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POWIAT SŁUPSKI
Rosiczka okrągłolistna jest gatunkiem
narażonym na wyginięcie, objętym ścisłą
ochroną gatunkową. Należy do grupy roślin
owadożernych. Jej siedliska znaleźć można
m.in. w Słowińskim Paku Narodowym
i Parku Krajobrazowym Dolina Słupi.

Grzybień biały, zwany
nenufarem bądź lilią wodną,
należy do rodziny hydrofitów.
Przez okres całego lata między
pływającymi liśćmi tej rośliny
pojawiają się przepiękne, duże,
białe kwiaty, o przyjemnym,
lecz niezbyt intensywnym
zapachu.
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Ze względu na swoje poroża jelenie
określane są często mianem króla
lasów. Wieniec (poroże) osiąga ciężar
od 4 do 8 kg, co stanowi wynik tym
bardziej imponujący, iż jest ono
zrzucane corocznie.

Zimorodka najczęściej spotkać można
nad brzegami czystych rzek, strumieni
i jezior. Zanieczyszczenie wód oraz
zabudowa brzegów rzek i zbiorników
wodnych doprowadziła do zmniejszenia
jego populacji oraz objęcia tego gatunku
ścisłą ochroną gatunkową.
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EKO
TURYSTYKA

»» Nadmorski szlak rowerowy R-10
(365 km, Świnoujście - jez. Sarbsko; na terenie powiatu słupskiego
w jego skład wchodzą 3 szlaki:
Jantarowy (zielony, 32 km, Jarosławiec - Ustka),
Zwiniętych torów (czerwony, 21 km, Ustka - Rowy),
Słowińców (zielony, 63 km, Rowy - Latarnia Stilo),
»» Droga książęca (zielony, 17 km, Słupsk- Starkowo),
»» Dolina Moszczeniczki (niebieski, 12 km, Słupsk - Swołowo),
»» Do stacji Gabel (niebieski, 18 km, Słupsk - Osieki Słupskie),
»» Kolejowy (niebieski, 20 km, Bałamątek - Smołdzino),
»» Pierścień Gryfitów (czarny, pętla wokół Słupska - 126 km).

W POWIECIE
SŁUPSKIM
Ekoturystyka uznawana jest za „najczystszą” formę
podróżowania, stojącą w opozycji do turystki masowej.
W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu zarówno
bogactwo przyrodnicze naszego powiatu ale także
przedstawiamy możliwości „ekologicznego”
przemieszczania się po nim.

Szlaki kajakowe:
»» Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych w Europie
(rzeka Słupia, Łupawa i Wieprza),
»» Papieski Szlak Kajakowy Słupią (Gowidlino - Słupsk),
»» Rzeką Łupawą (Jesień - Rowy),
»» Rzeką Wieprzą (Korzybie - Darłówko).
Szlaki piesze:
»»
»»
»»
»»
»»

Szlak północny (czerwony, 36 km, Łeba - Rowy),
Nadmorski (czerwony, 86 km, Łeba - Jarosławiec),
Dolina Łupawy (niebieski, 67 km, Stojcino - Czarna Dąbrówka),
Pętla w Czołpinie (niebieski, 4,5 km),
Krajobrazów Młodoglacjalnych
(zielony, 59 km, Barnowiec - Czarna Dąbrówka),
»» Dolina Słupi (żółty, 95 km, Ustka - Bytów),
»» Słowińców (żółty, 39 km, Łeba - Gardna Wlk.),
»» Dolina Wieprzy i Studnicy (czarny, 71 km, Słupsk - Miastko).
Szlaki przyrodnicze i edukacyjne :

Populacja żurawia, objętego ścisłą ochrona gatunkową, była do tej pory bardzo
ograniczona, ze względu na zmniejszanie się powierzchni ich naturalnych
siedlisk, tj. bagien i terenów podmokłych. Obecnie gatunek ten coraz częściej
spotkać można na terenach rolniczych.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Okolice jeziora Głębokiego,
Gołębia Góra,
Szlakiem troci i łososia,
Gałąźnia Mała,
Szlakiem 5 jezior,
Ścieżka edukacyjno - ekologiczna przy zespole Pałacowo Parkowym w Warcinie.
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1. Słowiński Park Narodowy jest największym w Europie skupiskiem
„wędrujących wydm”, poruszających się z maksymalną prędkością do 10 m/rok.
Swoistą osobliwość SPN stanowi „martwy las” - pozostałość po rosnącej tam
3 tys. lat temu dębowej puszczy.

Miasto, wieś

Drogi drugorzędne
Drogi lokalne,
gruntowe i leśne
Linie kolejowe
Granice powiatu

4. Zielone płuca Słupska - Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Jest to jedyny
w Polsce park krajobrazowy, obejmujący ochroną tak duży, bo ponad 60-kilometrowy odcinek rzeki. Ze względu na liczne walory krajobrazowe stanowi
doskonałe miejsce do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
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2. Obszar Klify Poddębskie ustanowiony został jako specjalny obszar ochrony
siedlisk Natura 2000. Obejmuje swym zasięgiem zarówno brzeg wydmowy jak
i klifowy, należący do najaktywniejszych na południowym brzegu Bałtyku. Jego
wysokości są bardzo zróżnicowane i sięgają od 5 do 35 m n.p.m.
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5. Wzgórze Rowokół, objęte ochroną jako rezerwat przyrody, zwane jest
również Świętą Górą. W czasach pogańskich stanowiło ono miejsce kultu
Pomorzan. Na szczycie wzgórza o wysokości 115 m n.p.m. z wieży widokowej
podziwiać można panoramę okolicy.
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Rezerwaty
przyrody
Latarnie

3. Obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy, ze względu na podgórski
charakter rzeki oraz malowniczą okolicę stanowi nie lada gratkę dla miłośników
kajakarstwa. Na jego terenie podziwiać możemy wiele roślin rzadkich
i zagrożonych z Czerwonej Księgi, w tym największe na Pomorzu skupisko
krasnorostu.

6. Na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowo Kraina w Kratę w dolinie
rzeki Moszczeniczki oprócz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
podziwiać można wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in. storczyki takie jak
kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa i listeria jajowata.

