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TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY

WSTĘP
Turystyka i rekreacja po terenach leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znajduje coraz więcej
zwolenników. Ruch turystyczny w Parku jest także wynikiem pewnego rodzaju mody na turystykę
kwalifikowaną zarówno codzienną jak i weekendową, szczególnie pieszą i rowerową, narciarstwo
biegowe, konną, turystykę przyrodniczą specjalistyczną np. fotograficzne safari.
Najwłaściwszymi formami turystyki, mającymi największe szanse rozwoju w przyszłości są formy turystyki
o orientacji ekologicznej, polegające na świadomym korzystaniu z zasobów przyrody, podparte wiedzą
z zakresu ochrony przyrody, znajomością procesów w niej zachodzących oraz racjonalnym korzystaniu
z jej zasobów. Chcąc zachęcić do poznawania przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
przygotowaliśmy 5 tras wędrówek przyrodniczych, tym razem po północnym kompleksie TPK. Jest to
odpowiedź na coraz większe zainteresowanie mieszkańców Rumi, Redy, Wejherowa i Szemudu przyrodą
terenów leśnych wchodzącymi w skład północnego kompleksu Parku.
Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym można korzystać ze znakowanych szlaków turystyki pieszej
oraz innych szlaków turystyki kwalifikowanej. Turystom pragnącym spędzić czas bardziej aktywnie
polecamy ścieżki rowerowe. Najdłuższa z nich Wejherowo – Gdynia − Gdańsk prowadzi przez
najciekawsze pod względem przyrodniczym i kulturowym obszary Parku. Ze względu na długość ścieżki
zaplanowano możliwość wcześniejszych zjazdów do Redy, Rumi, Gdyni, tak by bez pośpiechu można
było pokonać trasę w ciągu dwóch lub trzech kolejnych wypraw rowerowych. W czasie wycieczek warto
skorzystać z folderów i map Parku dostępnych w siedzibie TPK oraz księgarniach.
Zapraszamy na trasy wędrówek i zachęcamy do poznawania przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Z turystycznym pozdrowieniem
pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) jest jednym z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce, utworzony
w 1979 roku na powierzchni 19 930 ha (otulina 16 542 ha). Celem utworzenia Parku była ochrona
porośniętej lasem północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej
strefy krawędziowej rozciągającej się od Wejherowa po Gdańsk.
W zachodniej, wysoczyznowej części TPK przeważają połacie falistej moreny dennej, z lokalnymi
spiętrzeniami czołowomorenowymi. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz
kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, Zawiat,
Okuniewko, Długie - niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu
zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność licznych głazów narzutowych.
W części wschodniej i północno-wschodniej Parku dominuje krajobraz strefy rozcięć erozyjnych krawędzi
wysoczyzny, którego cechą charakterystyczną jest gęsta sieć różnej wielkości dolin, często wielokrotnie
rozgałęzionych. Większe doliny mają wyraźnie płaskie dno, deniwelacje terenu sięgają miejscami ponad
80 m, a nachylenie zboczy przekracza często 40 stopni. Ten typ rzeźby terenu, wytworzony w warunkach
istnienia wiecznej zmarzliny przez wody spływające z ustępującego lądolodu oraz pochodzące
z wytapiania brył martwego lodu, należy do wyjątkowych w skali całego Niżu Europejskiego. Dnem wielu
dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie Parku, np. Cedron, Zagórska Struga,
Cisówka, Kacza, Swelinia, Potok Oliwski i Strzyża.
Około 90% powierzchni TPK zajmują lasy, co w połączeniu z charakterystyczną rzeźbą terenu decyduje
o niepowtarzalnym krajobrazie Parku. Pod względem botanicznej klasyfikacji największy udział
powierzchniowy w Parku mają zbiorowiska kwaśnej buczyny niżowej, mniejszy − żyzna buczyna niżowa
i lasy bukowo-dębowe. Niewielkie z reguły i rozproszone fragmenty terenu zajmują grądy, łęgi, bory bagienne i brzeziny bagienne. Szczególnie cennymi elementami środowiska w TPK są skąpożywne jeziora
z florą lobeliową, torfowiska wysokie, wilgotne łąki, wysięki z roślinnością młak, ziołorośli i źródlisk, zaś ze
zbiorowisk leśnych − podgórski łęg jesionowy. Do wartościowych obiektów należą też pomaturalne łąki
kośne w dolinach, przyczyniające się do wzbogacenia krajobrazu i flory Parku.
W ramach konserwatorskiej ochrony przyrody na terenie Parku utworzono: 10 rezerwatów przyrody: „Lasy
w Dolinie Strzyży”, „Wąwóz Huzarów”, „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Zajęcze Wzgórze”, „Łęg nad Swelinią”,
„Kacze Łęgi”, „Cisowa”, „Pełcznica”, „Lewice” i „Gałęźna Góra” oraz 171 pomników przyrody (105 drzew
i 66 głazów).
Na południowym krańcu TPK i jego otuliny powołany został na powierzchni 381 ha zespół przyrodniczokrajobrazowy „Dolina Strzyży”. Na obszarze Parku utworzono również 12 użytków ekologicznych,
zaś w otulinie kolejne 8. Tą formą ochrony objęto, między innymi, dużą kolonię lęgową mewy śmieszki
w rejonie wsi Bojano.
W granicach Parku wyznaczono trzy specjalne obszary ochrony siedlisk NATURA 2000: Biała (PLH 220016),
Pełcznica (PLH 220020) oraz Bezlist koło Gniewowa (PLH 220102) o łącznej powierzchni około
720 hektarów.
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WĘDRÓWKA NR 1
Wejherowo – rezerwat „Gałęźna Góra” – Wejherowo
Wejherowo (młyn na Cedronie) – Cedron – pomnik Teodora Bolduana – rezerwat „Gałęźna Góra” –
Grodzisko na Gałęźnej Górze – Wejherowo (ul. Marynarki Wojennej)
Długość trasy: 4,5 km
Czas przejścia: około 2,5 h
Początek ścieżki znajduje się przy
starym młynie na potoku Cedron.
Ruszamy spod kapliczki stojącej
w bezpośrednim sąsiedztwie młyna.
Została ona ustawiona przez mieszkańców młyna jako dziękczynienie za
szczęśliwy powrót z zawieruchy
wojennej.
Pierwszy odcinek naszej ścieżki
liczący około 1,7 km biegnie wraz
z czerwonym szlakiem turystycznym
PTTK oraz czarnym szlakiem nordic
walking.
Wędrujemy wzdłuż potoku Cedron,
który bierze swój początek z jeziora
Wyspowo koło Nowego Dworu
Wejherowskiego. Potok ten nazywany był kiedyś rzeką Białą. Nazwa
potoku została zmieniona dla upamiętnienia potoku Cedron z Ziemi
Świętej, płynącego w dolinie pomiędzy
wzgórzem
świątynnym
w Jerozolimie a Góra Oliwną. Według
podań nazwę tę nadał potokowi
założyciel Wejherowa – Jakub Wejher
w okresie tworzenia Kalwarii
Wejherowskiej.

Kapliczka przy młynie na Cedronie

D.O.

Po lewej (wschodniej) stronie ścieżki
rozciągają się drzewostany mieszane, znajdujące się już w granicach
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Spośród gatunków drzew
D.O.
Naturalne korytu Cedronu
iglastych możemy tu zobaczyć sosny
zwyczajne i nieliczne modrzewie europejskie, gatunki liściaste reprezentowane są przez buki zwyczajne i dęby
bezszypułkowe. Po prawej (zachodniej) stronie wzdłuż potoku rozwinął się tak zwany łęg olszowy, czyli drzewostan
zbudowany niemalże wyłącznie przez olchę czarną.
Między naszą ścieżką a potokiem napotykamy na niewielkie płaty zarastających siedlisk łąkowych. Możemy tu
podziwiać przepięknie kwitnącą od czerwca do sierpnia wierzbówkę kosmatą oraz ostrożenia warzywnego,
krwawnicę pospolitą, jasnotę plamistą i poziewnika pstrego. Na roślinności łąkowej przesiadują często rożne gatunki motyli i trzmieli. Jednymi z najczęściej tu spotykanych gatunków motyli są bielinek bytomkowiec oraz rusałka
osetnik; spośród trzmieli widujemy tu trzmiela ziemnego i trzmiela kamiennika.
4
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Zbliżamy się do miejsca, w którym możemy podziwiać naturalny charakter koryta Cedronu. Stańmy na chwilę i
popatrzmy, jak meandruje potok, którego nurt zatacza szerokie łuki. Wzdłuż brzegów koryta dostrzec można olchy
czarne, rosnące w charakterystycznych kępach.
Docieramy do infrastruktury Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni – jest to jedna ze studni
głębinowych ujmujących i przekazujących wodę do Stacji Uzdatniania Wody „Cedron”, położonej przy ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie. Ujmowana woda, pochodząca z utworów czwartorzędowych i trzecio-rzędowych,
charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym i jest bezpieczna bakteriologicznie.
Cicha wędrówka wzdłuż Cedronu może zaowocować obserwacją jednego z najmniejszych przedstawicieli świata
ptaków w Europie – strzyżyka. Trudno jest go wypatrzeć – zazwyczaj przemyka gdzieś niziutko przy ziemi.
Jednakże trochę cierpliwości i ciszy, a powinno nam się udać dostrzec małą brązową kulkę z zadartym ogonkiem.
Strzyżyki możemy obserwować na naszej ścieżce przez cały rok.
Wiosną i latem będą to ptaki, które gniazdują na tym obszarze –
większość z nich jesienią odleci do Europy Zachodniej. Tylko
nieliczne podejmą ryzyko zimowania – do nich dołączą również
ptaki z północy i wschodu, które również spróbują przetrwać u
nas zimę.

Strzyżyk

Pluszcz

6

D.O.

