III. WALORY KRAJOZNAWCZE GMINY MIASTKO

1. Walory przyrodnicze - prawne formy ochrony przyrody
W celu utrzymania trwałego funkcjonowania oraz zabezpieczenia przed pogorszeniem
systemów ekologicznych, wytworzonych przez wielką koncentrację elementów o wysokich
wartościach przyrodniczych i krajobrazowych wprowadzono na terenie gminy różne formy
ochrony przyrody.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze gminy Miastko występują
dwie formy ochrony przyrody (tab.5):
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1. Ochrona obszarowa: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary
Natura 2000 i użytki ekologiczne;
2. Ochrona indywidualna: pomniki przyrody i ochrona gatunkowa.
Łącznie chronionych jest 15 228,7 ha obszaru, co stanowi 32,6% ogólnej powierzchni
gminy.
Tabela 5. Wykaz prawnych form ochrony przyrody w gminie Miastko
Lp.

Forma ochrony

1.

Rezerwat przyrody

Liczba
obiektów
3

Tereny i obiekty objęte ochroną
Jezioro Orle
Jezioro Kamień
Jezioro Smołowe

2.

Obszary
chronionego
krajobrazu

2

Źródliskowy obszar rzeki Brdy
i Wieprzy na wschód od Miastka
(z niewielką częścią obszaru
w sąsiednich gminach)
Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze
Skibską Górą + 227,3m n.p.m.

3.

Natura 2000

4

Miasteckie Jeziora Lobeliowe
Dolina Wieprzy i Studnicy
Jezioro Bobięcińskie
Ostoja Masłowiczki
Jezioro Piasek

4.

Pomniki przyrody
nieożywionej
i ożywionej

17

 7 głazów narzutowych:
4. w okolicach Ról,
2. w Nadleśnictwie Dretyń,
1. w Nadleśnictwie Miastko;
 10 pojedynczych drzew:
3. Świerzno, 1. Miastko, 6. Dretyń

Jeziora: Bobięcińskie Wielkie,
Bobięcińskie Małe, Byczyńskie,
Dolskie, Kwisno, Kościelne, Wołczyca,
Piasek
*powierzchnia całkowita obszaru Natura 2000
5.

Użytki ekologiczne

8

Powierzchnia
(w ha)
99,3

15 104,0

1372,5*
14349,0*
3383,3*
1680,0*
63,1*
20 847,9

794,5

W województwie pomorskim obszary chronionego krajobrazu zajmują powierzchnię
392 219 ha, co stanowi 21,5% jego powierzchni. W gminie Miastko odpowiednio
15 104 ha – 32,4%.
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Ryc. 28. System obszarów ochrony przyrody w woj. pomorskim

Według Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku
z dnia 18 XII 1981r., Nr 9, poz. 23, na terenie gminy Miastko położone są dwa obszary
chronionego krajobrazu (tab.6):
Nr 06 – „Źródliskowy obszar rzek Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka” (ryc.28,29),
o powierzchni 11 776 ha, obejmuje gminy – Miastko, Trzebielino i Koczałę. Ważną funkcją
tego obszaru jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Wśród wzgórz
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morenowych, dochodzących tutaj do 180m n.p.m., usytuowane są liczne jeziora, z których
trzy: Orle, Kamień i Smołowe stanowią unikalny kompleks śródleśnych jezior lobeliowych,
objętych ochroną rezerwatową. Lasy pokrywają 44% powierzchni obszaru. Głównym
gatunkiem lasotwórczym jest sosna ze znaczną domieszką buka, dębu i świerka.
Południowo-zachodnia

część

obszaru

jest

terenem

źródliskowym

Brdy,

a północno-wschodnia Wieprzy. Tak, więc w obrębie obszaru są dwa tereny źródliskowe rzek
należące do dwóch zlewni - Wisły i Morza Bałtyckiego. Pagórkowaty teren wznosi się tu
średnio od około 100m n.p.m. w północnej części obszaru do 180m n.p.m. w części centralnej
i zachodniej. Między wzgórzami usytuowane są duże i liczne jeziora rynnowe: Skąpe, Bluj,
Gomolskie Wielkie i Małe, Dolskie, Piasek, Siadło, Świeszyńskie oraz Głębokie
(Pietrzykowskie Duże). Wśród lasów występują lasy mieszane z udziałem sosny, buka, dębu,
a na uboższych siedliskach przechodzą one w monokultury sosnowe, zaś w obniżeniach
terenowych występuje jeszcze olsza czarna i brzoza.
Obszar Nr 06 położony jest na terenie trzech gmin (tab.6), co stwarza konieczność
współdziałania między władzami sąsiadujących gmin, na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego (ryc.29).
Nr 07 – „Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibską Górą” (ryc.28,30), o powierzchni
3 328 ha; leży w całości na terenie gminy Miastko. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconą
rzeźbą charakterystyczną dla terenów morenowych. Najwyższe wzniesienie– Skibska Góra
228,1m n.p.m. Walory przyrodnicze tego terenu wzbogacają trzy jeziora: Bobięcińskie
Wielkie i Bobięcińskie Małe oraz śródleśne jezioro Czarne.
Obszar Nr 07 leży w całości na terenie gminy Miastko, przy granicy
z województwem zachodniopomorskim od strony zachodniej. Obszar ten wiąże się
w jedną całość z analogicznym obszarem chronionego krajobrazu województwa
zachodniopomorskiego w okolicach Żydowa i Białego Boru.
Obszary Nr 06 i Nr 07 w gminie Miastko zajmują: 28,5% lasów, 63,58% wód, 40,41%
użytków rolnych i 4,22% terenów osiedlowych i komunikacyjnych. W strukturze powierzchni
obszarów chronionego krajobrazu (tab.6), zaznacza się przewaga lasów i wód.
Ma to ogromne znaczenie dla zachowania rodzimego środowiska zbliżonego do cech
naturalnych jak i dla uprawiania krajoznawstwa i rekreacji.
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Ryc. 29. OChK nr 6 „Źródliskowy obszar rzeki Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka”
Tabela 6. Struktura powierzchni obszarów chronionego krajobrazu, 1981r.
Obszar

