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Krajobraz i flora Ziemi Koszalińskiej jako walory turystyczne* 

Ландшафт и флора Кошалинской области как туристские ценности 

Landscape and flora of Koszalin Country as touristic qualities 

W maju 1968 r. odbył się w Koszalinie jubi!euszowy zjazd 
przyrodniczy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody, 
na którym wygłoszono interesujące referaty na temat ochrony 
przyrody, walorów turystycznych Ziemi Koszalińskiej i jej 
znaczenia dla rewalidacji człowieka XX wieku zagrożonego 
licznymi schorzeniami (p. „Sylwan' 11/68). 

Poniżej zamieszczamy te referaty wraz z wypowiedzią 
mgra Alojzego Witkowickiego z Katowic, nawiązującą do re- 
feratu lekarzy Stanisława Szarmacha i Janiny Cieplikowej. 
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S pośród ziem Polski, Pomorze ostatnie uwolniło się z okowów lodo- 

wych. Gdy po ustąpieniu lodów przed około 10000 lat na południo- 

wych częściach Polski już rozwijała się roślinność, to na nasze tereny 
dopiero zaczęła wkraczać. A więc cechą krajobrazu naszego Pomorza jest 

młodość, a tereny młode mają bardziej urozmaicony krajobraz, a więc 

i duże zróżnicowanie siedlisk, w których istnieją warunki do osiedlania 

się i życia roślin o różnych wymaganiach ekologicznych. Drugą cechą 

naszego województwa jest otwarty teren, co umożliwiało i umożliwia 

przenikanie tu roślin zarówno ze wschodu jak i z zachodu. Wreszcie po- 

ważny wpływ na kształtowanie się krajobrazu, jak też i na jego szatę 

roślinną, wywiera sąsiedztwo morza. 
Przytoczone przyczyny powodują, że Pomorze, a więc i Ziemia Kosza- 

linska ma wiele cech różniących ją od pozostałych obszarów Polski 

i zalicza się do najbardziej malowniczych, a pod względem turystycz- 

nym najbardziej atrakcyjnych obszarów Polski. Pod względem kraj- 

obrazowym teren województwa koszalińskiego można podzielić na dwie 

wyraźne części: północną — Pobrzeże Słowińskie należące do pasa Nizin 
  

* Referat wygłoszony na Jubileuszowym Zjeżdzie Przyrodniczym Wojewódzkiego 

Komitetu Ochrony Przyrody przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ko» 

szalinie, w dniach 4 i 5 maja 1968 r. . 
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Nadmorskich, południową obejmujaca przewazajaca czesc .wojewodz- 
twa — Pojezierze Pomorskie. 

Pobrzeże Słowińskie to pas szerokości do kilkudziesięciu kilometrów 
ciągnący się wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Jest to płaski, lekko sfalowany 
teren moreny dennej urozmaicony fragmentami moreny czołowej, jak 
Góry Chełmowe (37 m n.p.m.) koło Koszalina i ROWOKA koło Smołdzina 
(115 m n.p.m.). 

Brzegi Bałtyku są przeważnie płaskie, tylko koło Jarosławca tworzy 
się niewysoki brzeg klifowy. Przechodzące w pobliżu wybrzeży prądy 
morskie nanoszą tu obficie materiały, toteż wzdłuż całego wybrzeża 
ciągną się wały wydm, które na terenie Narodowego Parku Słowińskie- 
go dochodzą do kilkudziesięciu metrów wysokości. Wydmy te utrud- 
niają odpływ wód lądowych, toteż za pasmem wydm brzegi są często 
zabagnione, pokryte łąkami lub podmokłymi zaroślami i olszynami. Te- 
reny takie występują szczególnie często przy ujściu licznych rzek i stru- 
mieni, które płynąc z Pojezierza przecinają pas Pobrzeża i przy ujściu 
tworzą rozległe torfowiska. Do większych rzek należą tu: Błotnica, 
Parsęta, Wieprza, Słupia, Żupawa i Łeba. Do osobliwości naszego wy- 
brzeża należą liczne, rozległe jeziora przybrzeżne powstałe z dawnych 
zatok morskich i oddzielone od morza często jedynie wąskim pasmem 
piaszczystej mierzei. Tak położone są jeziora Jamno, Bukowo i Kopań, 
a nieco szerszy pas lądu oddziela jeziora Wicko, Gardno i Łebsko. 

Największą osobliwością województwa koszalińskiego są niewątpli- 
wie rozległe, wysokie, wędrowne wydmy położone na mierzei Łebskiej. 
Wydmy te pod wpływem wiatrów przesuwając się stale w kierunku 
wschodnim, stopniowo zasypują las oraz jezioro Łebskie. Można tu 
obserwować wszystkie fazy zasypywania 1 zamierania lasu, a po przej- 
Ściu tego wału wydm wyłaniają się na jej zapleczu martwe szczątki 
drzew. Nawet na człowieku, który oglądał piaszczyste pustynie, wydmy 
łebskie pozostawiają niezatarte wrażenie. Wydmy te wraz z okalają- 
cymi jezioro Gardno i Łebsko bagnami i torfowiskami zostały wzięte 
pod ochronę jako Słowiński Park Narodowy. Są to tereny lęgu wielu 
interesujących gatunków ptactwa wodnego i błotnego. 

