ATRAKCJE PRZYRODNICZE
Największą atrakcją turystyczną gminy Smołdzino bez wątpienia jest Słowiński Park Narodowy.
Bogata flora i fauna parku zachęca do odwiedzin zarówno osoby preferujące aktywny wypoczynek,
jak i te, które chcą odpocząć blisko natury.

Las dębowy w Słowińskim Parku Narodowym, Wieża widokowa nad J. Gardno,

Góra Rowokół
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Słowiński Park Narodowy to ostoja wielu gatunków ptaków i jednocześnie idealna baza obserwacyjna
dla ornitologów. Na terenie parku zanotowano aż 261 gatunków ptaków na 400 występujących w
Polsce. Nad jeziorami spotka można między innymi łyski, perkozy i rybitwy, na terenach bagnistych
czaple i żurawie, a w lasach bieliki, myszołowy i dzięcioły.
Idealnym miejscem na jednodniową wycieczkę na łonie przyrody w gminie Smołdzino jest wzgórze
Rowokół. Na jego szczycie znajduje się wieża widokowa, z której rozpościera się piękny widok na
morze Bałtyckie, jeziora Gardno i Łebsko, na latarnię w Czołpinie oraz Smołdzino. Ze wzgórzem
związana jest ciekawa historia: przed wiekami było świętą górą Słowian, a w średniowieczu miejscem
kultu maryjnego. Obecnie na wzgórzu co roku podczas Wielkanocy odbywa się Misterium Pańskie.
Punktem obowiązkowym podczas wizyty w gminie jest wycieczka na słynne wędrujące wydmy, które
leżą na terenie gminy Smołdzino, a nie Łeby jak utarło się je określać. Jedną z najbardziej popularnych
wydm jest Góra Łącka, będąca najwyższym wzniesieniem wydmowym na terenie Słowińskiego Parku
Narodowego. Wydma ta przemieszcza się od 2 do aż 10 metrów rocznie z zachodu na wschód. Drugą
pod względem wysokości jest Wydma Czołpińska. Aby dostać się na jej wierzchołek na początek
należy przemaszerować około 1,5 km leśnym szlakiem, a następnie wdrapać się na wysokość 40
metrów. Na górze czeka na nas nagroda w postaci pięknego widoku na morze Bałtyckie, pobliskie
wydmy oraz latarnię w Czołpinie. W punkcie, gdzie zaczyna się szlak na Wydmę Czołpińską,
rozpoczyna się także trasa prowadząca do latarni.

Wydma Łącka,
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Droga na Wydmę Łącką

Na samym środku jeziora Gardno znajduje się Wyspa Kamienna. Jest ona objęta ścisłą ochroną ze
względu na miejsca lęgowe dwóch gatunków ptaków: mewy srebrzystej i kormorana czarnego.
Miłośnicy birdwatchingu mogą obserwować te zagrożone ptaki z wieży widokowej na południowym
brzegu jeziora.
Na terenie gminy wyznaczono obszar Natura 2000 „Ostoja Słowińska”. Obejmuje ona przybrzeżne
wody Bałtyku, dolinę rzeki Łupawy, wzgórze Rowokół, a także cały obszar parku narodowego z
jeziorami Gardno i Łebsko.
Aby bliżej poznać przyrodnicze atrakcje gminy, warto udać się na wycieczkę jedną z pięciu
wyznaczonych tras edukacyjnych. Ścieżka przyrodnicza „Światło latarni” prowadzi równolegle do
niebieskiego szlaku łączącego Czołpino z latarnią. Z centrum Smołdzina na wzgórze Rowokół prowadzi
ścieżka przyrodnicza o tej samej nazwie. Kolejna trasa to „Gardnieńskie Lęgi” z miejscowości Gardna
Wielka do platformy widokowej na wschodnim brzegu jeziora Gardno. „Klucki Las” prowadzi przez
rezerwat „Klukowe Buki” z reliktowymi bukami i dębami oraz przy torfowiskach i szuwarach nad
jeziorem Łebsko. Ostatnia trasa to „Obwód Ochronny Rąbka”. Najważniejszymi punktami na ścieżce
jest Muzeum Przyrodnicze, wyrzutnia rakiet z II wojny światowej oraz Góra Łącka, czyli najwyższa ze
słowińskich wydm. Trasy można przebyć zarówno rowerem, jak i pieszo, a liczne platformy oraz wieże
widokowe gwarantują niesamowite widoki na pobliskie jeziora i lasy.
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W gminie Smołdzino znajdziemy także ostatnie skrawki dzikich nadbałtyckich plaż, nietkniętych
masową turystyką. Na terenie parku narodowego znajdują się tylko cztery miejsca dostępne dla
odwiedzających, do których można udać się wyznaczonymi szlakami. Jedna z tras prowadzi czarnym
szlakiem z Gardny Wielkiej, wzdłuż jeziora Gardno i obok jeziora Dołgie Małe. Druga z tras rozpoczyna
się w Smołdzińskim Lesie i przechodzi obok jeziora Dołgie Duże. Na plaże można się także udać z
Czołpina. Jedna z tras prowadzi obok Czerwonej Szopy, druga w pobliżu Domu Latarnika i latarni
morskiej.
Bogactwo fauny w smołdzińskich jeziorach przyciąga amatorów wędkowania. Ze względu na
mieszanie się wód z jezior z wodami Bałtyku, w jeziorach występują gatunki morskie, a w strefie
przybrzeżnej ryby słodkowodne. Na wyznaczonych łowiskach można spotkać pstrągi i lipienie, a także
łososie, węgorze i trocie.

