PRZYRODNICZY SZLAK PIESZY

Szlakiem Pięciu Jezior
Ścieżka prowadzi przez rożnorodne przyrodniczo tereny
ukazując krajobraz lasow, jezior, łąk i rzek Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego. Propozycja dla dzieci i młodzieży
szkolnej, jak i dorosłych.
Ścieżka “Szlakiem pięciu jezior” prowadzi w otoczeniu jezior
i lasów. Pozwala obserwować życie rzeki oraz zaprosi nas na
łąkę, by zapoznać nas z bogactwem środowiska przyrodniczego
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i pomoże dostrzec jego
walory. Trasa oznakowana jest za pomocą czerwonych malowanych znaków na drzewach i drogowskazach. Liczy 6 km.
Czas przejścia: ok. 2 godzin. Znajdziemy tu barwne tablice
edukacyjno-informacyjne oraz zagospodarowane miejsca do
odpoczynku, gdzie możemy dokładniej poobserwować otaczającą nas przyrodę i urokliwe widokowo krajobrazy. Tytułowe
jeziora związane z trasą ścieżki to Białe, Kramsko Duże, Kramsko Małe, Miałe i Kocie położone w dolinie rzeki Dębrznicy.
Wędrówka rozpoczyna się w Wąglikowicach koło szkoły, gdzie przy
skrzyżowaniu znajduje się tablica z mapą. O dawnym osadnictwie na
terenie wsi świadczą znalezione tu groby skrzynkowe z okresu lateńskiego
oraz epoki żelaza. Nazwa Wiąglikaw pojawia się w dokumentach
w 1570 r. Trzynaście lat później wymieniana jest jako Węglikowicze.
W XVI w. istniał tu folwark, a w XVII w. występuje nazwisko szlachcica
Wąglikowskiego.
Ścieżka prowadzi poza teren wsi, mijamy cmentarz i wchodzimy
do lasu. Kierując się znakami na drzewach, dochodzimy do pierwszego
przystanku z tablicą „Jeziora”. Znajdziemy tu informacje o jeziorach
mijanych w trakcie wycieczki. Przed nami znajduje się jezioro Kramsko
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Jezioro Kramsko Duże

Małe, czyste jezioro o łagodnych
brzegach. Możemy zaobserwować
tu roślinność wodną, taką jak glony
ramienice, charakterystyczne dla
czystych zbiorników. Na brzegu występuje wiele gatunków turzyc, mięta,
przytulia czy niezapominajka błotna.
Wychodzimy z lasu. Droga prowadzi nas brzegiem pól. Po prawej
stronie rozciąga się widok na jezioro
Białe. Skręcając w lewo ponownie
wchodzimy do lasu. Do tej pory na
trasie występował bór sosnowy.
Tu znajdziemy inne drzewa iglaste:
świerki i modrzewie, a w runie
leśnym mchy, paprocie i rośliny Tablica w Wąglikowicach
zielne charakterystyczne dla siedlisk
wilgotnych. Po lewej stronie mijamy jezioro Kramsko Duże. Brzeg jest
tu zalesiony, stromy, a nad wodą rozciągają się trzcinowiska. To świetne
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miejsce bytowe dla ptactwa wodnego, zarówno dla gatunków
szuwarowych, jak i gniazdujących w dziuplach drzew.
Następny przystanek to łąki rozciągające się nad Kramskiem
Dużym. Ciekawe informacje, dotyczące roślin i zwierząt charakterystycznych dla ekosystemu łąkowego, zawarto na tablicy edukacyjnej
„Co w trawie piszczy”.
Opuszczamy łąki i wracamy do lasu. Po obu stronach drogi
towarzyszy nam bór sosnowy. Znajdziemy tu charakterystyczne dla
niego rośliny, takie jak borówka czarna, mech rokietnik, śmiałek
pogięty i jałowiec. Docieramy do kolejnego przystanku przy remizie
ptasiej. To specjalnie wyznaczone i ogrodzone miejsce z nasadzeniami
drzew i krzewów nektaro- i owocodajnych. Stwarza to dogodne
warunki dla ptaków owadożernych, w celu ochrony lasu przed
gradacją szkodników.
Docieramy do skrzyżowania i skręcamy w lewo. Zatrzymujemy się
nad rzeką Dębrznicą, lewostronnym dopływem Trzebiochy, drugiej co
do wielkości rzeki we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Umieszczona
w pobliżu tablica edukacyjna przybliży nam wybraną roślinność
występującą nad i w korycie cieku oraz szczególną i cenną dla Parku
odmianę troci jeziorowej.

Na trasie. W oddali jezioro Białe
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Ukwiecona murawa kserotermiczna

Kontynuujemy wędrówkę i kierując się oznakowaniem szlaku,
docieramy do ostatniego przystanku z tablicami edukacyjnymi
dotyczącymi lasów Parku oraz zasad zachowania w nich. Wyposażony
jest w wiatę, gdzie po trudach wędrówki możemy odpocząć przed
powrotem do Wągliowic, a także obserwować znajdujące się
w otoczeniu drzewostany sosnowe w różnym wieku.
Idąc do wsi, oprócz terenów leśnych, mijamy liczne nieużytki,
czyli obszary niewykorzystywane rolniczo. Można tu zaobserwować
siedliska charakterystyczne dla terenów piaszczystych. Znajdziemy
tu rośliny muraw napiaskowych: szczotlichę siwą, macierzankę
piaskową, kocanki piaskowe i wiele innych.

Szlakiem
Pięciu Jezior

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ODDZIAŁ WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 82 73
www.wdzydzkipark.pl, e-mail: wpk@pomorskieparki.pl

Jezioro Kramsko Duże (fot. W. Zdunek)

Rzeka Dębrznica