Gminy

Miastko, Koczała
Trzebielino
Miastko
Nr 7
Razem obszar 6 i 7
Nr 6

Ogółem

Powierzchnia w ha w tym:
Użytki
Lasy
Wody
rolne

Zabudowa
i drogi

11776

4871

527

6323

55

3328
15104

1651
6522

622
1149

1022
7345

33
88

Do ochrony krajobrazowej wybrano obszary szczególnie piękne widokowo,
o dużej atrakcyjności dla krajoznawstwa i rekreacji, o znacznej lesistości i zasobności w wody
powierzchniowe (tab.6), o urozmaiconej rzeźbie terenu (wzgórza morenowe) oraz
stosunkowo mało zaludnione.
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Ryc.30. OChK nr 7 „Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibską Górą”
A. Miasteckie Perły Pomorza - jeziora lobeliowe
Jeziora lobeliowe są bardzo rzadko spotykane na terenie Polski i mają duże znaczenie
dla zachowania zasobów przyrodniczych w skali Europy. Na 143 jeziora lobeliowe w Polsce,
123 położone są w woj. pomorskim z tego 47 w pow. bytowskim (ryc.31) i aż 13 w gm.
Miastko (ryc.32). W ciągu ostatnich 100 lat ubyło niemal 20 % zasobów tych jezior. Dzieje
się to za sprawą niewłaściwego użytkowania zbiorników, ich obrzeży bądź całej zlewni oraz
wynikłych z tego zmian w obrębie jeziornych ekosystemów, jak również w wyniku
naturalnych procesów, którym one podlegją.
Nazwa jezior lobeliowych pochodzi od reliktu borealno – atlantyckiego (fot.97),
lobelii jeziornej (Isoёto-Lobelietum dortmannae) wraz, z którą występują inne rośliny
wskaźnikowe: poryblin jeziorny (Isoёto lacustris) i brzeżyca jednokwiatowa (Litorella
uniflora), elisma wodna (Luronium natans) - gatunek priorytetowy z europejskiego punktu
widzenia. Rośliny te ze względu na bardzo wąską skalę tolerancji ekologicznej zagrożone są
wyginięciem i występują wyłącznie w jeziorach oligotroficznych (skąpożyznych, bogatych
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w tlen, z przejrzystą wodą i piaszczystym dnem o kwaśnym odczynie). Wszystkie
wymienione gatunki są objęte ścisłą ochroną gatunkową i znalazły się w Polskiej
Czerwonej Księdze roślin ginących.
W obrębie gminy Miastko znajduje się 13 unikatowych, w skali kraju i Europy,
jezior lobeliowych, z których 3 są rezerwatami przyrody, 8 uznano za użytki
ekologiczne, 11 położonych jest na obszarach Natura 2000 (tab.5,6).
Celem wyznaczenia Sieci Natura 2000 jest ochrona poszczególnych gatunków roślin,
ptaków zwierząt oraz określonych typów siedlisk przyrodniczych.

Ryc. 31. Rozmieszczenie jezior lobeliowych w woj. pomorskim
Obszary Natura 2000 w gminie Miastko (ryc.33, 34), znajdują się na terenie Puszczy
Słupskiej i obejmują dobrze zachowane jeziora lobeliowe - siedliska cenne dla zachowania
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Jeziora te otoczone są kwaśnymi buczynami
(Luzulo-Fagenion), żyznymi buczynami (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odoratiFagenion), borami i lasami bagiennymi (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum, brzozowososnowymi bagiennymi lasami borealnymi) pomorskim kwaśnym lasem brzozowo-dębowym
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(Betulo-Quercetum). Lasami, które zaliczane są do ważnych dla Europy siedlisk
przyrodniczych. Na terenie obszarów występuje również wiele małych śródleśnych oczek
wodnych oraz typowe dla Pojezierza Bytowskiego tzw. torfowiska kotłowe, torfowiska
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea), starorzecza
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, niżowe
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris).
Spośród ważnych dla Europy zwierząt występują tu liczne i bardzo dobrze zachowane
biotopy dla ptaków drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej,
bielika, czy puchacza, ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi: bociana białego,
bociana czarnego, zimorodka, czy żurawia, dla płazów: traszki grzebieniastej i kumaka
nizinnego oraz ssaków: wydry i bobra europejskiego.
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Ryc. 32. Rozmieszczenie jezior lobeliowych w gminie Miastko
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Ryc. 33. Położenie obszarów Natura 2000 w gm. Miastko: „Miasteckie jeziora lobeliowe”,
„Jezioro Piasek”, „Dolina Wieprzy i Studnicy”
Obszar Natura 2000 „Jezioro Piasek” o powierzchni 63,1 ha obejmuje typowe jezioro
we wczesnym stadium rozwojowym i jego bezpośrednią zlewnię. Cechuje je bardzo duży
powierzchniowy udział w litoralu płatów zespołu poryblina jeziornego i lobelii jeziornej
Isoёto-Lobelietum dortmannae, z pełnym zestawem gatunków charakterystycznych.
Dodatkowym walorem jeziora jest bardzo liczna i dobrze zachowana populacja elismy
wodnej Luronium natans. Na brzegach jeziora występują niewielkie zatorfienia. Przy
południowo-wschodnim krańcu rozwinęły się płaty pła torfowcowego. Zlewnia jeziora
zalesiona jest kompleksem leśnym, w którym dominują kwaśne buczyny z drzewostanami
w starszych klasach wieku. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 61% obszaru,
siedliska leśne 30% obszaru, a siedliska rolnicze - 9% powierzchni. Na terenie ostoi, przy
szosie krajowej nr 20 Miastko - Bytów, istnieje dzikie pole biwakowe i kąpielisko.
Obszar Natura 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy” (ryc.33) obejmuje rzeki, które
w nieznacznym stopniu zostały przekształcone krajobrazowo o podgórskim charakterze
z dużą koncentracją miejsc źródliskowych na Pomorzu. Malowniczy krajobraz z rozległymi
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kompleksami leśnymi w obrębie Pradoliny Pomorskiej oraz rozległe zbiorowiska lasów
łęgowych występujących nad rzekami i strumieniami. Występuje tu największa znana na
Pomorzu populacja słodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia rivularis oraz cenne gatunki
ryb łososiowatych. Jest to obszar cenny przyrodniczo, dla którego proponuje się utworzenie
parku krajobrazowego.

Ryc.34. Położenie obszaru Natura 2000 „Jezioro Bobięcińskie” w gm. Miastko
i gminach sąsiednich
Na terenie gminy Miastko położone jest największe jezioro lobeliowe w Polsce
i Europie Środkowej - jez. Bobięcińskie Wielkie o pow. 521,6 ha. Jezioro położone jest na
obszarze Natura 2000 „Jezioro Bobięcińskie” (ryc.34). Obszar Chronionego Krajobrazu
położony jest na terenie gminy Miastko, Biały Bór i Polanów. Zawiera kompleks pięciu jezior
lobeliowych, z których największym jest jezioro Bobięcińskie Wielkie charakteryzujące się
obecnością roślin reliktowych, takich jak: lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), brzeżyca
jednokwiatowa (Litorella uniflora) i poryblin jeziorny (Isoetes lacustris). Oprócz
wymienionych w jeziorze Bobięcińskim znajduje się, jedna z największych w Polsce,
populacja elismy wodnej (Luronium natans), a w jeziorze Iłowatka (gm. Biały Bór)
występuje rzadki poryblin kolczasty (Isoetes echinospora).
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Ryc. 35. Jezioro Bobięcińskie Wielkie – położenie i batymetria

Jezioro Bobięcińskie Wielkie (ryc.31) o powierzchni 521,6 ha posiada wody w I klasie
czystości. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie wydał opinię o sytuacji ekologicznej
jez. Bobięcińskiego Wielkiego. Jezioro jest zbiornikiem unikatowym, nie tylko w skali kraju,
ale również w skali europejskiej. W Europie Środkowej i Zachodniej praktycznie brak jest
bezodpływowych jezior oligotroficznych o tak dużej powierzchni. Jezioro Bobięcińskie
Wielkie powinno być w trybie pilnym, objęte ochroną na zasadzie ścisłego rezerwatu.
Z uwagi na fakt, że jego zlewnia bezpośrednia stanowi obszar bezodpływowy, zasady ścisłej
ochrony powinny się rozciągać również na ten obszar. Lasy wyglądem są zbliżone do
naturalnych z sosną, świerkiem, bukiem, dębem oraz olszą czarną i brzozą. Jest ono ostoją dla
gatunków ptaków, jak: gągoła, tracza nurogęsi, kaczki czernicy i krzyżówki.
Zróżnicowanie gatunkowe lasów oraz urozmaicona rzeźba terenu, to główne atrakcje
krajobrazowe obszaru jezior bobięcińskich wyróżniającego się pod względem botanicznym
i kulturowym.
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Tabela 7. Ogólna charakterystyka jezior lobeliowych występujących na obszarze gminy
Miastko
Lp.
1
1.

