
Piesza ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w  Juszkach  
biegnie przez malownicze tereny leśne, przeplatane 
nieckami jezior lobeliowych. Ukazuje najciekawsze ele-
menty przyrody i  krajobrazu Wdzydzkiego Parku Kraj- 
obrazowego, przez co stanowi doskonałą propozycję dla 
amatorów pieszych wędrówek.

Szlak liczy 5 km i oznakowany jest żółtymi znakami na drze-
wach i drogowskazach. Znajduje się na nim 5 przystanków 
z tablicami edukacyjno – informacyjnymi oraz wiata do od-
poczynku. Szacowany czas przejścia ok. 2 – 3 godz.

Kwitnąca lobelia jeziorna

Jezioro Wielkie Oczko

Zaproszenie na ścieżkę Jezioro Głęboczko

Wędrówka rozpoczyna się w centrum wsi, gdzie znajdują się tablice 
z  zaproszeniem na ścieżkę i  mapą WPK. Stamtąd udajemy się odcin-
kiem asfaltowej drogi zgodnie z  drogowskazami i  oznakowaniem na 
drzewach, a następnie skręcamy w prawo w drogę leśną. Po prawej 
stronie mijamy jezioro Długie i dochodzimy do drugiego przystanku przy 
śródleśnej łące. Łąka jest ekosystemem półnaturalnym, który bez dzia-
łań człowieka (koszenie, usuwanie siewek drzew, melioracje) poddaje 
się sukcesji naturalnej. Wpływa to na zmianę wyglądu i  składu flory-
stycznego łąki, na której obszar powoli wkraczają różne gatunki drzew 
i krzewów. Te z kolei dają początek siedliskom leśnym. Proces ten pro-
wadzi do zaniku łąk, a wraz z nimi wielu organizmów. Dlatego tak ważne 
staje się ekstensywne trwałe użytkowanie łąk.

Kolejnym przystankiem jest torfowisko przejściowe. Stanowi ono 
pomost pomiędzy torfowiskami niskimi a  wysokimi i  dlatego są tak 
interesujące pod względem florystycznym. Spotkamy tu m.in.: rosiczkę 

Przy kolejnym przystanku na trasie rozpościera się malowniczy widok 
na lobeliowe jezioro Wielkie Oczko. Znajdziemy tu wiatę do odpoczynku 
i tablicę o płazach żyjących na ternie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe-
go. Są to zwierzęta o dużej wrażliwości na zmiany środowiska, a szcze-
gólnie zagrożone są niewielkie zbiorniki wodne – miejsca ich rozrodu.

Ostatni przystanek na trasie wędrówki dotyczy jezior lobeliowych. 
Na terenie WPK i otuliny znajduje się 6 takich jezior: Głęboczko, Długie, 
Małe Oczko, Wielkie Oczko, Zakrzewie i Drzędno. Są to zbiorniki oligo-
troficzne - bardzo ubogie w substancje odżywcze, a zwłaszcza w związki 
azotu i fosforu. Charakteryzują się dużą przejrzystością wody przybiera-
jącej niebiesko – zielony odcień, co jest wynikiem małej ilości osadów. 
Takie warunki siedliskowe pozwalają istnieć jedynie niektórym, przysto-
sowanym do nich gatunkom, jak np. lobelia jeziorna, od której pochodzi 
nazwa tego typu jezior, czy elisma wodna.

Oznaczenie ścieżki

okrągłolistną, czermień błotną, wełniankę pochwowatą, mchy torfowce, 
żurawinę błotną czy modrzewnicę zwyczajną. Dla odpowiedniej ochrony 
torfowiska konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu wody.

Żaba jeziorkowa
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Juszki

Juszki. Tradycyjna zabudowa wsi (fot.W.Zdunek)

Zabudowa jak i zespół ruralistyczny wsi Juszki charakteryzuje się 
wybitnymi wartościami kulturowymi, które przyczyniły się do wpisu 
miejscowości do rejestru zabytków nieruchomych województwa po-
morskiego. Zobaczymy tu liczne przykłady tradycyjnej regionalnej za-
budowy Kaszub Południowych. Historia Juszek sięga XIII w – w 1217 r.  
Mściwuj I zapisał wieś cystersom oliwskim. Jeszcze wcześniej datuje 
Juszki znaleziony tu skarb monet rzymskich z I w. n.e. Pochodzenie 
nazwy wsi tłumaczy lustracja z 1664r., w której wymienia się piece 
smolne: „jeden grzybowski i drugi u Uszka”. Ze względu na nieuro-
dzajne piaszczyste ziemie otaczające Juszki, wieś była niegdyś jedną 
z najbiedniejszych w powiecie, a ludowe porzekadło mówiło „Biedni 
jak kozy w Juszkach”.
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