Zimą zaś może nam się udać dostrzec pluszcza – wyjątkowy
gatunek o wyjątkowych przystosowaniach. Głównym składnikiem
diety pluszczy są drobne bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki i
owady). W czasie żerowania ptak nurkuje na dno potoku i często
przemieszcza się w poszukiwaniu pokarmu, biegając po dnie.
Niesamowite są przystosowania morfologiczne, anatomiczne i
fizjologiczne ptaków tego gatunku do specyficznego trybu życia,
jaki prowadzą. Nurkowanie ułatwiają pluszczowi opływowy kształt
ciała oraz upierzenie, które ptak natłuszcza specjalną olejową
wydzieliną gruczołu kuprowego, rozprowadzaną za pomocą
dzioba, wzmacniając w ten sposób nieprzemakalność piór. Ptak
przemieszcza się pod wodą, pomagając sobie intensywną pracą
skrzydeł i chwytaniem kamyczków stopami, uzbrojonymi w ostre
pazurki. Potrafi efektywnie wyszukiwać bezkręgowce, odwracając
dziobem drobne kamyki w potoku, oraz całkiem sprawnie pływać
pod prąd. Nozdrza podczas nurkowania zamykane są za pomocą
specjalnych płatków skóry, co chroni je przed zalaniem wodą. Oczy
zabezpieczają przezroczyste błony (tak zwana migotka albo trzecia powieka). Krew pluszczy jest
bogata w hemoglobinę, czyli białko
odpowiedzialne za wiązanie tlenu, co
umożliwia im dłuższe pozostawanie
pod wodą. Łatwiejszemu nurkowaniu
sprzyja również porównywalnie
cięższy niż u innych ptaków układ kostny. Obserwowane nad Cedronem
pluszcze to osobniki pochodzące z
południowej Skandynawii, które
spędzają zimę, między innymi w
północnej Polsce.

A.G.

Podczas
dalszej
wędrówki
skoncentrujmy uwagę na zboczu po
lewej (wschodniej) stronie naszej
ścieżki. Na pniu stojącej blisko ścieżki

olchy czarnej uważne oko dostrzeże wspinający się po nim pęd ciekawego gatunku flory – bluszcza pospolitego.
Gatunek ten ma formę pnącza, czyli rośliny charakteryzującej się długą i wiotką łodygą, która wymaga podpory, by
mogła się wspinać do góry, do światła. Jest to jedyne pnącze w naszej florze o zimozielonych liściach, stanowiąc tym
samym ciekawy aspekt w krajobrazie zimowego, pozbawionego liści lasu.
Spójrzmy również na drzewostan po wschodniej stronie ścieżki – uważne oko dostrzeże wzrost udziału drzew liściastych
w drzewostanie, w tym głównie buka pospolitego. Przy drodze wypatrzymy również pojedyncze graby pospolite.
Zbliżamy się do śródleśnej polany, na której znajduje się samotne wybudowanie. Czas na chwilę odpoczynku –
skorzystajmy ze znajdującej się na stoku wiaty. Warto tu przysiąść i rozejrzeć się wokół. Może uda się nam
wypatrzeć gniazdującą w pobliżu pliszkę siwą. Jest to gatunek blisko związany z człowiekiem – swoje gniazda
umieszcza często w szczelinach murów, pod dachami lub mostami.
Opuszczamy czerwony szlak PTTK i
ruszamy drogą na zachód w stronę
rezerwatu „Gałęźna Góra”. Przechodzimy przez Potok Cedron. Spójrzmy
na dobrze wykształ-cony wzdłuż
strumienia łęg olszowy – kępy olch
czarnych wyrastają wzdłuż brzegów
koryta Cedronu i jego bocz-nych
dopływów. Na poboczu drogi, przy
mostku kwitną nawłocie późne. Jest
to jeden z gatunków flory określany
mianem gatunku inwazyjnego, czyli
gatunku występującego poza granicą
swojego natu-ralnego zasięgu i
wykazującego w nowym siedlisku
silną ekspansywność. Tym samym
gatunki inwazyjne konkurują z Nawłoć późna – gatunek inwazyjny
gatunkami rodzimymi i mogą doprowadzić do ich eliminacji.

D.O.

Ostrożnie wychodzimy na szosę z Wejherowa do Szemudu. Zachowując dużą ostrożność przemieszczamy się
lewym poboczem około 100 metrów na południe, przekraczamy szosę i wchodzimy w ścieżkę prowadzącą do
rezerwatu. Mijamy tablicę z informacją o rezerwacie i szlaban.
Po lewej (południowej) stronie naszej ścieżki, na zboczach wzgórz w niewielkich wąwozach znajdują się źródliska, czyli
samoczynne wypływy wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. Towarzyszą one nam przez kilkadziesiąt metrów – woda
ze źródlisk spływa na dno sąsiadującego ze ścieżką wąwozu. Dostrzeżemy tu ślady tak zwanego tarzawiska dzików. Jest
to miejsce, gdzie zwierzęta te zażywają
błotnych kąpieli, mających ogromne
znaczenie dla ich zdrowia. Podczas
tarzania się błoto oblepia ich skórę,
następnie wysycha i jest ścierane przez
dziki w czasie tak zwanego czochrania
się o pnie drzew – w ten sposób razem z
błotem usuwane są również pasożyty
skóry tych zwierząt.
Docieramy do pomnika Teodora
Bolduana – burmistrza Wejherowa
zamordowanego w tym miejscu przez
faszystów w 1939 roku. W pobliżu
pomnika znajduje się mała ławeczka –
przysiądźmy na chwilę i wspomnijmy
Pomnik burmistrza Bolduana

D.O.
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okrutną historię tych ziem. W pobliżu pomnika znajduje się mała ławeczka – przysiądźmy na chwilę i wspomnijmy
okrutną historię tych ziem.
Wędrujemy ścieżką wzdłuż granic
rezerwatu, która zaznaczona jest
zielonymi pasami na drzewach.
Jesienią bez problemu wypatrzymy tu
ciekawe grzyby – koralówki.
Najczęściej wyrastają one na poboczu
ścieżki, od strony źródlisk. Koralówki
to grupa trudnych do rozróżnienia
gatunków grzybów o charakterystycznej (przypominającej koral) plesze.

Przedstawiciel koralówek

D.O.

Przed
nami
odcinek
trudny
orientacyjnie. Skręcamy ze ścieżki na
prawo (na północ), wchodzimy na
obszar rezerwatu przyrody „Gałęźna
Góra” i wspinamy się wąwozem na
sam grzbiet wyniesienia morenowego.
Rezerwat został utworzony w 1990
roku na powierzchni około 34 ha.
Chroni on dobrze zachowane
zbiorowiska leśne, w tym głównie żyzną
buczynę pomorską, kwaśną buczynę
niżową oraz rzadkie gatunki roślin.
Żyzna buczyna pomorska pokrywa
głównie wierzchowinę wzniesień
morenowych, fragmenty ich zboczy
oraz dna dolinek erozyjnych.
Gatunkami roślin, pozwalającymi na
identyfikację tego zbiorowiska są
żywiec cebulkowy, kostrzewa leśna
oraz perłówka jednokwiatowa.

Kwaśna buczyna niżowa występuje
głównie na zboczach wzniesień
Buczyna na Gałęźnej Górze
D.O.
morenowych. Gatunkami roślin, które
umożliwią nam rozpoznanie zbiorowiska są: kosmatka owłosiona, siódmaczek leśny i turzyca pigułkowata. Buczyna
kwaśna występuje tutaj w dwóch postaciach: postać typowa charakteryzuje się skąpym runem trawiasto-mszystym
i zalegającą często grubą warstwą ściółki z liści bukowych; postać nerecznicowa (paprociowa) charakteryzuje się
występowaniem w runie paproci – zachyłki trójkątnej.
Flora rezerwatu liczy około 250 gatunków, spośród których 9 podlega ochronie częściowej (centuria pospolita,
gnieźnik leśny, listera jajowata, podkolan zielonawy, podrzeń żebrowiec, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko,
widłak jałowcowaty, widłak wroniec). Na uwagę zasługuje występowanie tu wielu roślin rzadkich (w tym bardzo rzadkich mchów), reliktowych i górsko-podgórskich. Aż 19 gatunków w rezerwacie znajduje się na liście ginących i
zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski: czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, jaskier
kaszubski, konietlica łąkowa, kostrzewa leśna, listera jajowata, manna gajowa, podkolan zielonawy, podrzeń
żebrowiec, przetacznik górski, rzeżucha leśna, storczyk plamisty, szczaw gajowy, świetlik błękitny, wawrzynek
wilczełyko, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, wyka leśna i żywiec cebulkowy.
Lasy w rezerwacie charakteryzują się dojrzałym wiekiem – nie brakuje tu drzew starych, dziuplastych, usychających i
ulegających naturalnemu rozkładowi. Zróżnicowanie wiekowe drzewostanów warunkuje występowanie szeregu ciekawych
8

gatunków zwierząt. Spośród ptaków spotkamy tu siniaka – leśnego
gołębia gniazdującego w naturalnych dziuplach lub dziuplach
wykutych przez dzięcioła czarnego; wiosną usłyszymy również
śpiewającą muchołówkę małą – typowy gatunek starych buczyn.
Na ziemi leżą masywne kłody, które rozkładając się tworzą siedlisko
życia dla mchów, porostów i wielu gatunków owadów.
Na obszarze rezerwatu znajdują się również pozostałości
wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska
kurhanowego. Gród wzniesiony został na przełomie X i XI wieku
i funkcjonował do wieku XII, kiedy to został zniszczony, prawdopodobnie podczas napadu. Grodzisko ma kształt
czworoboczny z zaokrąglonymi rogami i pojedynczym
pierścieniem wału. W czasie jego wznoszenia wykorzystano naturalne warunki terenowe, tak aby zmaksymalizować walory
obronne grodu. Zlokalizowane ono zostało na wzniesieniu, na
wysokości 102 metrów n.p.m. Dobrze widoczne w terenie są
wały grodziska zwłaszcza od strony południowej i zachodniej.
Zostały one usypane w taki sposób, aby stanowiły przedłużenie
stoków, co spowodowało, że grodzisko było i jest trudnodostępne
ze wszystkich stron z wyjątkiem północnej. Tego typu grodzisko
klasyfikuje się do grupy grodzisk wyżynnych – nie były one
sypane od podstaw (jak w przypadku tak zwanych grodzisk nizinnych), ale w czasie ich wznoszenia wykorzystywano naturalną
rzeźbę terenu zwiększającą walory
obronne. W czasie prowadzonych tu
powierzchniowych badań archeologicznych znaleziono fragmenty naczyń,
które pozwoliły datować grodzisko na
okres wczesnego średniowiecza.

