
Dębno

Rezerwat florystyczno-krajobrazowo-geologiczny „Skalisty Jar 
Libberta”, został utworzony w 1995 r. Położony jest w obrębie jarów 
i wąwozów o znacznej deniwelacji terenu. Wzniesienia sięgają 115 m 
n.p.m. i są zalesione. Występują tu liczne, olbrzymie głazy narzutowe, 
porośnięte mchami i porostami. Teren urozmaicony jest około 
pięćdziesięcioma oczkami wodnymi w różnym stadium zarastania. 
Jest jedynym miejscem na Pomorzu Zachodnim chroniącym oprócz 
osobliwości florystycznych , obiekty geologiczne. Są nimi trzy zlepieńce 
wapienno-piaskowe osiągające wys. ok. 4 m i więcej. Rezerwat 

położony jest ok. 300 m na wsch. od wsi Równo. Teren rezerwatu obejmuje fragment zach. krawędzi doliny rzeki Płoni, porozcinamy 
bocznymi wąwozami, z których największy to ”Skalisty Jar Libberta”. W części wąwozów płyną drobne cieki wodne. Znajdują się tutaj 
zachowane w dobrym stanie różnorodne zbiorowiska roślinne. Rezerwat wchodzi w skład mezoregionu Pojezierza Myśliborskiego. 
Jego bogato urozmaicona rzeźba jest wynikiem działalności lądolodu skandynawskiego. Podłoże rezerwatu pokrywają gleby 
brunatne, które cechują się dużą zamiennością składu mechanicznego. Warunki klimatyczne stanowią ważny czynnik wpływający 
na szatę roślinną. Do osobliwości roślinnych rezerwatu należy: obrazek plamisty, tarczyca wyniosła i kokorycze. Tajemniczy klimat 
wąwozu i dziwne kształty zlepieńców sprawiły, że miejsce to zostało opisane w wielu podaniach i legendach. Trzy zlepieńce z jaru, to 
legendarne: „Czarcie Oko”, „Czarcia Kazalnica” i „Czarcia Brama”.

Park ma powierzchnię 3,21 ha. Został założony na początku XIX w. nad rzeką Kaczynką. 
Stanowi miejsce rekreacji dla mieszkańców - znajduje się tu amfiteatr, miejsce spotkań  
mieszkańców gminy. Przy wejściu do parku od strony ulicy Jeziornej zlokalizowana jest 
tablica informująca o historii Bierzwnika oraz o historii i roślinności parku. Na terenie parku 
występują liczne okazy drzew o wymiarach pomnikowych: 3 dęby szypułkowe  (o obwodach: 
522 cm, 449 cm, 315 cm), 3 jesiony wyniosłe (o obwodach: 490 cm, 423 cm, 375 cm), klon 
jawor (o obwodzie 390 cm), buk zwyczajny (o obwodzie 449 cm), 2 lipy (o obwodach: 413 cm, 
379 cm), grab pospolity (o obwodzie 300 cm), 2 modrzewie (o obwodach 250 cm i 226 cm), 
2 świerki (o obwodach 241 cm i 246 cm). 

Rezerwat „Wyspa na Jeziorze Bierzwnik” 
Powstał w 1977 r. Obejmuje całą wyspę na jeziorze Bierzwnik - czyli obszar o powierzchni 1,13 ha, należący do Leśnictwa Górzno. 
Jest to rezerwat częściowy, utworzony dla ochrony pomorskiego lasu bukowo - dębowego, grądu środkowopolskiego i stanowiska 
kłoci wiechowatej. Ciekawe gatunki roślin występujące na terenie rezerwatu to: rutewka orlikolistna, koniczyna dwukłosowa, 
przylaszczka, konwalia majowa, ciemiężyk białokwiatowy. Wyspa stanowi schronienie dla takich gatunków zwierząt jak: rybołów, 
gągoł, perkoz dwuczuby oraz bobry.

Jezioro Bierzwnik
Ma powierzchnię 202,93 ha, maksymalną głębokość 12,4 m, a średnią głębokość 5,4  m. 
Długość linii brzegowej wynosi 13,15 km. Jezioro leży ok. 2,5 km na południowy zachód 
od Bierzwnika. Przy jego południowym brzegu położona jest miejscowość Ostromęcko. 
Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Jezioro posiada bardzo przezroczystą wodę, 
umożliwiającą obserwację bujnej roślinności podwodnej. Otoczone jest lasami. Wzdłuż 
północno-wschodnich brzegów przebiega pieszy niebieski szlak turystyczny oraz Leśna 
Ścieżka Edukacji Ekologicznej, z  czym wiąże się istnienie po tej stronie jeziora infrastruktury 
w postaci ławeczek, ławostołów, stojaków rowerowych, tablic dydaktycznych. W Ostromęcku, nad 
jeziorem Bierzwnik, znajduje się pole namiotowe oraz plaża.

Jezioro Okno o powierzchni ok. 40 ha w najgłębszym miejscu ma ok. 18,5 m, 
długość linii brzegowej ma 1,7 km. Położone jest malowniczo pośród lasów, 
w sąsiedztwie wsi Okunie i leśniczówki Okno. Jest to jezioro o czystej wodzie, 
a w słoneczny dzień przybiera barwę szmaragdową. Przypuszczalnie na kolor wody 
wpływa zawartość jonów wapnia, a z pewnością ma też znaczenie lesista okolica. 
Jezioro znajduje się w zagłębieniu rynny polodowcowej i nie ma powierzchniowych 
dopływów ani odpływów. Jest to jezioro tzw. mezotroficzne – ramieniowe (żyzne, 
bogate w wapń). Występują tu podwodne łąki glonów –ramienic, a także rogatki 

i wywłóczniki. Brzegi okala wąski pas szuwarowy z trzciny, oczeretu jeziornego, oraz jeżogłówki i strzałki wodnej. Zbocze południowe 
z punktem widokowym na jezioro ze strony wsi Okunie porastają rośliny kserotermiczne (ciepłolubne): kocanki piaskowe, rozchodniki 
olbrzymie, rozchodniki ostre, bylice piołunu i dziewanny. Zbocza porasta również las bukowy. Występuje tu tzw. kwaśna buczyna, 
gdyż w runie rosną rośliny lubiące kwaśne podłoże. Są to: chronione paprotki zwyczajne, kocanki piaskowe, kosmatki owłosione, 
konwalijki dwulistne i turzyce pigułkowate. Przy leśniczówce Okno znajduje się kąpielisko, obok którego rosną okazałe dęby – 
pomniki przyrody. Można zobaczyć tu odnowienia dębowe, jak i trzystuletnie dęby. Opodal położony jest również pomnik – głaz 
upamiętniający generała Zohna i jego adiutanta Zawadzkiego.

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie stanowi specjalny teren ochrony objęty 7 programem 
Natura 2000, zajmując 21253,9 ha. Obszar położony jest na południowy wschód od 
Szczecina. Dolina rzeki Płoni rozciąga się od źródliska w okolicy Barlinka do miejscowości 
Kołbacz (dawne opactwo cysterskie) wraz z dolinami dwóch dopływów: Strzelicy 
i Krzekny. Południowa część doliny znajduje się w granicach Barlinecko-Gorzowskiego 
Parku krajobrazowego. W dolinie rzeki położone jest jedno z największych  w Polsce jezior 
– Jezioro Miedwie, będące jednocześnie ujęciem wody pitnej dla Szczecina.

„Źródliskowa Dolina Płoni”
Ma charakter przełomowy. Jest to głęboka dolina, przecinająca pasmo moreny 
czołowej. Wysokie i strome zbocza porozcinane są licznymi wąwozami i dolinkami 
erozyjnymi. Na zboczac i wąwozach dominują zbiorowiska lasów liściastych, głównie 
grądy środkowoeuropejskie, lasy mieszane i kwaśne buczyny. górne krawędzie doliny 

i fragment zboczy wąwozów powstają murawy kserotermiczne (trawy i rośliny ciepłolubne) oraz ciepłe dąbrowy.
Dolina Płoni 
To miejsce pełne uroczych zakątków i pięknych krajobrazów. Młyn wodny nad Płonią wybudował Elia Meissner w 1733 r. Młyn stał się 
słynną papiernią, znaną z wyrobu znakomitego papieru czerpanego. Papiernia funkcjonowała do 1860 r., w 1869 r. przebudowano 
ją na młyn mączny, czynny nieprzerwanie do 1973 r.
Młyn Papiernia
Zlokalizowany jest też przy południowej granicy miasta Barlinka, leży w malowniczej Dolinie Płoni. Jest cennym obiektem architektury 
przemysłowej. Urokliwy klimat młyńskiego zakątka tworzy zabudowę osady młyńskiej. Kompleks młyński to: dom młynarza, 
stodoła i  mostek, pochodzące z późniejszego okresu. Charakterystyczną bryłę młyna tworzy trójkondygnacyjna część środkowa, 
o konstrukcji szkieletowej, wzbogacona dwoma parterowymi, murowanymi dobudówkami. Całość budynku jest przykryta wąskimi 
dachami harmonijnie wkomponowanymi w otaczający krajobraz. We wnętrzu młyna można obejrzeć fragmenty zachowanej linii 
technologicznej, świadczącej o jego walorach historycznych, jako zabytku techniki. Młyn wpisany jest do rejestru zabytków woj. 
zachodniopomorskiego wraz z 800 metrowej strefą ochrony ekspozycji, obejmującą parcelę młyna i tereny do niej przyległe. Od 1995 
r. młynem opiekuje się Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn –Papiernia”.Informacje na temat zwiedzania: www.Młyn-
Papiernia.org.pl , tel. 091 48 35 947. 

Młyński zakątek w Dolinie Płoni
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Rezerwat „Łasko” 
 Powstał w 1966 r. Zajmuje powierzchnię 16,95 ha w Obrębie Wygon, w  Leśnictwie Łasko, na 
półwyspie jeziora Wielkie Wyrwy. Jest rezerwatem częściowym, który  został utworzony w  celu 
ochrony kolonii lęgowej czapli siwej. Na półwyspie znajduje się 160-letni starodrzew bukowo-
sosnowy.
Jezioro Wielkie Wyrwy 
Ma powierzchnię 221,78 ha, maksymalną głębokość 12,5 m, a średnią głębokość 4,8 m. Długość 
linii brzegowej wynosi 16 km. Jezioro leży po zachodniej stronie miejscowości Łasko. Linia 
brzegowa jest bardzo urozmaicona, otoczona w większej części lasami.  Dno jeziora jest w wielu 
miejscach łagodnie opadające, twarde i piaszczyste, bez roślinności dennej. Nad jeziorem Wielkie 
Wyrwy, po jego południowej stronie, znajduje się plaża, parking leśny oraz pole namiotowe.

Wieś Ostrowiec położona jest nad jeziorem o tej samej nazwie, powierzchnia lustra wody wynosi 
121  ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa mająca 800  m długości pokryta 
jest lasem. Stanowi ona od 1985 r. faunistyczny rezerwat częściowy „Czapli Ostrów” o powierzchni 
16,45 ha. Ochronie podlega tu kolonia czapli siwej.
- Czapla siwa gnieździ się na drzewach. Gniazda buduje na wierzchołkach. Na jednym drzewie może 
być kilkanaście gniazd, w koloni zaś nawet kilkaset.
- W końcu marca lub na początku kwietnia samica składa 4-5 jaj, wysiadywanie trwa 25-26 dni. Biorą 
w nim udział obydwa ptaki zmieniając się na gnieździe co 4 - 6 godzin.
- W Polsce występuje na pojezierzach od marca do listopada, później odlatuje do Afryki. Objęta 
częściową ochroną gatunkową, z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych, uznanych za 
obręby hodowlane. Nad jeziorem żerują też bieliki.
Do Jeziora Ostrowiec wpada od zachodu strumyk z Jeziora Promień w Warnicach, płynie on także 
przez Dyszno. Drugi ciek o nazwie Olchowy Rów wypływa z Kobylich Łąk w Różańsku, wpada do jeziora od północy. Z Ostrowca wypływa jeden 
strumień, który uchodzi do Myśli. Aleję 262 drzew przy drodze z Ostrowca do Dyszna uznano za pomnik przyrody. Pojedyncze dęby tej alei zbliżają 
się obwodem do 4 m. Tworzą one środowisko bytowania wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków i owadów. Na drzewach żyją również porosty 
nadrzewne, a na osłabionych okazach różne gatunki grzybów, na przykład zimówka aksamitnotrzonowa. Być może trafi się też ozorek dębowy, 
chroniony grzyb, żyjący tylko na starych dębach. Przy drodze prowadzącej ze wsi wzdłuż jeziora na północ, na niedużym zboczu znajduje się grupa 
kilku dębów – pomników przyrody. Największy z nich ma obwód 5,30 m.

