Rezerwat przyrody „Jeziorka Chośnickie”
Rezerwat przyrody „Jeziorka Chośnickie” o powierzchni 213,59 ha, został
uznany na mocy § 9 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP. z 1985 r., Nr 7,
poz. 60) w celu „zachowania w stanie naturalnym siedmiu jezior znajdujących się w
różnym stadium zarastania, torfowisk, zróżnicowanych borowych zbiorowisk leśnych
o charakterze naturalnym oraz lęgowych stanowisk żurawia i innych gatunków
ptaków chronionych”. Rezerwat znajduje się w powiecie bytowskim, gminie
Parchowo.
Rezerwat „Jeziorka Chośnickie” chroni kompleks ekosystemów, obejmujący
pozostałości dużego torfowiska wysokiego wraz z występującymi w jego granicach
siedmioma jeziorkami. Wokół jeziorek rozwinęły się płaty roślinności mszarnej, a na
całej kopule torfowiska - bory bagienne. W miejscach przesuszonych i na skrajach
torfowiska występują brzeziny bagienne. Torfowisko otoczone jest świeżymi borami
sosnowymi, rosnącymi na siedliskach borów i kwaśnych dąbrów. Wśród zwierząt,
najliczniej reprezentowaną gromadą są ptaki, w tym kilkadziesiąt objętych ścisłą
ochroną. Do gatunków takich należą m.in. orzechówka Nucifraga caryocatactes,
gatunek nieliczny w skali kraju, dzięcioł czarny Dryocopus martius, czy puchacz Bubo
Bubo oraz żuraw Grus grus, którego siedliska lęgowe uznano za cel ochrony
rezerwatu.
Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr
16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
103, poz. 1667).
Rezerwat jest udostępniony dla celów edukacyjnych i turystycznych.
W rezerwacie znajduje się ścieżka dydaktyczna (kładka drewniana o długości około
60m, znajdująca się w oddziale 28d. Ponadto udostępnione dla ruchu pieszego są
drogi leśne w oddziałach 27, 28, 40, 41, 42, 43.

Zbiorowisko z Nuphar lutea i pło mszarne na brzegu jeziora. Na pierwszym planie
mszar z przygiełka białą Rhynchospora alba (fot. M., J. Herbich)

Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum z bujnie rozwiniętym bagnem zwyczajnym
Ledum palustre i borówka bagienną Vaccinium uliginosum (fot. M., J. Herbich)