Siódmaczek leśny

D.O.

W pobliżu grodziska zlokalizowane są
pochówki kurhanowe, datowane na ten
sam okres, co grodzisko, co świadczy o
tym, że było to miejsce pochówku
mieszkańców grodu na „Zamkowej
Górze”. W czasie prowadzonych przed
wojną badań na cmentarzysku zlokalizowano 25 kurhanów okrągłych lub
czworobocznych zaokrąglonych o wysokości 1,5 metra i średnicy 6 metrów. W
czasie prac archeologicznych rozebrano Cmentarzysko kurhanowe w rezerwacie
D.O.
10 kurhanów i odkryto w nich, między
innymi, noże w pochwie skórzanej z brązowym okuciem, krzesiwo, osełkę, okucia pasa oraz tak zwany kabłączek – ozdobę
kobiet słowiańskich, przyczepianą do nakrycia głowy. Do naszych czasów zachowało się tylko 5 kurhanów.
Kierujemy się ścieżką na północ i po paru minutach opuszczamy obszar rezerwatu. Wychodząc poza granice
rezerwatu możemy od razu dostrzec różnice w wyglądzie drzewostanów w rezerwacie oraz w lasach, w których
prowadzona jest gospodarka leśna. W lasach gospodarczych w wyniku intensywnej gospodarki leśnej brakuje
często drzew starych, które oferują miejsce gniazdowania dla wielu gatunków ptaków oraz wystarczającej masy
martwych drzew, które tworzą środowisko życia dla grzybów, mszaków oraz owadów.
Po 15 minutach marszu docieramy do ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie w pobliże przystanku autobusowego,
skąd autobusem nr 7 możemy dojechać do dworca PKP.
9
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WĘDRÓWKA NR 2
Szemud – Okuniewo – Szemud
Szemud (ul. Myśliwska) – Rodówko – sosnowy bór bagienny (oddział 225 b leśnictwa Kamień) – Okuniewo
– pomniki przyrody nr 95 i 814 (głazy narzutowe) – użytek ekologiczny „Okuniewskie Łąki” – Szemud (ul.
Myśliwska)
Długość trasy: 6,0 km
Czas przejścia: około 3 h
Naszą wędrówkę rozpoczynamy przy kapliczce w Szemudzie, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej
i ulicy Klonowej. Przy kapliczce rosną stare jawory, na korze których dostrzeżemy mszaki – niewielkie rośliny
wykorzystujące pnie drzew jako podłoże, na którym żyją. Mocują się na nim za pomocą chwytników, czyli
nitkowatych wyrostków służących mszakom (ale również glonom i grzybom) właśnie do przytwierdzania się do
podłoża oraz pobierania z niego wody i soli mineralnych. Jednakże mszaki rosnące na drzewach nie pobierają wody
z tkanek drzewa (nie są więc pasożytami), ale wychwytują ją z rosy, mgły i deszczu. Często osiedlają się one na
korze w tych miejscach, w których po opadach cienką strużką spływa woda – występują więc w szczelinach i
wszelkich innych nierównościach kory.
Ulicą Myśliwską zbliżamy się do ściany lasu, wzdłuż której przebiega granica Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Zachowajmy uwagę – droga ta (choć gruntowa) dopuszczona jest do ruchu kołowego. Na najbliższym rozwidleniu
dróg zauważymy duże głazy narzutowe, na których umieszczono oznakowanie turystyczne. My skręcamy w lewo w
kierunku Grabowca i kierujemy się za zielonymi znakami trasy nordic walking wyznakowanej przez gminę Szemud.
W czasie wędrówki zwróćmy uwagę na pobocze drogi. Na skarpach powstałych w wyniku poszerzenia drogi również
rozpanoszyły się mszaki. Bez trudu znajdziemy tutaj płonniki – jedne z najliczniejszych mszaków w naszych lasach.
Po chwili wychodzimy na polanę i
zabudowania
Rodówka
administracyjnie należącego do
wsi Grabowiec. Zachowała się
tutaj (niestety już w bardzo złym
stanie) chałupa o konstrukcji
szkieletowej ryglowej. Jest to
konstrukcja nośna ściany w
postaci szkieletu ze słupów
drewnianych, połączonych na
różnych wysokościach poziomymi
belkami,
zwanymi
ryglami.
Przestrzenie
pomiędzy
elementami
drewnianymi
wypełniono gliną. Chałupa ta jest
przykładem tradycyjnych form Chałupa w Rodówku
D.O.
budownictwa kaszubskiego na
tym terenie, których niewiele zachowało się w północno-wschodniej części Parku i jego otuliny. Ludność kaszubska
zamieszkująca ten rejon identyfikuje się z grupą etniczną Lesoków. Tradycyjna w tej części Kaszub zagroda
wielobudynkowa składała się z budynku mieszkalnego oraz dwóch budynków gospodarczych: obory i stodoły. Nieco
biedniejsze zagrody składały się tylko z dwóch budynków: mieszkalnego i gospodarczego będącego połączeniem
obory i stodoły. Zagrody szlacheckie w zasadzie nie różniły się od zagród gburskich (chłopskich), były tylko nieco
większe.
Przechodzimy przez wieś kierując się prosto na wschód za zielonymi znakami szlaku nordic walking – po prawej
(południowej) stronie ujrzymy słup z platformą pod gniazdo bociana białego, który został tu specjalnie ustawiony przez
10
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mieszkańców. Warto również zwrócić uwagę na drewniany płot
tego gospodarstwa – uważny obserwator dostrzeże porastające
go porosty, organizmy będące przykładem współżycia glonów z
grzybami. Najliczniej występującym tu gatunkiem jest pustułka
pęcherzykowata, ale oprócz niej występuje tu tarczownica
bruzdkowata, mąkla tarniowa a nawet pojedyncze plechy
brodaczki.
Mieszkańcy tego gospodarstwa o miłej nazwie „Na wysokiej
górce” realizują działania z zakresu edukacji ekologicznej.
Zorganizowane grupy mogą skorzystać tu z noclegu i cyklu zajęć
przedstawiających przyrodę i geologię okolic.
Wchodzimy do lasu i skręcamy w prawo (na południe).
Poruszamy się szeroką leśną drogą. Po chwili po lewej stronie
dostrzeżemy słupek z numeracją podziału obszarów
leśnych (tak zwany słupek oddziałowy). Las podzielony jest
na prostokąty, zwane przez leśników oddziałami. Mają one
swoje unikalne numery, które umieszczone są na kamiennych
słupkach oddziałowych. Wybierając się na spacer zaopatrzmy
się w mapę z naniesionymi numerami oddziałów. Będziemy
wtedy mogli, korzystając z numeracji słupków oddziałowych,
dokładnie zlokalizować miejsce swojego pobytu.
Wędrujemy dalej korzystając z oznakowania zielonego szlaku
nordic walking – po przejściu około 300 metrów po lewej stronie
Bogaty świat porostów
D.O.
ujrzymy gniazdo mrówki rudnicy, czyli mrowisko. Rudnice to
gatunek występujący pospolicie w naszych lasach, zwłaszcza z dużym udziałem drzew iglastych. Swoje
charakterystyczne kopce budują często przy pniach drzew w miejscu przynajmniej częściowo nasłonecznionym.
Pamiętajmy zawsze o wyjątkowej roli tych mrówek w leśnych ekosystemach. To one właśnie regulują liczebność
różnych gatunków owadów leśnych oraz, usuwając szczątki martwych zwierząt, pełnią funkcję „czyściciela” lasu.
Dochodzimy do skrzyżowania
dróg leśnych – wybieramy drogą
na wprost, cały czas za zielonymi
znakami nordic walking. Po około
500 metrach po lewej stronie
dostrzeżemy dobrze widoczne
przejaśnienie w lesie – to obszar
tak zwanego sosnowego boru
bagiennego, zbiorowiska leśnego występującego z reguły na
niewielkich powierzchniach silnie
uwilgoconych torfowisk wysokich.
Drzewostan jest tu zbudowany
głównie z sosny zwyczajnej oraz
brzozy omszonej, a w warstwie
D.O.
runa dostrzeżemy osiągającą metr
Bór bagienny
wysokości krzewinkę – bagno
zwyczajne. Pędy i liście tego
gatunku charakteryzują się wydzielaniem silnego zapachu, który może powodować bóle głowy. W strefie runa
występują tu również: żurawina błotna i wełnianka pochwowata a w warstwie mszystej liczne gatunki mchów
torfowców. Obszary siedlisk podmokłych pełnią również niezwykle istotną funkcję retencyjną – dzięki dużej masie
mchów torfowców i ich właściwościom higroskopijnym woda opadowa jest na tych obszarach zatrzymywana.
12

Maszerując dalej za zielonymi
znakami
nordic
walking
zachowajmy szczególną uwagę –
po chwili szlak odbija w prawo, w
mniej zaznaczoną w terenie
drogę. Pamiętajmy, ze cały czas
naszym przewodnikiem jest
oznakowanie szlaku nordic walking. Docieramy do tak zwanej
Polany Okuniewo. Zatrzymajmy
się chwilę na jej krawędzi – przed
nami otwarty krajobraz kulturowy:
obszary pól, łąk, jezioro oraz
zabudowania gospodarcze. W
okresie lęgowym ptaków (wiosna,
wczesne lato) możemy tutaj
zobaczyć typowe dla obszarów
otwartych gatunki ptaków –
skowronki oraz pokląskwy. Przy
odrobienie szczęścia natkniemy
się
również
na
naszą
najliczniejszą dzierzbę: gąsiorka
– małego ptasiego drapieżnika
polującego na duże gatunki
owadów oraz drobne gady
(głównie jaszczurki). Powszechnie
znany wśród przyrodników jest
„gąsiorkowy” zwyczaj nabijania
złapanych ofiar na kolce krzewów
jako sposobu na gromadzenie
zapasów pokarmu.
W tym miejscu żegnamy się z
zielonym szlakiem nordic walking i
skręcamy w drogę odchodzącą w
wzdłuż ściany lasu w prawo (na
zachód). Przemieszczając się
ścieżką zwróćmy uwagę na licznie
zalegające wśród drzew mniejsze i
większe kamienie – to efekt
działania ostatniego zlodowacenia
(nazywanego północnopolskim).
Te tak zwane głazy narzutowe (lub
eratyki) zostały tu „przytargane”
przez masy lodowca i po jego
wytopieniu pozostały tworząc
siedlisko życia dla bardzo
ciekawych i często rzadko u nas
występujących gatunków mchów i
porostów. Dwa największe eratyki
zostały objęte ochroną prawną
jako pomniki przyrody (nr 95 i

Pomnik przyrody nr 95

D.O.