Naturalny Półwysep przy Jeziorze Wądół, otacza pas lasów ochronnych. Jest to 
miejsce starożytnej osady, powstałej na terenie dawnego osiedla prehistorycznego 
na przełomie VIII  i  IX wieku naszej ery - stanowiącej zalążek późniejszego miasta. 
Półwysep przypomina wysoko wyniesioną wyspę na Jeziorze Wądół, połączoną 
z terenem starego miasta cienkim opuszczonym przesmykiem. Obiekt objęto ścisłą ochroną 
archeologiczną. Widok, zarówno z  terenu półwyspu jak i z jeziora, jest zachwycający. 
U nasady Półwyspu znajduje się obiekt Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z amfiteatrem oraz 
fragmentami murów obronnych. Miejsce to służy mieszkańcom jako znakomity obiekt letnich 
imprez plenerowych koncertów, w tym cyklicznych imprez kulturalnych takich, jak: Wojewódzki 

Przegląd Zespołów Folklorystycznych (organizowany w połowie czerwca) czy Pożegnanie Lata (organizowane pod koniec sierpnia).

Girenas i Darius, litewscy emigranci w Stanach Zjednoczonych, 15 lipca 1933 r. podjęli 
próbę przelotu bez lądowania z Nowego Jorku do Kowna na Litwie, na dystansie 7186 
kilometrów. Zaplanowany przelot był próbą bicia rekordu i miał rozsławić mało znaną 
Litwę na świecie. Dwaj Litwini byli o krok od sukcesu. 17 lipca 1933 r. o godz. 0.36 
ich samolot, który nazwali „Lituanica”, rozbił się w lesie koło Pszczelnika. Przyczyną 
katastrofy były najprawdopodobniej złe warunki pogodowe. Obaj lotnicy zginęli 
niemal u celu podróży, pokonując dystans ponad 6400 km. Był to drugi wynik na 

odległość przelotu przez Atlantyk bez między lądowania. Szczątki maszyny i zwłoki pilotów znalazła nad ranem dziewczyna zbierająca 
jagody. To miejsce, ukryte głęboko w lesie, jest dla Litwinów narodową świętością, a Steponas Darius i Stasys Girenas po śmierci zostali 
uznani na Litwie za bohaterów. Niedługo po tragicznej katastrofie Litwini wykupili miejsce wypadku na 99 lat. Razem z Niemcami 
odmierzyli 314 metrów kwadratowych lasu. W miejscu upadku korpusu samolotu postawiono pomnik z granitu sprowadzonego 
z Wilna. Ma on kształt podwójnego litewskiego krzyża strzelców. Tuż obok, tam gdzie doczołgał się śmiertelnie ranny Steponas Darius, 
postawiono kapliczkę.

Zespół dworsko-folwarczny z parkiem - Zlokalizowany jest 
w południowej części wsi, w  sąsiedztwie kościoła. Neoklasycystyczny dwór 
z połowy XIX w. jest dobrze zachowany, z  dość bogatym wystrojem elewacji. 
Zachowała się część XIX-wiecznych budynków gospodarczych zespołu folwarcznego, 
spośród których wyróżnia się gołębnik. Park dworski o powierzchni 2,4 ha składa się 
historycznie z dwóch części: parku przykościelnego, którego powstanie datowane jest 
na XVII w. oraz części przypałacowej założonej w drugiej połowie XIX w. Niewielka 
część parku, bezpośrednio za pałacem, jest zadbana, ale ogrodzona i niedostępna. 
Pozostała część parku dość mocno zarośnięta, o zatartym układzie. Większe okazy 

drzew na jego terenie to: platany klonolistne o obwodach 285 cm i 390 cm, cis pospolity o obwodzie 251 cm, cyprysik Lawsona o obwodzie 238 cm, 
modrzew europejski o  obwodzie 250 cm, klon zwyczajny o obwodzie 381 cm, lipy drobnolistne o obwodach 575  cm i 462  cm, buk zwyczajny 
o obwodzie 327 cm (mierzone poniżej narośli znajdującej się na wysokości pierśnicy), grab pospolity o obwodzie 267 cm, dęby szypułkowe o obwodach 
355 cm, 375 cm i ok. 400 cm (znajdujący się na terenie ogrodzonym) oraz aleja kasztanowców białych (największy o obwodzie 296 cm) prowadząca 
do dworu.

Park 
 Dawny park dworski znajdujący się na północny-wschód od dworu. W przeszłości sięgał aż 
do brzegów Jeziora Szypa, przez mieszkańców zwanego Jeziorem Okrągłym, jednego 
z  dwóch jezior otaczających wieś Kolsk. Obecnie zachowały się pojedyncze okazy drzew, 
wśród których największymi są dwa dęby szypułkowe uznane za pomniki przyrody 
o obwodach pnia 420 cm i 438 cm.
Dwór 
 Z dawnego założenia zachował się po dziś dzień dwór. Znajduje się w centralnej części wsi, 
nieopodal kościoła. Został zbudowany w XIX w. Wraz ze znajdującymi się z tyłu zabudowaniami 
gospodarczymi tworzy niewielki czworoboczny dziedziniec. Dwór jest jednopiętrowy, na 

wysokim przyziemiu. Zachowały się dwa drewniane ganki wraz z wysokimi schodami. Jeden z nich znajduje się w środkowej osi budynku, wyznaczonej 
przez pseudoryzalit przechodzący ku górze w facjatę, zwieńczony trójkątnym frontonem. Elewacja budynku w znacznej mierze zniszczona, tam gdzie 
jest ona zachowana widoczne są liczne zdobienia. Styl architektoniczny dworu można określić jako neoklasycystyczny. Obecnie w budynku mieści się 
świetlica wiejska oraz mieszkania socjalne.
Miejsce Widokowe
Na zachód od wsi, za Jeziorem Krzywym znajduje się wzniesienie terenu o wysokości dochodzącej do 90 m n.p.m., przez które przebiega niebieski 
pieszy szlak turystyczny. Z tego miejsca rozpościera się piękny widok na całą miejscowość Kolsk.

Zespół parkowo – dworki
Usytuowany w południowej części wsi. Powstał w okresie między latami 40. 
XIX w. a latami 20. XX w. Wraz z zespołem folwarcznym składa się z dworu, 
budynków gospodarczych tworzących wraz z dworem prostokąt oraz z kolonii 
mieszkalnej. Dwór ma zniszczoną pierwotną elewację zewnętrzną. Jest to 
budynek jednopiętrowy o cechach neoklasycystycznych (trójkątny fronton, 
kolumny przy wejściu). Jest własnością prywatną, w trakcie remontu. Niewielki 
park o powierzchni ok. 1 ha współcześnie, w części został wygrodzony jako ogród 
warzywny, w pozostałej części pozostał dostępny. Gatunki drzew występujące 
na jego terenie: klon pospolity, kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, robinia 
akacjowa, sosna pospolita, klon jawor, wiąz szypułkowy.
Miejsce Widokowe 
 Na południowy-wschód od wsi, przy drodze asfaltowej do dawnej, nieistniejącej już miejscowości Kozłów znajduje się doskonałe miejsce 
widokowe na miejscowość Zieleniewo. Wyniesienie terenu w tym miejscu sięga ok. 90 m n.p.m., a od Zieleniewa dzieli niewielkie obniżenie terenu 
z malowniczym jeziorkiem..

Jezioro obejmuje krajobraz miasta Lipiany i ekosystemy jezior, nad którymi miasto 
jest położone oraz fragment moreny czołowej z kulminacjami 80 - 96 m n.p.m. Teren 
stanowi element korytarza ekologicznego łączącego Równinę Pyrzycko-Stargardzką 
z Pojezierzem Myśliborskim. Do jeziora tego wpływa od strony Barlinka rzeka 
Myśla i dalej biegnie w  kierunku jezior myśliborskich. Historycznie jezioro chroniło 
miasto. Nad jego brzegiem wybudowano ongiś klasztor, który po zburzeniu stał 
się fundamentem dla istniejącego do dziś czerwonego budynku szkoły. Obszar ten 
połączony był podziemnymi korytarzami, wiodącymi pod jeziorem, z terenem za 
obwarowaniami starego miasta. Istnieje na ten temat legenda: „Podziemne korytarze w Lipianach”. Takie budowle średniowiecznych 
miast, jak: ratusz, kościół, klasztory były połączone podziemnymi tunelami. Jeden z nich, w Lipianach, kończył się poza miastem 
w szczerym polu, zamknięty dużymi, żelaznymi drzwiami. Niewiele takich korytarzy przetrwało do chwili obecnej, gdyż zostały poprzecinane 
murami i  zmienione na piwnice. Legenda mówi, że w noc sylwestrową ulicami miasta przeciągał pochód widm i straszydeł. Przodem kroczył 
rycerz w czarnej zbroi, niosąc głowę pod pachą, za nim ciągnął długi korowód pachołków również z głowami pod pachą. Przez ratusz wchodzili do 
podziemnego korytarza zakończonego żelaznymi drzwiami. Drzwi zatrzaskiwały się z hukiem za ostatnim z wędrowców.

Jezioro stanowi naturalny rezerwuar wody dla otaczających je lasów i zarośli, stanowiących 
ostoję ptactwa wodnego i leśnego. Z tych względów zaliczone zostało do terenów objętych 
programem ochronnym Natura 2000. Poprzez Myślę łączy ono wody jezior lipiańskich 
z  jeziorami myśliborskimi; jest malowniczo położone, z dużą ilością ptactwa wodnego, 
i  z  terenami przyjeziornymi nadającymi się do rekreacji i wypoczynku. Powierzchnia jeziora 
139 ha, ze średnią głębokością 4,4 m i max 15,4 m. Brzegi w południowej części jeziora są 
niskie, podmokłe. Z południowo - zachodniej części jeziora wpływa rzeka Myśla. Wschodnie 
brzegi ograniczone są skarpą o wysokości od 1,2 m do 4,5 m na północy i otoczone szpalerem 
okazałych topól. Na pozostałych brzegach rosną kępy drzew z przewagą topól i wierzb. Okalają je lasy mieszane, ciągnące się od obwodnicy miasta 
Lipiany wkoło jeziora Będzin - dalej wokół Jeziora Czołnowskiego i w kierunku Myśliborza oraz okalających miasto jezior. Jezioro Będzin wraz 
z okalającymi je lasami, ze względu na wcześniejszy przebieg i nurt rzeki Myśli, stanowi pierwszy etap trasy kajakowej. Z Jeziora Czołnowskiego 
trasa ta biegnie do jeziora Łubie i dalej do Jeziora Myśliborskiego. Wokół jeziora wytyczono tereny turystyczno - rekreacyjne z możliwością pełnego 
uzbrojenia technicznego i z bardzo dobrym dojazdem od strony drogi krajowej nr 3 jak i od wsi Osetna. Tereny przybrzeżne należą do sieci obszarów 
Natura 2000 - z uwagi na bogactwo roślinności, otaczających je lasów i występujące ptactwo (aż 169 gatunków).

