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PRZYRODNICZY SZLAK ROWEROWY
1.

Zaproszenie na ścieżkę. Mapa trasy.

2.

Zaproszenie na ścieżkę. Mapa trasy.

3.

Jezioro Zatur. Miejsce postojowe.

4.

Funkcje Lasu. Miejsce postojowe.

5.

Torfowisko przejściowe powstałe na starej Smolarni.

PRZYRODNICZY
SZLAK ROWEROWY

„PĘTLA CZARLINA”

Miejsce postojowe.
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna,
tel. 58 686 82 73, e-mail: wpk@pomorskieparki.pl

www.wdzydzkipark.pl

14km
2,5 godz.

Trasa Rowerowa „Pętla Czarlina“ jest 14 km szlakiem, zlokalizowanym w północnej części Parku. Początek trasy znajduje się we wsi
Czarlina tuż przy przystanku autobusowym. Stąd wyruszamy wzdłuż
Wdy w kierunku zachodnim gdzie szlak zawiedzie nas w koło jeziora
Słupinko, aby lasami poprowadzić nas z powrotem do wsi Czarlina.
Trasa prowadzi przez tereny, które w ostatnim półwieczu przestały
być wykorzystywane rolniczo przez człowieka. Zaowocowało to stworzeniem różnorodnych warunków przyrodniczych, dogodnych do rozwoju turystyki.
archiwum WPK

Przygodę ze szlakiem rozpoczynamy w Czarlinie w pobliżu pętli autobusowej. W tym miejscu stoi pierwsza tablica informacyjna z mapą
trasy. Stąd kierujemy się w stronę Osady Rybackiej w Czarlinie, gdzie
do dziś znajdują się dawne suszarnie sieci. Tą drogą prowadzą nas
jeszcze dwa inne szlaki rowerowe - zielony „Dookoła Jezior Wdzydzkich” oraz żółty „Schodno – Wdzydze Kiszewskie”.

archiwum WPK

Jezioro Zatur

archiwum WPK

Oznakowanie szlaków

Most na Wdzie Czarlina Osada

Podążając dalej wyznaczoną trasą wśród kaszubskich borów, dotrzemy do strumienia, łączącego jeziora Słupinko i Słupino, po czym szlak
skieruje nas na północ, gdzie miniemy miejscowości Słupinko i Szludron. Kolejny przystanek czeka na nas przy leśnym parkingu, gdzie po
dość wyczerpującym przejeździe, będzie czas na chwilę wytchnienia
w cieniu dorodnych sosen.
Następny odcinek trasy będzie równie wymagający, co poprzedni. Poprowadzi nas leśną drogą po pagórkach do ostatniego już punktu na
archiwum WPK

Podróżujemy wzdłuż planowanego rezerwatu „Doliny Wdy i Trzebiochy” aż do ujścia rzeki Wdy do jeziora Radolnego, nad którym
przeprowadzi nas most. Z tego miejsca podziwiać możemy widok na
jezioro Radolne oraz przeciwległy Półwysep Kozłowiec. Kierując się
wzdłuż jeziora Radolnego docieramy do malowniczego, położonego
wśród borów jeziorka Zatur. Jest to mały zbiornik bogato pokryty roślinnością wodną, w tym przepięknie kwitnącym grzybieniem białym.
W tym miejscu warto na chwilę spocząć, by spróbować dostrzec
różnorodność biologiczną przenikających się siedlisk wodnych
i lądowych.

Tama bobrowa na użytku ,,Przerębska Huta”

WARTO ZOBACZYĆ:

• Jezioro Zatur

archiwum WPK

Zbaczając około 150 m ścieżką na południe dotrzemy do użytku ekologicznego „Przerębska Huta” z fragmentem olszynki źródliskowej
o silnie uwodnionym i błotnistym podłożu. Oprócz drzewostanu olszy
czarnej, spotkać tu można wiele gatunków roślin, takich jak śledzica
szerokolistna, rzeżucha gorzka, czy skrzyp błotny. Jest to też miejsce
zasiedlone przez bobry europejskie, nasze największe gryzonie.

trasie. W tym miejscu znajduje się torfowisko przejściowe, które stanowi idealne miejsce do obserwacji zachodzącej na przestrzeni dekad
sukcesji ekologicznej. Ten rodzaj torfowisk porastany jest często przez
żurawinę błotną, bagno zwyczajne, czy wełniankę pochwowatą. Po
chwili wytchnienia czas na ostatni odcinek trasy, z którym jeszcze raz
przekroczymy rzekę Wdę i dojeżdżając do drogi asfaltowej wrócimy
do Czarliny, gdzie rozpoczęła się nasza wędrówka.

• Miejscowości Czarlina i Czarlina Osada
• Użytek ekologiczny „Przerębska Huta”
• Widok na jezioro Radolne
Miejsce postojowe

• Most na rzece Wdzie