Nazwa jeziora
(powierzchnia w ha
i głębokość w m)
2
Bobięcińskie
Wielkie (521,6 - 48)

Obecność roślin
charakterystycznych

Klasa
czystości

3
3 gatunki (L*, P*, B*)

4
I klasa

Forma
ochrony
5
Użytek
ekologiczny
Natura 2000
Użytek
ekologiczny

2.

Bobięcińskie Małe
(33,34 - 5,0)

3 gatunki (L*, P*, B*)

II klasa

3.

Smołowe ®
(36,82 - 12,2)

3 gatunki (L*, P*, B*)

I klasa

Natura 2000
Rezerwat

4.

Orle ®
(11,83 - 10,8)

2 gatunki (L*, P*)

I klasa

Natura 2000
Rezerwat

5.

Kamień ®
(50,57 - 15,2)

3 gatunki (L*, P*, B*)

I klasa

Natura 2000
Rezerwat

6.

Dolskie
(33,68 - 28,7)

1 gatunek (L*)

II klasa

Natura 2000
Użytek
ekologiczny

2
Piasek
(42,66 - 30,1)

3
3 gatunki (L*, P*, B*)

4
I klasa

Natura 2000
5
Użytek
ekologiczny

8.

Kwisno Duże
(11,99 - 13,0)
i Małe (7,33)

3 gatunki (L*, P*, B*)

I klasa

Natura 2000
Użytki
ekologiczne

9.

Byczyńskie
(17,20 - 7,5)

2 gatunki (L*, B*)

I klasa

Natura 2000
Użytek
ekologiczny

1
7.

Natura 2000
Użytek
ekologiczny

Położenie
6
10 km na zachód od
Miastka, połączone z jez.
Bobięcińskim Małym
10 km na zachód
od Miastka, połączone
z jez. Czarnym
7 km na północny wschód
od Miastka
6 km na północny wschód
od Miastka,
6 km na północny wschód
od Miastka
8 km na wschód od
Miastka, przy drodze Nr 20
z Miastka do Bytowa
6
9 km na wschód od
Miastka, przy drodze Nr 20
z Miastka do Bytowa
12 km na północny wschód
od Miastka, 2,5 km na
południowy wschód od
Trzcinna
5 km na północ od Miastka,
0,6 km na zachód od drogi
Nr 21 Miastko - Słupsk

3,4 km na południowy
zachód od Miastka,
we wsi Wołcza Wielka
11.
Zanik (P*, B*)
III klasa Użytek
3 km na południowy zachód
Wołczyca
(36,5 - 8,0)
ekologiczny od Miastka we wsi Wołcza
Wielka
12.
3 gatunki (L*, P*, B*) I klasa
Natura 2000 Na południe
Skąpe
(49,4 - 26,4)
od Trzcinna
* Objaśnienia: L - lobelia jeziorna, P- poryblin jeziorny, B- brzeżyca jednokwiatowa ® - rezerwat
10.

Kościelne
(72,5 - 17,8)

Pojedyncze okazy
jednego gatunku (B*)

II klasa

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują 10 z 13 jezior lobeliowych,
a 11 położonych jest na Obszarach Natura 2000 (ryc.36).
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Jeziora lobeliowe wg głębokości w metrach (tab.7):
1. Bobięcińskie Wielkie - 48,0 - OChK 07 – Natura 2000 - użytek ekologiczny
2. Piasek

- 30,1 - OChK 06 - Natura 2000 - użytek ekologiczny

3. Dolskie

- 28,7 - OChK 06 - Natura 2000 - użytek ekologiczny

4. Skąpe

- 26,4 - OChK 06 - Natura 2000

5. Kościelne

- 17,8 - użytek ekologiczny

6. Kamień

- 15,2 - OChK 06 – rezerwat - Natura 2000

7. Kwisno Duże
i Małe

- 13,0 - OChK 06 - użytek ekologiczny Natura 2000
- 7,3

8. Smołowe

- 12,2 - OChK 06 – rezerwat - Natura 2000

9. Orle

- 10,8 - OChK 06 – rezerwat - Natura 2000

10. Wołczyca

- 8,0 - użytek ekologiczny

11. Byczyńskie

- 7,5 - użytek ekologiczny - Natura 2000

12. Bobięcińskie Małe

- 5,0 - OChK 07 - Natura 2000 - użytek ekologiczny

Biorąc pod uwagę głębokość jezior lobeliowych położonych w gminie zauważa się, że
są to jeziora:
-

płytkie, tj. od 2,0 do 10,0 m – cztery: Bobięcińskie Małe, Byczyńskie,
Wołczyca, Kwisno Małe

-

o średniej głębokości, tj. 10,01 do 25 m – pięć: Orle, Smołowe, Kwisno Duże,
Kamień, Kościelne;

-

głębokie, tj.> 25 m – cztery: Bobięcińskie Wielkie, Piasek, Dolskie i Skąpe

Są to jednocześnie jedne z najgłębszych jezior w gminie, do których należy również
jez. Głębokie (Pietrzykowskie Duże - 21,9 m głębokości).
Bezwzględnie ochroną rezerwatową powinny być objęte wszystkie typowe jeziora
z tej grupy – te nadal jeszcze oligotroficzne, dobrze zachowane, z licznymi populacjami
gatunków wskaźnikowych. Takie zbiorniki są obecnie unikatowe w skali Europy.
Miasteckie Perły Pomorza –jeziora lobeliowe (fot.85-99).
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Ryc. 36. Obszary przyrodnicze prawnie chronione w gm. Miastko

Rezerwaty odgrywają ważną rolę w naturalnym obiegu wody, w śledzeniu historii
gospodarowania człowieka na Ziemi, w obserwacjach potrzebnych do prawidłowego
zastosowania racjonalnych metod gospodarki w leśnictwie, łąkarstwie, rybactwie itp.
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Tabela 8. Istniejące rezerwaty wodno - florystyczne w gminie Miastko
Nazwa jeziora
Orle
Smołowe
Kamień