Rzeka Myśla w dolnym biegu ma szybki nurt, a jej wody dostarczają energii 6 czynnym małym 
elektrowniom wodnym. Dwie z nich, w Barnówku i w Dargomyślu znajdują się na terenie gminy 
Dębno. W Dargomyślu elektrownia mieści się w obiekcie po spalonym młynie. Poniżej elektrowni 
kamienie mają charakterystyczną czerwono-brunatną barwę, ponieważ pokrywa je chroniony 
glon, krasnorost (Hildenbrandia rivularis). Lewy brzeg rzeki powyżej i poniżej elektrowni porasta 
obficie chroniony bluszcz pospolity, w tym wiele okazów kwitnących i owocujących. Z rzeką związały 
swoje życie bobry, w wielu miejscach zauważa się zgryzy i drzewa przewrócone do wody. Cierpliwi 
i ostrożni mogą tu spotkać największego polskiego gryzonia. Przy drodze Dargomyśl – Cychry 
rozciąga się ciekawa aleja lipowa. We wsi działa zakład produkcyjny ekologiczny nawóz ogrodniczy – naturalny biohumus, pochodzący od dżdżownic 
kalifornijskich. W kompleksie leśnym, pomiędzy drogami Dębno – Kostrzyn, Dębno – Dargomyśl, a rzeką Myślą znajduje się śródleśne, urokliwe 
Jezioro Duszatyń, z niestrzeżoną plażą, a nad nim zabytkowa leśniczówka niegdyś „domek myśliwski”.

Park położony w Jedlicach w odległości 4 km od Lipian, jest pozostałością dawnej zabudowy 
dworskiej z początków XIX wieku. Starodrzew stanowią głównie drzewa liściaste. Obok parku 
przepływa rzeka Myśla i wiedzie międzynarodowa trasa rowerowa „Trasa Tysiąca Jezior”. Trasa 
szlaku: biegnie z Niemiec, a po polskiej stronie zaczyna się w Osinowie Dolnym i wiedzie przez 
Cedynię w kierunku Myśliborza. Następnie przebiega przez Lipiany i dalej w kierunku Barlinka, 
Choszczna, Ińska, Drawska Pomorskiego. W Złocieńcu znajduje się pętla wokół Drawskiego Parku 
Narodowego, a następnie biegnie przez Połczyn Zdrój, Czaplinek. Dalej trasa prowadzi przez 
Borne Sulinowo, Szczecinek, Biały Bór, aż do województwa pomorskiego. Na terenie miasta
 i gminy Lipiany rozpoczyna się ona na malowniczym, zalesionym przesmyku dwóch jezior: Chłop 
i Bandyń. Biegnie poprzez niedużą wieś Osetna i przysiółki: Chwasty i Mokronos, gdzie można się zatrzymać u gospodarzy i zobaczyć prawdziwe 
obejścia chłopskie z żywym inwentarzem. Do miasta Lipiany trasa wpada ulicą Żeromskiego, przecina tory kolejowe i biegnie do obronnej Baszty 
Pyrzyckiej, a następnie do Baszty Myśliborskiej. Dalej przebiega ulicą Wodną przez kolejny przesmyk (z częściowo zachowanym mostem) do jezior 
Wądół i Kościelne. Ulicą Barlinecką trasa kończy bieg w Lipianach. Dalej prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Barlinka; przez wieś 
Jedlice, gdzie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne w zachowanej stylowej chacie chłopskiej. Można tu wypocząć, dobrze zjeść, a nawet 
przespać się w prawdziwym łożu i pod prawdziwą pierzyną. Długość trasy na terenie gminy Lipiany wynosi 12 km.

Powstanie Parku datuje się na XVIII wiek. Jego układ został częściowo zniekształcony 
zabudową pod którą przeznaczono niemal 1/3 północno- wschodniej części. Obecnie 
w Parku dominują następujące gatunki drzew tj.: płatany, jawory, klony, dęby, 
żywotniki - tuje i lipy. Duży teren przy pałacu przeznaczono na paradny podjazd, 
a także dziedziniec od strony ogrodu. Od strony drogi wiejskiej pozostał fragment 
otynkowanego muru o koronie pokrytej dachówką, stanowił on ogrodzenie parku. 
Na terenie parku znajduje się kilka pomników przyrody, m.in.: wiąz szypułkowy 
o obwodzie 428 cm; żywotnik zachodni o obwodzie 178  cm; lipa drobnolistna 
o obwodzie 400 cm; platan klonolistny o obwodzie 320 cm; dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm; klon zwyczajny o obwodzie 340 cm; 
klon jawor o obwodzie 300 cm. Cały park został wpisany do rejestru zabytków pod numerem ewidencyjnym A-337. Obecnie Park oraz 
zabudowania dworskie, które się w nim znajdują są własnością Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. W dworku mieści się Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy, podopieczni którego dbają  o wygląd i estetykę całości obiektu.

Głaz narzutowy będący pomnikiem przyrody nieożywionej o obwodzie 9,25 m 
i wysokości 1,5 m. Z historią i pochodzeniem tego głazu związana jest legenda; 
„Pewnego razu diabeł chełpił się przed Panem Bogiem, że w ciągu jednej 
godziny, między dwunastą a pierwszą w nocy wybuduje wieżę kościelną, która 
będzie najwyższa ze wszystkich wież w okolicy. Pan Bóg śmiał się z przechwałek 
diabła, ale ten postanowił dokonać dzieła. Zabrał się natychmiast do pracy, ale na 
samym początku popełnił błąd. Najpierw zużył kamienie, które miały znaleźć się na samym szczycie. Kiedy ich zabrakło zmuszony był 
sprowadzić małe kamienie z dalekich krajów skandynawskich. W ten sposób tracił cenny czas. Kiedy z ostatnimi kamieniami podążał 
do Rościna, zegar na wieży kolegiaty myśliborskiej wybił godzinę pierwszą. Diabeł wściekły, że nie wykonał zadania wyrzucił 
kamienie, a następnie rozrzucił po okolicy wszystkie kamienie z budowanej wieży kościoła w Rościnie. (...) Ostatnie kamienie 
z głębokim odciskiem diabelskiego kopyta pozostały na swoim miejscu”. Prawdopodobnie w 1945 r, żołnierze radzieccy próbowali 
wywieźć głaz przeznaczyć go na budowę pomnika, ale udało im się zerwać tylko górny kamień. Inna wersja mówi, że górna część 
głazu została użyta jako obelisk, na którym umieszczono tablicę z informacją o  15  południku na wschód od Greenwich. Obelisk 
znajduje się przy drodze krajowej nr 3 w miejscowości Trzcinna.

Ma powierzchnię 2,5 ha. Występujące w nim gatunki drzew i krzewów: robinia akacjowa, wiąz, klon jesionolistny, śnieguliczka, grab, klon pospolity, 
kasztanowiec biały, żywotnik, bez lilak, szakłak kruszyna, buk zwyczajny, lipa drobnolistna. Większe okazy drzew to: lipa drobnolistna o obwodzie 
366 cm, grab o obwodzie 260 cm, wiąz o obwodzie 343 cm. Przy wejściu zachował się jeden kamienny słupek dawnego muru okalającego park. Park 
znajdował się pierwotnie na tyłach zespołu dworsko - folwarcznego, na północnym skraju wsi. Dwór pochodzący sprzed 1901 r. został rozebrany. 
Nie pozostało po nim praktycznie nic poza kamiennymi słupami bramy wjazdowej na dziedziniec wraz z niewielkim fragmentem muru. Zachowały 
się także ceglane budynki gospodarcze należące do zespołu folwarcznego.

Przedmiotem i celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisów 
w różnych fazach rozwojowych. Rezerwat ma powierzchnię 9,16 ha. Uważa się, że drzewostan rezerwatu 
przypomina założenie parkowe, a rosnące tu cisy zostały posadzone przez człowieka. Drzewostan mieszany 
tworzą dęby szypułkowe i sosny zwyczajne, a podrost: lipy, jawory, leszczyny, świerki, graby, buki, robinie 
i cisy (ok. 500 okazów). Oprócz tych gatunków podszyt tworzy również: czeremcha amerykańska,mahonia 
i  porzeczka alpejska. W runie dominują śmiałek pogięty i wiechlina gajowa. Gatunki chronione rosnące 
w rezerwacie (oprócz cisa) to: bluszcz pospolity, kruszyna, paprotka zwyczajna, konwalia majowa. 
Największe okazy cisa (ok. 100 cm obwodu), osobniki owocujące oraz młode znajdują się poza ogrodzonym 
obszarem rezerwatu w promieniu ok. 1000 m w kierunku południowo-zachodnim.

„Aleja grabowa” to pozostałość parku przydworskiego, założonego nad jeziorem przez rodzinę von Glahn, 
właścicieli Krzęcina (od połowy XIX wieku do 1945 roku). W centrum parku, na wzgórzu znajdują się ślady po 
ich rodzinnym grobowcu. W lutym 1945 roku na skutek działań wojennych doszło do całkowitego zniszczenia 
zabudowań pałacowych oraz gospodarczych, w tym przylegającego parku. Aleja grabowa, urzekająca 
splatającymi się konarami drzew, stanowi część zachowanego parku. Obok pięknych okazów grabów przetrwały 
w parku nad jeziorem stare lipy i  buki. Za pomniki przyrody uznano aż 10 drzew, w tym: 3 buki, 5 lip 
i 2 graby, jednak nawałnica, która przeszła nad tym terenem we wrześniu 2011 częściowo zubożyła 
drzewostan parku.

„Kanada” to malownicze sztuczne rozlewisko, które powstało w latach sześćdziesiątych minionego 
stulecia w wyniku zalania niecki terenowej, porośniętej lasem, podczas prowadzonej w tym miejscu 
melioracji. Nazwa pochodzi od charakterystycznego dla bagien kanadyjskich krajobrazu jezior 
z wystającymi z wody pniami uschniętych drzew i bujną  roślinnością nawodną. Wcześniejsza niecka była 
pozostałością po średniowiecznym w tej okolicy Jeziorze Tarnowo.

Park typu krajobrazowego założony w XIX wieku. Dawniej z drogi wiejskiej prowadziła do niego aleja 
przechodząca przy pałacu w szeroką pętlę podjazdu oraz gazon. Na południe od pałacu park miał układ 
kwaterowy. Tereny parkowe od południa i wschodu ograniczał rów z wodą połączony z dwoma stawami. 
Do roku 1804 właścicielem Dyszna był Aleksander von Humboldt. Obecnie powierzchnia parku wynosi 
8 ha. Zachowany jest w pierwotnych granicach, jednak układ dróg, kwater oraz wnętrz parkowych został 
znacznie zatarty. W części północno-zachodniej oraz wschodniej znajdują się dwa dawne stawy parkowe. 
Zachowana została łąka parkowa z obsadzeniem złożonym z wiekowych dębów, a także rowy melioracyjne 
stanowiące granicę od strony południowej i wschodniej. Starodrzew w większej części przetrwał. Na 
uwagę zasługują cztery dęby szypułkowe w odmianie stożkowej, rosnące w rzędzie równoległe do 
nieistniejącej ściany pałacu oraz buk pospolity odmiany zwisającej. Na terenach polnych za wschodnią 
granicą parku rosną imponujące, pomnikowe okazy dębów. W parku na polanie pałacowej w roku 2003, 
podczas jubileuszowych obchodów 75-lecia Ligi Ochrony Przyrody usytuowano duży głaz pamiątkowy 
z inskrypcją upamiętniającą ten jubileusz oraz osobę Aleksandra von Humboldta, „duchowego ojca” idei 

ochrony przyrody, twórcy pojęcia „pomnik przyrody”. W północnej części wsi, gdzie zaczyna się brukowana droga do Kężelina rosną „Lipy Humboldta”. 
Są to 3 lipy drobnolistne, pomniki przyrody o obwodach: 6,00 m, 6,90 m oraz 7,50 m. W pobliżu parku rośnie 18 dębów szypułkowych „Humboldta”, 
których wiek wynosi ok. 400  lat. Ich średnia wysokość to 22 m. Zespół tych dębów uznano za pomnik przyrody. Najokazalsze z drzew 
ma obwód 6,33 m.

