wikipedia.org/wiki/Fischkraut#mediaviewer/File:Groenlandia_densa_01

_by-dpc.jpg



Ichtiofauna

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81oso%C5%9B_szlachetny#mediaviewer/File:Atlantischer_Lachs.jpg

Łosoś atlantycki Salmo salar (1106)



Ichtiofauna

Głowacz białopłetwy Cottus gobio (1163)

http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owacz_bia%C5%82op%C5%82etwy#mediaviewer/File:Co

ttusGobioSpreadingFins.JPG



Ichtiofauna

Koza Cobitis taenia (1149)

http://www.gw-forum.de/showthread.php?242-Steinbei%DFer-%28Cobitis-taenia%29



Ichtiofauna

Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (1099)

http://www.akwarium.info.pl/index.php/artykuly-akwarystyczne/2643-gatunki-ryb-

zagroone-w-polsce



DZIAŁANIA I ŚRODKI

DLA POPRAWY FUNKCJONOWANIA 
KORYTARZY EKOLOLGICZNYCH:

 przebudowa budowli hydrotechnicznych w rzekach zlewni 
Drawy  w celu umożliwienia migracji organizmom wodnym

 budowa przepławek lub działania związane z utrzymaniem 
wód przy istniejących budowlach hydrotechnicznych,

 tworzenie siedlisk tarłowych dla minoga rzecznego, 
głowacza białopłetwego, kozy i łososia atlantyckiego

 działania antykłusownicze





Wybrane aspekty (publikacja KZGW)



Wybrane aspekty (publikacja KZGW)



DZIAŁANIA I ŚRODKI

DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU:

 budowa miejsc biwakowych nad rzeką Drawą i rzeką 
Korytnicą poza Drawieńskim Parkiem Narodowym

 utworzenie stałej ekspozycji dotyczącej projektu na terenie 
Drawieńskiego Parku Narodowego

 organizacja kampanii informacyjno–edukacyjnej, 
konferencji, warsztatów

 druk materiałów informacyjnych i strona informacyjna 
projektu



GRABOWA

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 reintrodukcja rdestniczki
gęstej - 6 stanowisk

 budowa tarlisk – 5 odcinków 
po 20 m tarliska

 działania antykłusownicze

 monitoring

 działania komunikacyjne: 
konferencje, warsztaty, 
materiały informacyjne, 
strona internetowa,      
raport laika i raport naukowy



Grabowa (Sulechówko)



Grabowa (Lejkowo)



Tarlisko



RADEW

PLANOWANE DZAŁANIA:

 reintrodukcja rdestniczki gęstej 
- 6 stanowisk

 budowa tarlisk – 2 tarliska po 
50 m długości

 działania antykłusownicze

 monitoring

 działania komunikacyjne: 
konferencje, warsztaty, 
materiały informacyjne, storna 
internetowa,  raport laika i 
raport naukowy



Radew (Bardzlino)



Radew (Niedalino)



DRAWA

 rzeka bierze 
początek w rejonie 
miejscowości Zdroje, 
w Gminie Połczyn 
Zdrój

 górny bieg znajduje 
się w rezerwacie 
przyrody DOLINA 
PIĘCIU JEZIOR



DRAWA



Drawa (Koleśno)



Drawa (Prostynia)



Drawa (Głusko)



DRAWA 

pole biwakowe 
w Rzepowie

bystrotok 
/przepławka 

w Głęboczku

pole biwakowe
w Złocieńcu

bystrotok 
w Złocieńcu



DRAWA

 przepławka lub  bystrotok 

w Drawsku Pomorskim 

przy MEW Koleśno

 bariery elektryczno-

elektroniczne w rejonie EW 

Borowo 

 monitoring 

 działania komunikacyjne: 

konferencje, warsztaty, 

materiały informacyjne, 

strona internetowa,      

raport laika i raport naukowy 



DRAWA

przebudowa przepławki przy 

EW Kamienna 

bariery elektryczno-elektroniczne  

w rejonie EW Kamiennej 

budowa zapory przeciwerozyjnej      

dla ochrony włosieniczników 

działania na rzecz ochrony 

ekosystemów rzecznych

ekspozycja stała w Ostrowite  

promująca projekt

monitoring



Przebudowa przepławki przy EW Kamienna



Przepławka przy 
EW Kamienna:
konstrukcja betonowa 
21 komorowa (19 o 
wymiarach 3 x 2,06m 
oraz 2 spoczynkowe 
10 x 2,66m) z 
klasycznym układem 
naprzemiennie 
ustawionych otworów 
u góry przelewowy 
0,4x 0,4m, u dołu 
przesmykowy 0,4x0,45

długość przepławki 
83,4 m

wysokość piętrzenia 
7,2 m





Wnętrze EW Kamienna



MEW KOLEŚNO





ZŁOCIENIEC





GŁĘBOCZEK Głęboczek



GŁĘBOCZEK



KORYTNICA

przepławka przy jazie 

w Jaźwinach 

bystrotok przy pozostałościach

progu kamiennego 

przepławka przy jazie 

Sówki

pole biwakowe Sówka

wsiedlenie rdestniczki gęstej

budowa tarlisk,2 tarliska o 

długości 50 m każde

działania  na rzecz ochrony 

ekosystemów rzecznych 

monitoring 



KORYTNICA (SÓWKA)



KORYTNICA  –jaz w Jaźwinach





KORYTNICA  –pozostałości progu kamiennego





KORYTNICA –jaz Sówka



OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

 zwiększenie powierzchni zasiedlanej przez siedlisko 3260 o 10% od powierzchni 
wyjściowej rzek: Korytnica, Grabowa, Radew

 przywrócenie prawidłowych warunków świetlnych (ocienienie nie 
przekraczające 70%) zbiorowiskom włosieniczników na odcinkach zadrzewionych 
brzegów rzek Drawy – poza parkiem narodowym, Korytnicy, Grabowej – górnego 
odcinka, Radwi

 przywrócenie rdestniczki gęstej siedliskom rzecznym na 25 stanowiskach
 ograniczenie śmiertelności o 80 % populacji minoga rzecznego, głowacza 

białopłetwego, kozy i łososia atlantyckiego w rzekach zlewni rzeki Drawy
 zwiększenie świadomości społeczeństwa o zagadnienia usług ekosystemowych i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych
 skierowanie zainteresowania turysty sportów kajakowych na rzeki i odcinki 

rzeki Drawy, znajdujące się poza Drawieńskim Parkiem Narodowym



Więcej informacji na temat 
Instrumentu Finansowego LIFE:

 Komisja Europejska- LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/

 Krajowy Punkt Kontaktowy:

- Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-
zagraniczne/instrument-finansowy-life/



Zapraszamy do współpracy

Sylwia Jurzyk-Nordlöw
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
tel. +91 43 05 200

e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Elżbieta Hołubczat
Główny Specjalista, Koordynator projektu
Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
tel. +94 36 70 926

e-mail: elzbieta.holubczat.szczecin@rdos.gov.pl

ADRES KONTAKTOWY PROJEKTU
e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

mailto:life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

