
Zapraszamy na przejażdżkę trasą rowerową prowadzącą  
ze Schodna, gdzie znajduje się Zielona Szkoła – placówka  
edukacyjna Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, do 
Wdzydz, popularnej turystycznej miejscowości na terenie  
Parku. Ścieżka prowadzi przez północne tereny WPK 
ukazując jego najbardziej charakterystyczne walory 
przyrodnicze i krajobrazowe dla Parku, tj. rozległe bory 
sosnowe poprzetykane licznymi jeziorami, a także dolinę  
rzeki Wdy.  

Długość szlaku wynosi 24 km. Oznakowany jest za pomocą  
żółtych znaków na drzewach i drogowskazach. Wyznaczono na 
nim 7 przystanków z tablicami edukacyjno – informacyjnymi, 
mapami i wiatą do odpoczynku. Czas przejazdu – ok. 4 godz.

Jezioro Zatur

Między Słupinem a Słupinkiem

Schodno. Budynek Zielonej Szkoły

Most przy ujściu Wdy w Czarlinie

Ujście Wdy do Jeziora RadolnegoUżytek ekologiczny - Przerębska Huta

Jazdę rozpoczynamy przy 
Zielonej Szkole, gdzie znajduje 
się mapa WPK. Stąd, kierując 
się oznakowaniem, udajemy 
się w  stronę wsi, by po chwili 
skręcić w lewo i kierować się na 
południe. Po drodze mijamy hy-
drofitową oczyszczalnię ścieków. 
Dzięki wykorzystaniu naturalnych 
procesów zachodzących na tere-

Kontynuujemy podróż i wśród pól i lasów docieramy nad ciek łączący  
jeziora Słupino i Słupinko. Jeśli rozejrzymy się wokoło, na pewno zauwa-
żymy ślady działalności bobra, naszego największego gryzonia, a rzeczka 
nad którą stoimy, to szlak ich wędrówek. Niedaleko znajduje się przy-
stanek nr 2 na trasie. Znajdziemy tu informacje o ochronie i funkcjach 
terenów podmokłych, które są niezwykle cennym elementem środowi-
ska przyrodniczego.

Brukowaną drogą ruszamy pod górę, skręcamy w lewo i w towa-
rzystwie boru sosnowego i  śpiewu ptaków kierujemy się na wschód 
i  docieramy do kolejnego przystanku nad jeziorem Zatur. Tematyka  
tablicy edukacyjnej przybliży nam informacje o tym malowniczym jeziorku  
pokrytym pięknie kwitnącymi grzybieniami białymi. Znajduje się tu 
również wiata z ławostołem, gdzie możemy odpocząć i nabrać sił przed 
dalszą drogą. Tuż przy leśnej ścieżce niedaleko wiaty znajduje się kierun-
kowskaz wskazujący drogę do użytku ekologicznego „Przerębska Huta”. 
Warto się tam udać, by zobaczyć ślady działalności bobrów na tym pod-
mokłym terenie, a nawet żeremie bobrowe.

Po odpoczynku jedziemy dalej na wschód, do drewnianego mostku  
nad ujściem Wdy do jeziora Radolnego, gdzie umiejscowiono następny  
przystanek na szlaku Schodno – Wdzydze. Tu zdobędziemy ciekawe 

informacje na temat projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina 
Wdy i Trzebiochy”

Przekraczamy rzekę i  podążamy w  kierunku wsi Czarlina, skąd 
jedziemy na północ i  objeżdżamy jezioro Jelenie docierając do szosy 
łączącej Wąglikowice z Wdzydzami, w kierunku których kontynuujemy 
przejażdżkę. Należy tu zachować szczególną ostrożność. Po krótkiej jeź-
dzie oznakowanie szlaku prowadzi nas z ulicy w lewo, gdzie przy leśnym 
parkingu znajduje się przystanek ścieżki dotyczący zasad zachowania się 
na terenach leśnych. Z tego miejsca możemy udać się czarnym szlakiem 
dojściowym do Wdzydz, gdzie czeka na nas wiele atrakcji: między innymi 
wieża widokowa, z której rozciąga się widok na Zespół Jezior Wdzydz-
kich z licznymi wyspami, półwyspami i zatoczkami, Muzeum- Kaszubski 
Park Etnograficzny- prezentujące zabudowę dawnej wsi kaszubskiej 
i kociewskiej, piesza ścieżka przyrodniczo – edukacyjna WPK czy rejs po 
jeziorze Wdzydze statkiem „Stolem II”. Po drodze miniemy zaś urokliwą 
dolinę rzeczki Studzienica, planowany użytek ekologiczny.

Z  leśnego parkingu ruszamy drogą w  głąb lasu. Przed nami 
przedostatni przystanek szlaku rowerowego, dotyczący drzewostanu 
nasiennego. Jest to wyłączony obszar lasu, z  którego pozyskuje się 
nasiona do hodowli nowych drzewek. 

nach bagiennych i  zdolności roślin do oczyszczania wody z biogenów, 
oczyszczalnia ta skutecznie oczyszcza ścieki dowożone z okolicznych za-
budowań, nie stanowiąc obciążenia dla środowiska naturalnego. Do-
datkowo nie wymaga ona stałej obsługi. Niedaleko oczyszczalni warto 
zobaczyć użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto”, Śródleśne torfowisko 
przejściowe z oczkiem wodnym, na którym znajduje się kładka edukacyjna.

PRZYRODNICZY SZLAK ROWEROWY

Schodno-Wdzydze



WDZYDZKI PARK 
KRA JOBRAZOWY

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

Dalej trasa prowadzi przy jeziorze Białe do Wąglikowic, a następ-
nie do Loryńca, gdzie przy mostku nad Wdą usytuowano ostatni przy-
stanek. Znajdziemy tu mapę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz 
ważne informacje na temat szczególnie cennego elementu ichtiofauny 
Parku – troci jeziorowej, zwanej wdzydzką. Stąd udajemy się do Schod-
na, gdzie kończymy tą niezwykle interesującą przyrodniczą przejażdżkę.

Użytek ekologiczny Wesków Bagna
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