Park ma powierzchnię 2,09 ha, ograniczony jest ulicami Wolności i  Obrońców Warszawy. Powstał 
w latach 40. XIX w. Drzewostan parku ma dość ciekawy skład gatunkowy. Występują tu takie gatunki 
drzew, jak: klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab pospolity, dąb czerwony, dąb 
szypułkowy (również w odmianie piramidowej), brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, świerk 
pospolity, świerk biały ‚Conica’, olsza czarna, kasztanowiec biały, daglezja zielona, cis pospolity, 
dąb bezszypułkowy, wiąz szypułkowy, leszczyna turecka. Największe okazy to: 3 dęby szypułkowe 
o obwodach 380 cm, 385 cm i 460 cm oraz 2 wiązy szypułkowe o obwodach 355 cm i 397 cm. W centrum 
parku znajduje się głaz z  tablicami upamiętniającymi 25-lecie wyzwolenia powiatu Choszczeńskiego 
oraz 50-lecie powojennego Choszczna.

Zespół rezydencjonalno - folwarczny z parkiem  
Jest malowniczo położony na południowo-wschodnim brzegu jeziora 
Korytowo Duże, który tworzy w tym miejscu półwysep. W skład zespołu 
wchodzą:
Park dworski  
Ma powierzchnię 2,4 ha. Został założony w pierwszej połowie XVII w. 
Zlokalizowany jest między dworem a brzegiem jeziora, przechodził 
niegdyś wzdłuż brzegów w  promenadę leśną otaczającą jezioro. 

Na terenie parku znajduje się kopiec widokowy. Zachowany starodrzew (szpaler klonów, aleja lipowa, dęby, olsze i inne rodzime gatunki liściaste) 
oraz układ alejek.
Dwór   
Pochodzi z drugiej połowy XVIII  w. Rozbudowany  w XIX w. Jest to budynek o  barokowej formie architektonicznej, murowany, trzyskrzydłowy, 
parterowy, nakryty dachami mansardowymi. Budynek stoi na dużo starszych fundamentach - w podziemiach ślady gotyku.
Dom rządcy   
Jest to budynek dwukondygnacyjny o historyzującym wystroju elewacji, wzniesiony w drugiej połowie XIX w., rozbudowany na początku XX w.
Zabudowania gospodarcze  
Zachowała się pierwotna kompozycja podwórza folwarcznego. Budynki gospodarcze, wśród których uwagę zwraca wieloboczny gołębnik, pochodzą 
z drugiej połowy XIX w. i pierwszego ćwierćwiecza XX w.
Grobowiec rodziny Schliffen 
Zlokalizowany jest na skarpie przy zachodnim brzegu jeziora, po przeciwnej jego stronie w stosunku do zespołu rezydencjonalno-folwarcznego, 
w osi dworu. Został zbudowany w 1901 r. przy dawnej promenadzie leśnej. Grobowiec jest budowlą kamienno - ceglaną. Obecnie w stanie ruiny.
Jezioro Korytowo Duże   
Nad nim znajduje się park oraz promenada ma powierzchnię 66,38 ha. Do jego południowo-wschodniego brzegu przylega miejscowość Korytowo. 
Jezioro ma kształt wydłużony. Linia brzegowa jest dość urozmaicona. Brzeg w znacznej części zadrzewiony.

Lipa Siedmiu Braci   
Są to zrośnięte lipy drobnolistne uznane za pomnik przyrody rosnące na niewielkim kopcu przy 
ul.  Władysława Jagiełły w Choszcznie, na terenie niewielkiego parku pomiędzy Wałami Piastowskimi, 
a Murem Południowym. Obecnie główny pień drzewa został wycięty, pozostały tylko 2 niezbyt grube pnie, 
jednak dawniej jeden z pni miał obwód 706 cm. Z Lipą wiąże się legenda o powstaniu miasta, przez co stała 
się ona jednym z jego symboli.
Mury obronne z XIV-XV w.
Do czasów obecnych zachowały się jedynie fragmenty obwodu murów, który pierwotnie wynosił 1600 m. 
Dodatkowo były wzmocnione przez system  7 baszt i 36 czatowni. Nie zachowała się również żadna 
z 3 bram: Brama Kamienna, Wysoka i Młyńska. Obecnie odcinki murów zachowały się przy ul. 22. Lipca, 
Bohaterów Warszawy i Mur Południowy.
Wały Piastowskie   
Wały Piastowskie, będące częścią średniowiecznych fortyfikacji miasta Choszczno ciągną się wzdłuż ulic 
Piastowskiej i Bohaterów Warszawy. Są one drugą linią obwarowań równoległą do Muru Południowego. Obecnie założono na nich aleję spacerową.
Barbakan Bramy Kamiennej 
W skład obwarowań miasta Choszczno wchodzi również Barbakan Bramy Kamiennej. Jest to okrągła, ceglana budowla przedbramia Bramy 
Kamiennej pochodząca z XV w. Znajduje się przy ul. Wolności 13. Obecnie jest siedzibą Rady Miejskiej.

Zespół (pow. 142  ha) obejmuje obszary zalewowe doliny Odry z fragmentami łęgów wierzbowych
i topolowych, starorzeczy, wydm i bagien. Na wilgotnych łąkach licznie występują: czosnek kąkowaty, 
oman łąkowy, przetacznik błotny i długolistny. Charakterystyczne dla Zespołu „Porzecze”są różnorodne 
typy krajobrazu. Teren jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo i siedliskowo, dlatego o każdej porze 
roku zachwyca atrakcyjnymi widokami. Najwyższa z wydm nosi nazwę Monte Casino i leży w centralnej 
części obiektu. Stwierdzono tu także występowanie kocanek piaskowych, lepnicy tatarskiej, dziewanny 
firletkowej, strzęplicy, sinej i turzycy wczesnej. Luźny drzewostan tworzy sosna zwyczajna i sosna 
Banksa. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych m.in.: gęgawy, bąki, bociany czarne, 
kormorany i wodniki. Jest to miejsce regularnego przebywania wydry oraz bobra. W pobliżu często bytuje 
orzeł bielik. Największym zagrożeniem dla wartości przyrodniczej Zespołu „Porzecza” jest niszczenie 
roślinności napiaskowej, wiążącej luźną, strukturę podłoża. Obecnie głównym źródłem tego zagrożenia 
są motocykliści, którzy wjeżdżają nielegalnie na teren Zespołu „Porzecze”, niszcząc odtwarzaną przez 
dziesięciolecia bardzo delikatną i wrażliwą strukturę traw i porostów. Innym zagrożeniem są nielegalne 
wysypiska śmieci.

Park Miejska Górka  
Leży na południowym krańcu miasta Choszczno, nad brzegiem Jeziora Klukom. Został 
założony na wzniesieniu zwanym Miejską Górą (dawniej Górą Żydowską). W jego obrębie 
znajdują się pozostałości kirkutu – dawnego cmentarza żydowskiego. Do czasów obecnych 
zachował się jedynie fragment kamiennego muru będący jedyną pozostałością cmentarza 
żydowskiego z 1321 r. Gatunki występujące na terenie parku to m.in.: klon zwyczajny, klon 
jawor, wiąz szypułkowy, robinia akacjowa, sosna pospolita, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, 
brzoza, bluszcz. W parku znajduje się stary nieużytkowany amfiteatr. Obszar parku został 
zagospodarowany pod funkcje rekreacyjne - można tu znaleźć ścieżki spacerowe, ławeczki, 
oznaczone trasy do biegów przełajowych o różnych długościach, place zabaw, także będący 
dużą atrakcją ekstremalny tor rowerowy.

Jezioro Klukom  
Ma powierzchnię 85 ha, maksymalną głębokość 17,9 m, a średnią głębokość 8,2 m. Długość linii brzegowej wynosi 5,9 km. Jezioro leży w granicach 
miasta Choszczno. Zabudowa miejska przylega do jeziora na 2/3 długości linii brzegowej, która jest dość urozmaicona. Wzdłuż brzegów ciągną się 
parki miejskie: Przyjezierny (im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego) i  Park Miejska Górka. Jezioro jest połączone kanałem z jeziorem Żeńsko. Nad 
Jeziorem Klukom znajduje się nad nim plaża miejska i ośrodek sportów wodnych w Choszcznie.

Zlokalizowany jest na południowo-zachodnim skraju wsi. Nie zachował się dwór oraz większa część 
zabudowań folwarcznych (pozostałe przebudowane). Park o powierzchni 4 ha został założony w pierwszej 
połowie XIX w. Obecnie jego układ uległ zatarciu, prowadzą przez niego pojedyncze ścieżki, a od strony 
południowo-zachodniej przechodzi w las. Na terenie parku znajduje się boisko do piłki nożnej oraz staw. 
Zachowany starodrzew o dość ciekawym składzie gatunkowym: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, dąb 
czerwony, klon zwyczajny, buk zwyczajny, świerk pospolity, daglezja zielona, robinia akacjowa, modrzew 
europejski, klon jawor, jesion wyniosły, kasztanowiec czerwony (szpaler kasztanowców czerwonych 
ciągnie się na skraju parku, wzdłuż drogi na Zamęcin). Największe okazy drzew na terenie parku: dęby 
szypułkowe o  obwodach 710 cm i  475 cm, dąb bezszypułkowy o  obwodzie 413  cm, jesion wyniosły 
o obwodzie  475 cm.

Park o powierzchni 38, 95 ha zaprojektowany przez Petera Josepha Lenne’go powstał w pierwszej 
połowie XIX w. Zespół parkowo-pałacowy tworzył pałac z krajobrazowym parkiem ozdobnym, 
ogród użytkowo-ozdobny, park leśny z małym zbiornikiem wodnym położony wzdłuż brzegu 
większego Jeziora Dolskiego oraz staw młyński przy zachodniej granicy parku. Zapora wodna 
przy młynie regulowała poziom wód Jeziora Dolskiego poprzez dwa strumienie dopływające do 
Myśli. Od strony drogi wiejskiej tereny ogrodów ogrodzono wysokim murem z cegieł. W części 
zachodniej powstało mauzoleum rodowe rodu von Treskow. Powierzchnię parku przecinały liczne 
ciągi spacerowe łączące się z drogami leśnymi, prowadzące do pałacu lub do altan stanowiących 

