Jezioro Raduń gm. Choszczno
Choszczno
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jezioro Raduń – największy, bo liczący 106.8 ha
akwen wodny znajdujący się na terenie gminy
Choszczno. Długość rynny wynosi 3400 m,
szerokość 440 m, średnia głębokość 4 m, w
najgłębszym miejscu zmierzono 11,4 m, a cała linia
brzegowa ma 8450 m. Południowy brzeg
zdominowały lasy bukowo-dębowe i bagienne olsy.
Tu też zobaczymy m.in. kilkanaście pomnikowych
okazów drzew. Na północnej linii brzegowej
wybudowanych jest 60 kładek, którymi opiekuje się
Koło PZW nr 1 w Choszcznie. Tu odbywają się
wszystkie najważniejsze zawody wędkarskie, w tym
znane już w całej Zachodniej Polsce Regionalne
Zawody Wędkarskie Par „Choszczeńska Sobótka”.
Mniej więcej od połowy długości jeziora, także na
tym samym brzegu, znajduje się pole golfowe Modry
Las. Ten oddany do użytku w 2009 roku obiekt,
zaprojektowany został przez GAREGO PLAYERA i od
razu uznany został za najlepsze pole golfowe w
Polsce. Brytyjski Golf World Magazine kilkakrotnie
lokował go, w setce najpiękniejszych w Europie. W
2015 roku powiększył się o 9-dołkowe pole Orli Las.
Obecnie cały kompleks składa się z 27, wyjątkowo
uroczo wkomponowanych w rzeźbę terenu dołków,
a niektóre greeny dosłownie ocierają się o linię
brzegową jeziora. Na terenie Modrego Lasu
zobaczyć też możemy średniowieczne grodzisko.
http://atrakcyjnechoszczno.pl/szlak-trzech-jezior/
Raduń – jezioro na Pojezierzu Choszczeńskim, w
pasie Pojezierzy Zachodniopomorskich,
administracyjnie położone w gminie
Choszczno (powiat choszczeński, województwo
zachodniopomorskie). Jezioro znajduje się 2 km
od Choszczna, w niewielkiej odległości od drogi
wojewódzkiej nr 160.
Powierzchnia lustra wody Raduni wynosi 106,8 ha, a
jej linia brzegowa równa jest 8450 m[1].
Czysta woda, bogata flora i fauna zadecydowały o
wyznaczeniu na tym terenie ośrodków
rekreacyjnych, sportowych i turystycznych oraz
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infrastruktury usługowej i technicznej. Żyją tu
m.in. perkozy, kruki wodne, dzikie kaczki i łabędzie.
Wiosną można spotkać tu liczne stada czajek,
klucze dzikich gęsi oraz żurawi.
SZLAK TRZECH JEZIOR (zespół przyrodniczokrajobrazowy), to bardzo piękny kompleks wodny,
składający się z trzech polodowcowych jezior:
Klukom, Żeńsko, Raduń, połączonych jeszcze
bardziej urokliwymi kanałami. Ten szlak, o łącznej
długości ponad 10 km i powierzchni ponad 220 h,
jest obszarem bogatego występowania flory i fauny.
Kanały jak z dżungli
Płynąc kanałami łączącymi te jeziora, zauważmy jak
bardzo zróżnicowany jest to kompleks
krajobrazowy. Jeziora, przyległe torfowiska,
bagienne lasy, wywłóczniki, rogatki i bardzo
osobliwe podwodne łąki tworzone przez rdestnice,
chwilami przypominają spływ brazylijską dżunglą.
Na dodatek, cieki te otoczone są bagiennymi olsami,
które tworzą ostoję dla flory i fauny.
Udokumentowane jest, że na tym terenie znajduje
się ponad 30 gatunków roślin chronionych i sami
bez problemów zauważymy wspomniane już
grzybienie czy też okazy przytulii wodnej, kaliny
koralowej, przywrotnika połyskującego, łopianu
gajowego czy okrężnicy bagiennej. Na
przybrzeżnych kwiatach spotkać można rzadkie
motyle: paź królowej, czerwończyk nieparek czy
kilku odmian rusałek. Traszka, kumak i rzekotka, to
spotykane tam płazy. Bez problemów też
sfotografujemy zaskrońca, jaszczurkę zwinkę czy
padalca. Jeziora są również bardzo atrakcyjne dla
wędkarzy. Złowiono tu ponad 20-kilogramowe okazy
suma, karpia i tołpygi oraz nieco mniejsze
szczupaka i sandacza. Nie brakuje też leszczy, linów
i wszędobylskiej płoci. Na miłośników obserwacji
ptaków czeka ich ponad 60 gatunków, w tym m.in.:
perkozy, czaple, bociany, łabędzie, gągoły, kilka
odmian kaczek, derkacze, dzięcioły czarne i zielone,
a przede wszystkim barwne zimorodki. Sarny,
jelenie i dziki, to nic rewelacyjnego, ale jak będziemy
się cicho zachowywać, to może uda się nam
wypatrzyć wydrę, borsuka, bobra czy jenota. W tych
rejonach leśnicy widywali też szopy pracze, a przy
południowym brzegu jeziora Klukom spotkać
możemy wygrzewające się w słońcu żółwie
czerwonolice.
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