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- utworzony 4 listopada 1981 roku,
- obejmuje obszar ponad 9000 hektarów, zaś powierzchnia otuliny
to ponad 11000 hektarów,
- park posiada ciekawą historię geologiczną związaną z ostatnim
zlodowaceniem i wycofywaniem się lądolodu. To dlatego dzisiejszy
krajobraz Puszczy Bukowej przypomina miejscami tereny górskie,
- najwyższe wzniesienie parku to Bukowiec – 149 m n.p.m
- zbiorowiskiem roślinnym dominującym w parku jest buczyna żyzna
i buczyna kwaśna,
- na terenie parku znajduje się 7 rezerwatów przyrody: Zdroje, Bukowe
Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika, Kołowskie Parowy im. Józefa
Lewandowskiego, Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego,
Osetno, Trawiasta Buczyna im Profesora Stefana Kownasa,
- przyroda Puszczy Bukowej to świadek historii. Znajdziemy tu
cmentarzyska kurhanowe, grodziska średniowieczne, jest też
opactwo Cystersów w Kołbaczu. W parku można odkrywać liczne
fortyfikacje II Wojny Światowej,
- park jest siedliskiem wielu gatunków nietoperzy, które dzięki
obecności licznych schronów i tuneli mają miejsca, gdzie
mogą bezpiecznie zimować,
- Ogród Dendrologiczny w Glinnej to miejsce w parku, które dzięki
korzystnemu mikroklimatowi stanowi enklawę gdzie możliwa jest
uprawa rzadkich, wrażliwych na niskie temperatury roślin. Obecnie
kolekcja ogrodu liczy ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów.
- atrakcją parku jest Jezioro Szmaragdowe, którego nazwa pochodzi
od charakterystycznego szmaragdowego zabarwienia wody. Jezioro to
powstało w wyrobisku dawnej kopalni kredy i margla, eksploatowanej
w XIX wieku przez pobliską fabrykę cementu portlandzkiego „Stern”.

Boleszyce

Staw Ugoszcz
Głaz Szwedzki
Rezerwat Bukowe Zdroje
im. prof. t. Dominika

Śmiłów
Barnucin
Jezioro Szmaragdowe
Szmaragdowe

10
Rubinowy Staw

Dopropole
Gryﬁńskie
Karasi Staw
Gatunki występujące
w parku
Lasy

Binowo
Rzeki i akweny
Drogi i zabudowa

J.Bagienne
J.Chlebowskie

dz
źwie
Oczko Marzanny

Klucz

Kołowo

119

Legenda

Jezioro Binowskie

Chlebowo
Miejscowości
Granica Parku

J.Rybne

aleszewo

Szczecin

Szczeciński
Park Krajobrazowy
„Puszcza Bukowa”

alica

naszregion.com

Żydowice
Odra Wsch.