punkty widokowe. Park zachował się w pierwotnych granicach, jednak elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu i zaniedbaniu. 
Dawne powierzchnie trawiaste, alejki parkowe i szlaki spacerowe zarosły. Brak zapory regulującej poziom Jeziora Dolskiego sprawił, że teren jest 
zabagniony. Zlikwidowano staw młyński przy południowo-zachodniej granicy. Zniszczone zostało mauzoleum rodu von Treskow. Czytelna jest polana 
przed pałacem, dwa odcinki drogi brukowej prowadzącej z parku do pałacu oraz aleje przy drogach dojazdowych przy granicach. Zachowały się tereny 
ogrodu użytkowo-ozdobnego. Ceglany mur ogrodzeniowy utrzymał się w całości na granicy z drogą wiejską, na pozostałym odcinku ocalały jedynie 
ceglane słupy. Cenny starodrzew ulega redukcji przez liczny wzrost samosiewów. Najciekawsze drzewa tego obszaru to: stare platany, okazały buk 
odmiany purpurowej, orzech czarny oraz tulipanowiec amerykański. Ceglany mur pięknie porasta bluszcz, który kwitnie w październiku, a trujące 
owoce dojrzewają w styczniu i lutym. Na terenie parku rośnie największy w gminie okaz dębu szypułkowego, którego obwód wynosi 6,80 m.
W części zachodniej powstało mauzoleum rodowe rodu von Treskow. Powierzchnię parku przecinały liczne ciągi spacerowe łączące się z drogami 
leśnymi, prowadzące do pałacu lub do altan stanowiących punkty widokowe. Park zachował się w pierwotnych granicach, jednak elementy 
kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu i zaniedbaniu. Dawne powierzchnie trawiaste, alejki parkowe i szlaki spacerowe zarosły. Brak 
zapory regulującej poziom Jeziora Dolskiego sprawił, że teren jest zabagniony. Zlikwidowano staw młyński przy południowo-zachodniej granicy. 
Zniszczone zostało mauzoleum rodu von Treskow. Czytelna jest polana przed pałacem, dwa odcinki drogi brukowej prowadzącej z parku do pałacu 
oraz aleje przy drogach dojazdowych przy granicach. Zachowały się tereny ogrodu użytkowo-ozdobnego. Ceglany mur ogrodzeniowy utrzymał się 
w całości na granicy z drogą wiejską, na pozostałym odcinku ocalały jedynie ceglane słupy. Cenny starodrzew ulega redukcji przez liczny wzrost 
samosiewów. Najciekawsze drzewa tego obszaru to: stare platany, okazały buk odmiany purpurowej, orzech czarny oraz tulipanowiec amerykański. 
Ceglany mur pięknie porasta bluszcz, który kwitnie w październiku, a trujące owoce dojrzewają w styczniu i lutym.  Na terenie parku rośnie największy 
w gminie okaz dębu szypułkowego, którego obwód wynosi 6,80 m. 
Jezioro Dolskie od północy przylega do wsi Dolsk. Powierzchnia 32,4 ha maksymalna głębokość 4,9 m, średnia tylko 1,7 m. Jezioro rynnowe, 
podzielone wyraźnymi półwyspami, na dwie tonie: północną i południową. W południowej części z jeziora wypływa strumień i wpada do Myśli.
Jezioro Postne leży na południe od wsi Dolsk. Jego powierzchnia wynosi 51,4 ha, max głębokość 3,3 m, długość linii brzegowej 4255 m. Jest 
to jezioro rynnowe. Z jego północnej części wypływa strumień, który następnie wpływa do Myśli. W północnej części jeziora znajduje się wyspa.
Jezioro Zielin – na północ od Dolska. Niedaleko znajduje się pomnik lotników litewskich. 15 lipca 1933 Stasys Girenas z Steponasem Dariusem, 
podjęli próbę przelotu bez lądowania z  Nowego Jorku  w USA do Kowna na Litwie, na dystansie 7186  km, zakupionym w tym celu samolotem 
przystosowanym do dalekich przelotów Bellanca CH-300 Pecemaker. Samolot został nazwany przez lotników „Lituanica”. 
Po udanym przelocie nad Pólnocnym Atlantykiem, po 37 godzinach i 11 minutach lotu, samolot rozbił się 17 lipca o godzinie 0:36 w nocy, w lesie 
na terenie Niemiec. Przyczyna katastrofy do dziś jest zagadką. Obaj lotnicy zginęli będąc jedynie 650 km od celu. Pokonali oni dystans 6411 km. 
Pośmiertnie zostali uznani na Litwie za bohaterów. Ich podobizny znajdują się na banknocie 10 lirów. Obecnie pomnik upamiętniający katastrofę 
znajduje się w Polsce, w gminie Dębno, właśnie nad Jeziorem Zielin. Kilkaset metrów dalej jest maleńkie muzeum w leśnej chatce zbudowanej na 
wzór litewski. Na wschodnim krańcu jeziora Nadleśnictwo Różańsko przygotowało miejsce piknikowe.

Dolina Myśli przebiega przez obszar gminy z północnego-wschodu na południowy-zachód. W północnej 
części ma on płaskie dno, zbocza wznoszą się na niewielką wysokość lub są równe z poziomem gruntu. 
Rzeka silnie meandruje. Poniżej Mostna Myśla nabiera charakteru przełomu – dolina zwęża się i jej zbocza 
stają się bardziej strome. Obniżenie dna w stosunku do otaczającego terenu dochodzi do 20 m. Jest to 
teren o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Łąki nad rzeką dają naturalne schronienie rozlicznym 

ptakom i ssakom, gadom i płazom. Obserwowano tu żółwia błotnego. Nasza gmina jest jednym z niewielu obszarów występowania tego rzadkiego 
gada, objętego ochroną ścisłą. Na wschód od Mostna rozległe stawy rybne, stwarzają warunki bytowania lub żerowania wielu gatunkom zwierząt, 
ssaków, ptaków, gadów, płazów i licznych bezkręgowców, także chronionych. Zlatują się tu kormorany, czaple, bieliki i inne ptactwo. Lasy w okolicach 
Mostna, poprzecinane są oznakowanymi szlakami turystycznymi. Na południowy-wschód od wsi w XIX wieku zrealizowano przedsięwzięcie inżynierii 
wodnej – przekopano kanał ze sporego jeziora do systemu stawów i rzeczki Witny, aby zaopatrywać w wodę hutę w Witnicy. Ślady tego systemu są 
czytelne do dziś. Inwestycja spowodowała obniżenie poziomu wód i podział pierwotnego jeziora na dwa mniejsze – Dzikie i Gęsi. Na odsłoniętych, 
mulistych płyciznach przez przeszło 100  lat wykształciły się podmokłe torfowiska z cennymi przyrodniczo zespołami roślinności, w tym wieloma 
gatunkami rzadkimi i chronionymi. Wolne od ingerencji gospodarczej torfowiska należą do najbardziej naturalnych środowisk przyrodniczych. Wśród 
gatunków typowych wymienić warto najciekawsze, bardzo efektownie kwitnące, których nie spotykamy na innych terenach: rosiczka okrągłolistna, 
bobrek trójlistkowy, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała, czermień błotna, 
fiołek błotny, widłak jałowcowaty, mchy (torfowce) i wiele innych. Bytują tu również płazy i gady, większość gatunków krajowych – wszystkie pod 
ochroną. Nieopodal znajduje się las z bajkowo powyginanymi sosnami – „Zaklęty Bór”.

Pomnik przyrody - dąb szypułkowy, 200-letni o obwodzie pnia 420 cm i wysokości 21 m. Drzewo to rośnie 
na Rynku Starego Miasta Lipiany przy zabytkowym ratuszu. Ratusz ten został zbudowany w drugiej 
połowie XVIII w. w stylu barokowo - klasycystycznym z przyległą studzienką i płaskorzeźbą przedstawiającą 
mieszczan pijących piwo. Według przekazu historycznego, dąb został posadzony w tym miejscu jako 
dziesięcioletnie już drzewo wykopane z lasu lipiańskiego 18.01.1816 r., po przywiezieniu go na miejsce 
specjalnymi czterema końmi pocztowymi. Dla uczczenia zakończenia wojen napoleońskich drugiego 
pokoju paryskiego nazwano go Dębem Pokoju. Zachowany jest wrzecionowaty układ urbanistyczny miasta. 
To dzięki niemu i zachowanej starej zabudowie z licznymi zabytkami kultury materialnej - miasto Lipiany 

zostało wpisane do Centralnego Rejestru Zabytków. Ponieważ w czasie II Wojny Światowej. Lipiany nie uległy zniszczeniu, większość zabudowy 
pochodzi sprzed tego okresu. Centrum starego miasta w obrębie dwu bram obronnych: Myśliborskiej i Pyrzyckiej oraz ulicy Okrzei (biegnącej na linii 
dawnej fosy obronnej) praktycznie nie zostało zmienione.

Jednym z najbardziej intrygujących wydarzeń w XIX wiecznej historii Powiatu 
Choszczeńskiego był upadek meteorytu, do którego doszło 4 kwietnia 1888 roku 
w pobliżu wsi Chłopowo, od strony bagien i Lasu Choszczeńskiego. Z ustaleń 
uczonych, którzy 5 maja 1888 roku wraz ze świadkami zdarzenia przeprowadzili 
wizję lokalną wynika, iż tego dnia rolnicy pracujący na polu nagle usłyszeli 
zbliżający się huk i trzask nieznanego pochodzenia. Eksplozja miała miejsce 
25 metrów od płonącego lasu i 15 metrów na lewo od drogi. Odgłos wybuchu 
był słyszany w całym Chłopowie i leśniczówce Słowiniec. Zaraz potem przeszła 
na zachód od bagien gwałtowna burza z piorunami. Poszukiwania resztek bolidu nie przyniosły jednak rezultatu. Świadkowie określili jego 
średnicę na ok. 1-2 metry. Podczas eksplozji meteoryt rozpadł się na małe kawałki, które spadły na łąki i do pobliskiego bagna.
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Jezioro okala miasto, ma pow. 154,5 ha, średnia głębokość 5,3 m, max. 15,9 m. Jezioro 
należy do zespołu wód płynących zasilających rzekę Myślę - poprzez kanał łączący 
je z  Jeziorem Kościelnym. W miejscu istniejącego obecnie kanału pod ulicą Mostową 
w  średniowieczu była fosa z mostem zwodzonym. Jezioro chroniło mieszkańców Lipian 
przed napadami, dostarczało też wody i pożywienia. U nasady kanału, gdzie nadmiar wód spływał w kierunku Jeziora Myśliborskiego, 
od zarania było miejsce pojenia zwierząt. Istnieje przekaz historyczny, który mówi o uratowaniu przez młodego wówczas Bismarcka, 
żołnierza tonącego w trakcie pojenia koni. W miejscu tym bowiem obok podłoża piaszczystego istnieją zamulone przegłębienia, 
w które łatwo wpaść. Obecnie wody jeziora utrzymują się w I – II klasie czystości, odpowiedniej zarówno do celów hodowli ryb jak 
i aktywnego wypoczynku. Na jeziorze, pod koniec lipca każdego roku, odbywają się regaty wioślarskie o puchar burmistrza oraz zawody 
wędkarskie. Na tak zwanych „Górach Skrzynkowskich” pod Lipianami, nad jeziorem Wądół również pod koniec lipca organizowane są 
pokazy historycznego sprzętu motorowego połączone z przejazdami i zawodami w pagórkowatym terenie.

Utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z  dnia 8 lipca 1991 roku. Przedmiotem ochrony jest buczyna pomorska 
występująca w  krajobrazie moreny czołowej z licznymi osobliwościami geologicznymi 
oraz botanicznymi. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu moreny czołowej 
z licznymi głazami narzutowymi oraz tzw. oczek wodnych z interesującą roślinnością wodną 
i bagienną(m.in. czermień błotna Calla palustris, kosaciec żółty - Iris pseudoacorus, 
pływacz drobny - Utricularia minor). Prawie całą powierzchnię rezerwatu pokrywa 
las bukowy z domieszką dębu i sosny. Na terenie rezerwatu spotyka się tysiące 

głazów narzutowych z różnych skał: różowego granitu skandynawskiego, kwarcytu, wapieni, melafirów, piaskowców, zlepieńców 
kwarcytowych. Największy głaz znajdujący się na terenie rezerwatu ma obwód 11 metrów. Na terenie rezerwatu znajduje się 
dziesięć uznanych pomników przyrody.

