Sośnica japońska w parku w Nosowie
Marcin Kubus
W miejscowości Nosowo (54°6’18.62 N i 16°0’8.21 E),
położonej w gminie Biesiekierz, 12 km na południowywschód od Koszalina, w pobliżu drogi krajowej nr 6, łączącej Szczecin z Trójmiastem, znajduje się cenne założenie
pałacowo-parkowe z XIX w. Eklektyczny pałac wzniesiony
przez barona von Sprengera w drugiej połowie XIX wieku,
odrestaurowany w 2005 r., uznawany jest za jeden z okazalszych zabytków architektury rezydencjonalnej Pomorza
Środkowego (fot. 1).
Park krajobrazowy o powierzchni około 20 ha okala pałac z trzech stron i rozciąga się wzdłuż malowniczej doliny
rzeki Radwi. Park, powstały w miejscu dawnego lasu bukowego, to cenny starodrzew z bukami, dębami, grabami
i wiązami, przy czym wiele drzew osiągnęło „pomnikowe”
wymiary. Z nielicznych drzew iglastych rosną tu m.in. stare
cisy pospolite, świerki pospolite i jodły kaukaskie. Jednak
największą dendrologiczną osobliwością jest ponad 80-letnia
sośnica japońska (fot. 2, 3). Drzewo osiągnęło 13 metrów
wysokości i 101 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości
pierśnicy (u podstawy pnia obwód wynosi 130 cm). Jest to

jedno z największych drzew tego gatunku w Polsce, obok
sośnic rosnących w arboretach w Wirtach i Wojsławicach.
Na pniu drzewa od dawna znajduje się tabliczka „pomnik
przyrody”, lecz drzewo nie figuruje w wykazie drzew pomnikowych województwa zachodniopomorskiego. Sośnica
obficie szyszkuje (fot. 4), jednak na razie z zebranych nasion
nie udało się uzyskać siewek.
Właściciel zespołu pałacowo-parkowego w Nosowie –
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie,
wykorzystuje odrestaurowany pałac dla potrzeb własnych
i jako obiekt hotelowy (zachowano historyczny układ sal i pokojów, a w nich – unikalne, zabytkowe piece kaflowe). W najbliższym czasie przewidywana jest rewaloryzacja parku.
Wykorzystano: http://www.palacnosowo.ohp.pl/
Fotografie wykonał autor.
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Fot. 1. Pałac w Nosowie
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Fot. 2. Sośnica japońska w parku w Nosowie,
przed drzewem kierownik obiektu, p. Piotr Pakuszto

Fot. 3. Pień sośnicy

Fot. 4. Pędy i szyszka sośnicy