Data powstania

Powierzchnia w ha

Administrator

23 X 1965r.
15 XII 1976r.
1 V 1985r.

11,83
36,82
50,57
99,32

Państwowe
Gospodarstwo
Rybackie w Słupsku
Zakład w Miastku

W części centralnej obszaru Nr 07 położony jest kompleks trzech śródleśnych jezior
powiązanych hydrologicznie (ryc.28,36). Są to:
1. Jezioro Orle – rezerwat florystyczny o pow. 11, 83 ha, utworzony 23 X 1965 r. Ochronie
podlega śródleśne, płytkie, przepływowe jezioro lobeliowe o rozwniętych procesach
eutrofizacji, mulistym dnie z charakterystyczną reliktową roślinnością: lobelia jeziorna,
poryblin jeziorny i wywłócznik skrętoległy oraz elisma wodna, turzyca nitkowata,
jeżogłówka pokrewna, grążel drobny i grążel żółty. Zlewnię jeziora porasta w ok. 90% las
liściasty.
2. Jezioro Kamień – rezerwat wodno-florystyczny o pow. 50,57 ha, utworzony 1 V 1985 r.
Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z reliktową roślinnością. Jego litoral
zajmują charakterystyczne zbiorowiska roślinne z lobelią jeziorną, poryblinem jeziornym,
brzeżycą jednokwiatową i wywłócznikiem skrętoległym. W wodzie występują ponadto:
rdestnica pływająca i rdest ziemnowodny, a na brzegach rozwijają się szuwary z trzciną,
turzycą dziubkowatą i z ponikłem błotnym. Na stromych zboczach porasta drzewostan
bukowo – dębowy i dębowo – sosnowy.
3. Jezioro Smołowe – rezerwat wodno-florystyczny o pow. 36,82 ha, utworzony 15 XII 1976
r. Ochrona dotyczy flory jeziora lobeliowego, w którym występują wszystkie
charakterystyczne gatunki roślin: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca
jednokwiatowa, wywłócznik skrętoległy, elisma wodna, turzyca nitkowata, jeżogłówka
pokrewna, grążel drobny, sit drobny, rosiczka okrągłolistna. Pojawiające się na jego
brzegach płaty turzyc i innych helofitów (roślin błotnych) świadczą o postępującej
eutrofizacji (zaniku zbiornika). Jezioro otoczone jest lasem z udziałem świerka
i buka.
Jeziora te tworzą hydrologiczny kompleks powiązany jednym ciekiem wodnym, rzeką
Brdą oraz stanowią rejon lęgowy dla rybitwy zwyczajnej.
Śródpolne i śródleśne „oczka wodne” spełniają ważną rolę mini zbiorników
retencyjnych, gromadzących nadmiary i uzupełniających niedobory wody na sąsiednich
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gruntach. Pełnią one również funkcję lokalnego banku genów dzikich roślin i zwierząt, są
ostojami zwierząt w tym naturalnych wrogów - szkodników upraw. Stanowią miejsca
występowania roślin leczniczych i miododajnych, a także tworzą korytarze ekologiczne dla
migracji dzikich zwierząt. Podnoszą wartości estetyczne krajobrazu itd. Należy je, zatem
chronić przed zmianą sposobu użytkowania gruntu oraz nadmierną działalnością człowieka.
Użytki ekologiczne w gminie Miastko utworzono w celu zachowania fragmentów
przyrody o cennych walorach przyrodniczych mających znaczenie dla zachowania
unikatowych zasobów genowych i typów środowisk takich jak śródpolne i (tab.9). Śródleśne
„oczka wodne”, bagna, torfowiska nie wykorzystywane gospodarczo. Jako tereny stosunkowo
rzadko odwiedzane przez ludzi są bardzo ważną ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Na terenach tych zaobserwowano dużą liczbę zwierząt łownych, co jest korzystne dla
rolników, zwierzyna, bowiem przebywająca na tych terenach nie niszczy sąsiednich upraw.
Bezsprzecznie największe znaczenie mają użytki dla awifauny (ptactwa), zwłaszcza w okresie
lęgowym. Są one również bogatą bazą pokarmową dla ptaków przylatujących z okolicznych
otwartych pól i łąk, z pobliskich lasów. Niektóre z nich, takie jak bocian biały czy kruk, to
gatunki prawnie chronione.
Tabela 9. Wykaz obszarów uznanych za użytki ekologiczne w gminie Miastko
L.p.

Pozycja w gminnym
rejestrze użytków
ekologicznych

Opisy obszarów uznanych za
użytki ekologiczne

1.

1

Śródleśne „oczko wodne”
zarastające roślinnością
bagienną. Powierzchnia 6,11ha

2.

2

Podmokły teren z fitocenozami
łąkowymi i zbiornikiem
wodnym. Powierzchnia 3,00ha.

3.

3

Zarośnięte roślinnością
obniżenie terenu otoczone
lasami ze zbiornikiem
wodnym. Powierzchnia 4,31ha.

4.

4

Nieużytek porośnięty
roślinnością torfowiskową.
Powierzchnia 21,20ha.

5.

5

Rozlewisko bagienne przy jez.
Zielonka. Powierzchnia 1,15ha.

Gdzie i w czyim posiadaniu
znajdują się obszary uznane za
użytki ekologiczne
Oddział 246d Leśnictwo Lubkowo,
Nadleśnictwo Dretyń. Własność
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Dretyń.
Oddział 250h Leśnictwo
Kowalewice, Nadleśnictwo Dretyń.
Własność Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Dretyń.
Oddziały 252d, 252i, 252j, 252l
Leśnictwo Kowalewice,
Nadleśnictwo Dretyń. Własność
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Dretyń.
Oddziały 300, 263 Leśnictwo
Kowalewice, Nadleśnictwo Dretyń.
Własność Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Dretyń.
Oddziały 403A, 409 Leśnictwo
Wałdowo, Nadleśnictwo Dretyń.
Własność Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Dretyń.
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6.

7.

6

Tereny podmokłe wzdłuż
koryta rzeki Doszenicy.
Powierzchnia 6,37ha.

Oddziały 410p, 410s,410j, 409d,
408k Leśnictwo Wałdowo,
Nadleśnictwo Dretyń. Własność
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Dretyń.

7

„Jelenie bagno” na siedlisku
boru bagiennego z chronioną
roślinnością: wawrzynek
wilczełyko (Daphne ezereum)
oraz rosiczki (Drosera)
Powierzchnia: 0,97 ha

Leśnictwo Węgorzyno – oddz. 430
Nadleśnictwo Dretyń. Własność
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa
Dretyń

OBIEKTY I OBSZARY PROJEKTOWANE
A. Rezerwaty przyrody:
1. Jezioro BobięcińskieWielkie (rezerwat wodny, jezioro lobeliowe);
2. Obszar gytiowiska Role - położonego na północ od tej miejscowości;
3. Mszar koło

Wałdowa (torfowisko

typu wysokiego między Szydlicami

i Trawnem;
4. Kompleks leśny na terenie Leśnictwa Węgorzyno – ochroną konserwatorską
objęte są 4 gniazda orlika krzykliwego, zasiedlane przez 2. pary lęgowe,
projektowany rezerwat o pow. 296,95 ha;
5. Powierzchnia projektowanego rezerwatu na terenie L. Węgorzyno – 10,33 ha
i 83,93 ha pow. otuliny, roślinność bagienna stanowiąca miejsca lęgowe wielu
gatunków ptaków m. in. błotniaka stawowego i żurawia, ponadto stwierdzono
występowanie żółwia błotnego, dla którego wyznaczono granice stref ochrony
częściowej.
B. Parki krajobrazowe:
1.

Park Krajobrazowy obejmujący zlewnię bezpośrednią Jeziora Bobięcińskiego
Wielkiego;

2.

Park Krajobrazowy obejmujący źródlisko Brdy i Wieprzy oraz zespół torfowisk
w okolicach Turowa.
Oba parki obejmowałyby swym zasięgiem obecne obszary chronionego
krajobrazu oraz Natura 2000.

