Mokradła Pyszka
Pyszka
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Mokradła Pyszka znajdują się w pobliżu
miejscowości Pyszka, w gminie Dygowo, w powiecie
kołobrzeskim. Położone są ok. 15 km na
południowy-wschód od Kołobrzegu, po wschodniej
stronie drogi nr 163 do Karlina. Usytuowane są w
dolinie rzeki Pysznicy, czyli prawobrzeżnego
dopływu Parsęty.
Mokradła Pyszka powstały dzięki projektowi
renaturyzacji naturalnej doliny rzeki Pysznicy. Dno
rzeki zostało podpiętrzone. Stworzono naturalny
bystrotok poprzez ułożenie kamieni na dnie odcinka
ok. 125 m. W ten sposób przekierowano jej wody na
obszar starej doliny. Powstał teren zalewowy o
powierzchni ok. 40 ha. Razem z terenami, będącymi
w strefie potencjalnych oddziaływań zalewu,
mokradła zajmują ok. 67 ha. W ramach projektu w
miejscu nieczynnej stacji pomp, położonej na wale
tuż przy drodze nr 163, wykonano zadaszony punkt
obserwacyjny na pomoście widokowym. 3 km za
Wrzosowem wybudowano parking, gdzie można
zostawić samochód, by przesiąść się na jednoślad.
Powstała także bowiem ścieżka rowerowa o
długości ok. 1000 m.
Warto pojawić się tu, by obserwować przyrodę.
Dogodne warunki sprawiły, że miejsce to stało się
ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Między
innymi pojawiają się tu ptaki drapieżne, takie jak
myszołów, błotniak stawowy i sokół wędrowny. W
niewielkich zbiornikach z podsiąkającą wodą
znalazły miejsce do rozrodu płazy, na przykład
ropucha szara oraz traszki zwyczajna i
grzebieniasta. We florze dominują trawy, turzyce,
sity, sitowie leśne i pałka oraz dwuliścienne wysokie
byliny, takie jak wiązówka błotna, tojeść pospolita
czy pokrzywa zwyczajna. Mokradła są również
naturalną oczyszczalnią wód i stanowią naturalne
zbiorniki retencyjne, przeciwdziałające powodziom.
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