Os. Majowe
Zdroje
Reg

Oleszna
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Karlik drobny

mały nietoperz o krótkich uszach. Rzadka błyszcząca sierść jest na grzbiecie
zwykle brązowa, brązowoszara, ciemnobrązowa z lekko czerwonym
nalotem. Jasnoszary spód ciała jest zwykle wyraźnie odgraniczony
od ciemniejszego wierzchu. Pyszczek dorosłego osobnika jest rudy
albo czerwonobrązowy. Uszy są brązowe o wnętrzu zwykle wyraźnie
jaśniejszym. Posiada duże stopy mające długość ok. połowy goleni i są porośnięte długimi, mocnymi włosami.
Wymagania siedliskowe nocka rudego to las i woda. Kryjówki znajdują w drzewostanach nad wodami i na obrzeżach
lasów w pęknięciach pni, naturalnych dziuplach, dziuplach dzięciołów. Wiele osobników poluje nad zbiornikami
wodnymi lub w ich pobliżu. Letnie, kolonie rozrodcze obejmujące z reguły 20 do 50 samic, zakładane są w dziuplach
drzew i budkach dla nietoperzy. Samce tworzą własne kolonie, w skład których wchodzi około 20 osobników.
Zimą nocki rude spotyka się w piwnicach i bunkrach, a długość trasy migracji między kryjówkami letnimi i zimowymi
może dojść nawet do 150 km. W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zimuje do 20 000 osobników.
W drugiej połowie czerwca samica rodzi jedno młode, które waży przeciętnie 2,3 grama. W wieku 3 tygodni młode
osiągną masę 5,5 grama i zaczyna latać, zaś w 4 tygodniu życia opuszcza kryjówkę i poluje samodzielnie.
Nocek rudy lata szybko i zwrotnie na wysokości od 5 do 40 cm nad wodą. Ofiary – owady, podnoszą z powierzchni
wody stopami. Kiedy podczas lotu patrolowego zlokalizują pływającego owada, podlatują do niego, ustanawiają
się w pozycji pionowej i dopiero tuż przed ofiarą wyciągają w jej stronę stopy i ogon. Gdy owad dotknie błony
ogonowej nocek rudy uderza go i chwyta mocno stopami. Następnie w locie wygina się i wyjmuje ofiarę zębami
z błony ogonowej. W taki sposób gatunek poluje na motyle, ochotki, muchówki, mszyce, jętki, sieciarki, błonkówki, ćmy
i chruściki. Średnia długość życia nocków rudych sięga 4,5 roku, a rekordzista osiągnął 30 lat.

Mroczek późny
Duży, krępy nietoperz o szerokim pysku.
Długie futro ma zwykle ciemnobrązowe
ubarwienie. Spód ciała delikatniej jaśniejszy.
Pyszczek zwykle czarnobrązowy, uszy średniej
długości, sztywne, zaokrąglone na końcach.
Mroczek późny prawie nie jest związany
z lasami. Jako tereny łowieckie służą mu
ścierniska, parki, sady, pastwiska, obrzeża
lasów, zbiorniki wodne, tereny wsi i miast,
a nawet duże aglomeracje. Lasy zwykle
zasiedla wzdłuż przecinek i dróg. Kolonie
rozrodcze znajdują się prawie wyłącznie w budynkach. Pojedyncze zwierzęta mogą zajmować dziuple drzew,
skrzynki dla nietoperzy, szczeliny za deskami i rynnami lub w murach, a także w otworach wentylacyjnych. Kolonie
rozrodcze zajmują zwykle szczeliny na niedużych strychach lub przestrzenie za okładzina ścian i na poddaszach
w izolacji ścian. Kolonie rozrodcze liczą 10-60 dorosłych samic. Powstają na początku maja pozostając w miejscu
przez całe lato i rozpraszają się dopiero w sierpniu. Samice rodzą pojedyncze młode od czerwca do września.
Noworodki o masie ciała około 5,8g otwierają oczy w 5-7 dniu życia a pod koniec pierwszego tygodnia są już
całkowicie owłosione. Wylatują z kryjówki w wieku 4-5 tygodni, niedługo potem opuszczają je samice. Mroczek
późny łapie ofiary w zwrotnym i szybkim locie wzdłuż brzegów roślinności w czasie okrążania pojedynczego
drzewa lub nad otwartym terenem. Loty patrolowe odbywa na długich regularnych trasach, gdy zaś zauważy
ofiarę zbacza z trasy i łapie ją. Pokarm mroczka późnego stanowią żuki gnojowe i chrabąszcze majowe, ćmy,
gąsieniczki i pluskwiaki. Udokumentowana największa długość życia wynosi prawie 24 lata.

