Gosań
Międzyzdroje

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Gosań jest to wzniesienie położone na wyspie Wolin,
na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego.
Znajduje się ok. 4 km na północny-wschód od
Międzyzdrojów. Jadąc drogą nr 120 z
Międzyzdrojów do Dziwnowa należy wypatrywać
znaku, wskazującego drogę do punktu widokowego.
W pobliżu znajduje się niestrzeżony parking. W
okresie letnim pobierane są za niego opłaty. Po
przeciwnej stronie szosy znajduje się oznakowana
ścieżka, wiodąca na szczyt.
Gosań jest to najwyższe wzniesienie polskiego
wybrzeża (93,4 m n.p.m.), znajdujące się
bezpośrednio nad morzem. Na górę prowadzi ok.
300-metrowa ścieżka przez las bukowy. Punkt
widokowy pozwala podziwiać panoramę Bałtyku i
Zatoki Pomorskiej. Po lewej stronie widać zarysy
miast Międzyzdroje i Świnoujście, a przy dobrej
pogodzie można nawet dostrzec niemieckie
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miasteczko Ahlbeck. Po prawej zaś stronie i na
wprost rozciąga się bezkresne morze. Można
również zobaczyć strome zbocze klifu, porośnięte
buczyną i lasem sosnowym. Widoczny jest także
wrak niemieckiego betonowca, leżący na dnie Morza
Bałtyckiego, który zatonął w marcu 1945 roku w
czasie nalotu aliantów na Świnoujście. Na Gosaniu
znajduje się wieża obserwacyjna oraz schron.
Wzgórze Gosań jest ciekawym przykładem klifu
osypiskowego. Piaszczysto-żwirowe zbocze jest
podmywane przez fale morskie. Dodatkowo wiatry
wysuszają stok. Kolejną siłą niszczącą zbocze są
wody opadowe, które po nim spływają. To sprawia,
że klif jest narażony na ciągłe zmiany, prowadzące
do abrazji. Szacuje się, że morze co roku zabiera
ok.1 m lądu. Osypywanie się klifu prowadzi do
powstawania stożków nasypowych. Morze
wypłukuje z nich drobne pozostałości osypiska. W
rezultacie tego procesu u stóp zbocza gromadzą się
jedynie większe kamienie.
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