Ochrona czynna na obszarze użytku

D.O.

Tygrzyk paskowany – mieszkaniec łąk

D.O.

13

TPK-przewodnik-2016_wedrowki-TPK.qxd 2016-11-11 11:01 Strona 16

814) i oznakowane są w terenie słupkami z tabliczkami z orłem białym oraz napisem Pomnik przyrody. Prawem chroniony.
Po obejrzeniu pomników przyrody schodzimy 50 metrów wzdłuż ściany lasu i trafiamy na wyraźną drogę. Sąsiaduje
ona z obszarem użytku ekologicznego pod nazwą „Okuniewskie Łąki”, który pokryty jest, jak sama nazwa
wskazuje, głównie zbiorowiskami
łąkowymi. Ciekawostką jest
występowanie na tym terenie
licznej populacji naszego jednego
z najładniejszych gatunków
pająków
–
tygrzyka
paskowanego.
Mijamy po lewej (południowej)
stronie obszar użytku i wchodzimy
ponownie do lasu. Po około 70 –
ciu metrach zauważymy po
prawej śródleśne oczko wodne.
Tego typu oczka wodne są
miejscem przystępowania do
godów różnych gatunków płazów
– w „naszym” oczku rozmnaża się
Żaba trawna
D.O.
między innymi żaba trawna.
Poruszając się cicho możemy liczyć również również na obserwację rzadkiego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
gatunku ptaka – samotnika. Ten przedstawiciel ptaków siewkowych, wielkości szpaka, gniazduje w podmokłych
drzewostanach – często poszukuje on pokarmu na brzegu mijanego oczka wodnego.

należących do rodziny sromotnikowatych. Szczyt owocnika tego
sromotnika, zwany główką, pokryty
jest zieloną, galaretowatą masą
zawierającą zarodniki. Wydzielany
zapach ma za zadanie zwabić muchy,
które odżywiają się galaretowatą
masą i zarodnikami, przy okazji je
rozsiewając.
Poruszamy się dalej za znakami
zielonego szlaku nordic walking i
wychodzimy z gęstego lasu do
drzewostanu znacznie luźniejszego,
w którym poza sosnami zwyczajnymi
spotkamy dwa gatunki dębów: dęba
szypułkowego i bezszypułkowego.
Dąb bezszypułkowy
D.O.
Oba gatunki najłatwiej rozróżnić
jesienią podczas owocowania. Owoce (czyli żołędzie) dębu szypułkowego wyrastają na tak zwanych szypułkach,
czyli nieulistnionych „ogonkach” o długości od 5-12 centymetrów; w przypadku dębu bezszypułkowego żołędzie
szypułek nie mają (żołędzie siedzące) lub są one krótkie, zawsze krótsze od ogonków liściowych.
Kierując się zielonymi znakami szlaku nordic walking skręcamy na północ i po około 400 metrach docieramy do ulicy
Myśliwskiej, skąd już blisko do kapliczki, przy której rozpoczynaliśmy wędrówkę.

Poruszamy się dalej drogą leśną, wijąca się pomiędzy ogrodzonymi obszarami, na których wycięto drzewostan i
posadzono nowy – takie zabiegi w leśnictwie określa się mianem odnowienia sztucznego. Pomiędzy
powierzchniami obsadzonymi młodymi drzewami dostrzeżemy również płaty ze starszym drzewostanem. Gatunkiem
dominującym na tym obszarze jest sosna zwyczajna.
Po chwili docieramy do skrzyżowania naszej drogi z mniej rzucająca się w oczy drogą odchodzącą w prawo (na
zachód) i skręcamy w nią. Sprawne oko dostrzeże natychmiast znaki zielonego szlaku nordic walking – od tego
miejsca do końca naszej wędrówki będziemy ponownie korzystać z oznakowania tego szlaku.
Wędrujemy lasami ze znacznym udziałem sosny zwyczajnej i świerka pospolitego. W większości są to drzewostany
młode w wieku około 50-ciu lat. W
runie rzuca się w oczy
występująca obficie paproć – orlica pospolita, zaliczana do tak
zwanych
gatunków
kosmopolitycznych. Są to gatunki
występujące w wielu strefach
klimatycznych, czyli mające
bardzo
szeroki
zasięg
geograficzny.

Dąb szypułkowy

14

D.O.

Wędrując tym fragmentem ścieżki
jesienią możemy nagle poczuć
bardzo
nieprzyjemny,
przypominający padlinę, zapach.
Zapach ten wydzielany jest przez
sromotnika smrodliwego –
jeden z gatunków grzybów
15
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WĘDRÓWKA NR 3
Reda Pieleszewo – Dolina Pieleszewska – Reda
Reda Pieleszewo (dworzec SKM) – planowany rezerwat „Dolina Pieleszewska” – pomnik przyrody nr 113 –
przystanek autobusowy przy cmentarzu komunalnym w Redzie
Długość trasy: 5,5 km
Przewidywany czas przejścia: 3 do 4 godzin
Wędrówkę rozpoczynamy po wyjściu ze stacji SKM Reda
Pieleszewo, skąd kierujemy się w stronę lasu. Na betonowym
płocie w pobliżu stacji możemy dostrzec niewielkie, różnobarwne
plamy. Są to porosty, czyli grzyby żyjące w ścisłym połączeniu z
samożywnymi glonami. Beton stanowi dla nich miejski
odpowiednik naturalnego podłoża skalnego. Za płotem możemy
podziwiać stare odmiany drzew owocowych.
Po wejściu do lasu i przejściu około 50 metrów ścieżka
doprowadzi nas do kępy modrzewi. Nasz jedyny rodzimy gatunek
modrzewia, czyli modrzew europejski jest interesującym
drzewem iglastym o miękkich igłach, które jesienią przebarwiają
się na żółto i opadają na ziemię. W pobliżu rośnie kilka gatunków
drzew liściastych: olsza czarna, grab pospolity i klon jawor.
Znajdziemy tu również krzewy bzu czarnego, którego kwiaty i
owoce są cenionym surowcem zielarskim. Nie należy jednak
spożywać świeżych owoców (ani kwiatów) czarnego bzu, bo
zawierają toksyczny składnik mogący wywołać mdłości i wymioty.
Dalej mijamy liczne pokrzywy, rosnące wzdłuż drogi. Ich obecność
świadczy o dużej zawartości azotu w glebie. Mamy także okazję
poznać kolejne gatunki drzew. Z łatwością rozpoznamy brzozę
brodawkowatą, wyróżniającą się białą korą na pniu i szorstkimi
brodawkami na drobnych gałązkach. Znajdziemy tu także klon
pospolity. Od wcześniej oglądanego jawora różni się on kształtem
liści – ma zaokrąglone wcięcia pomiędzy klapami liści podczas gdy
jawor ma wcięcia ostre. W okolicy rośnie ponadto świerk
pospolity. Obecność tego gatunku na Pomorzu to
najprawdopodobniej skutek dawnych nasadzeń.

Sromotnik smrodliwy

D.O.

Żmijowiec zwyczajny

D.O.

Charakterystyczny zapach przypominający padlinę świadczy o
obecności w pobliżu sromotnika smrodliwego. Zapach zwabia
muchy, które odżywiając się zielonawą, galaretowatą substancją
pokrywającą główkę owocnika grzyba, przyczyniają się
jednocześnie do rozprzestrzeniania występujących tam zarodników.
Idąc dalej drogą koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę na dwa
gatunki drzew, dominujące w lasach Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego: sosnę zwyczajną i buk pospolity. Pierwszy z
wymienionych gatunków ma brązową, popękaną, w wyższych
partiach łuszczącą się korę i dość długie igły, zebrane po dwie w
pęczku. Buk z kolei odznacza się charakterystyczną, gładką siwą
korą. Nie każdy wie, że młode, pojawiające się wiosną listki buka są
jadalne, o lekko kwaśnym smaku. Przy drodze znajdziemy
żmijowiec zwyczajny, dorastający nawet do 1 metra wysokości, o
16
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grubej, pokrytej szorstkimi włoskami
łodydze i ciemnoniebieskich kwiatach.
Nazwa tej rośliny podobno pochodzi
od wyglądu pręcików wystających z
kwiatów, przypominających język żmii.
Kompleks leśny, przez który prowadzi
dotychczasowa trasa wycieczki to fragment projektowanego rezerwatu
przyrody Dolina Pieleszewska. Obiekt
miał być utworzony jako rezerwat geomorfologiczny, w celu ochrony
wyjątkowej rzeźby terenu leżącego na
krawędzi wysoczyzny Pojezierza
Kaszubskiego, z systemem dolin i
porozcinanych przez nie zboczy.
D.O.
Sójka
Dodatkowym walorem rezerwatu jest
obecność rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak podejźrzon marunowy.
Około 120 metrów od wejścia do lasu mijamy charakterystyczny, porozgałęziany buk, rosnący na łuku drogi po jej
prawej stronie. Spoglądając w korony drzew, przy odrobinie szczęścia możemy dostrzec wiewiórki. Na ścieżce
znajdziemy też ślady ich działalności – szyszki świerka, częściowo pozbawione zdrewniałych łusek nasiennych.
Wiewiórka ogryza szyszkę trzymając ją przednimi łapkami, a po zerwaniu łusek łatwo może dostać się do nasion.
Ścieżka dochodzi do czarnego szlaku pieszego PTTK „Zagórskiej Strugi” (Wejherowo – Gdynia Wzgórze Św.
Maksymiliana), który będzie nam towarzyszył na znacznym odcinku trasy. W okolicy często spotkamy sójki. Te
wielkości gołębia domowego ptaki można rozpoznać po widocznym w locie białym kuprze oraz biało-niebieskich
lusterkach na skrzydłach. W drzewostanie pojawiają się dęby. Dalej mijamy łan niecierpka drobnokwiatowego.
Warto pamiętać, że ta pospolita w lasach roślina jest elementem obcym w naszej florze (pochodzącym z Azji) i
należy do tzw. gatunków inwazyjnych. Dochodzimy do krzewów leszczyny, rosnących po prawej stronie ścieżki. Jej
orzechy to cenne źródło pokarmu dla wiewiórek oraz niektórych ptaków, takich jak kowalik, sójka czy dzięcioły.
Giętkie pręty leszczynowe były wykorzystywane do wyrobu wędek, biczy i lasek.
Wędrujemy czarnym szlakiem. Mijamy lipę drobnolistną, rosnącą po
prawej stronie drogi. W sezonie letnim naszą uwagę przyciągnie
pszeniec gajowy – roślina o złocistożółtych kwiatach, wyrastających
z kątów charakterystycznych fioletowych liści (tzw. przysadek). W
pobliżu znajdziemy także okazałe krzewy żarnowca miotlastego,
którego gałązki służyły dawniej jako surowiec do wyrobu mioteł.
Obserwując różnorodność grzybów zasiedlających pozostałości
pni drzew, możemy przekonać się, jak ważną rolę w środowisku
leśnym spełnia martwe drewno. Stanowi ono pokarm, schronienie
lub siedlisko życia dla licznych mieszkańców lasu: grzybów,
mszaków czy bezkręgowców.