Na otaczających te jeziora bagnach i torfowiskach. zachowała się 
bogata roślinność wśród której spotyka się wiele gatunków chronio- 
nych, rzadko w Polsce spotykanych. Tu znaleźć można drobną malinę 
moroszkę (Rubus chamaemorus) należącą do reliktowych roślin północ- 
nych. Z innych ciekawych roślin należy wymienić zarośla krzewów 
woskownicy europejskiej (Myrica gale) oraz drobnej krzewinki wrzośca 
bagiennego (Erica tetralix). Obie te rośliny należą do elementu atlan- 
tyckiego, spotykane są tylko w wąskim pasie nadmorskim i w Słowiń- 
skim Parku Narodowym są już prawie u kresu ich wschodniego zasięgu. 
Z roślin elementu atlantyckiego należy jeszcze wymienić wiciokrzew 
pomorski (Lonicera peryclimenum) pnącz o pięknych pachnących kwia- 
tach, jedyną polską lianę, oplatającą drzewa często do znacznej wy- 
sokości. 

Wśród innych ciekawszych zespołów roślinnych Pobrzeża na uwagę 
zasługują słone łąki pod Kołobrzegiem. Występuje tu wiele gatunków 
rzadkich słonorośli jak obione szypułkowe (Obione pedunculata), so- 
lówka nadmorska (Suaeda maritima), karmnik nadmorski (Sagina mari- 
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tima), turzyca wyciągnięta (Carex extensa) i soliród zielny (Salicaria 
herbacea). Do niedawna na łąkach koło Kołobrzegu było jedyne stano- 
wisko derenia szwedzkiego (Cornus suecica), obecnie prawdopodobnie 
już nie istniejące. | 

Poza rozległymi torfowiskami naturalną szatą roślinną Pobrzeża są 
niewielkie lasy nie tworzące dużych kompleksów. 

We wschodniej części województwa wzdłuż morza na wydmach sza- 
rych ciągnie się pas lasów sosnowych. Położone na Pobrzeżu wzniesienia 
morenowe porastają lasy liściaste bukowe i dębowe jak np. Góry Bu- 
kowe pod Koszalinem. 

W miarę oddalania się od brzegu Bałtyku teren stopniowo wznosi 
się wyżej nad poziom morza, a powierzchnia staje się bardziej sialowa- 
na i nieznacznie przechodzi w Pas Wyżyn Pojezierza, który zajmuje 
przeważającą część województwa koszalińskiego. 

Pojezierze Pomorskie to pagórkowata wysoczyzna morenowa, na któ- 

rej zaznaczają się wysokie, długie wały moreny czołowej wyznaczające 

południowy zasięg ostatniego stadiału zlodowacenia. Niezwykle ma- 

lowniczy krajobraz Pojezierza urozmaicają liczne jeziora często oto- 

czone lasami oraz zawiła sieć rzek i strumieni płynących głębokimi pa- 

rowami. Znaczne różnice wysokości nawet na niewielkich odległościach . 

powodują, że krajobraz miejscami ma charakter krajobrazu podgórskie- 
go. Największą wysokość osiąga morena we wschodniej części woje- 

wództwa, lecz wzgórza przekraczające 200 m występują na całym obsza- 

rze. Najwyższym wzniesieniem województwa jest Góra Siemiężycka, 

położona na południe od Bytowa, o wysokości 256 m n.p.m. 

Na zapleczu moreny czołowej duże obszary zajmuje morena pagór- 

kowata, denna oraz piaszczyste wzgórza zandrowe usypane z materiałów 

osadzonych przez wody wypływające z topniejącego lodowca. 

W porównaniu z Pobrzeżem całe Pojezierze jest silnie lesiste i wy- 

stępują tu wielkie kompleksy leśne, jak Puszcza nad Drawą, Puszcza nad 

Gwdą, Bory Człuchowskie, które ciągną się od Szczecinka do Człucho- 

wa i dalej na wschodzie łączą się z Borami Tucholskimi. Duże obszary 

zajmują lasy ciągnące się przerywanym pasem od Białogardu na po- 

łudnie od Koszalina przez Polanów między Bytowem i Słupskiem aż do 

Lęborka. Przeważają tu lasy sosnowe, szczególnie na piaskach zandrów, 

natomiast na morenie czołowej występują lasy mieszane z licznym udzia- 

łem buka i dębu. Ogółem lasy zajmują w woj. koszalińskim ponad 340/0 

powierzchni co wysuwa nasze województwo na drugie miejsce po woj. 