Bardzo mały nietoperz o charakterystycznym jasnym pysku, mocno wysklepionym czole
i krótkich, jasnych uszach. Spód ciała porasta bardzo gęste, nieco jaśniejsze futro w kolorze
piaskowobrązowym. Przez takie umaszczenie wydaje się bardziej kolorowy niż karlik malutki.
Dorosłe samce karlika drobnego wydzielają charakterystyczny zapach piżma.
Karlik drobny jest związany z naturalnymi podmokłymi lasami, zbiornikami wodnymi różnej
wielkości. W czasie oczekiwania na młode i w czasie ich wychowywania zbiorniki wodne i ich obrzeża stają się głównymi
terenami łowieckimi. Karlik drobny unika terenów rolniczych i użytkowanych przez człowieka. Kryjówki kolonii rozrodczych
znajdują się najczęściej w zewnętrznych szczelinach budynków, pokryciach dachowych i pustych ścianach, w ambonach
myśliwskich lub w dziuplach drzew i skrzynkach dla nietoperzy. Prawdopodobnie większość zwierząt zimuje w dziuplach.
Kolonie rozrodcze są bardzo liczne, nawet 300 samic. Narodziny odbywają się w drugiej połowie czerwca.
Karlik drobny ma bardzo zwrotny lot i poluje średnio na mniejszych przestrzeniach i bliżej roślinności. Polują pod zwieszającymi
się gałęziami nad zbiornikami wodnymi, w wąskich lukach wśród roślinności w lesie lub nad małymi zbiornikami wodnymi.
Pokarm to głównie muchówki, błonkówki i sieciarki. Średnia długość życia wynosi do 1,5 roku.

Borowiec wielki
Duży nietoperz o szeroko zaokrąglonych
uszach. Posiada krótkie, przylegające futro,
które na grzbiecie błyszczy rdzawoczerwono
zaś spód ciała jest jaśniejszy i matowy. Nagie
partie skóry są czarnobrązowe. Skrzydła
są długie i wąskie na końcach. Borowiec
wielki pierwotnie zasiedlał lasy liściaste.
Obecnie jego siedliskiem są zarówno lasy jak
i miasta, o ile jest w nich dostatecznie dużo
drzew albo latających owadów. Za letnie
kryjówki gatunku służą dziuple dzięciołów,
a w mniejszym stopniu dziuple innych
ptaków, usadowione na wysokości od 4 do 12 m.
Cechą charakterystyczną jest to, że wyszukuje dziuplaste drzewa przy brzegu lasu lub wzdłuż dróg leśnych. Borowce
wielkie łatwo przyzwyczajają się do skrzynek dla nietoperzy. Zimowiska tego gatunku to najczęściej dziuple o grubych
ścianach oraz szczeliny w budynkach i konstrukcjach podziemnych. Kolonie rozrodcze liczą 20-60 samic, a kolonie
samców są mniejsze i ich liczebność osiąga 20 osobników. Zwierzęta zebrane w kolonie produkują dużo ciepła,
co sprawia że są bardzo aktywne i można je z łatwością odnaleźć, dzięki dobrze słyszalnym odgłosom socjalnym.
Zimowiska w drzewach mogą liczyć nawet od 100 do 200 borowców wielkich.
Narodziny młodych następują od połowy czerwca a do połowy lipca dorosłe samice opuszczają kolonie rozrodcze.
Samica rodzi 1-2 młodych, choć rzadko zdarzają się trojaczki. Noworodki ważą 5 g, a w 22 dniu życia ich masa wynosi
już 21 g. Po czterech tygodniach opuszczają kryjówkę w pierwszych samodzielnych lotach. Borowce wielkie latają
z ogromna prędkością, nawet do 50 km/h) zaś lot jest prostoliniowy najczęściej na wysokości 10-50 m. Nad zbiornikami
wodnymi, łąkami i wzdłuż rzędów latarni można obserwować polowanie polegające na szybkim pikowaniu w czasie
chwytania ofiary.
Pokarm składa się głównie z muchówek, pluskwiaków, chruścików, chrząszczy i motyli. Na jesieni lub w ciepły zimowy
dzień borowce wielkie potrafią polować nawet w dzień. Średni wiek samicy dochodzi do 2,2 roku, a największa
udokumentowana długość życia to 12 lat.
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Myszołów
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Lilia złotogłów