Trasa wędrówki
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D.P.

Wzdłuż drogi znajdują się niewielkie zagłębienia. Służą one jako
miniaturowe zbiorniki retencyjne, ułatwiając odprowadzanie wody z
powierzchni ścieżki. Idąc dalej po prawej stronie ścieżki miniemy
buki, których gładką korę pokrywają liczne różnobarwne plamy i
narośla. Dostrzeżemy wśród nich niewielkie zielone „poduszki”
mchów. Z kolei proszkowaty nalot lub drobne, płaskie listkowate
twory w kolorze szarym lub brązowawym należą do świata
porostów. Wśród nich łatwo rozpoznać rozsypka srebrzystego,
przybierającego często postać szarobiałych plam o kolistym
kształcie i wielkości pięciozłotówki. Na zboczu, kilkadziesiąt metrów

od drogi można dostrzec bluszcz
pospolity, oplatający pień drzewa.
Dochodzimy do miejsca, w którym trasa
wycieczki wraz z czarnym szlakiem
skręca w prawo. Po drodze warto
odszukać innego przedstawiciela
porostów – pustułkę pęcherzykowatą.
Znajdziemy ją na korze sosen i
gałęziach świerka, w postaci niewielkich, szarych, powcinanych ‘listków’.
Po lewej stronie drogi można
dostrzec kolejny gatunek drzewa
iglastego, obcy dla naszej flory. Jest
to daglezja zielona, pochodząca aż z
Ameryki Północnej. Drzewo to łatwo
odróżnić po grubej, głęboko spękanej
korze, zwłaszcza w dolnych partiach
pnia. Około 100 metrów dalej mijamy
łan paproci, dorastających do 1,5
metra wysokości.
Dochodzimy do miejsca, w którym proponujemy porzucenie na pewien czas
czarnego szlaku. Wybieramy ścieżkę
prowadzącą w prawo. Droga wznosi się
lekko w górę, przecinając bukowy drzewostan. W Trójmiejskim Parku
Krajobrazowym dominującym typem
zbiorowisk leśnych są właśnie buczyny:
kwaśna i żyzna buczyna niżowa.
Warto uważnie rozglądać się dookoła –
w okresie letnim i jesiennym można
znaleźć tu smaczne grzyby jadalne,
między innymi borowiki szlachetne.

Gałąź daglezji z szyszkami

D.O.

Padalec na drodze

D.P.

Na ścieżce można także spotkać czasem ciekawych przedstawicieli lokalnej fauny, takich jak beznoga jaszczurka,
czyli padalec zwyczajny. Bywa on często brany za niedużego węża, ale w odróżnieniu od węży padalec ma głowę
bardzo słabo odgraniczoną od reszty ciała. Ma również ruchome powieki i dzięki temu może przymykać oczy. Mijamy
niewielki głaz narzutowy, leżący przy ścieżce. Takie głazy to pozostałość po działalności lądolodu na tym terenie.
Droga w dalszym ciągu prowadzi lekko pod górę, skręcając stopniowo w lewą stronę. Przechodzimy w pobliżu sporej
powierzchni porośniętej przytulią wonną.
Docieramy do drogi, którą przebiega jednocześnie wytyczony szlak rowerowy, prowadzący z Redy w kierunku
Gniewowa. W tym miejscu kierujemy się w lewo. Przy ścieżce rośnie babka zwyczajna. Jej liście, mające postać
przyziemnej rozetki, bywają zbierane jako surowiec zielarski. Nadają się także jako dodatek do sałatek. Z lewej
strony ścieżki dostrzeżemy młody okaz bluszczu, wspinający się na pień buka. Wzdłuż drogi znajdują się kolejne
głazy narzutowe. Nieco dalej rośnie dość licznie konwalijka dwulistna.
Powracamy na czarny szlak i kierujemy się w prawo. Wśród roślin runa znajdziemy tu między innymi szczawik
zajęczy, konwalię majową i zawilec gajowy. Najbliższy fragment trasy z pewnością ucieszy amatorów mocniejszych
wrażeń. Las w tym miejscu robi się mroczny a droga prowadzi dość stromo w dół. Wokół czasem widać też niestety
ślady obecności ludzkiej, w postaci porzuconych puszek czy butelek. Trzeba mieć świadomość, że pusta butelka lub
słoik pozostawiony w lesie często staje się śmiertelną pułapką dla owadów i drobnych ssaków.
19
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Przechodzimy pod linią energetyczną. Odsłonięta przestrzeń sprzyja obfitemu występowaniu niecierpka
drobnokwiatowego. Dalej skręcamy wraz z czarnym szlakiem w prawo. Wędrujemy niewielkim odcinkiem
brukowanej drogi. Jednak po przejściu około 150 metrów skręcamy w lewo, powracając na drogę gruntową. Na
zakręcie rośnie kępa grabów. Grab pospolity bywa czasem mylony z bukiem. Jednak w odróżnieniu od buków, u
grabów na ciemnopopielatej korze widoczne są jaśniejsze smugi, zaś ich liście są ostro podwójnie piłkowane.
Przechodzimy wzdłuż młodego drzewostanu z licznymi dębami. Trzymając się czarnego szlaku, mijamy odsłonięte
zbocze z lewej strony drogi. Na piaszczystej ścieżce czasem można spotkać ropuchę szarą. W pobliżu widać
charakterystyczny kopiec, czyli znane powszechnie mrowisko. Jest to naziemna część gniazda niektórych gatunków
mrówek, na przykład pospolitej w lasach mrówki rudnicy.
Kolejnym punktem charakterystycznym na trasie jest okazały, silnie rozgałęziony buk, rosnący z prawej strony
ścieżki. Z kolei około 200 metrów dalej, po lewej stronie drogi warto zwrócić uwagę na dąb z widocznym w
szczelinach kory nalotem o złotej barwie. Złoty proszek na pniu to jeszcze jeden przedstawiciel porostów – złociszek
jaskrawy. Gatunek ten w Polsce objęty jest ścisłą ochroną. Pomimo, że ścieżka rozgałęzia się w kilku miejscach,
trzymamy się konsekwentnie czarnego szlaku.
Dochodzimy do skrzyżowania ścieżek i oddziałów leśnych, oznaczonego słupkiem z numerami oddziałów. Niedaleko
od tego miejsca znajduje się okazały głaz narzutowy o obwodzie liczącym 5,5 metra, będący pomnikiem przyrody nr
816. Jeśli chcemy poświęcić chwilę czasu na jego odszukanie, powinniśmy skierować się w prawą stronę. Później
jednak należy powrócić do słupka
oddziałowego, gdyż dalsza trasa
naszej wycieczki prowadzi w lewo. W
tym miejscu porzucamy ostatecznie
czarny szlak.

Głazy narzutowe

Głaz narzutowy – pomnik przyrody nr 113

20

D.P.

D.P.

Niedaleko
za
skrzyżowaniem
oddziałów ścieżka zaczyna schodzić
stromo w dół, prowadząc przez
drzewostan bukowy. Trasę pokrywa
gruba warstwa bukowej ścioły. Wokół
widoczne są ślady buchtowania
dzików. Schodząc w dół mamy okazję
obejrzeć kolejny pomnik przyrody
nieożywionej, o numerze 113. Jest to
głaz narzutowy o obwodzie niemal 11
metrów, doskonale widoczny na
zboczu po lewej stronie, około 30
metrów od ścieżki. Powierzchnię
głazu pokrywają liczne mszaki i
porosty. Należy pamiętać, żeby nie
wspinać się na pomnikowe głazy,
gdyż w ten sposób można zniszczyć
obiekt i porastające go organizmy.
Zbliżamy się do utwardzonej drogi –
ul. Gniewowskiej. Po dojściu do niej
kierujemy się w lewo. Droga nie
posiada wyraźnego pobocza, należy
więc
zachować
szczególną
ostrożność. Końcowy odcinek trasy
doprowadzi nas prosto do przystanku
autobusowego, znajdującego się przy
naprzeciw cmentarza komunalnego w
Redzie przy ul. Gniewowskiej.