C. Obszar chronionego krajobrazu:
1. Obejmujący bezpośrednią zlewnię rzeki Studnicy;
2. Otulina - strefa ochronna parków krajobrazowych, traktowana, jako obszar
krajobrazu chronionego.
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Istniejące i projektowane formy ochrony przyrody oraz obiekty infrastruktury
społecznej, stały się podstawą do włączenia wschodnich, południowych i południowozachodnich obszarów gminy Miastko do Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

B. Pomniki przyrody i ochrona gatunkowa
Uzupełnieniem form ochrony przyrody na terenie gminy są zarejestrowane pomniki
przyrody.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 6/III/2000 r. z dnia 11 lutego ustanowiono
na terenie miasta i gminy Miastko 18 pomników przyrody, są to pomniki przyrody
ożywionej - 11 pojedynczych drzew oraz przyrody nieożywionej - 7 głazów narzutowych
(tab. 10 i fot.100-115).
Tabela 10. Wykaz drzew i głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody w gminie
L. p./
fot. nr

Opis drzew i głazówwymiary

Szczególne wartości
pomnika

Położenie i zarządzanie
(własność)

1

2
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
a) obwód: 92 cm,
b) wysokość: 9,0m,
c) wiek orientacyjny:
80 lat
Lipa krymska
(Tilia euchlora Vi. Koch)
a) 4,10m
b) 23,0m
c) 300 lat
Wiąz górski (brzost)
(Ulumus scabra Mill.)
a) 3,50m
b) 26,0m
c) 200 lat
Jedlica zielona (Pseudotsuga
taxifolia Britt. var. viridis)
a) 2,50m
b) 30,0m
c) 100 lat
Buk zwyczajny
(Fagus silvatica)
a) 4,05m
b) 27,0m
c) 200 lat
Buk zwyczajny
( Fagus silvatica)
a) 3,45m
b) 25,0m
c) 200 lat

3

4

przyrodnicze
estetyczne
naukowe
turystyczne

Świerzno, około 40m od
drogi dojazdowej do
cmentarza, Urząd Miasta
i Gminy w Miastku

przyrodnicze
estetyczne
naukowe
pamiątkowe
turystyczne

Świerzno, około 9m na NE
od budynku mieszkalnego
nr 32, U M i G Miastko

przyrodnicze
estetyczne
naukowe
turystyczne

Świerzno, około 15m za
budynkiem gospodarczym,
U M i G Miastko

przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
turystyczne

Miastko ul. Grunwaldzka 2
około 10m przed budynkiem
BGŻ
U M i G Miastko

1/100

2/101

3/102

4/103

5/104

6/105

przyrodnicze
estetyczne

przyrodnicze
estetyczne
naukowe

Lubkowo - Trzcinno
Nadleśnictwo Dretyń

Miłaczewo - Dretyń
Nadleśnictwo Dretyń
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1

7/106

8/107

9/108

10/109

11/110

12/111

13/112

14/113

2
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
a) 3,96m
b) 22,0m
c) 200 lat
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
a) 3,94m
b) 24,0m
c) 200 lat
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
a) 3,30m
b) 28,0m
c) 180 lat
Buk zwyczajny
(Fagus silvatica)
a) 4,10m
b) 28,0m
c) 200 lat
Głaz narzutowy:
a) 9,10m
b) 2,10m
Głaz narzutowy:
a) 5,50m
b) 1,20m
Głaz narzutowy:
a) 8,0m
b) 1,10m
Głaz narzutowy:
a) 6,10m
b) 2,30m

15/---

Głaz narzutowy:
a) 8,70m
b) 1,50m

17/114

Głaz narzutowy:
a) 10,0m
b) 1,4m

16/115

Głaz narzutowy:
a) 9,70m
b) 1,20m
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Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea)
a) 6,9m
b) 26,7m
c) 500 lat

3

4

przyrodnicze
pamiątkowe

Węgorzyno - Tursko
Nadleśnictwo Dretyń

przyrodnicze
naukowe
pamiątkowe

Węgorzyno - Tursko
Nadleśnictwo Dretyń

przyrodnicze
naukowe
pamiątkowe

Wałdowo - Dretyń
Nadleśnictwo Dretyń

przyrodnicze
naukowe
pamiątkowe

Kowalewice - Dretyń
Nadleśnictwo Dretyń

przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
turystyczne
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
turystyczne
przyrodnicze
estetyczne
pamiątkowe
historyczne
turystyczne

Role - Wiatrołom
Nadleśnictwo Trzebielino

przyrodnicze
naukowe
pamiątkowe

Role – park podworski
Nadleśnictwo Trzebielino

Role - Wiatrołom
Nadleśnictwo Trzebielino
Role - Wiatrołom
Nadleśnictwo Trzebielino
Role - Wiatrołom
Nadleśnictwo Trzebielino

Świerzenko - Dretyń
Nadleśnictwo Dretyń

Lubkowo - Przęsin
Nadleśnictwo Miastko

Kwisno - Lubkowo
Nadleśnictwo Dretyń
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Ważną funkcją pomników przyrody jest ich znaczenie w krajoznawstwie, jako obiekty
szczególnego zainteresowania przez turystów. Dlatego też wytyczane szlaki turystyki pieszej
województwa uwzględniają obecność pomników przyrody i ich większych skupisk.
Jednak najwięcej starych drzew rodzimych, a także egzotycznych w gminie Miastko
spotkać można w parkach wiejskich.
Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (granity i gnejsy) najczęściej
oznakowane są tabliczką informacyjną.

OBIEKTY PROPONOWANE DO OCHRONY POMNIKOWEJ
Nadleśnictwo Dretyń:
a) fragment starego drzewostanu w Leśnictwie Trzcinno, oddz. 159h - występuje tu bogaty
skład gatunkowy m. in. jodła, żywotnik olbrzymi, choina kanadyjska, kasztanowiec, lipa,
jesion, dąb szypułkowy oraz 3 okazy klona o rozmiarach drzew pomnikowych (pierśnice
71, 75, 78);
b) grupa jodeł o pierśnicach 40 – 150 cm w Leśnictwo Trzcinno, oddz. 209;
c) dąb szypułkowy o pierśnicy 134 cm w L. Trzcinno, oddz. 159g;
d) klon zwyczajny o pierśnicy 106 cm w L. Trzcinno, oddz. 162c;
e) lipa drobnolistna o pierśnicy 115 cm w L. Trzcinno, oddz. 162c;
f) dąb szypułkowy o pierśnicy ok. 115 cm i wys. 15 m w L. Wałdowo (tab.11).
Tabela 11. Pierśnice poszczególnych gatunków drzew, jako orientacyjne dolne granice
dla drzew pomnikowych
Średnica w cm
Obwód w cm
Lp.
Gatunek
na wys. 130 cm
na wys. 130 cm
1
Buk zwyczajny
100
310
2
Brzoza brodawkowata
70
220
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brzoza omszona
Czeremcha
Dąb bezszypułkowy
Jabłoń
Jarzębina
Grab
Jesion
Jodła
Klon jawor, polny
Lipy

70
30
120
30
50
60
80
100
70
100

190
100
310
100
157
200
250
310
250, 160
310
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1
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3
100
70
100
100
70
100
120
70