Palecznik chiński

Miłorząb chiński

Magnolia purpurowa

Magnolia Siebolda

Duży nietoperz o długim,
szerokim pysku i długich,
szerokich uszach Futro
na grzbiecie jest brązowe
do czerwonobrązowego.
Tygrzyk paskowany
Spód ciała brudnobiały lub
beżowy zaś gardło i boki
szyi często żółtawe. Błona
szerokich skrzydeł jest
brązowa.
Nocek duży preferuje lasy
liściaste lub mieszane
o słabo porośniętym dnie. W lasach iglastych wybiera miejsca z ubogą warstwą podszytu i runa.
Poluje też na łąkach, pastwiskach i polach, zwłaszcza świeżo skoszonych lub tuz po żniwach. Nocek duży poluje
w szybkim i zwrotnym locie, zwykle na wysokości 1-2 metrów oraz z głową i uszami skierowanymi ku dołowi. Gdy
na podstawie szelestów zidentyfikuje ofiarę, zawisa w locie i uderza ofiarę. Owada najpierw przykrywa skrzydłami
a następnie łapie pyskiem. Duże owady zjada w miejscach odpoczynku zaś małe w spokojnym locie.
W lokalizowaniu ofiar z bliska nocek duży posługuje się dobrze rozwiniętym zmysłem węchu. Poluje przede wszystkim
na większe niż 1 cm, zamieszkujące podłoże stawonogi. Są wśród nich biegacze, wije, pająki czy larwy chrząszczy.
Kolonie rozrodcze najchętniej zakładają na dużych strychach a ilość samic w kolonii może wynosić od 50 do 1000.
Pojedyncze kolonie mieszczą się w piwnicach lub podziemnych tunelach. Młode rodzą się najczęściej w czerwcu
a masa noworodków waha się od 4 do 6,5 gramów. W wieku 5 tygodni maluchy odbywają pierwsze loty. Średni wiek
nocka dużego w kolonii rozrodczej wynosi od 2,7 do 4,9 lat. Najstarszy przedstawiciel tego gatunku dożył 25 lat.

Karlik malutki
Mały, brązowo ubarwiony nietoperz o trójkątnych uszach. Wierzch ciała ciemnobrązowy,
czasami także czerwonobrązowy. Spód ciała, żółtobrązowy czasem szarobrązowy. Nagie
partie skóry są czarnobrązowe, okolice oczu oraz wnętrze uszu wyraźnie rozjaśnione.
Miedzy nozdrzami nie ma pionowej zmarszczki skórnej. Brzeg błony lotnej często ma
wąska rozjaśniona krawędź. Błona ogonowa jest owłosiona tylko przy ciele.
Gatunek występuje na terenach miast i wsi, ale również spotkamy go w lasach i okolicach zbiorników wodnych. Karlik
malutki w dużym stopniu jest gatunkiem synantropijnym. Kryjówki letnie i kolonie rozrodcze znajdują się w szczelinach
budynków, zwykle za elewacjami lub w stropodachach. Grupy zimujących zwierząt wybierają podziemia, piwnice
i tunele.
Kolonie rozrodcze liczą zwykle 50-100 samic. Budynki z kryjówkami rozpoznamy po dużej ilości odchodów, którymi
nietoperze „znakują” terytorium. Przy dużych zimowiskach karliki malutkie roją się od maja do września, głównie jednak
w sierpniu. Dorosłe samce zajmują kryjówki godowe, do których za pomocą śpiewów godowych zwabiają samice.
W czerwcu, czasem w lipcu rodzi się 1-2 młodych., których masa waha się od 1-1,4 g. W dwudziestym dniu życia ważą
3,3 g. W wieku 4 tygodni staja się samodzielne i opuszczają kolonię rozrodczą. Lot karlika jest zwrotny, z częstymi
zakrętami. Zwykle w locie nietoperz patroluje liniowe struktury a ofiary łapie w szybkim manewrze w powietrzu. Bazę
żerową stanowią muchówki, ochotki lub muchy. Średnia długość życia to ok. 2 lat, a najstarszy karlik malutki żył 16 lat.

