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Rowerem, kajakiem, pieszo...
Nr 2

Okolice Trójmiasta są przysłowiowym rajem dla turystów, zwłaszcza tych 
kochających przyrodę. Chyba najpiękniejszym miejscem jest Jar Rzeki Ra-
duni, objęty co prawda ścisłą ochroną, ale z wytyczonym pieszym szla-
kiem, pełnym przeszkód. Środkiem rzeki do niedawna przebiegał szlak 
kajakowy, ale został zamknięty, więc kajakarzy zapraszamy na Wdę, Słupię, 
albo na „Kółko Raduńskie”, na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego. 

Trasa piesza na pewnych odcinkach 
jaru jest uciążliwa, wiedzie brze-
giem rzeki i nie nadaje się do wyko-

rzystania przez inne rodzaje turystyki. Nie 
należy udawać się tam w porze mokrej, 
po ulewnych deszczach. Najpiękniejszy 
odcinek, ale i najtrudniejszy, znajduje 
się pomiędzy kamiennym mostem nad 
Radunią, przy asfaltowej drodze łączącej 
Babi Dół z Borowem, a mostem kratow-
nicowym w Rutkach. Znakowana na nie-
biesko ścieżka wiedzie lewym brzegiem 
rzeki – prowadzi stromiznami zboczy, 
schodząc niemal do wody, następnie 
wznosząc się, aby ponownie zejść w dół, 
do góry, powtarza się to wielokrotnie. 
Ścieżka często przecięta jest powalonymi 
pniami drzew, połamanymi konarami. 
Trzeba je więc obchodzić, czasem prze-
ciskać się pod nimi albo przechodzić 
górą. Wędrówka tym szlakiem zmusza 
do wytrężonego wysiłku, ale jest niezwy-
kle urozmaicona i przez to bardzo atrak-
cyjna. Zmęczenie rekompensują widoki 
i wspaniała przyroda.

Ze względu na błotnisty, mokry 
teren, a czasem stromizny, należy wy-
bierać się do Jaru Raduni w butach 
trekkingowych. Trudny, męczący od-
cinek kończy się po około 4 kilome-
trach. Szlak dalej wiedzie brzegiem 
rozlewisk, z widocznymi gdzieniegdzie 
gniazdami łabędzi, prowadzi do zbior-
nika wodnego i dochodzi do starego 
mostu kolejowego na linii Pruszcz 
Gdański – Kartuzy. Tam można przejść 
przez rzekę i albo zwiedzić elektrownię 
wodną w Rutkach z 1910 roku, a na-
stępnie dojść do Żukowa, albo udać 
się w drogę powrotną tą samą trasą. 
Można wyjść na pola i idąc pomiędzy 
lasem a torami, po których kursuje 
PKM, wrócić do Babiego Dołu. Istnieje 
jeszcze jedna alternatywa. Po przej-
ściu na drugą stronę rzeki można do 
Babiego Dołu wrócić górną krawędzią 
jaru – biegnie tam leśna droga, która 
czasem ginie. Z góry widać rzekę, ale 
i oczka wodne, bagna pełne najprze-
dziwniejszych roślin.

Emisja gazów cieplarnianych
Turystyka odpowiada za 5 procent emisji gazów cieplarnianych (4 pro-

cent powstaje podczas przemieszczania się środkami transportu, a tylko 
1 procent to skutek zakwaterowania i innych czynności turystycznych). 

Dlatego, aby zminimalizować wpływ na środowisko, warto korzystać 
z komunikacji zbiorowej, lokalnej. Do Jaru Raduni przykładowo można do-
trzeć Pomorską Koleją Metropolitalną, wysiadając na stacji „Babi Dół”, albo 
wcześniej w Borkowie, gdzie przechodzi niebieski pieszy Szlak Kartuski. Jeśli 
jednak wybieramy się własnym samochodem, to należy wykorzystać w nim 
wszystkie miejsca, zabierając zainteresowanych wycieczką znajomych, a nie 
jechać gromadnie w dwa czy trzy samochody. Dobrym i ekologicznym środ-
kiem lokomocji jest rower. Z Żukowa, dokąd można dojechać z rowerem 
PKM (niestety, często dla rowerów brakuje miejsc, aczkolwiek do Żukowa, 
jadąc bocznymi drogami, jest tylko kilkanaście kilometrów z Gdańska), frag-
mentami da się przejechać niebieskim szlakiem. Notabene niemal cały szlak 
z Sopotu Kamiennego Potoku do Kartuz można pokonać rowerem, to zaled-
wie 69,5 kilometra. Za kratownicowym mostem w Rutkach do dworca Babi 
Dół wiedzie wzdłuż torów polna droga. 