Modrzew
Osika
Sosna zwyczajna
Świerk
Wiąz
Wierzby
Topola: czarna i biała, osika
Jawor

4
310
220
310
310
220
310
380, 220
220

Okazy poszczególnych gatunków drzew mogą być uznane za pomniki przyrody
w przypadku stwierdzenia mniejszych rozmiarów, szczególnie, gdy:
-

występują na granicach zasięgów lub poza granicami swoich naturalnych zasięgów;

-

są to tzw. osobliwości dendrologiczne, czyli odchylenie w morfologii, zrosty, drzewa
wyróżniające się szczególną formą;

-

mamy do czynienia z rzadkimi w Polsce gatunkami.
Święte tabelki! Utarło się, że właśnie owe wymiary (tab.8) stały się „świętym”

kryterium, uwzględnianym przy typowaniu drzew do ochrony prawnej. Sprawdza się
w tabelach czy grubość pnia pozwala na wyniesienie drzewa do godności pomnika, czy też
zabrakło do tego kilku centymetrów. Tymczasem wzorcowe wymiary „graniczne”
opracowano dla całej Polski, a więc powinny stanowić tylko ogólną wskazówkę. Często
drzewa o znacznie mniejszych rozmiarach mogą dla konkretnego regionu stanowić najstarsze,
największe

i

stąd

najcenniejsze

okazy.

Wskazane

jest

tworzenie

pomników

z drzew pięknych i okazałych, a niekoniecznie najstarszych i najgrubszych.

Tabela 12. Wiek drzew
Wiek drzew
Gatunek
i obwód
w cm
Sosna
Świerk
Jodła
Modrzew
Buk

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

37

47

59

70

82

95

107

122

144

_

_

_

37

47

56

66

77

90

104

121

_

_

_

_

48

53

62

70

79

89

99

111

123

138

158

_

25

33

43

54

66

80

95

111

129

145

_

_

55

65

71

82

92

108

124

138

_

_

_

_

22

Dąb
Brzoza
Olsza
Jesion
Osika

38

48

56

66

75

84

94

104

113

124

126

132

32

43

58

73

102

_

_

_

_

_

_

_

20

30

44

58

72

85

_

_

_

_

_

_

36

48

53

61

72

88

110

_

_

_

_

_

24

34

44

58

79

104

_

_

_

_

_

_

Wiek drzewa określamy mierząc jego obwód na wysokości pierśnicy (130 cm),
następnie z tabelki należy odszukać gatunek drzewa i w kolumnie z obwodem, odczytać na
krzyż jego wiek (tab.12).
OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT
Ochroną objęte są stanowiska lęgowe ptaków i zwierząt chronionych.
Granice stref ochronnych wyznaczone przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
obejmują:
a) miejsce gniazdowania orła bielika w Leśnictwie Plewiska,
b) miejsca gniazdowania orlika krzykliwego L. Węgorzyno,
c) stanowiska żółwia błotnego na terenie L. Węgorzyno.
Zagroda hodowlana w Leśnictwie Lubkowo na powierzchni ok. 40 ha Koła
Łowieckiego „Żuraw” w Dretyniu. W ogrodzonym terenie koło prowadzi hodowlę danieli
i muflonów. Zwierzęta te żyją w warunkach zbliżonych do naturalnych, w których
rozmnażają się, a następnie są introdukowane do lasu. Obecnie w zagrodzie przebywa
ok. 18 danieli i 9 muflonów. Wydzielony drzewostan ma zróżnicowany skład gatunkowy.
Zwierzyniec ustanowiony został 27 października 1993 r.
Po zagrodzie oprowadza i bardzo ciekawie opowiada p. Tecław z Klewna k. Trzcinna.
Pan leśniczy dysponuje również kasetą wideo o zwierzyńcu, którą warto obejrzeć przed
wyruszeniem na „bezkrwawe łowy”.
Na terenie gminy Miastko znajdują się również obszary, o znaczeniu lokalnym dla
awifauny:
- rejon lęgowy:
 rybitwy zwyczajnej (jez. Kamień i jez. Smołowe);
 żurawi (torfowisko w okolicach Dretynka);

23

 gągoła (jez. Pietrzykowskie - wyspa);
 czernicy, kormorana i tracza nurogęsi (jez. Bobięcińskie Wielkie - 8 wysp);
 kolonia gniazd mewy śmieszki, perkozika, wodników (jez. Słosineckie
Wielkie - mokradła);
 po lęgowe i migracyjne skupiska żurawi, czajek, mew (okolice Słosinka pola
orne z torfowiskami i podmokłymi obniżeniami);
-

siedliska bociana czarnego (lasy w rejonie Czarnicy, Turska, Kawcza i jez. Skąpego).

Na terenie gminy Miastko chronionych jest ponad 15 tys. ha, co stanowi 33 % ogólnej
powierzchni. Walory środowiska przyrodniczego stały się podstawą włączenia jej obszaru do
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania
rodzimego środowiska, zbliżonego do cech naturalnych tworząc rezerwę terenową dla potrzeb
turystyki.
Miasto i gmina posiada walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi różnych form
turystyki (tab. 13) wypoczynkowej i kwalifikowanej (żeglarstwo, kajakarstwo, nizinna
turystyka piesza i rowerowa), myślistwo, agroturystyka, ekoturystyka, niekonwencjonalne
formy turystki, np. obserwowanie i fotografowanie ptaków i zwierzyny w jej naturalnym
środowisku. Gmina Miastko oferuje poszukiwaną ciszę, harmonię mało przekształconego
krajobrazu i możliwość bliskiego kontaktu z niezmienioną przez człowieka przyrodą. Stanowi
krainę, gdzie można aktywnie wypocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku i pośpiechu oraz
szybko zregenerować siły psychofizyczne.
Tab. 13 Walory przyrodnicze a formy turystyki - możliwości spędzania wolnego czasu

Wypoczynkowe

Specyfika
walorów
1

Walory
przyrodnicze
2
Wody
powierzchniowe

Zróżnicowana
rzeźba terenu

Znaczna lesistość

Najciekawsze walory turystyczne
3
Jeziora polodowcowe: Skąpe, Świeszyńskie,
Studzieniczno, Dolskie, Pietrzykowskie Duże
(Głębokie), Słosineckie Wielkie, Słosineckie Małe,
Bluj.
Doliny rzeczne o dużym spadku terenu i charakterze
podgórskim: Brda, Wieprza i Studnica.
Największe zróżnicowanie rzeźby terenu
i jej kulminacje dochodzące do 240m n.p.m: wzgórza
moreny czołowej: Rozwaliny w Szybskich Górach,
Skibska Góra w Dzikich Górach, okolice Turowa
(ryc.25).
Puszcza Słupska – lasy zajmują 53% ogólnej
powierzchni gminy, z tego 62,5% to siedliska
korzystne dla turystyki.

