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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po terenach gminy Człopa. Trasa
oznakowana jest tabliczkami z jej nazwą.

DŁUGOŚĆ TRASY

Szlak wiedzie do malowniczych jezior znajdujących
się w okolicy miejscowości Człopa.

TRUDNOŚĆ TRASY

Trasa ma swój początek przy Domem Kultury w
Człopie. Prowadzi ul. Żeromskiego - tu wart uwagi
jest wiadukt nieistniejącej już linii kolejowej,
wybudowany w 1904 r. Pod nim płynie rzeka
Cieszynka. Cieszynka, zwana kiedyś Deszlą, jest
lewym dopływem Płocicznej i ma długość ok. 30
km. Wypływa w okolicy wsi Mielęcin zbierając wodę
z krystalicznie czystych i zimnych źródeł. Przepływa
przez miasto Człopę oraz jeziora Młyńskie
Wielkie, Kamień, Załom Wielki, Dubie.
Źródlisko Cieszynki uznane jest za pomnik przyrody,
zaś przyujściowy, około dwukilometrowy odcinek,
leży w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego.
Rzeka w tym obszarze nie jest udostępniona do
spływów i wędkowania.
Następnie trasa mija miejską oczyszczalnię
ścieków, skręca w lewo, by po dalszych kilkuset
metrach trafić na śródleśną łąkę i skręcić w prawo
do mostku na Cieszynce.
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SZACOWANY CZAS PODRÓŻY

3godz. 30min.
LISTA ETAPÓW

1. Dom Kultury w Człopie
Człopa

2. Tablica informacyjna - Szlak
Brzegiem Człopskich Jezior
3. Jezioro Kamień
4. Jezioro Załom
5. Dom Kultury w Człopie



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

Potem szlak wiedzie brzegiem jeziora Kamień.
Warto tu zwrócić uwagę na liczne źródliska
zapewniające stały dopływ wody do jeziora. Trasa
przechodzi w drogę leśną, skręca w prawo do
szerszej drogi, a następnie w lewo przy polu
biwakowym u ujścia Cieszynki do jeziora Załom.
Droga prowadzi pod górę przez wspaniały
starodrzew do miejscowości Załom, następnie
skręca w lewo, mijając przydrożną kapliczkę z
figurką Matki Boskiej. Za wsią Załom trasa prowadzi
stromym zjazdem nad jezioro wprost na miejsce
biwakowania i kąpieliska, a dalej wiedzie alejką
starych drzew (klonów i kasztanowców) wprost do
kolejnego pola namiotowego. Następnie biegnie w
okolice rezerwatu przyrody Stary Załom,
utworzonego w celu ochrony unikatowego
stanowiska turzycy ptasie łapki.
Dalej trasa prowadzi leśną drogą, z lewej strony
mija jezioro Kasełek i dociera do drogi z Załomu do
leśniczówki Jeleni Róg. Skręca w lewo i prowadzi do
mostu na Cieszynce - jest to punkt zwrotny trasy.
Zaraz za mostkiem trasa skręca w lewo, mija
miejsce wypływu Cieszynki z jeziora Załom i
prowadzi do drogi biegnącej do Dzwonowa przez
osadę Dzicz. W Dzwonowie na skraju lasu szlak
skręca w lewo nad jezioro Białe. Tu znajduje się pole
namiotowe i kąpielisko. Następnie ścieżka skręca w
lewo i biegnie brzegiem jeziora, prowadząc
nad jezioro Czarne (Kochlin Mały). Na jego
wschodnim końcu trasa skręca w lewo pod górę i
prowadzi do Człopy, kończąc się w miejscu startu.
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