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Rośliny zielne
W Drawieńskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie 924 gatunków roślin
naczyniowych z czego 55 podlega ochronie gatunkowej. Do największych
osobliwości botanicznych należą przede wszystkim rzadkie w Polsce: chamedafne
północna, której stanowisko, jedno z 9 w Polsce, jest wysunięte najdalej na
południowy zachód w Europie storczyk lipiennik Loesela i gatunki, które rzadko
wystepują w regionie, np. kopytnik pospolity, wiciokrzew pomorski i lilia złotogów i
kłoć wiechowata. Zainteresowanie botaników budzą np. storczyki, a wśród nich:
stoplamki, podkolan, kruszczyk błotny, rdzawoczerwony i szerokolistny, lipiennik
Loesela, gnieźnik leśny. Występują tu też cztery gatunki widłaków: spłaszczony,
goździsty, jałowcowaty i wroniec Szczególnie cenna jest, ginąca w innych regionach
Polski, flora typowa dla torfowisk, Nalezą do niej np.: żurawina błotna, wełnianki,
przygiełka biała, rosiczki, czermień błotna i bardzo rzadka chamedafne, torfowce,
mech płonnik, fiołek błotny i torfowy.
W lasach znajdziemy zawilce, ziarnopłon wiosenny, fiołki leśne, gajowca żółtego,
przylaszczkę, marzankę, perłówkę, miodunkę, oraz paprocie: paprotkę, orlicę,
narecznicę krótkoostną i inne. Dla lasów typowe są też: konwalia, konwalijka,
kokoryczka. Na pniach drzew rosną epifityczne mchy i porosty. W runie kwaśnych
buczyn dużo jest typowych dla tego ekosystemu mchów. W wilgotnych łęgach w
runie rośnie niecierpek pospolity. Na skrajach lasów barwnie kwitną tzw. gatunki
okrajkowe, np. groszek skrzydlasty, pszeniec gajowy, rzadka w Puszczy naparstnica
pospolita czy pospolity fiołek wonny. Zręby wśród lasów to kraina trzcinnika
piaskowego, wierzbówki kiprzycy, malin i jeżyn. Zupełnie inna jest flora sosnowych
borów: pomocnik baldaszkowaty, widłaki, borówka, śmiałek pogięty, mchy borowe,
wrzos, chrobotki to niemal wszystkie gatunki jakie można w nich spotkać.
Na poboczach dróg znajdziemy kwiaty piaskowych muraw: macierzanki, wrzos,
jasieńce, dziewanny, koniczynę polną, traganki piaskowe, przetaczniki kłosowe
goździki piaskowe i kropkowane i inne. Bardzo interesujące florystycznie są też
zagubione wśród lasów łąki; rosną na nich np.: turzyce, jaskry, goździk pyszny,
nasięźrzał pospolity i symbolizujące wiosną pierwiosnki.
Ciekawa jest flora wód Drawieńskiego Parku Narodowego. W jeziorach znajdziemy
rdestnice, rogatki, ramienice, moczarkę, grzybienie i inne. Typowe rośliny nurtu
rzeki to np. włosieniczniki i krasnorost hildenbrandtia. W szuwarach na brzegach
wód dominuje trzcina i turzyce, oprócz nich jednak w wilgotnych miejscach na
brzegach cieszą oczy kaczeńce, kosaćce i niezapominajki. Torfowiska porastają
niekiedy zwarte i rozległe szuwary mannowe, kłociowe, turzycowe lub trzcinowe.
Specyficzna jest flora dawnych cmentarzy i resztek dawnych osad. Typowe dla nich
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są np.: barwinki, przebiśniegi,orliki, bluszcz pospolity. Wśród roślin Parku są
efektowne i niepozorne, rzadkie i pospolite, lecznicze i trujące. Są takie, które były
tu zawsze i takie, które przywlókł człowiek dopiero w ostatnich latach. Wszystkie
one jednak składają się na bogactwo tego terenu
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