WĘDRÓWKA NR 4
Rumia – Dolina Zagórskiej Strugi – Rumia
Rumia (ul. Leśna) – Góra Markowca – pomnik przyrody nr 513 – dawna leśniczówka Zbychowo – pomnik
przyrody nr 510 – pomnik przyrody nr 889 – Dolina Zagórskiej Strugi – Rumia (ul. Leśna)
Długość trasy: 5 km
Czas przejścia: 3 do 4 godzin
Ulicą Leśną kierujemy się w górę, w
stronę lasu. Po drodze warto
przystanąć na chwilę na jednym z
zakrętów ulicy i rozejrzeć się wokół.
Przy dobrej pogodzie rozpościera się
stąd rozległy widok na zabudowania
Rumi, Pradolinę Kaszubską, widoczną
w oddali Kępę Oksywską a nawet
Półwysep Helski.
Właściwą
trasę
wycieczki
rozpoczynamy przy wejściu do lasu
na końcu ul. Leśnej. Uwagę przykuwa
stojąca po prawej stronie brzoza
brodawkowata – drzewo o białej korze
i tzw. płaczącym pokroju. Dalej
znajdziemy okazałe dęby i buki. Las bukowy na początku trasy
B.K.
Gatunki te łatwo rozpoznać po
fakturze kory: kora dębu jest ciemna i głęboko spękana, u buka natomiast gładka, cienka, o popielatoszarej barwie.
Przekraczając granicę lasu jednocześnie znaleźliśmy się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Widoczna z lewej strony ścieżka prowadzi na Górę Markowca. Na początku II wojny światowej Niemcy założyli na tym
wzgórzu baterię obrony przeciwlotniczej; do dziś można znaleźć na szczycie pozostałości fortyfikacji. Trasa naszej
wycieczki omija jednak Górę Markowca i prowadzi prosto dawną brukowaną drogą, lekko pod górę, czarnym pieszym
szlakiem turystycznym (Szlak Zagórskiej Strugi). Przechodzi tędy również szlak rowerowy. Dokładny przebieg szlaków
możemy prześledzić na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy rozgałęzieniu dróg.
Skarpę po prawej stronie ścieżki
porastają liczne mszaki. Późnym latem
i jesienią możemy tu również znaleźć
owocniki grzybów kapeluszowych. Są
wśród niech smaczne gatunki jadalne,
takie jak maślak zwyczajny. Rośnie tu
także zawilec gajowy i konwalijka
dwulistna. Skarpa stanowi też dogodne
schronienie dla drobnych ssaków, o
czym świadczy obecność niedużych
norek.
Warto zwrócić uwagę na niezwykle
urozmaiconą, polodowcową rzeźbę
terenu. Z lewej strony ścieżki mamy
schodzące w dół, strome zbocze, po
prawej z kolei piętrzy się wysoka skarpa.

Maślak zwyczajny

B.K.
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Po przejściu około 150 metrów od skraju lasu znajdziemy się w pobliżu okazałych jesionów, widocznych po lewej
stronie. Jesion wyniosły łatwo rozpoznać po jasnej korze i dużych, złożonych liściach, o nieparzystopierzastej blaszce.
Mijamy malowniczą kępę pokrzyw; rośnie tu także niecierpek drobnokwiatowy. Warto także zwrócić uwagę na
niewielkie topole osiki, które znajdziemy po prawej stronie tuż przy ścieżce. Ich cechą charakterystyczną są wiotkie,
bocznie spłaszczone ogonki liściowe, często dłuższe od okrągławej blaszki. Taka budowa ogonka liściowego powoduje,
że przy najlżejszym podmuchu wiatru liście zaczynają drżeć, wydając charakterystyczny szelest.
Zagłębiamy się w dość ciemny drzewostan bukowy. Warto pamiętać, że buczyny (kwaśna i żyzna buczyna niżowa)
to najczęściej spotykane zbiorowiska leśne na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Domieszkę stanowią
tu pojedyncze świerki. Naturalny zasięg świerka nie sięga Pomorza Zachodniego; obecność tego gatunku w naszych
lasach jest wynikiem dawnych nasadzeń. W pobliżu rośnie też jesion i grab pospolity. Po prawej stronie na stoku
widać sosny i brzozy.
Idąc dalej ścieżką mijamy inny gatunek drzewa iglastego – modrzew europejski. Szczególnie efektownie
prezentuje się on jesienią – wtedy jego igły przebarwiają się na żółto, by następnie opaść na ziemię. W trakcie
wędrówki należy uważnie patrzeć pod nogi, żeby nie rozdeptać obecnych na ścieżce żuków leśnych i wiosennych.
Wędrują one po ścieżce w poszukiwaniu pokarmu, czyli butwiejących szczątków roślin lub odchodów zwierząt
roślinożernych. Nie pogardzą również owocnikami niektórych gatunków grzybów.
Las obfituje także w rośliny o działaniu
leczniczym. Na poboczu drogi
znajdziemy babkę zwyczajną. Po
prawej stronie rośnie z kolei
dziurawiec zwyczajny – bylina o
żółtych kwiatach. Oglądając pod
słońce blaszkę liściową dziurawca
zauważymy na jej powierzchni
drobne, prześwitujące punkty – stąd
nazwa rośliny. W pobliżu rośnie też
szczawik zajęczy o jadalnych,
smacznych kwaskowatych liściach.
Wśród gatunków budujących drzewostan, na tym odcinku trasy poza
bukami znajdziemy również dęby.
Rośnie tu także sporo sosny
zwyczajnej, która jest najczęściej
spotykanym gatunkiem drzewa w
Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
Kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej
stronie drogi, mamy okazję dokładnie
przyjrzeć się liściom dwóch gatunków
klonów: pospolitego i jawora.
Łatwo dostrzec różnice w kształcie
blaszki liściowej obydwu gatunków: u
klonu pospolitego wcięcia pomiędzy
klapami liści są zaokrąglone, jawor z
kolei ma wcięcia ostre. Oglądając
liście jaworów przy okazji niewątpliwie
zwrócimy uwagę na obecne na nich
czarne plamy, z wąską żółtą
obwódką. Jest to jeden z gatunków
grzybów o nazwie łuszczeniec
klonowy. W okolicy znajdziemy
22

Klon pospolity

B.K.

Klon jawor – liście z łuszczeńcem klonowym

B.K.
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również inne gatunki drzew liściastych: młode graby, topolę osikę, leszczynę pospolitą i lipę drobnolistną. W pobliżu
słychać głos kowalika. Ten niewielki ptak, o szaroniebieskim grzbiecie i jasnopomarańczowym spodzie ciała
zręcznie wspina się na drzewa, potrafi także schodzić po pniu głową w dół.
W miejscu rozejścia się dróg
kierujemy się prosto, wędrując dalej
wzdłuż czarnego szlaku. Dochodzimy
do charakterystycznego głazu,
widocznego z lewej strony drogi,
otoczonego granitowymi słupkami.
Widnieje na nim miejsce po dawnej
tablicy pamiątkowej. Prawdopodobnie
był to pochodzący sprzed I wojny
światowej pomnik, poświęcony
cesarzowi Wilhelmowi I Hohenzollernowi. Tablica przypuszczalnie
została zniszczona w połowie XX
wieku. Tuż przy pamiątkowym głazie
rośnie pojedynczy okaz buka.
Pozostawiamy za sobą miejsce
pamięci. Na drodze ponownie pojawia
się kamienny bruk, który zachował się do dziś na znacznym odcinku trasy. Ścieżka prowadzi lekko pod górę. Mijamy
stojący po lewej stronie słupek, oznaczający granicę pomiędzy oddziałami leśnymi 51/52/53. W drzewostanie dominuje buk i sosna. Na skarpie z prawej strony znajdziemy paprotkę zwyczajną. W wielu miejscach przy drodze widać
wyraźne ślady buchtowania dzików.

Pozostałość dawnego pomnika

B.K.