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Turystyka zrównoważona
Można ją też nazwać „turystyką odpowiedzialną”, bowiem wią-

że się z minimalizowaniem negatywnych skutków działania turysty na 
przyrodę. Inaczej mówiąc, wymaga od człowieka szacunku dla śro-
dowiska naturalnego, ale i kulturowego. Podstawową zasadą jest  
„nieniszczenie”, pozostawienie miejsca, do którego docieramy, w takim sa-
mym stanie, w jakim je zastaliśmy. Oznacza to: niehałasowanie, niepłoszenie 
zwierzyny i ptactwa, niezrywanie kwiatów, liści czy niełamanie gałęzi, niedep-
tanie owadów, gadów, a także niezaglądanie do gniazd, dziupli i nor. Ważnym 
elementem jest też dopuszczenie lokalnej społeczności do planowania rozwo-
ju turystyki na swoim terenie, która generuje dla nich nowe źródła dochodu. 
Jednocześnie mieszkańcy regionu winni swoim zachowaniem dawać przykład 
przyjezdnym i zachęcać ich do zachowań proekologicznych. Turystyka zrów-
noważona ma spełniać potrzeby zarówno turystów, jak i regionów ich gosz-
czących, przy jednoczesnym chronieniu tego obszaru i wspieraniu możliwości 
jego rozwoju w przyszłości.   

Rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej 
Turystyki dla Rozwoju na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/
70/193). 

Rezerwat w jarze
Rezerwat Jaru Rzeki Raduni jest jed-

nym z najcenniejszych rezerwatów na 
Pomorzu ze względu na występującą 
w nim roślinność oraz wybitne walory 
krajobrazowe. Rośnie tam ponad 500 
gatunków roślin naczyniowych, z tego 
wiele chronionych i zagrożonych, jak 
tojad dziobaty, wawrzynek wilczeły-
ko, lilia złotogłów, pełnik europejski, 
podkolan biały. Wśród nich są również 
rośliny górskie: przewiercień długolist-
ny czy żebrowiec górski. Znajdują się 
też zbiorowiska rdestnic. W słoneczny 
dzień pięknie wygląda glon krasnorost 
hildenbrandia rzeczna. Jar tworzy osto-
ję dla ptactwa, m.in. zimorodka i pliszki 
górskiej. Można też tam spotkać płazy 
żyjące głównie na terenach górskich. 
W otoczeniu rzeki siedliska znajdują się 
rzadkie i zagrożone gatunki małży, wa-

Rezerwat 

Słowo „rezerwat” oznacza ob-
szar objęty prawną ochroną dla 
zachowania ekosystemów (wszel-
kich żyjących na danym terenie or-
ganizmów wraz z ich otoczeniem) 
w ich naturalnym lub półnatural-
nym środowisku, mających istotną 
wartość naukową, przyrodniczą, 
kulturową lub krajobrazową. 

żek, jętek, widelnic i chruścików, a tak-
że gatunki ichtiofauny, jak minóg stru-
mieniowy, głowacz białopłetwy, koza. 
Rezerwat jest także siedliskiem ściśle 
chronionego małża, wskaźnika czysto-
ści wód – skójki gruboskorupowej. 

Rezerwat obejmuje przełomo-
wy odcinek rzeki Raduni na długości 
6 kilometrów i zajmuje powierzchnię 
84,24 hektara. Rzeka płynie w głębo-
kim na około 40 metrów jarze, którego 
zbocza porasta las grądowy i łęgowy, 
gdzie można spotkać wiązy, jesiony 

i olsze. Radunia teoretycznie jest rzeką 
nizinną, ale na odcinku jaru ma charak-
ter rzeki górskiej. 

Maria Giedz

Na moście w Rutkach.

Kajakiem po Kaszubach.