Formy turystyki
4
Turystyka :
- wypoczynkowa,
zarówno pasywna
(wypoczynkowo wczasowa)
jak i
- aktywna
(rekreacyjno sportowa)
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Położenie
w strefie
wododziałowej
Nieskażone
środowisko
naturalne
Niski stopień
urbanizacji, cisza,
spokój i harmonia
mało
przekształconego
krajobrazu,
bezpośredni kontakt
z niezmienioną
przyrodą
1

2
Jeziora

Położenie w strefie wododziałowej między Brdą
a Wieprzą i Studnicą oraz Gwdy z Czernicą.
Występowanie obszarów źródliskowych rzek,
torfowisk, oczek wodnych, podnosi atrakcyjność
krajobrazową terenu.
Czyste powietrze, lasy zasobne w runo leśne
i zwierzynę, jeziora głównie w I i II klasie czystości
(tab. 4).
Strefy ciszy w rezerwatach przyrody oraz na
obrzeżach jezior o szczególnych walorach
przyrodniczych i turystyczno - wypoczynkowych.
W rezerwatach przyrody szerokość strefy ciszy wynosi
200m. Dla jezior: Bobięcińskie Wielkie i Małe 300m. Dla jezior Studzieniczno, Głębokie
(Pietrzykowskie Duże), Słosineckie Wielkie i Małe 100m.
3
* jez. Bobięcińskie Wielkie (521,6ha z 8 wyspami),
* jez. Głębokie (Pietrzykowskie Duże - 139ha),
* jez. Kościelne (72,5ha),
* jez. Skąpe (64,1ha),
* jeziora: Bobięcińskie Małe, Dolskie, Bluj, Piasek,
Kamnickie,, Słosineckie Wielkie i Małe, Skąpe,
Świeszyńskie, Lednik, Siadło.

Specjalistyczne

Jez. Bobięcińskie Wielkie, Głębokie:
- archeologia podwodna

- kajakarstwo
- żeglarstwo
- wędkarstwo
- surfing
- nurkowanie

Rzeki

Lasy
Znakowane szlaki
turystyczne

Krajoznawcze
(poznawcze)

4
Turystyka
kwalifikowana:

Gospodarstwa
agroturystyczne
Prawne formy
ochrony przyrody
w gminie Miastko

Spływy kajakowe
rzekami
o charakterze
podgórskim
Zagęszczenie zwierzyny łownej 13,9 szt./km2
Istniejące koła
powierzchni leśnej
łowieckie
16. tras turystycznych pieszo – rowerowych
Turystyka nizinna:
i konnych
- turystyka piesza,
2. szlaki kajakowe Brdy oraz Wieprzy i Studnicy
- turystyka
4. ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze
rowerowa
- narciarstwo
biegowe
20. gospodarstw agroturystycznych
Agroturystyka
- jeździectwo
Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (stare
Cenne obiekty dla
drzewa i głazy narzutowe o średnim obwodzie 9,5m
celów
(tab. 10,fot.85-99).
edukacyjnych
Jeziora lobeliowe i rezerwaty wodno – florystyczne
i naukowo(tab.7,8).
badawczych oraz
Obszary Chronionego Krajobrazu (tab. 6),
Natura 2000 - rzadkie gatunki roślin i ptaków (ryc.28) ekoturystycznych.
Atrakcyjne w kraju :
* Brda – szlak księdza Karola Wojtyły,
* Wieprza i Studnica – szlak elektrowni wodnych
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2. Walory antropogeniczne - obiekty kultury materialnej
Obiekty

wpisane

do

rejestru

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków

w gminie Miastko (tab.13).

A. Zabytki architektury:
Miastko
1. Późnobarokowy kościół p.w. NMP Wspomożenia Wiernych z 1730 r.
2. Dom z 1905 r., ul. Rybacka 16.
Bobięcino
3. Pałac z 1825 r.
Kamnica
4. Pałac z 1 ćw. XX w.
Kawcze
5. Dworek ziemski z XIX w.
Łodzierz
6. Dwór z lat 30-tych XX w.
Miłocice
7. Kościół p.w. Michała Archanioła z 1771 r.
8. Pałac z przełomu XIX/XX w.
Role
9. Dwór z XIX w.
Słosinko
10. Zespół dworsko – folwarczny z XIX w.
Świerzenko
11. Pałac z XIX/XX w.
Świerzno
12. Barokowy kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP z 1710 r.
Świeszynko
13. Dwór z XIX w.
Trzcinno
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14. Kościół szachulcowy p.w. Macierzyństwa NMP z poł. XVII w.,
15. Pałac z początku 1900 r.
16. Zespół budynków gospodarczych murowanych z XIX w.
Tursko
17. Pałac z pocz. XX w.
18. Dwór szachulcowy z przełomu XVII/XIX w.
Wałdowo
19. Kościół szachulcowy p.w. Św. Stanisława Kostki z 1716 r.
Wołcza Mała
20. Dwór ziemski z XIX w.
Wołcza Wielka
21. Dwór ziemski z pocz. XIX w.
22. Neoromański kościół ewangelicko – augsburski z końca XIX w.
Wyżej wymienione kościoły należą do Parafii rzymsko – katolickich.

B. Parki wiejskie – przypałacowe i podworskie
Bobięcino
1. Przypałacowy z 1825 r.
Kamnica
2. Przypałacowy z I poł. XX w.
Łodzierz
3. Podworski, naturalistyczny o pow. 4 ha z lat. 30. XX w.
Miłocice
4. Przypałacowy ze starodrzewem z przełomu XIX/XX w.
Piaszczyna
5. Podworski z XIX w. o pow. 2 ha
Role
6. Podworski z XIX w. – szczątkowy.
Świerzenko
7. Przypałacowy z XIX/XX w. o pow. 2 ha ze starodrzewem i alejką grabową.
Trzcinno
8. Przypałacowy park krajobrazowy o pow. 4,76 ha z XIX w. /pierwotnie styl angielski/,
ciekawe okazy dendrologiczne krajowe i zagraniczne.
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Tursko
9. Przypałacowy park o charakterze leśnym z XIX/XX w. o pow. 5,72 ha
Wołcza Mała
10. Podworski park krajobrazowy o pow. 0,5 ha z XIX w.
Wołcza Wielka
11. Podworski z początków XIX w.

C. Stanowiska archeologiczne
Ze względu na archeologiczne dziedzictwo kulturowe istniejących stanowisk
w gminie Miastko zostały objęte ochroną archeologiczną:
1. Kompleks osadniczy z IX-XI w. na wyspie jeziora Bobięcińskie Wielkie
2. Zespól cmentarzy ciałopalnych i kurhanów kultury łużyckiej o pow. 69,28 ha
i o pow. 5,03 ha w Nadleśnictwie Dretyń, L. Miłaczewo,
3. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 7,16 ha w ok. Darnowa
w L. Broczyna,
4. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 4,37 ha L. Kowalewice,
5. Cmentarzysko kurhanowe i osada kultury pucharów lejkowatych kultury pomorskiej
o pow. 10,70 ha w L. Kwisno,
6. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 3,81 ha w L. Okunino,
7. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 4,77 ha i drugie o pow. 1,60 ha k.
Stachowa w L. Wałdowo,
8. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej i obozowisko neolityczne o pow.
2,47 ha k. Darnowa w L. Węgorzyno,
9. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej /pow. n. z./ w L. Kwisno,
10. Dwie osady: kultury łużyckiej i pomorskiej o pow. 3,84 ha w L. Lubkowo,
11. Osada z okresu kultury pomorskiej i łużyckiej o pow. 2,26 ha i druga o pow. 1,51 ha
w L. Okunino,
12. Dwie osady z okresu kultury pomorskiej i łużyckiej o pow. 3,95ha w L. Wałdowo,
13. Osada kultury łużyckiej o pow. 1,70 ha w L. Wałdowo,
14. Osada kultury pomorskiej o pow. 2,23 ha w L. Wałdowo,
15. Osada kultury łużyckiej o pow. 3,03 ha w L. Wałdowo,
16. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kamnicy.
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Tabela 14. Tabela stylów w dziejach architektury europejskiej
Styl klasyczny:
(architektury starożytnej Grecji i Rzymu) ... od V wieku p.n.e. do V wieku n.e.
Romański ........................................................... XI

