Adam Kutny

Rezerwat „Jezioro Lubygoœæ”
ytu³owy rezerwat utworzono w 1962 r. na powierzchni 70,85 ha w leœnictwie Mirachowo, w
pow. kartuskim (woj. pomorskie), na Pojezierzu Kaszubskim w zespole jezior Potêgowskich.
Lubygoœæ to d³ugie oraz w¹skie jezioro rynnowe o stromych i zalesionych brzegach o powierzchni
ca³kowitej 17,8 ha. Wyró¿nia siê ono wyj¹tkow¹ malowniczoœci¹ wœród tutejszych jezior. Wzd³u¿ jego
brzegów ci¹gn¹ siê liœciaste lasy o charakterze ³êgów lub olsów, a na przybrze¿nych wodach wystêpuj¹
grzybienie pó³nocne, bêd¹ce reliktem polodowcowym, oraz gr¹¿el ¿ó³ty. Na otaczaj¹cych zboczach
przewa¿a kwaœna buczyna ni¿owa. Drzewostan tworz¹ buki, dêby i sosny osi¹gaj¹ce wiek oko³o dwustu lat. Na pniach starych buków spotyka siê poza tym, podlegaj¹ce ochronie œcis³ej, porosty z rodzaju
brodaczka. Z ptaków lêgowych wystêpuje tu g¹go³ – kaczka gniazduj¹ca w dziuplach – i samotnik
(brodziec). W rezerwacie stwierdzono oko³o 270 gatunków roœlin naczyniowych, spoœród których piêæ
podlega œcis³ej ochronie gatunkowej: grzybienie pó³nocne, paprotka zwyczajna, podrzeñ ¿ebrowiec,
wid³ak ja³owcowaty, wid³ak goŸdzisty i wroniec widlasty. Piêæ gatunków objêtych jest ochron¹ czêœciow¹: bluszcz pospolity, konwalia majowa, gr¹¿el ¿ó³ty, kruszyna pospolita i przytulia wonna. Czêœæ
z nich, to jest: wroniec widlasty, przetacznik górski czy podrzeñ ¿ebrowiec, to gatunki o charakterze
podgórsko-górskim. Na wschodnim brzegu jeziora znajduje siê miejsce widokowe, z którego mo¿na
podziwiaæ g³ówny walor rezerwatu – piêkny wodno-leœny krajobraz. Cech¹ charakterystyczn¹ akwenu
jest woda o krwisto-brunatnym zabarwieniu, zarówno w jeziorze, jak i dop³ywaj¹cych strumieniach.
Mimo tej nietypowej barwy w jeziorze mo¿na siê k¹paæ, choæ niedostêpne brzegi i spora odleg³oœæ od
najbli¿szego parkingu powoduj¹, ¿e nie jest to czêsto odwiedzane miejsce – ale zdecydowanie warto je
odwiedziæ!
Oprócz walorów przyrody o¿ywionej rezerwat ma tak¿e dodatkowe atrakcje. Otó¿ na pó³nocnowschodnim brzegu jeziora znajduje siê ciekawostka geomorfologiczna, s¹ to groty ¿wirowo-zlepieñcowe, wymyte przez deszcze ze stromych zboczy. Groty le¿¹ na p³d-zach. stoku wyrobiska ¿wirowego
nad jeziorem. Jaskinia nale¿y chyba do najm³odszych jaskiñ w Polsce, a jej powstanie nie ca³kiem jest naturalne.
Na prze³omie lat 50. i 60. wydobywano tu ¿wir ods³aniaj¹c ³awice zlepieñca ¿wirowego, powsta³ego na skutek scementowania ¿wiru wêglanem wapnia pochodz¹cym z
wody przesi¹kaj¹cej przez cienk¹ warstwê gliny morenowej. Górne warstwy zlepieñca stanowi¹ jednolit¹ p³ytê
wspieraj¹c¹ siê na kolumnach. Przestrzeñ pomiêdzy nimi
wype³nia luŸny ¿wir, który na skutek erozji wysypa³ siê
na dno starej ¿wirowni. To zjawisko przyczyni³o siê bezpoœrednio do powstania znanych obecnie pró¿ni.
Kolejnym miejscem, które warto odwiedziæ, jest bunkier ¿o³nierzy Gryfa Pomorskiego „Ptasia Wola” i krzy¿
upamiêtniaj¹cy bohaterskich obroñców. Przebieg bohaterskiej walki ¿o³nierzy by³ nastêpuj¹cy. Pod koniec lata 1943 r.
gestapo nasili³o dzia³ania skierowane na rozbicie Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Grupa
gestapowców z Janem Kaszubowskim na czele i Janem
Biang¹ we wrzeœniu 1943 r. otoczy³a czêœæ Lasów Mirachowskich w celu likwidacji oddzia³u „Gryfa Pomorskiego” dzia³aj¹cego w tych okolicach. Uda³o im siê otoczyæ
bunkier „Ptasia Wola”, w którym kwaterowa³o wraz z s¹siednim bunkrem (ju¿ nieistniej¹cym) oko³o dwudziestu
Grota Mirachowska
¿o³nierzy. Zabici zostali: Jan Gruba lat 18, Jan Labuda lat
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21, Klemens Studziñski lat 21. Jan Os lat 22 zosta³ wziêty do
niewoli i postawiony przed niemieckim s¹dem wojskowym
w Gdañsku, skazany na œmieræ i 10.01.1944 r. stracony w
Królewcu. Ponadto jeden ¿o³nierz zosta³ ciê¿ko ranny, a czterech l¿ej. Reszta po bohaterskiej walce zdo³a³a siê przebiæ
przez okr¹¿enie i usz³a z ¿yciem. Obecnie bunkier zosta³ zrekonstruowany – w pierwotnej formie by³ du¿o wiêkszy ni¿
rekonstrukcja – obecnie to jedna komora i korytarz z wyjœciem przez wy³az. Replika bunkra PTASIA WOLA zosta³a
wybudowana w Szymbarku.
Rezerwat „Lubygoœæ” znajduje siê na trasie Szlaku Kaszubskiego – najd³u¿szego i zarazem chyba najpiêkniejszego
szlaku ca³ego regionu gdañskiego. Krêt¹ tras¹ przemierza
g³ównie niemal ca³y obszar Pojezierza Kaszubskiego (a przynajmniej zachodni¹, lwi¹ jego czêœæ), zaznajamiaj¹c z wiêkszoœci¹ jego najcenniejszych walorów. Przebiega on przez

Wejœcie do bunkra
Lasy Mirachowskie, ozdobione m.in.
piêkn¹ Rynn¹ Potêgowsk¹, ogl¹dan¹
zw³aszcza z Lechickiej Szczeliny, tajemniczym Lubygoœciem czy te¿ niezwyk³¹
Mirachowsk¹ Œwitezi¹ – Jeziorem Kamiennym, oraz Jeziora Raduñskie, czyli
centraln¹ czêœæ Wysoczyzny Pojezierza
Kaszubskiego, okolice Koœcierzyny, a tak¿e rejon jezior wdzydzkich.

Jezioro Lubygoœæ

OdwiedŸ Kaszuby!
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