Trasa nr 1 - 8,2km - Grzybek
sobota, 19 września 2009 20:44

<p style="text-align: justify;">To jedna z najciekawszych tras Bor� Tucholskich. Pokrywa
si�cz�iowo z le�n� tras� spacerow� na p�ysep Grzybek.� Pocz�tkuj�cych w�rowc�, co
chwila zaskakiwa�b�� zmieniaj�ce si�krajobrazy.<br />Z Centrum Nordic Walking przy
Gminnym O�rodku Kultury w Osiu przechodzimy ul. Ks. Semraua, dalej ul. Ko�cieln� i Doln�,
a� docieramy do ul. Sportowej. To droga prowadz�ca do Grzybka. Po prawej stronie mamy
stadion sportowy i miejsca parkingowe dla samochod�.</p> <hr style="text-align: justify;"
id="system-readmore" /> <p style="text-align: justify;">Przez wiadukt kolejowy (zbudowany w
1906 r.) wchodzimy w oaz�zieleni Bor� Tucholskich. Woko�o rozci�gaj� si�60-80 letnie
drzewostany sosnowe, poprzetykane licznymi brzozami, d�ami i ja�owcem. W runie
spotykamy wiele ro�lin obj�ych ochron� prawn� np. konwalia majowa, kokoryczka
wielkokwiatowa, a tak�e mchy i porosty.<br />Pierwsza polana po obu stronach drogi (w
obni�eniu terenowym) to Popowe ��ki, z kt�ymi zwi�zana jest legenda o nieszcz�iwych
kochankach. Wzd�u� asfaltu, praw� stron� drogi - zwyczajowej trasy mieszka�� Osia do
k�pieliska na p�yspie Grzybek, dochodzimy do mostu drogowego na rzece Wdzie (Czarnej
Wodzie). Dla ch�nych polecamy jeszcze kilka minut spaceru po p�yspie Grzybek, na kt�ego
kra�ach czeka nas przedsmak raju. Przed nami rozci�ga si�ogromna przestrze�Zbiornika
�urskiego otulona p�aszczem zielonych drzew.<br />Nasza trasa jednak wcze�niej, jeszcze
przed mostem, skr�a w prawo i wiedzie le�nymi �cie�kami wzd�u� Zatoki Dy�ur�na. Ze
wzgl�u na liczne g��iny i jeszcze liczniejsze wyp�ycenia to miejsce ch�nie odwiedzane
przez amator� w�karstwa. Z wysokich skarp ropo�cieraj� si�malownicze krajobrazy.
Wzd�u� �cie�ek mijamy pot�e sosny, �wierki i d�y oraz liczne stanowiska ro�lin
chronionych. Zewsz�d docieraj� do nas �piew i g�osy ptak�. �ab�zie, �urawie, kaczki i
zimorodki, buduj�ce swoje gniazdach w stromych zboczach doliny. Czasem, wysoko na niebie
pojawia si�orze� bielik, rybo��, kania ruda i czapla.� W�ruj�c, przechodzimy obok �r��a
Dawida (liczne �r�liska wyp�ywaj�ce z wysokiego zbocza) i docieramy do ko�a zatoki. Dalej
czeka nas strome podej�cie, ostry skr� w prawo i w�r�ka a� drewnianego mostku i strugi
odprowadzaj�cej wody z Jez. Starnie. W czasie przemarszu obserwujemy liczne bagna b��ce
naturalnym stanowiskiem bobr� z tamami i �erowiskami. Znajdujemy si�na szlaku Le�nej
�cie�ki Edukacyjnej ,,Zatoki,, z punktem postoju - miejscem wypoczynku. Tam, po
wcze�niejszym uzgodnieniu z Nadle�nictwem Osie, dla grup zorganizowanych istnieje
mo�liwo��rozpalenia ogniska. pieczenia kie�basek itd. - jednym s�owem Piknik Nordic
Walking. Maszeruj�c dalej, po prawej stronie mijamy oczyszczalni��ciek�, przechodzimy pod
wiaduktem kolejowym (tu te� mamy parking dla pojazd�) i wchodzimy na szos�Osie - Tle�
Wkraczamy do Osia chodnikiem z lewej strony.</p> <p style="text-align: justify;"><br /></p><p
style="text-align: center;"><img src="http://vegacomp.pl/ugosieportal/images/stories/0_2014j/a1
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