Rezerwat przyrody ,,Długogóry”M-4

Powstał w 2007 r., na obszarze o powierzchni 52,08 ha, położonym na pograniczu Nadleśnictwa Bierzwnik 
i Nadleśnictwa Drawno. Jest to rezerwat częściowy, utworzony dla ochrony cennych przyrodniczo 
torfowisk pojeziernych o  naturalnej sekwencji zbiorowisk roślinnych. W obrębie rezerwatu występują 
zagrożone i wymierające w skali kraju i regionu gatunki flory i fauny. Zespoły roślinne obserwowane na 
terenie rezerwatu to: ols torfowcowy, bór sosnowy bagienny, mszar kępowy torfowca magelańskiego. 
Cenne gatunki roślin: trzy gatunki rosiczek, turzyca strunowa, przygiełka biała, kruszczyk błotny, żurawina 
drobnoowocowa, kłoć wiechowata, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna, bagnica torfowa, skrzyp 
pstry, jeżogłówka najmniejsza, turzyca bagienna. Z interesujących gatunków zwierząt w  rezerwacie 
spotkać można brodźca samotnego, żurawie, żmiję zygzakowatą.
Jezioro Konotop
Ma powierzchnię 12,41 ha i w całości znajduje się w granicach rezerwatu. Położone jest na terenie Puszczy 
Drawskiej, przy północno-wschodniej granicy gminy. Brzegi jeziora w znacznej części bagniste, zarośnięte 
trzciną, częściowo dostępne jedynie od strony południowej, gdzie znajduje się pomost. Jezioro ma kształt 
wydłużony, a linia brzegowa jest słabo urozmaicona.

Rzeka Kaczynka
Jest największą rzeką gminy Bierzwnik. Bierze swój początek na terenie gminy Krzęcin, na łąkach 
pod Chłopowem. Dalej płynie przez jeziora: Objezierze, Kosino, Starzyce, Kuchta. Przepływa przez 
miejscowość Klasztorne, po czym płynąc na południe przekracza granicę gminy Bierzwnik i uchodzi 
do Mierzęckiej Strugi. Na większości przebiegu koryto Kaczynki jest znacznie przekształcone, postać 
zbliżoną do naturalnej odzyskuje na południe od wsi Klasztorne, gdzie dolina Kaczynki jest objęta 
ochroną w rezerwacie „Źródlisko Skrzypowe”. 
Park wiejski w Klasztornem 
W sąsiedztwie terenu przykościelnego oraz rzeki Kaczynki znajduje się zadrzewiony obszar, którego 
skład gatunkowy wskazuje na funkcje parkowe. Ciekawe okazy drzew w obrębie parku to min.: 2 platany 
klonolistne (o obwodach 446 cm i 447 cm), lipa drobnolistna o trzech pniach (obwody pni: 240 cm, 313 cm 
i 315 cm), buk zwyczajny w odmianie purpurowej (o obwodzie 292 cm), dąb bezszypułkowy (o obwodzie 
355 cm), cis. Pozostałe gatunki: modrzew europejski, jesion wyniosły, klon pospolity.
Rezerwat „Źródlisko Skrzypowe”
Powstał w 1977 r. Ma powierzchnię 1,05 ha. Jest położony w Obrębie Wygon, na terenie Leśnictwa 
Jerychowo, ok. 2,3 km na południe od wsi Klasztorne. Jest rezerwatem częściowym utworzonym w celu 
ochrony stanowiska skrzypu olbrzymiego oraz doliny rzeki Kaczynki. Obszar rezerwatu jest porośnięty 
okresowo zalewanym łęgiem jesionowo - olszowym. Do innych ciekawych roślin na terenie rezerwatu 
zaliczamy kokorycz wątłą.

Użytek Ekologiczny „Torfowisko Gudzisz” to kompleks mokradeł oraz niewielkich oczek wodnych 
pokrytych płatami osoki aloesowej i grążela żółtego. Na otwarte lustro wody nasuwają się pła mszarne 
przerośnięte szuwarami, duże powierzchnie zajmują zarośnięte mszary sosnowo-olszowe i łozowiska; 
na mniejszych powierzchniach wytwarza się ols porzeczkowy. Na mszarach licznie występują m.in.: 
rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka wąskolistna, sina, 
bagienna, pospolita, bobrek trójlistkowy. Gatunkami dominującymi są : turzyca dzióbkowata, nitkowata 
i trzęślica modra. Strefa faunistyczna ważna dla bezkręgowców, a także kręgowców, w tym płazów. 
Stwierdzono występowanie dwóch gatunków traszek, kumaka, ropuchy szarej i zielonej, żaby zielonej 
i brunatnej. Jest to także strefa występowania gadów. Obszar torfowiska oceniany wysoko pod 
względem ornitofauny. Wyznaczono ten areał jako strefę rozrodu dla ptaków, w tym: łabędzia, 
gęgawy, cyraneczki, grążyc, gągoła, błotniaka stawowego, wodnika, kropiatki, kokoszki, żurawia, 
perkoza rdzawoszyjnego i gąsiorka. Na skraju użytku, w pobliżu Jeziora Żurawiego, występuje 
największy w regionie okaz wierzby białej (650  cm obwodu), a na początku drogi dojazdowej 
od strony Gudzisza największy w regionie okaz wiązu (630 cm obwodu).

Obszar parku obejmuje łąki i rozlewiska między krawędzią prawego brzegu Odry i drogą łączącą Porzecze, Chlewice, Kaleńsko i Szumiłowo, wzgórze 
Monte Casino i lasy w okolicach Wielopola. Szata roślinna parku charakteryzuje się układem strefowym. W starorzeczach i zbiornikach w dolinie 
Odry stwierdzono zespół Nupharo-Nymphaeetum. Na terenie parku fitocenozy tego zespołu budowane są przede wszystkim przez chronionego 
grążela żółtego. Na okresowo zalewanych brzegach Odry rośnie szczaw wody oraz rzepień włoski. W szuwarach na brzegach wód stwierdzono liczne 

stanowiska ginącego na Pomorzu wilczomlecza błotnego, chronionego dzięgla litwora 
(arcydzięgla), groszku błotnego, tarczownicy oszczepowatej. Mniej licznie występują: starzec 
bagienny, kanianka pospolita i  ożanka czosnkowa. W strefie zalewów wykształciły się bogate 
florystyczne łąki. Bardzo licznie rosną tu m.in.: oman łąkowy, czosnek kątowaty, przetacznik 
błotny i długolistny. Na terasie zalewowej doliny Odry, w okolicach Chlewic i Porzecza wykształciły 
się także łęgi topolowe z topolą czarną. Poza strefą zalewów znajdują się piaski z murawami 
szczotlichowymi z interesującymi gatunkami ciepłolubnymi. W okolicy Wielopola znajduje się 
największy w gminie kompleks lasów liściastych z bagiennymi olszynami. Z rzadszych gatunków 
rosną tu: czworolist pospolity, kokorycz wątła oraz porzeczka czarna. Park jako całość stanowi 

ważną strefę faunistyczna dla bezkręgowców i kręgowców. Jest miejscem rozrodu, odpoczynku w trakcie wędrówek, zimowania, a także korytarzem 
ekologicznym o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym umożliwiającym migracje. Stwierdzono tu występowanie bezkręgowców (wodnych 
i lądowych), ryb (węgorzowatych, karpiowatych, sumowatych, szczupakowatych, łososiowatych itp.), płazów (traszek, kumaka, huczka, żab), 
gadów (jaszczurek i węży), ptaków (m.in. perkozów, czapli, łabędzi traczy) i ssaków (gryzoni, łasicowatych, owadożernych, nietoperzy, psowatych, 
parzystokopytnych).

Zespół pofolwarczny z parkiem   
Park o założeniu krajobrazowym, obecnie zatartym, rozplanowany jest na froncie zespołu folwarcznego. 
Ma powierzchnię 0,7 ha. Został założony prawdopodobnie w 2. połowie XIX  w. z użyciem drzew rodzimych. 
Występujące tu gatunki drzew: klon pospolity, klon polny, wiąz, brzoza, kasztanowiec, grab, sosna, lipa 
drobnolistna, jesion wyniosły, buk zwyczajny, robinia akacjowa. Najgrubszy okaz na terenie parku to klon 
pospolity o obwodzie 389 cm. Park zaniedbany, zarośnięty śnieguliczką i bzem lilakiem. Wzdłuż drogi prowadzącej 
na teren folwarku znajduje się aleja lipowo - kasztanowcowa (największe okazy to: lipy o obwodach 407 cm i 368 
cm oraz kasztanowce o obwodach 371 cm i 230 cm). Folwark został założony w 1843 r. we wschodniej części wsi. 
Dwór nie zachował się, został wyburzony po 1945 r. Przy wjeździe na główne podwórze folwarczne pozostały 
filary bramne. Zachowane budynki folwarczne pochodzące z 2. połowy XIX w. i początków XX w. to: 3 budynki 
mieszkalno-gospodarcze, 2 stodoły i czworak. Na terenie wsi Chełpa rośnie również potężny dąb o obwodzie 627 cm, 
stojący na polu na południe od dawnego zespołu folwarcznego, a także lipy, rosnące przy głównym skrzyżowaniu, 
obok kościoła, o obwodach 503 cm i 403 cm. Pomiędzy niewielkimi jeziorami na południowy-zachód od wsi znajduje 
się pole namiotowe, do którego można dojechać drogą polną odchodzącą na zachód tuż przed miejscowością Chełpa.

Park pałacowy   
Park pałacowy o pierwotnej powierzchni 4,3 ha (obecnie mniejszy) został założony w XIX w. jako park 
krajobrazowy typu naturalistycznego. Park zaniedbany, o  zatartym układzie, dalej od wsi ma charakter 
leśny. Została przez niego poprowadzona droga asfaltowa. Na  terenie parku występuje starodrzew 
o ciekawym składzie gatunkowym i z licznymi okazami o wymiarach pomnikowych. Występują tu dęby 
szypułkowe w odmianie piramidalnej (o  obwodach 620  cm, 411 cm, 352 cm, 340 cm, 309  cm), dęby 
szypułkowe (największy o  obwodzie 599  cm), wiąz (o obwodzie 439 cm), buk zwyczajny (o obwodzie 
433 cm), orzesznik pięciolistkowy (o obwodzie 262 cm), lipy drobnolistne (o obwodach 474 cm, 400 cm, 
368 cm), tulipanowiec amerykański (o obwodzie 226 cm), buki zwyczajne w  odmianie purpurowej 
(o obwodach 413 cm i 381 cm), a ponadto kasztanowiec biały i klon jawor. 
Zespół pałacowo-folwarczny  

Był z parkiem zlokalizowany w  południowo-wschodniej części wsi. Pałac został zniszczony w czasie II wojny światowej. Zachowała się część XIX-
wiecznych budynków folwarcznych, jednak kompozycja przestrzenna folwarku została znacznie zaburzona. We wsi znajduje się również ruina kościoła 
z XVI w., zniszczonego podczas II wojny światowej oraz dawny cmentarz ewangelicki z XIX w.
„Dęby Królewskie” - aleja dębowa z dębami piramidowymi - Znajduje się na południe od wsi, przy drodze polnej odchodzącej w kierunku 
południowo-wschodnim od głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez Radaczewo. Aleja ta przez mieszkańców nazywana jest „Dębami 
Królewskimi. Składa się z 10 dębów szypułkowych, wykazujących cechy odmiany piramidalnej, o obwodach 171 cm, 207 cm, 290 cm, 345 cm, 
352 cm, 367 cm, 367 cm, 372 cm, 378 cm, 385 cm. Dęby te zostały uznane za pomniki przyrody.