Gacek brunatny
Średniej wielkości nietoperz, o bardzo długich i delikatnych uszach, które
w zimie i podczas dziennego spoczynku składa do tyłu i chowa pod skrzydła.
Posiada długie, rzadkie futro na grzbiecie w kolorze brązowym z czerwonym
odcieniem, zaś ubarwienie brzucha zazwyczaj jest kremowe lub żółtawoszare.
Pyszczek jest zwykle jasnobrązowy z wydatnymi fałdami wokół nozdrzy. Gacek
brunatny jest typowym gatunkiem leśnym i dość chętnie występuje w buczynach.
Preferuje dwa typy kryjówek: w drzewach i w budynkach. Na drzewach zasiedla
wszelkie szczeliny, od odrastającej kory do naturalnych i kutych przez ptaki dziupli.
Populacja zasiedlająca drzewa zajmuje także chętnie skrzynki dla nietoperzy oraz
budki dla ptaków. Na poddaszach zwierzęta zajmują najczęściej szczeliny pomiędzy
cegłami, belkami i listwami, a także w dziurach pustaków czy za zewnętrznym
pokryciem ścian.
Kolonie rozrodcze, czyli skupiska samic gdzie na świat przychodzą i są wychowywane młode, liczy od 5 nawet do 50
samic i powstaje od kwietnie do września. Dojrzałość płciową gacki brunatne uzyskują w drugim roku życia. Ciąża trwa
60-70 dni zaś młode karmione są mlekiem przez 40-50 dni. Samica rodzi jedno młode na przełomie czerwca
i lipca. Masa nowonarodzonego gacka brunatnego osiąga 2,5 grama. Młode już w 4 tygodniu życia zaczynają regularny
trening mięśni skrzydeł i podejmują pierwsze próby lotów. W 6 tygodniu życia młode zwierzęta są już w pełni lotne.
Bazę pokarmową gacka brunatnego stanowią: średniej wielkości ćmy takie jak sówkowate, niesobki, oprzędnice
i miernikowce. Chętnie jada również pająki, kosarze, skorki i gąsienice. Główne strategie polowania tego gatunku to:
łapanie latających owadów w powietrzu za pomocą skrzydeł i ogona działających jak sieć oraz zbieranie owadów
zwykle z powierzchni roślin. Zwierzę traci dość dużo płynów przez błony lotne i uszy, toteż codziennie musi wypić od
2 do 5 gram wody, którą czerpie wprost z powierzchni zbiornika. Średnia długość życia gacka brunatnego to około
4 lata, zaś najstarszy udokumentowany osobnik tego gatunku, to samica, która dożyła 30 lat.

Błotniak łąkowy

Pomrów wielki

Mamutowiec

Nocek duży

dawidia chińska

Bielik

Grab

Żywiec cebulkowy

Tulipanowiec amerykański

Nocek Natterera
średniej wielkości nietoperz o długich uszach i wąskim
pysku. Biały lub szarobiały spód ciała ostro odgranicza
się od brązowego ubarwienia wierzchu. Ubarwienie
pyszczka jest jasne – cieliste. Błona ogonowa
jest wzmocniona, długą wygiętą w kształt litery
S ostrogą. Pomarszczona krawędź błony ogonowej
jest wyposażona w dwa rzędy zakrzywionych włosów.
Nocek Natterera zasiedla lasy i luźno zadrzewione
tereny takie jak parki i sady, a także brzegi zbiorników
wodnych. Dość rzadko wykorzystuje tereny całkowicie otwarte. Kryjówki letnie znajduje przede wszystkim
w dziuplach drzew i skrzynkach dla nietoperzy. Czasami bytuje też w budynkach gospodarczych – stodołach,
magazynach garażach. Kryjówki zimowe to najczęściej podziemia, których z Puszczy Bukowej jest sporo.
Kolonie rozrodcze liczą od 20 do 50 samic i kilka samców. Od początku lipca rodzą się młode o masie ok. 3,4
grama. W wieku 4 tygodni stają się samodzielne, a krótko potem rozpraszają się z kolonii w której się urodziły.
Nocki Natterera są bardzo zwrotnymi lotnikami.
Latają powoli, w szczególności w wąskich przesmykach, ale potrafią też zawisnąć w powietrzu. Zwykle poruszają
się w pobliżu roślin z powierzchni których zgarniają ofiary za pomocą błony ogonowej. Przypuszcza się, że
włosy na błonie ogonowej mogą działać jak narząd zmysłów. Pokarm w przeważającej części stanowią pająki,
kosarze, muchy, sezonowo chrząszcze, motyle, stonogi, wije. Nocki Natterera polują regularnie nad zbiornikami
wodnymi łapiąc chruściki czy widelnice. Najstarszy osobnik tego gatunku dożył 21,5 roku.