zielonogórskim. | | 

Cale Pojezierze to wymarzone tereny turystyczne. Szczególnym pięk- 

nem odznaczają się okolice Złocieńca i Czaplinka, gdzie liczne jeziora 

leżą wśród wysokich wzniesień porośniętych lasami. Pod względem 

piękna krajobrazu z obszarem tym mogą rywalizować okolice Połczyna 

Zdroju — zwane Szwajcarią Połczyńską, nie ustępują im również okolice 

Polanowa, Żydowa i wielu innych. 
Wśród osobliwości florystycznych Pojezierza zasługują na szczegól- 

ną uwagę jeziora skąpożywne — oligotroficzne spotykane w Polsce je- 

dynie w woj. koszalińskim i częściowo w gdańskim. Ze względu na wy- 

stępującą w tych jeziorach roślinę lobelię jeziorną (Lobelia dortmanna) 

jeziora te nazywane są lobeliowymi. Oprócz lobelii w jeziorach tych 
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rosnie interesujacy paprotnik poryblin jeziorny (Isoetes lacustris) oraz 
brzeznica jednokwiatowa (Litorella uniflora). 

W lasach okolicy Czarnego Człuchowskiego mamy drugie co do wiel-- 
kości skupienie cisa (największe skupienie cisa występuje w Wierzch- 
lesie w woj. bydgoskim). 

Również w powiecie człuchowskim w pobliżu wsi Pakotulsko nad 
górną Brdą w starym lesie dębowo-bukowym znajduje się najśliczniejsza 
w Polsce kolonia kormorana czarnego. 

Przytoczone tu opisy tylko częściowo obrazują walory turystyczne 
województwa koszalińskiego. Poza turystyką pieszą i zmechanizowaną 

„astnieją w województwie piękne szlaki turystyki kajakowej. Do nich na- 
leżą Drawa, Rega, Radew i Parsęta, Studnica i Wieprza wreszcie Słupia 
i Łeba. Są to piękne szlaki kajakowe, na które zjeżdżają amatorzy tego 
pięknego sportu z całej Polski. 

Przegląd szaty roślinnej województwa byłby niekompletny gdyby 
uwzględnić tylko zbiorowiska naturalne. Zmiany jakie dokonane zostały 
działalnością ludzką spowodowały, że krajobraz w przeważającej części 
województwa ma charakter rolniczy. Monotonię uprawnych pól i zmelio- 
rowanych łąk urozmaicają przebiegające w różnych kierunkach zadrze- 
wione drogi i większe lub mniejsze skupienia drzew parkowych. Zadrze- 
wione drogi, tworzące często piękne aleje wpływają nie tylko na uroz- 
maicenie krajobrazu, ale odgrywają poważną rolę w regulowaniu klima- 
tu terenów rolniczych. 

Ważną rolę w krajobrazie rolniczym odgrywają również parki wiej- 
skie, zakładane zwykle przy dużych gospodarstwach rolnych. Ponieważ 
w województwie koszalińskim wielkie majątki zajmowały znaczne obsza- 
ry, toteż mamy tu ponad 570 dawnych parków podworskich. W parkach 
tych często spotyka się rzadko w Polsce spotykane drzewa obcego po- 
chodzenia oraz okazy starych drzew rodzimych. Parki te mogą więc sta- 
nowić bogate źródło rzadkich już zaklimatyzowanych materiałów do 
wszelkiego rodzaju nasadzeń przy zadrzewianiu ulic, osiedli i parków 
miejskich. Do najbardziej interesujących w województwie należą parki 
w Tychowie pow. Białogard, Bińczach pow. Człuchów, Cieszynie w pow. 
Drawsko, Leszczynie w pow. Kołobrzeg, Parsowie i Strzekęcinie w pow. 
Koszalin, Warcinie w pow. Miastko, w Tychowie pow. Sławno, Trze- 
biechowie w pow. Szczecinek, Lekowie i Połczynie Zdroju w pow. Świd- 
win, Buczku Małym i Starym Gronowie w pow. Złotów i wiele innych. 

Województwo koszalińskie odznacza się również wielkim bogactwem 
zachowanych tu starych zabytkowych drzew rodzimych. Spotkać je moż- 
na najczęściej w starych parkach, ale rosną też przy drogach, kościołach 
i w lasach. Dla przykładu można przytoczyć, że starych dębów o obwo- 
dzie ponad 500 cm rośnie na terenie województwa ponad 120, lip o po- 
dobnym obwodzie ponad 50, buków o obwodzie powyżej 400 cm mamy 
ponad 40. Są też jesiony, wiązy i topole o potężnych rozmiarach. 

W zakończeniu należy stwierdzić, że województwo koszalińskie pod 
względem piękna krajobrazu i boqactwa przyrody zajmuje jedno z pierw- 
szych miejsc wśród ziem polskich. 
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