Wyspa Chrząszczewska
Chrząszczewo
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Wyspa Chrząszczewska znajduje się w północnozachodniej części województwa
zachodniopomorskiego w powiecie kamieńskim.
Położona jest w cieśninie Dziwnie w gminie Kamień
Pomorski. Otoczona jest wodami Zalewu
Kamieńskiego od północy, Zatoki Promnej od
wschodu, Zatoki Cichej od południa oraz Dziwną od
zachodu i południowego zachodu. Wyspa połączona
jest ze stałym lądem mostem w okolicach Kamienia
Pomorskiego.
Wyspa Chrząszczewska ma powierzchnię ok. 10
km² i jest trzecią co do wielkości wyspą w Polsce.
Znajdują się tu trzy miejscowości: Chrząszczewo,
Chrząszczewko i Buniewice. Z wyspą związane są
ciekawe miejsca i wydarzenia. Na północ od
miejscowości Chrząszczewo odnaleziono
megalityczny kurhan, który warto obejrzeć, idąc w
kierunku Głazu Królewskiego. Jest to ogromny
eratyk, usytuowany 20 m od północnego brzegu
wyspy, w wodach Zalewu Kamieńskiego. Ma obwód
ok. 20 m. Imponujące rozmiary głazu i jego
położenie sprawiły, że powstało wiele legend z nim
związanych. Między innymi to od niego wzięła się
nazwa miasta Kamień Pomorski. Po drodze mija się
również szyby naftowe. Jest to pozostałość po
próbach eksploatacji (lata 70. XX wieku) ropy
naftowej, zalegającej na głębokości 2700-3200 m
p.p.m. Przed II wojną światową działała tu
niemiecka fabryka cementu. Zniszczono ją w czasie
działań zbrojnych i pozostał po niej jedynie
zarośnięty kanał, służący do transportowania wapna
i cementu w głąb Rzeszy. Niektóre źródła podają, że
podczas II wojny światowej wykorzystywano teren
fabryki jako bazę dla kutrów torpedowych.
Prawdopodobnie stacjonowały tu także instalacje
wyrzutni rakiet typu V. Obecnie wyspa stanowi
spokojną ostoję dla przyrody i ludzi. Jest rajem dla
amatorów żeglarstwa oraz wędkarstwa. Objęta jest
ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Ujście Odry
i Zalew Szczeciński. Znajduje się tu między innymi
jedno z dwóch naturalnie występujących w Polsce
stanowisk błotnistych solnisk z solirodem.
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