Pałac z parkiem przydworskim w PrzybysławiuK-4

Zachowany do dzisiaj klasycystyczny pałac z początków XIX wieku, posiadający zabytkowe 
wyposażenie, był dawniej siedzibą właścicieli Przybysławia (niem. Sophienhof). 
Założycielem folwarku był hrabia von Dohna w latach 1743-1756. W późniejszym czasie 
folwark wielokrotnie zmieniał właścicieli (m.in. była wśród nich w końcu XVIII wieku księżna 
Anhalt-Dessau). W 1842 roku znalazł się w rękach rodziny von Glahn z Krzęcina, która była 
w jego posiadaniu aż do wybuchu drugiej wojny światowej. We wnętrzach pałacu zachowały 
się na ścianach i suficie ślady barwnej polichromii, dwa cenne piece kaflowe i  kominek. 
Za dworem znajduje się park porośnięty starodrzewiem, będący pod ochroną konserwatorską. 
W jego obrębie zlokalizowana była rodowa nekropolia właścicieli majątku. Chronione są 
także obiekty gospodarcze folwarku (m. in. gołębnik, owczarnia, płatkarnia, stajnia, obora), 
pochodzące z lat 1906-1922. 

Półwysep otoczony jest wodami Jeziora Wądół i zalesiony lasami ochronnymi. 
Głaz narzutowy znajdujący się na obrzeżach miasta (w odległości 1,5 km
od centrum) uznany został ze względów naukowych, estetycznych, krajobrazowych oraz 
historyczno-pamiątkowych za pomnik przyrody. Jest to granit różowy, średnioziarnisty 
zlokalizowany na brzegu Jeziora Wądół przy Półwyspie Laskowym. Część wystająca ponad 
poziom gruntu ma długość 3,7 m; szerokość 1,8 m; wysokość 1,3 m i obwód 11,8 m. Głaz leży 
na malowniczym szlaku wokół Jeziora Wądół i okalającego go pasa lasów ochronnych. Związane 
z nim są lipiańskie legendy. Jedna z nich: „O olbrzymim rycerzu,Indze i srebrnym moście”.

Jezioro położone malowniczo wśród terenów leśnych i rekreacyjno- wypoczynkowych (wyposażonych w odpowiednią infrastrukturą). Powierzchnia 
jeziora 326,7 ha; średnia głębokość 10,7 m, a maksymalna 32,9 m. Wody kąpieliskowe utrzymują się w I i II klasie czystości. Jest to doskonały akwen 
do uprawiania sportów i turystyki wodnej, żeglarstwa oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk, a przede wszystkim wędkowania (można tu 
złapać nie tylko smaczną, ale też okazałą rybę). Tereny przybrzeżne jeziora należą do sieci obszarów Natura 2000 - z uwagi na bogactwo roślinności 

i występujące ptactwo (aż 169 gatunków). Jezioro Chłop połączone jest cienkim przesmykiem 
z Jeziorem Grochacz.  Mówi o tym legenda: „Diabelska grobla”.

Park im. Jana Pawła w Pełczycach
Na terenie parku wzniesiono pomnik papieża Jana Pawła II. Kamień węgielny pod budowę 
pomnika został wmurowany 11. września 2005 r. Wtedy też poświęcono miejsce pod 
pomnik. 22. października 2005 r. pomnik został odsłonięty i poświęcony. 
Warto też obejrzeć:
Grodzisko - we wczesnym średniowieczu powszechnie nazywane było Burchwall (Burgwal). 

Na wyspie Jeziora Panieńskiego w X-XII wieku istniał gród warowny, którego wzniesienie o wysokości około 3 m ponad taflą jeziora 
i długości 75 kroków, zarysowane jest wyraźnie do chwili obecnej. Dawał on schronienie ludności z okolicznych osad. Miasto Pełczyce 
położone jest między czterema jeziorami: Duży Pełcz (266,61 ha), Mały Pełcz (2,56 ha), Panieńskie (20,03 ha), a w środku miasta 
małe Jezioro Stawno (2,00 ha). Stanowią one wraz z jeziorami Trzebień (36,11 ha) i Sławno (10,78 ha) ciąg 6 jezior połączonych. 
W gminie występuje 21 jezior o łącznej powierzchni około 500 ha, co stanowi, 2,5 % powierzchni gminy. Pełczyce leżą w obszarze 
chronionego krajobrazu „C” Barlinek.

PARK JANA PAWŁA II nad Jeziorem StawnoPE-1

Pełczyce
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W Dobropolu park pałacowy także zajmuje niewielką powierzchnię, zaledwie 4,6  ha, jest 
on  jednak bardziej atrakcyjny. Prawdopodobnie park powstał już w  XVII  wieku, ale dopiero 
w  XVIII wieku został przekształcony w park krajobrazowy i to założenie przetrwało do dziś. 
Park zaczyna się za ruiną pałacu przestronną łąką otoczoną starodrzewem i częściowo graniczy 
z Jeziorem Dobropolskim. Park tworzą rodzime gatunki, takie jak: kasztanowce, lipy, klony, wiązy, 
jesiony i graby, topole oraz śnieguliczka i bez czarny. Duża część drzewostanu to imponujące okazy 
starodrzewu dochodzące nawet do 500 cm obwodu.

Park wpisany do rejestru zabytków
Na terenie wsi Rosnowo park pałacowy został założony prawdopodobnie pomiędzy XVIII i XIX 
wiekiem. Ma on powierzchnię około 12 ha, w tym 0,5 ha stanowią wody. Obecnie fragment 
jego terenu jest w rękach prywatnych właścicieli, a pozostałą częścią opiekuje się Nadleśnictwo 
Mieszkowice. Park ten ma założenie typowo krajobrazowe. Jego część ma charakter leśny, 
pozostała to centralnie położona łąka oraz luźne zadrzewienia. Wiek starodrzewu na terenie 
parku szacuje się na około 200  lat, są to głównie rodzime gatunki, jak dąb szypułkowy, buk 
zwyczajny, klon pospolity, wiąz szypułkowy, grab, lipa, jawor, kasztanowiec, jesion, poza tym 
jednostkowo rosną tu platany klonolistne i sosna wejmutka. Wiek drzew jest różny, jednak wiele 
starszych okazów zostało wyciętych w przeszłości. Na terenie parku w Rosnowie znajdują się 
dwa pomniki przyrody: dwa drzewa oraz jeden głaz narzutowy. Głaz ma wysokość 80 cm i szerokość 240 cm (obwód 735 cm).  
Jest on wyjątkowy ze względu na ledwo już widoczną głowę ptaka, prawdopodobnie orła, wyrytą na jego powierzchni.

Jedyna miejscowość położona bezpośrednio nad jeziorem to wieś Strzeszów. Od miasta Trzcińsko-
Zdrój jezioro jest oddalone ok. 1,5 km w kierunku północnym. Linia brzegowa zbiornika jest dość 
zrównoważona, z wyraźną zatoczką od zachodu. Jezioro połączone jest Kanałem Strzeszowskim z 
Jeziorem Trzygłowskim oraz z rzeką Tywą. Jezioro jest bogate w różne gatunki ryb. Nad Jeziorem Strzeszowskim funkcjonują dwa kąpieliska niestrzeżone, 
ulokowane na  wschodnim brzegu. Poza wymienionymi obiektami są także plaże prywatne należące do ośrodka wypoczynkowego, na północno-
wschodnim brzegu jeziora. Dostępność do jeziora jest dobra. Na kąpieliska i nad cały południowy i wschodni brzeg można dojechać drogami szutrowymi 
i z płyt betonowych, którędy częściowo został wytyczony zielony Szlak Pojezierza Trzcińskiego nr  ZP-1155-z prowadzący z Trzcińska-Zdrój do Bań, 
o całkowitej długości 24 km. Wzdłuż zachodniego brzegu natomiast biegnie droga polna, zaczynająca się w Strzeszowie. Brzegi Jeziora Strzeszowskiego 
w  większości są niezabagnione, za to porośnięte trzcinami. Jedyny obszar podmokłego i  niedostępnego brzegu występuje od strony południowo-
zachodniej. Brzeg od  strony północnej porośnięty jest lasem, reszta jeziora otoczona jest polami lub niewielkimi zbiorowiskami drzew i krzewów. 
Niedaleko północno-wschodniego brzegu Jeziora Strzeszowskiego zaczyna się obszar Natura 2000 Dolina Tywy. Jezioro jest również miejscem żerowania 
bielika, którego ostoja znajduje się w okolicznych lasach. W okolicy Jeziora Strzeszowskiego funkcjonuje niewielka kopalnia kredy jeziornej.

Jest największym jeziorem w gminie i jednym z dwóch powyżej 100 ha. Jego powierzchnia wynosi 
127,2 ha, a maksymalna głębokość 14,2 m. Jezioro zostało zaszeregowane do II klasy czystości, co 
oznacza, że jest to zbiornik wyjątkowo czysty o  bardzo niskim stopniu eutrofizacji. Położone jest 
ono na północnym skraju gminy, a fragment jego linii brzegowej stanowi granicę z gminą Chojna. 

Park Zdrojowy  
Na przełomie XIX i XX wieku, na półwyspie nad jeziorem Trzygłowskim w związku z dokonaniem odkrycia pokładów leczniczych torfów, wybudowano 
kompleks uzdrowiskowy. W jego skład, na zachód od budynków uzdrowiska został wtedy utworzony park zdrojowy o założeniu krajobrazowym 
z licznymi alejkami i małą muszlą koncertową, w której miejscu obecnie stoi altana. Obszar ten tworzą wyłącznie gatunki liściaste jak: kasztanowce, 
lipy, buki, topole, jesiony, wierzby i olsze oraz krzewy ozdobne. Park znajduje się obecnie na terenie Domu Pomocy Społecznej. Obecnie park zdrojowy 
przylega do kompleksu zieleni miejskiej wraz z Promenadą Nadjeziorną, ciągnącego się wzdłuż brzegów Jeziora Trzygłowskiego, ograniczonym od 
strony miasta murami miejskimi.
Uzdrowisko
W 1898 roku w miasteczku Trzcińsko-Zdrój miejscowy lekarz dokonał znaczącego odkrycia. Znalazł on złoża torfów leczniczych zalegających niedaleko 
miasteczka. Zapoczątkowało to rozwój Trzcińska-Zdroju, którego motorem stało się uzdrowisko. Już  w  roku odkrycia borowin stworzono niezbędne 
zaplecze, a z leczniczych kąpieli skorzystało 120 pacjentów. Na początku leczono tu choroby reumatyczne, ischias oraz choroby kobiece. W 1905 roku 
z 4000 kąpieli skorzystało 280 kuracjuszy. Od roku 1907 do nazwy miasta dodano człon Zdrój (po niemiecku Bad), czyli zostało ono oficjalnie uznane 
za uzdrowisko. W tym czasie przystąpiono do rozbudowy znajdującego się na półwyspie ośrodka, który pełnił także rolę zakładu leczniczego. Zgodnie 
z relacjami Niemców mieszkających tu przed II wojną światową zdarzały się tu cudowne uzdrowienia- ludzie przyjeżdżający na wózkach inwalidzkich 
opuszczali uzdrowisko o własnych siłach. Maksymalne obłożenie uzdrowiska przypadło na rok 1930, ponad 11 tyś leczniczych kąpieli. Relatywnie do 
rozwoju uzdrowiska rozwijała się baza handlowo-usługowa i towarzysząca. Podczas II Wojny Światowej budynek uzdrowiska służył jako sanatorium dla 
żołnierzy. Po zakończeniu wojny obiekt ten jeszcze przez trzy lata pełnił funkcję uzdrowiska, a następnie całe wyposażenie uzdrowiska zostało przeniesione 
do Połczyna Zdroju i urządzono tu wypoczynkowy ośrodek akademicki. W 1954 roku w domu zdrojowym powstał zakład opieki dla przewlekle chorych 
prowadzony przez zakonnice. W latach 1975 – 1978 zajęto się dostosowaniem istniejących budynków byłego uzdrowiska oraz wybudowaniem nowych 
obiektów na potrzeby utworzonego tu Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, działającego po dziś dzień. Główny budynek domu zdrojowego 
powstał w latach 1905 – 1907 jako ryglowo-murowany budynek na planie litery „u”, w stylu nadmorskich ośrodków wypoczynkowo– sanatoryjnych 
z parkiem zdrojowym od strony zachodniej. Towarzyszą mu mniejsze budynki zaplecza technicznego, które częściowo także pochodzą z przełomu XIX 
i XX wieku. Całość kompleksu jest obecnie ogrodzona. W związku z potwierdzeniem zalegania złóż torfów leczniczych w pobliżu miasta rozważa się 
możliwość reaktywacji uzdrowiska, jednak brakuje wciąż sponsora strategicznego, który podjąłby się przywrócenia uzdrowiskowej funkcji miasta, przez 
co przywrócenia mu dawnego blasku. Na terenie LGD „Lider Pojezierza” jest to aktualnie jedyne miasto, które miało kiedyś status uzdrowiska.
Borowiny 
Są to pokłady torfu o właściwościach leczniczych, które przez pewien czas w XIX wieku kształtowały rozwój miasta Trzcińsko-Zdrój. Złoża te wciąż 
zalegają i pozostają niewykorzystane. Ich wydobycia zaprzestano w 1948 roku i wtedy także miasto straciło rolę uzdrowiska. W 1992 roku zostały 
przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące wielkości i jakości złóż balneologicznych na terenie gminy. Trzy miejsca ze złożami borowin 
uzyskały najlepszą ocenę pod względem właściwości leczniczych. Złoża niedaleko wsi Piaseczno zajmują powierzchnię 42 ha i zawierają zasoby 
zbilansowanych torfów leczniczych na poziomie 420 m3. Kolejne złoże znajduje się w pobliżu Smugi, ma ono 41 ha i 326 m3 torfu. Największy obszar 
zajmują torfy lecznicze koło Chełmu Dolnego – 46 ha i 662 m3 zasobów. Wszystkie te obszary występowania borowin spełniają kryteria, aby zostać 
wykorzystane dla celów leczniczych. Prawdopodobnie w okolicy Trzcińska-Zdroju istnieją również wody mineralne, zalegające na głębokości 300 m 
i wody termalne na głębokości ok. 1000 m.