Łagodnym łukiem drogi dochodzimy do kilku odsłoniętych powierzchni, pozbawionych obecnie drzewostanu, czyli
tzw. zrębów. Wzdłuż drogi, na odsłoniętym i dobrze nasłonecznionym terenie rosną liczne krzewy żarnowca
miotlastego. Po przejściu kolejnego niewielkiego odcinka, po lewej stronie drogi możemy z kolei przyjrzeć się jednej
z wczesnych faz rozwoju drzewostanu, czyli gęstemu młodnikowi (głównie dębowemu). Niedaleko krawędzi ścieżki,
po lewej jej stronie znajdziemy średniej wielkości głaz narzutowy. Obecność takich głazów w trójmiejskich lasach jest
wynikiem dawnej działalności lądolodu na tych terenach.
Wędrując dalej dochodzimy do miejsca, w którym od brukowanej głównej drogi odchodzi w lewo ścieżka gruntowa.
Możemy wybrać dowolny wariant trasy – po około 200 metrach drogi ponownie się łączą. W miejscu połączenia dróg
warto przyjrzeć się korze rosnących tu dębów. Ich pnie stanowią dogodne podłoże dla licznych porostów, czyli
grzybów
zlichenizowanych.
Możemy wśród nich wyróżnić
zielonkawą mąklę tarniową, o
krzaczkowatym
pokroju,
przypominającym
nieco
macki
ośmiornicy. Niektóre gatunki, takie jak
szara tarczownica bruzdkowana lub
oliwkowo-brązowy przylepnik gładki,
mają z kolei postać mniejszych lub
większych, spłaszczonych listków. A
białawe, regularne plamy wielkości
pięciozłotówki to skorupiasty rozsypek
srebrzysty. W miejscu połączenia dróg
możemy też chwilę odpocząć na ławce
z dębowej kłody. Odpoczywając,
wsłuchajmy się w charakterystyczne,
Mąkla tarniowa
B.K. głębokie krakanie kruków.
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Podążamy dalej czarnym szlakiem. Najbliższy odcinek trasy
prowadzi przez dość ciemny fragment lasu. Mijamy metalowy
krzyż, stojący po lewej ścieżki, kilka metrów od skraju. Około 100
metrów dalej, po prawej stronie znajdziemy dawne miejsce
pochówku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w czasie II
wojny światowej. Obecnie pozostały jedynie fragmenty
postumentu. Po przejściu kolejnych 200 metrów dochodzimy do
skrzyżowania dróg. W tym miejscu zwraca uwagę okazały,
dwupniowy dąb bezszypułkowy, będący pomnikiem przyrody
nr 513. Pomnikowy dąb porasta obficie mąkla tarniowa. Stojący
obok kamienny drogowskaz pozwala odnaleźć drogę w kierunku
Rumi i Zbychowa. Drewniana ława u stóp dębu zachęca do chwili
wypoczynku. Czarny szlak skręca w tym miejscu w lewo i my
również kierujemy się w tę stronę.
Kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem mijamy pomnik przyrody
nr 888 – daglezję zieloną, o obwodzie (mierzonym na wysokości
1,3 m) wynoszącym niemal 3 metry. Daglezja jest gatunkiem obcym
dla naszej flory, pochodzącym z Ameryki Północnej. Łatwo ją
rozpoznać po silnie spękanej korze, zwłaszcza w dolnej części pnia.
Z prawej strony otwiera się widok na rozległą polanę. Naszą
ścieżkę oddziela od niej gęsty pas zarośli żarnowca miotlastego.
W maju i czerwcu krzew ten pokrywa się obficie żółtymi kwiatami.
D.O.
Docieramy do zabudowań dawnej leśniczówki Zbychowo. Przy Modrzew europejski – pomnik przyrody nr 510
leśniczówce rośnie okazały modrzew europejski, będący pomnikiem przyrody nr 510. Jego obwód wynosi ponad 4,5 m, wysokość – 26 m a jego wiek oceniany jest na około 250
lat. Kilka metrów za pomnikowym modrzewiem widać sporej wielkości mrowisko. Po przejściu dalszych
kilkudziesięciu metrów miniemy jeszcze jedno pomnikowe drzewo (nr 1985) – kolejną daglezję.
Ścieżka ponownie zagłębia się w las. Konsekwentnie trzymamy się czarnego szlaku, który po kilkudziesięciu
metrach łagodnie skręca w prawo, mijając wygrodzoną powierzchnię z młodnikiem dębowym. Obserwując
pozostałości pni drzew porośnięte owocnikami grzybów, możemy przekonać się, jak istotna dla ekosystemu leśnego
jest obecność martwego drewna. Z pewnością zwrócimy także uwagę na żółtą, przerywaną opaskę na pniu daglezji
– jest to sposób oznakowania tzw. drzewostanu nasiennego.
Dochodzimy do miejsca, w którym czarny szlak skręca w ścieżkę schodzącą w prawo, stromo w dół. Ten fragment trasy
należy uznać za najtrudniejszy. Z uwagi na wystające korzenie drzew, warto zachować szczególną ostrożność. Ścieżką
schodzimy aż na dno głębokiej doliny. Uwagę zwraca charakterystyczny element rzeźby terenu naprzeciw zejścia –
przypomina niewielki amfiteatr. Ten fragment trasy wiedzie przez dość mroczny, głównie bukowy drzewostan.
Skręcamy w lewo, poruszając się dalej wzdłuż szlaku. Wędrujemy łagodnie opadającym dnem doliny. Widoczne na
drodze wyżłobienia i obecność niewielkich głazów wskazują, że jest to droga okresowego strumienia,
odprowadzającego wody opadowe. Idąc dalej trafimy na kolejną grupę daglezji. Najokazalsza z nich to jeszcze jeden
pomnik przyrody – nr 889.
Po przejściu kolejnych 200 metrów warto zwrócić uwagę na stojący po lewej stronie ścieżki buk, którego pień do
wysokości 2 metrów jest obficie pokryty szarym nalotem z widocznymi jaśniejszymi punktami. To kolejny przedstawiciel
świata porostów – otwornica gorzka. Nazwa jej związana jest z gorzkim smakiem, podobnym do smaku chininy. Nie
zachęcamy jednak do samodzielnego próbowania porostów, gdyż są wśród nich gatunki zawierające substancje
trujące. Wśród bukowych liści, pokrywających glebę można czasem zauważyć ropuchę szarą.
Na najbliższym rozejściu dróg porzucamy czarny szlak, towarzyszący nam do tej pory. Skręca on w prawo, my
natomiast piaszczystą drogą kierujemy się w lewą stronę. Wśród okolicznych drzew słychać często głos i
charakterystyczne bębnienie dzięcioła dużego. Samca tego gatunku można poznać po wyraźnej czerwonej plamce
z tyłu głowy.
25
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W trakcie dalszej wędrówki mijamy
kolejną polanę, stopniowo kierując się
w stronę skraju lasu i zabudowań. Na
niewielkiej skarpie przy drodze
możemy dostrzec rozchodnik wielki
– interesującą roślinę o mięsistych
liściach
i
żółtawych
lub
jasnoróżowych kwiatach.

Otwornica gorzka na pniu buka

Ropucha szara

B.K.

B.K.

Dochodzimy do ulicy Św. Józefa i
skręcamy w lewo, wędrując dalej
wzdłuż granicy lasu. Przed nami
rozpościera się rozległy widok na
Dolinę Zagórskiej Strugi. Ze
względu na unikalne wartości przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu,
znaczny fragment Doliny jest projektowanym rezerwatem przyrody. Po
drodze warto przyglądać się florze i
faunie łąk, znajdujących się na
przedpolu lasu. Wśród rosnących
przy zabudowaniach krzewów zwraca
uwagę trzmielina pospolita, o
charakterystycznych,
czterograniastych jaskraworóżowych
owocach. Uwaga – owoce są silnie
trujące.

Proponujemy wybór lewej ścieżki, kierującej się w głąb lasu, lekko pod górę. Wędrujemy wzdłuż zbocza, poprzez
bukowy drzewostan z domieszką grabu i sosny. Droga wznosi się łagodnie, prowadząc malowniczymi serpentynami.
Po prawej stronie widać w dole wysięki i źródliska. Niestety często można tam znaleźć odpadki czy porzucone
fragmenty gruzu. Droga mija leśny szlaban i łączy się z czarnym szlakiem tuż za znanym nam już dawnym pomnikiem
na głazie. Kierując się w prawo dojdziemy do miejsca rozpoczęcia naszej trasy, w pobliżu góry Markowca.
W przypadku wyboru drugiej wersji zakończenia trasy – przy rozejściu dróg w lesie należy skierować się na ścieżkę
prawą. Wędrujemy blisko skraju lasu, wśród rosnących tu buków i grabów. Po drodze wyczuwamy charakterystyczny zapach sromotnika smrodliwego. Miejscami otwiera się piękny widok na dolinę. Idąc prosto, docieramy
ponownie do czarnego szlaku, u podnóża Góry Markowca. Schodząc ul. Młyńską w prawo, będziemy mieli okazję
obejrzeć stojący po lewej stronie budynek dawnego młyna wodnego. Następnie, przekraczając mostek nad
Zagórską Strugą i kierując się w lewo, możemy dotrzeć do centrum Rumi.

Mijamy widoczną w dolinie hodowlę
ryb i dochodzimy do skrzyżowania ul.
Św. Józefa z ul. Młyńską. Miejsce to
wyznacza stojący na porośniętym
trawą pagórku krzyż przydrożny. Na
ogrodzeniu otaczającym stawy rybne
znajdziemy
okazały
bluszcz
pospolity – okaz kwitnący i
owocujący. Podążamy dalej ul.
Młyńską, wzdłuż granicy z lasem.
Wieczorną porą nad łąkami przy
Zagórskiej Strudze możemy dostrzec
żerujące nietoperze.
Mijamy pojedynczą lipę, rosnącą przy
zabudowaniach po prawej stronie
ścieżki – okazałe korzenie drzewa
układają się poziomo na niewielkiej
skarpie. Zaraz za lipą ścieżka się
rozwidla.
Wybieramy
dróżkę
prowadzącą w lewo, lekko pod górę i
wchodzimy ponownie w las.

Widok na łąki w Dolinie Zagórskiej Strugi
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B.K.

