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Jezioro w Drawieńskim Parku
Narodowym (73,89 ha, 7 m głęb. maksymalna). Przepływa przez nie rzeka Płociczna
, tu zaczynał się tzw. Sicieński Kanał wiodący wzdłuż jej doliny. Jezioro ma charakter
eutoficzny, okalają je szuwary trzcinowe. Od północy, przy źródliskach, występuje
rzadki w jeziorach regionu szuwar mannowy i płaty tataraku. Dno porasta bujna
roślinność podwodna złożona z rdestnic, wywłóczników, rogatków i moczarki. Na
tafli wody, zwłaszcza w zachodnim krańcu, bujnie rozwinęły się zbiorowiska
grzybieni białych i grążela żółtego. W miejscu, gdzie do jeziora wpływa Płociczna,
piaszczyste łachy atrakcyjne dla ptaków oraz dobrze zachowane płaty bagiennych
olsów.
Od północy i od południa misę jeziora okalają pasma łęgów olszowych. Ciekawe
przyrodniczo są zasilające jezioro źródliskowe wysięki u podnóża skarpy okalającej
akwen od północy. Na linii źródeł zachodzą żywe i interesujące procesy erozji
wstecznej, połączonej czasem z powstawaniem wykrotów drzew. Jest tu duże
skupienie gniazd perkoza. Rozległe i stosunkowo płytkie jezioro Sitno jest tzw.
jeziorem polimiktycznym, którego wody są aż do dna mieszane przez silniejsze
wiatry. Żyzność wód jest bardzo wysoka, wiele biogenów wnosi do jeziora Płociczna
z górnej części swojej zlewni. W konsekwencji latem na już głębokościach 2-3 m
zaczyna się strefa beztlenowa. Średnia przezroczystość wody osiąga zaledwie 1,3
m. Poziom wody jeziora w ciągu roku jest stabilny, wahając się najwyżej o 15 cm. W
rybostanie jeziora dominuje płoć, okoń, ukleja i leszcz. Towarzyszą im: wzdręga,
węgorz, szczupak, jazgarz, krąp, lin i różanka. W jeziorze występuje też troć
jeziorowa.
W pobliżu wschodniego krańca jeziora są rozległe, interesujące florystycznie łąki
(tzw. Północne Łąki), na skraju lasu rosną cztery pomnikowe dęby. Na północnym
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brzegu jeziora, na wysokiej skarpie, leżą pozostałości nieistniejącej wsi Sitno. W ich
pobliżu przebiega brukowana Droga Krępska , przy której usytuowany jest śródleśny
parking, a w okolicy - rośnie ładna sosna rzadkiej formy kołnierzykowatej, o
dachówkowato odstającej korowinie. Z drogi miejscami rozciąga się ładny widok na
jezioro.
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