Karlik większy
Mały, dość jednolicie brązowo ubarwiony nietoperz. W lecie futerko grzbietu
jest czerwonobrązowe, po linieniu od końca lipca ciemnobrązowe z szarymi
końcami włosów. Błona ogonowa jest z wierzchu do połowy gęsto owłosiona.
Nagie partie skóry są ciemnobrązowe, skrzydła stosunkowo długie.
Karlik większy lubi naturalne siedliska leśne o bogatej strukturze: lasy
mieszane, olsy, wilgotne lasy liściaste, lasy iglaste i parki. Często w pobliżu
zbiorników wodnych. Ten typ środowiska to również teren łowiecki gatunku.
Jako kryjówki wykorzystuje szczeliny w korze drzew i dziuple, budki dla ptaków i budki dla nietoperzy.
Na kryjówki godowe karliki większe wybierają miejsca eksponowane: drzewa w alejach, domy wolnostojące
oraz wieże obserwacyjne.
Zimowiska znajdują w dziuplach drzew, szczelinach kory ale również w szczelinach budynków. Kolonie
rozrodcze liczą do 20 samic. Pod koniec maja lub na początku czerwca przychodzą na świat młode – głównie
bliźnięta. Pod koniec lipca kolonie rozpraszają się. Poluje w czasie szybkiego prostoliniowego lotu, często
wzdłuż dróg, przecinek czy brzegów lasów lub nad brzegami wód.
Pokarm to głównie niewielkie owady związane ze zbiornikami wodnymi: muchówki, chruściki, mszyce
i sieciarki. Szacuje się, że karliki większe żyją średnio 2,5 roku zaś rekordzista tego gatunku osiągnął wiek 12 lat.

Mopek
Średniej wielkości nietoperz o krótkim, zaokrąglonym
pysku. Futro jest gęste i jedwabiste, ciemne,
czarnobrązowe. Końce włosków na grzbiecie białawe
toteż nietoperz wydaje się przyprószony bielą. Posiada
szerokie, trapezowate, skierowane do przodu uszy,
na których u niektórych osobników na zewnętrznej
krawędzi występują małe klapki. Siedliskiem tego
gatunku są głównie różnego typu lasy, choć może
też występować w ogrodach i zakrzewieniach.
Na kryjówki letnie mopki wybierają powierzchnie za odstającą korą drzew, w szczelinach pni oraz w płaskich
skrzynkach dla nietoperzy. Na budynkach kryją się często za parapetami i elewacjami. Zimują w przestrzeniach
za korą drzew oraz w nieużywanych tunelach, bunkrach lub w ruinach.
Kolonie rozrodcze w budynkach mogą liczyć do 100 samic natomiast kryjówki w strukturach drzew z reguły
skupiają do 20 samic. Drzewne kryjówki potrafią być zmieniane nawet codziennie zaś kryjówki w budynkach
wykorzystywane są przez ciepłą połowę roku. Od połowy czerwca samice rodzą 1-2 młodych, które do
6 tygodni karmione są mlekiem.
W celu upolowania pokarmu wylatują z kryjówek o zmierzchu polując tuz nad koronami drzew a także pod
nimi lub wzdłuż obrzeży roślinności. Lot mopka jest bardzo szybki i zwrotny tuż nad roślinnością. Pokarm to
głównie motyle oraz niewielka ilość muchówek, małych chrząszczy oraz innych owadów latających. Długość
życia mopków to średnio 5-10 lat, a najstarszy odnotowany mopek liczył 22 lata.