Po chwili droga ponownie się
rozwidla, dając nam do wyboru dwa
alternatywne zakończenia trasy.
27
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Wędrówka nr 5
„Gdynia – pomnik strażników przyrody ojczystej – Gdynia Leszczynki”
Gdynia ul. Wolności – Pomnik Strażników Przyrody Ojczystej – Trasa Kwiatkowskiego – pomnikowe brzozy
brodawkowate p.p. 1105 i p.p. 1106 – Gdynia ul. Morska – SKM Gdynia Leszczynki.
Długość trasy około 6,5 kilometrów.
Czas przejścia 3-4 godziny.
Start zaplanowany został na ulicy Wolności w Gdyni. Ulica prowadzi od stacji PKP Gdynia Główna w kierunku lasu i
kończy się niewielkim parkingiem pod samym lasem. Wprawne oko dostrzeże wąską drogę betonową wspinającą
się po lewej stronie. Doprowadzi nas ona do szlabanu zamykającego drogę pojazdom, które nie mają pozwolenia
na wjazd do lasu. Charakterystycznym elementem, który będzie nam towarzyszył podczas całej wędrówki jest
namalowany na drzewach znak ścieżki rowerowej. Główną trasą rowerową Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
jest niebieska ścieżka rowerowa prowadząca z Gdańska do Wejherowa. Rozbudowana sieć tras w innych
kolorach to trasy łącznikowe prowadzące głównie z osiedli na obrzeżach przez TPK do poszczególnych miast.
Zdecydowana większość z nich prowadzi przez Park.
Lekko zniszczoną i rozjeżdżoną drogą leśną wspinamy się w stronę widocznego z daleka krzyża. Po drodze mijamy
ciemny bukowy drzewostan z niewielką domieszką brzóz po prawej stronie. Gdzieniegdzie widać pojedyncze dęby, a
z iglastych drzew rosną tu wyłącznie sosny.
Dochodzimy do rozstaju dróg. Na
środku ustawiony krzyż, przy którym
można często spotkać modlących się
turystów. Po sąsiedzku ławeczka.
Można na chwilę przysiąść. Warto,
żeby podziwiać rosnące przy drodze
wrzosy, czy kępki mchów. Zwróćmy
uwagę na kwitnące jesienią wrzosy.
Ludowe przysłowie mówi: „Gdy wrzos
z góry kwitnie, zima wcześnie
przytnie”.
Trzymamy się ścieżki rowerowej.
Kilkadziesiąt metrów dalej po prawej
stronie drogi rośnie łan przytulii wonnej,
po
lewej
niecierpek
drobnokwiatowy. Przytulię rozpoz- Łan niecierpka drobnokwiatowego
D.O.
namy
po
charakterystycznym
zapachu kumaryny (podobnie pachnie siano). Nad całością dominuje rosnący na niewielkiej skarpie żarnowiec
miotlasty.
Im dalej w las tym bardziej robi się ciekawie.
Na buku z oznaczeniem ścieżki rowerowej dostrzeżemy porosty: liszajca szarego i rozsypka srebrzystego, a przy
drodze rośnie babka zwyczajna, oraz pokrzywy, konwalie i wrzos.
Przy grupie dębów droga zakręca w prawo. W pobliżu ławka (nie warto, za kilka minut dojdziemy do dużej wiaty). Po
prawej stronie elementy starej ścieżki zdrowia, między którymi znajdziemy kwitnącą na żółto nawłoć pospolitą. Dla
chętnych możliwość podciągnięcia się na drążku w pięknych okolicznościach przyrody.
Dochodzimy do dużej wiaty wypoczynkowej. Jest czas na krótki odpoczynek i posiłek. Podziwiamy piękne widoki na
sąsiednie doliny.
Wyruszamy na dalszą część trasy. Wycieczce towarzyszą ptasie głosy kowalika i kruka. Po prawej stronie ciekawy
28
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okaz wielopniowego buka, dalej po
drugiej stronie niewielkie klony
jawory. Niedaleko ciekawy pniak z
grzybami, to łuskwiak zmienny.
Mijamy słupek oddziałowy będący
granicą oddziałów 269/270, na jego
wysokości piękny widok na pełną
uroku dolinę. Warto posiedzieć przez
chwilę na drewnianej ławeczce.
Podziwiamy także wspinający się po
buku bluszcz i przyglądamy się
pracującym w mrowisku mrówkom.
Na tym odcinku dominuje drzewostan
bukowy z dębem i domieszką
Łuskwiak zmienny
D.O. modrzewia i właśnie w grupie
modrzewi słuchać dzięcioła. Ponoć
często tu bywa. Modrzew jest jedynym drzewem iglastym w naszych lasach, które zrzuca igły na zimę. Nie powinny
nas więc zdziwić zrudziałe jesienią drzewa i masa igieł pod nimi leżąca.
Kawałek dalej uwagę zwracają trzy dorodne sosny, a zaraz za nimi spore jagodziska. Popularna w dużej części kraju
czarna jagoda to inaczej borówka czernica. Jak w kalejdoskopie zmieniają się mijane widoki. Znowu słychać kruka,
do którego tym razem dołączyła sikorka bogatka.
Przy słupku oddziałowym 271/268/261 wyraźnie czuć mocny zapach sromotnika smrodliwego. To grzyb o bardzo
charakterystycznym kształcie i zapachu padliny. Coraz częściej zaczynają pojawiać się daglezje, drzewa iglaste
których ojczyzną jest Ameryka Północna. Można je rozpoznać między innymi po charakterystycznej, mocno
spękanej korze i cytrusowym zapachu roztartych w dłoniach igieł. W okolicznej buczynie sporo niecierpka
drobnokwiatowego, jest też szczawik zajęczy.
W międzyczasie mijamy kilka rozjazdów dróg, ale zawsze
kierujemy się widocznymi na drzewach znakami ścieżki
rowerowej. Co jakiś czas niewielkie zagłębienia przy trasie, to
wykopane naturalne zbiorniki na wodę i służą odwodnieniu leśnej
drogi. Minęliśmy kilka dużych buchtowisk dzików. Wyraźne ślady
poszukiwania pokarmu świadczą o dużej ilości tych zwierząt w
najbliższej okolicy.
Przy kolejnym miejscu wypoczynku wyposażonym w ławeczki
kierujemy się zgodnie ze znakami w prawo i po chwili oczom
naszym ukazuje się niecodzienny widok. Mrowisko otoczone
łanem niecierpka drobnokwiatowego. Gdzieś na tle nieba słychać
stukanie dzięcioła.
Kolejne mrowisko, kolejne daglezje (na jedną z nich wspina się
bluszcz). Zaraz za słoneczną ławeczką dochodzimy do dużego
skrzyżowania dróg leśnych. Skręcamy w prawo i idziemy
dwukolorową trasą rowerową. Prowadzi tędy nasz szlak niebieski
i czerwony.
Pomimo szerokiej drogi jest tu stosunkowo ciemno, a wokół rośnie
dużo okazałych daglezji. Po lewej stronie mijamy niewielki głaz
narzutowy porośnięty mszakami. Kawałek dalej kamienny
drogowskaz leśny z oznaczeniem kierunków podróży (Witomino w
lewo, Leszczynki w prawo).
Bluszcz na daglezji

30

A.K.

W tej okolicy często można znaleźć czubajkę kanię – grzyba
smakowitego, ale polecanego do zbierania tylko wytrawnym
grzybiarzom.
Po drodze możemy odgadywać różne gatunki drzew iglastych.
Rosną tu sosny, daglezje, jest kilka okazałych świerków.
Kolejna ławeczka do wypoczynku. Po lewej stronie drogi powieszona na buku budka dla ptaków, a po lewej dorodne i malownicze
pokrzywy. Obok duży fragment drzewostanu z udziałem świerka,
gatunku poza naturalnym zasięgiem.
Około 50 metrów za ławeczką fragment drzewostanu z dużą
ilością świerka, poręba i kilka jaworów z kolejnymi ciekawymi
porostami na pniach - pustułką pęcherzykowatą i
przylepnikiem gładkim. Na liściach jaworów czarne plamy – to
grzyb łuszczeniec klonowy. Obok kilka egzemplarzy robinii
akacjowych. Na małej polance po prawej stronie drogi napotykamy na bardzo ciekawy pomnik. Głaz z tablicą
upamiętniającą
strażników
przyrody
ojczystej
pomordowanych i poległych w czasach drugiej wojny
światowej. Pomnik ustawili w latach siedemdziesiątych działacze
Ligi Ochrony Przyrody.

Kamienny drogowskaz leśny

D.P.

Kilkadziesiąt kroków stąd po lewej
stronie drogi dąb czerwony –
ciekawe drzewo podobnie jak
daglezja i rosnąca niedaleko
wejmutka pochodzi z Ameryki
Północnej. Cechą charakterystyczną
dębu czerwonego są duże, nawet 20
centymetrowe liście, które jesienią
przybierają jaskrawoczerwoną barwę.
W pobliżu pomnik przyrody nr 929 –
licząca około 30 metrów wysokości i
2.12 cm obwodu w pierśnicy sosna
wejmutka. Łatwo ją rozpoznać po
bardzo cienkich, długich (około 10
centymetrów) i sinozielonych igłach.
Mijamy szpaler rosnących po prawej
A.K.
stronie
drogi
kasztanowców. Pomnik Strażników Przyrody
Niespodzianka w tym miejscu i w takiej ilości. Warto zatrzymać się i przyjrzeć dwóm bukom z bardzo licznym
rozsypkiem srebrzystym. To te koliste i regularne plamy na pniu. Coraz wyraźniej słychać odgłosy miasta i Obwodnicy Trójmiasta. Przechodzimy pod liniami energetycznymi, dzięki przecince widać port w Gdyni. Pod liniami rosną
między innymi topole osiki. Narastający szum przejeżdżających samochodów doprowadza nas do kładki nad Trasą
Kwiatkowskiego. Rozciąga się z niej rozległy widok na terminal kontenerowy, Gdynię - Obłuże i okolicę.
Na rozstaju dróg leśnych (w lewo niebieski szlak rowerowy do Wejherowa przez Demptowo, w prawo czerwony szlak
rowerowy do Cisowej) wybieramy stroną prawą. W nagrodę za kilkadziesiąt metrów natkniemy się na okazałą wiatę
wypoczynkową. Tu można odpocząć i spożyć posiłek. Z wiaty, kolejny już dzisiaj, ładny widok. Wokół sporo
kwitnącego na żółto żarnowca miotlastego, a po pniach okolicznych drzew często buszują kowaliki.
Ruszamy na ostatni odcinek naszej trasy. Droga wije się malowniczo, a przy niej podziwiamy rosnące czarnej jagody
(borówka czernica) i okazałe dęby.
Po kilku minutach skręcamy gwałtownie w prawo. Droga z fragmentami starego bruku prowadzi nas stromo w dół.
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Na kolejnym zakręcie (w lewo)
wybieramy krótszy wariant (lewy)
rozwidlającej się na moment trasy.
Dzięki temu trafimy na atrakcyjną
aleję brzozową, przy której spotkamy
rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie
pomniki przyrody nr 1105 brzoza z
brodaczkami – obwód 1.49cm i
brzoza nr 1106 - obwód 2.19cm.
Dalej zauważymy także kilka
dorodnych dębów i buków.

Widok na Trasę Kwiatkowskiego

Droga ze starym brukiem

A.K.

Po chwili trafiamy na kolejne znaki
czerwonego szlaku rowerowego,
które utwierdzą nas w przekonaniu,
że idziemy właściwą trasą.
Drewniany drogowskaz po prawej
stronie zaprosi nas na Świętą Górę,
zwaną także Górą Świętego Mikołaja.
To miejsce znane z wielu cudów,
przez wieku odwiedzane przez pielgrzymki.
Podczas
prac
wykopaliskowych znaleziono między
innymi przedmioty z epoki łużyckiej,
ale także pochodzące z późniejszego
okresu krzyżyki, monety, medaliki.
Były to prawdopodobnie wota ofiarne.

Wracamy do naszej ścieżki, który
powoli opuszcza las. Jeszcze trochę
widoków rodem z niesamowitych
bajek (wysięki, źródliska, wystające i
pokłębione korzenie buków na
D.P. skarpie) i wychodzimy z lasu prosto
na osiedle mieszkaniowe. Kilka minut
zajmie dotarcie do ulicy Morskiej, przy której mieści się siedziba
Nadleśnictwa Gdańsk. Do obejrzenia bogaty w krzewy i drzewa
ogród, dodatkowo w sąsiedztwie budynku Nadleśnictwa
poprowadzona jest także ścieżka edukacyjna.
Przy ulicy Morskiej możemy skorzystać z autobusów lub
trolejbusów odjeżdżających w kierunku Gdyni Głównej lub Gdyni
Chyloni. Turyści z innej części Trójmiasta kierując się ulicą obok
budynku Nadleśnictwa za kilka minut dotrą do przystanku SKM
Gdynia – Leszczynki.
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