Park pałacowy   
Park przypałacowy o powierzchni 11,61 ha, założony w XIX wieku, położony jest w miejscowości Stołeczna. Park zaczyna się przy pałacu, 
gdzie ma założenie krajobrazowe, dalej na południe przechodzi w teren pagórkowaty o charakterze leśnym. Granica południowa 
i wschodnia parku jest trudna do ustalenia, gdyż przechodzi w las. Przez ten częściowo podmokły teren, pocięty zarośniętymi rowami 
melioracyjnymi przepływa mała rzeczka, co  w  połączeniu z bardzo zwartą szatą roślinną czyni ten teren niedostępnym. Bardziej 
luźne nasadzenie występuje tylko w okolicach pałacu. Najwięcej w parku rośnie: buków, dębów, wiązów, grabów, lip, brzóz i olch. 
W przeszłości z części parku było pozyskiwane drewno. Z większych okazów zachowały się nieliczne drzewa dochodzące do 400 cm 
obwodu.
Pałac z XIX wieku 
Pałac w Stołecznej został zbudowany w latach 1892-1893 przez Konrada von Sydow w miejscu wcześniejszego XVIII-wiecznego dworu 
o konstrukcji ryglowej. Siedziba rodu mieściła się na południowym krańcu wsi, w bezpośrednim otoczeniu parku. Budynek ten został 

wzniesiony na kamienno-ceglanym cokole rozszerzającym się ku dołowi, obłożonym 
granitową kostką do wysokości około 4 m, który nadaje mu charakter warowni. Elewacja 
dodatkowo zdobiona jest obramieniami okien i drzwi z piaskowca oraz boniowanymi 
narożnikami. Pałac ma bardzo urozmaiconą bryłę z licznymi ryzalitami i wykuszami, 
nakrytą mansardowym dachem. Posiada on także cylindryczną basztę nakrytą hełmem, 
na rogu od strony północno-zachodniej. Z północno-wschodniej części budynku 
wystaje sześciokondygnacyjna wieża z tarczą zegarową, z której dachu wystaje latarnia 
zwieńczona hełmem z iglicą. Budynek jest w zasadzie parterowy, jednak posiada dwa 
poziomy piwnic oraz użytkowe poddasze i strych. Wejście do pałacu ulokowane jest na 
podwyższeniu z podjazdem i schodami, w dwukondygnacyjnym ryzalicie, na którego 

szczycie widnieje data „1892”. Nad głównymi drzwiami z nadświetlem umieszczono cytat z Biblii. 
Budynek jest eklektyczny z wyraźnym udziałem form neorenesansowych. Wnętrze pałacu, niegdyś 
bardzo bogate, uległo częściowemu zdewastowaniu. Zachowała się bogato zdobiona, malowana, 
drewniana klatka schodowa, nieliczne ozdobne stropy, boazerie i  parkiety. W  wyposażeniu 
pozostały także oryginalne piece kaflowe i liczne drobne elementy architektoniczne.

Na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Karskie Wielkie 
rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 490 cm. 
Jezioro Karskie Wielkie o powierzchni 151 ha jest położone 
w szerokiej rynnie rzeki lodowcowej pomiędzy pasmami wzgórz 
morenowych. Ma dość regularny kształt, długość 3 km, szerokość 
1 km. Położone na wysokości 69 m n.p.m. otoczone terenami 
torfowymi. Posiada dwa odpływy: w rejonie północnym 
wody odprowadzane są do zlewni rzeki Myśli, odpływ 
z południowego brzegu stanowi początek rzeki Kłodawki. 
Konfiguracja dna jeziora jest urozmaicona; centralnie występują 
dwa głęboczki, każdy o głębokości 16,6 m. Średnia głębokość 
jeziora wynosi 10,5 m. Jest to cenny obiekt faunistyczny. Wraz 
z przyległymi łąkami i zaroślami stanowi węzeł ekologiczny. 
Jezioro atrakcyjne jest pod względem wędkarskim (leszcze, 
plocie, liny, okonie, sumy, szczupaki). W południowej części 
znajduje się „Ptasia Wyspa” o powierzchni 0,26 ha stanowiąca 
użytek ekologiczny, porośnięta olszą czarną. Jezioro znajduje 
się w Obszarze Chronionego Krajobrazu OCHK „C” Barlinek.

Użytek ekologiczny o nazwie „Pastwiska koło Stawna” został utworzony w 2008 r.. Położony 
jest niedaleko na północ od osady Stawno, w kompleksie podtopionych łąk o  powierzchni 
ok.100 ha, z czego ochroną objęto 16,7 ha. Siedlisko różnorodnych gatunków ptaków (żurawie, 
bekasy, grzywacze i inne ptactwo wodne). Przez teren łąk przepływa rzeka Kłodawka, 
a całość kompleksu otoczona jest kompleksem Puszczy Barlineckiej, blisko granicy Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Ogród Dendrologiczny o pow. 30 ha - zielona wyspa egzotycznych drzew i krzewów - położony 
jest w centralnej części Gminy Przelewice. Pierwsze założenie parkowe powstało w 1814 roku. 
August Heinrich Borgstete zbudował wówczas pałac, a za pałacem założył angielski park 
krajobrazowy, Wśród nasadzeń dominowały gatunki rodzime. Do czasów obecnych zachowały 
się z tego okresu piękne pomnikowe okazy buków, lip, jesionów, a wśród gatunków obcych: 
platan, sosny wejmutki, żywotnik zachodni, miłorząb dwuklapowy. Dumą Ogrodu jest Dawidia 
chińska. Dawida jest drzewem niezwykłym. Ze względu na piękne kwiatostany, otoczone białymi 
podsadkami, zyskała sobie miano drzewa chusteczkowego lub gołębiego. Całkowita przebudowa 
parku nastąpiła w latach 1933-38, kiedy właścicielem Przelewic był członek Niemieckiego 
Towarzystwa Dendrologicznego Conrad von Borsig. Na jego zlecenie i przy jego udziale powstała 
nowa, zachowana do dziś kompozycja Ogrodu. Na terenie Ogrodu rosną niemal wszystkie 
chronione w Polsce gatunki drzew i krzewów oraz około 800 gatunków i odmian drzew i krzewów 
sprowadzonych z Japonii, Chin, Korei, Ameryki Północnej i Południowej Europy.
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach oferuje swoim gościom:
- zwiedzanie 30 ha zabytkowego parku w stylu angielskim
- sprzedaż drzew i krzewów produkowanych na bazie własnej kolekcji

- prowadzenie prac badawczych i analiz w laboratoriach Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego odrestaurowany pałac z salami 
konferencyjno-szkoleniowymi oraz biblioteką
-kawiarnię pałacową, pokoje noclegowe i koncerty i wystawy we wnętrzach pałacowych oraz w plenerze.
Zapraszamy od maja do października na niedzielne koncerty „Cztery Pory Ogrodu”, Organizatorem koncertów jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. 
Koncerty otrzymały nominację w kategorii „Produkt Turystyczny” w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2007.
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Park pałacowy wpisany do rejestru zabytków - park znajduje się nieopodal 
zachowanego pałacu. Leży on w południowo-zachodniej części wsi 
i zajmuje 6,41  ha. W jego skład wchodzą dwa małe, zarośnięte zbiorniki wodne 
o łącznej powierzchni 1,21  ha. Park prawdopodobnie był założony w XVIII wieku 
w drodze przekształcenia fragmentu rodzimego lasu. Park w Gogolicach jest parkiem 
leśnym o pagórkowatej powierzchni. Dominującymi gatunkami są tu: dąb szypułkowy, 
buk zwyczajny, grab, jesion, wiąz, klon, robinia akacjowa, lipa, kasztanowiec i świerk 
oraz śnieguliczka. Na tym terenie występuje licznie starodrzew, głównie dęby oraz 
mniej licznie buki przekraczające swoim obwodem 400 cm.

Park Pałacowy   
Bardzo dobrze utrzymany park podworski znajduje się w Chełmie 
Górnym. Park ten otacza odrestaurowany pałac i razem z nim 
stanowi własność prywatną. Zajmuje  on powierzchnię 15  ha, 
na której zlokalizowany jest jeden zbiornik wodny przed pałacem 
oraz cztery zarośnięte stawy w dalszej części parku. Cały ten teren 
ma założenie leśno-krajobrazowe z  trawiastymi polanami. Strona 
południowa jest dość rzadko obsadzona, natomiast strona północna 

za pałacem i przylegającą do niego polaną jest gęstsza i bardziej zarośnięta. Na terenie parku występuje dużo drzew starych i okazałych, 
jak dęby szypułkowe, dęby czerwone, buki, kasztanowce, graby, lipy, jesiony i cisy, poza tym rosną tu klony, jodły, robinie akacjowe, 
wierzby, wiązy oraz jodły i platany klonolistne.

Park pałacowy   
Częściowo należy do osoby prywatnej. Otacza on miejsce, gdzie kiedyś stał 
pałac wraz  z zabudowaniami, a obecnie pozostał tylko budynek starej kuźni
 z powozownią. Park ten ma powierzchnię 7 ha i częściowo otacza jezioro leżące na 
południe od wsi. W okolicach dawnej zabudowy ma  on charakter krajobrazowy 
z pięknymi widokami na jezioro. Dalej w kierunku południowym nasadzenie 
staje się bardziej zwarte, a następnie bez wyraźnej granicy park przechodzi 
w las. Występuje tu sporo ciekawych i okazałych drzew, są to daglezje, platany klonolistne, jodły, kasztanowce, buki zwyczajne i jeden 
czerwony, klon jesionolistny oraz liczne dęby szypułkowe, klony pospolite, wiązy i graby. Obecni właściciele dosadzają także nowe 
ozdobne i rzadkie gatunki drzew i krzewów. Główne trakty wsi obsadzone są starą, doskonale zachowaną aleją lipową.
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