- XIII wiek n.e. (1050-1250)

Gotyk ................................................................... XIII

-

Renesans .............................................................. XVI

- XVII wiek

Barok ................................................................... XVII -

XV wiek

(1250-1500)
(1500-1650)

XVIII wiek (1650-1770)

Styl klasycystyczny ............................................ XVIII - XIX wiek

(1770-1850)

Neogotyk, eklektyzm .......................................... XIX wiek
Secesja ................................................................. XIX

- XX wiek
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Tabela15. Obiekty kultury materialnej
L.p.

Miejscowości

Zabytki architektury

1.

Miastko

Dom z 1905 r. na ul. Rybackiej 16
Kościół z 1730 r. p.w.NMP Wspomożenia
Wiernych

-

-

2.

Głodowo

-----------------------------------------------

-

-

-

+

3.
4.
5.
6.

7.

Bobięcino

Kamnica
Kawcze
Łodzierz

Miłocice

Dwór z 1825 r.
Pałac, 1 ćw. XX w.
Dworek ziemski z XIX w.
Dwór z lat 30. XX w.
Kościół p.w. Michała Archanioła
z 1771 r.
Pałac z przełomu XIX/XX w.

Parki wiejskie
przypałacowe / podworskie

+
-

Ze starodrzewem
z przełomu XIX/XX w.

8.

Pasieka

------------------------------------------------

-

9.

Piaszczyna

------------------------------------------------

-

10.

Role

11.

Słosinko

Dwór z XIX w.
Zespół dworsko – folwarczny z XIX w.
Pałac z XIX/XX w.

-

_
Naturalistyczny
o pow. 4 ha
z lat. 30. XX w.

Stanowiska archeologiczne
………………………….
Cmentarzyska kurhanowe
kultury łużyckiej
i pomorskiej
Kompleks osadniczy z X w.
na wyspach Jezioro
Bobięcińskie Wielkie
Grodzisko
wczesnośredniowieczne
-

-

Kompleks osadniczy kultury
łużycko–pomorskiej
i wczesnego średniowiecza.

--

Komleks stanowisk
archeologicznych
z osadnictwa kultury
łużycko- pomorskiej
z okresu wczesnego
średniowiecza
z cmentarzyskiem.

Z XIX w.
o pow. 2 ha
z XIX w. –
szczątkowy

-

-

-

-

Z XIX/XX w. o pow.
2 ha ze starodrzewem
i alejką grabową

-

-

12.

Świerzenko

13.

Świerzno

Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP
z 1710 r.

-

-

14.

Świeszynko

Dwór z XIX w.

-

-

-

-

Grodzisko
wczesnośredniowieczne
na wyspie jez. Głębokiego
(Pietrzykowskie Duże)

-

-

-

-

-

Osada kultury łużyckiej
o pow. 1,70 ha
w Leśnictwie Wałdowo,
Osada kultury łużyckiej
o pow. 3,03 ha
w L. Wałdowo,
Dwie osady z okresu kultury
pomorskieji łużyckiej o pow.
3,95ha w L. Wałdowo
Osada kultury pomorskiej
o pow. 2,23 ha
w L. Wałdowo.
Cmentarzysko ciałopalne
kultury pomorskiej o pow.
4,77 ha i drugie o pow. 1,60
ha k. Stachowa
w L. Wałdowo

15.

Świeszyno

16.

Trzcinno

17.

Tursko

18.

Wałdowo

.................................................................

-.

Kościół szachulcowy p.w. Macierzyństwa NMP
z poł. XVII, XVIII/XIX w.
Pałac z pocz. 1900 r.
Zespół budynków gospodarczych murowanych
z XIX w.

Park krajobrazowy
o pow. 4,76 ha z XIX
w./pierwotnie styl
angielski/, ciekawe
okazy dendrologiczne
krajowe i zagraniczne
Przypałacowy park
o charakterze leśnym
z XIX/XX w.
o pow. 5,72 ha

Pałac z pocz. XX w.
Dwór szachulcowy z przełomu XVIII/XIX w.

Kościół szachulcowy p.w. św. Stanisława
Kostki z 1716 r.

-
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1

2

19.

Wołcza Mała

20.

Wołcza Wielka

3
Dwór ziemski z pocz. XIX w.
-

Dwór ziemski z pocz. XIX w.

-

4
Park
krajobrazowy
o pow. 0,5 ha
z XIX w.
Z początków XIX
w.

-

-

Stanowiska archeologiczne:

21.

Nadleśnictwo Dretyń

Zespól cmentarzy ciałopalnych i kurhanów kultury łużyckiej o pow. 69,28 ha i o pow. 5,03 ha
w Nadleśnictwie Dretyń, L. Miłaczewo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dwie osady: kultury łużyckiej i pomorskiej o pow. 3,84 ha w L. Lubkowo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osada z okresu kultury pomorskiej i łużyckiej o pow. 2,26 ha i druga o pow. 1,51 ha w L. Okunino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 7,16 ha w k. Darnowa w L. Broczyno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej o pow. 4,37 ha L. Kowalewice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cmentarzysko kurhanowe i osada kultury pucharów lejkowatych kultury pomorskiej o pow. 10,70 ha
w L. Kwisno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej i obozowisko neolityczne o pow. 2,47ha k. Darnowa w L.
Węgorzyno

Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej /pow. n. z./ w Leśnictwie Kwisno

Atrakcyjność turystyczną gminy zwiększają licznie występujące obiekty kultury
materialnej a szczególnie stanowiska archeologiczne (grodziska i osady słowiańskie) sprzed
wieków. Zabytki architektury pochodzą najczęściej z XVIII i XIX wieku. Są to: budowle
sakralne, pałace, dworki, budynki mieszkalne i obiekty gospodarcze. Warto zwrócić uwagę na
parki przypałacowe, podworskie i wiejskie z XIX w. Teren odznacza się znaczną ich liczbą
i oprócz tego, że zawiera wspaniałe kolekcje drzew rodzimych i egzotycznych, tworzy on
ciekawe przejście od walorów przyrodniczych do kulturowych.
Czyste środowisko przyrodnicze, młodoglacjalna rzeźba terenu, zwarte kompleksy
leśne, występowanie unikatowych jezior lobeliowych, obszary źródliskowe rzek Brdy
i Wieprzy, znaczna ilość zabytków kultury materialnej i dostatecznie rozwinięta infrastruktura
turystyczna pozwalają stwierdzić, że obszar gminy odznacza się atrakcyjnymi walorami
krajoznawczymi.
Przez teren gminy Miastko przebiega lub też bierze swój początek szereg
znakowanych szlaków turystycznych, które z powodzeniem nadają się do uprawiania
turystyki pieszej, rowerowej czy konnej (ryc.39).
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