
Malownicza trasa prowadzi wokół jezior Lipno, Słupino  
i Cheb. Pokazuje bogactwo lasów, jezior, łąk i torfowisk, 
ale też tradycyjnie użytkowane tereny rolnicze. Ukazuje 
rzadkie w krajobrazie i środowisku przyrodniczym Parku 
buczyny czy wzniesienia morenowe.

Pofałdowany krajobraz wysoczyzny morenowej w okolicach Dąbrówki

Jezioro Lipionko

Szlak oznakowany jest za pomocą czarnych znaków na 
drzewach i drogowskazach. Wyznaczono na nim 11 przy-
stanków z tablicami informacyjno – edukacyjnymi oraz 
miejsca do odpoczynku z wiatami. Długość trasy wynosi 
23 km, a czas przejazdu około 5 godzin. 

Dojazd do „Pętli Lipno” znajduje się w miejscowościach Dziemiany  
i Kalisz, gdzie stoją tablice informacyjne z mapą szlaku. 

Od Dziemian trasa prowadzi najpierw w kierunku Leśnictwa Głuchy 
Bór. To okazja do poznania rzadkiego w borowym krajobrazie Wdzydz-
kiego Parku Krajobrazowego typu lasu – kwaśnej buczyny niżowej. Na 
pierwszym przystanku możemy poznać roślinność buczyn oraz zaobser-
wować rosnące na bukach chronione porosty - brodaczki. W dalszym 

odcinku trasy drzewostan bukowy ustępuje miejsca charakterystycznym 
dla WPK borom sosnowym. Mijamy osadę Szablewo i docieramy do 
lasu mieszanego i dalej do drugiego przystanku na trasie z tablicami  
o tematyce leśnej. Tutaj również możemy odpocząć pod wiatą z ławkami.

Po zregenerowaniu sił, kierując się oznakowaniem ścieżki, odbi-
jamy w lewo i podążamy na północ drogą przy torfowiskach. Kolejny 
przystanek, z tablicą edukacyjną, zlokalizowany jest w pobliżu jeziora 
Lipionko i zawiera informacje o torfowiskach i porastającym je borze 
bagiennym. Kontynuujemy wycieczkę i z daleka widzimy paśnik dla 
zwierząt, co oznacza, że zbliżamy się do następnego przystanku, z tablicą 
mówiącą o dokarmianiu leśnej zwierzyny. Z kolei mokradła, które towa-
rzyszą nam po drodze, stanowią dla nich schronienie i bezpieczną osto-
ję. Ruszamy dalej i dojeżdżamy nad jezioro Lipno, gdzie czekają na nas 
tablice edukacyjne o ptakach i jeziorach Lipno i Lipionko. Te dystroficzne 
zbiorniki wodne, otoczone rozległymi torfowiskami porośniętymi przez 
bór bagienny oraz wilgotnymi łąkami, to miejsce występowania wielu 
gatunków rzadkich roślin i mszaków oraz ptactwa wodno - błotnego. 
Dlatego ten niezwykle cenny przyrodniczo fragment Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego planuje się objąć ochroną rezerwatową. Około 250 m 
od miejsca, w którym jesteśmy, na brzegu jeziora Lipno, znajduje się 
platforma widokowa. To doskonałe miejsce do odpoczynku i obserwacji 
występującego tu ptactwa.

Kolejny przystanek na szlaku wyposażono w tablice edukacyjne  
o gospodarce leśnej, a także w wiatę do odpoczynku. Następnie wjeż-
dżamy na utwardzoną piaszczystą drogę i udajemy się w kierunku 
miejscowości Kloc i wzdłuż jeziora Słupino, do siódmego już przystan-
ku na trasie. Poznamy tu ciekawostki z życia drzew. Dalej, od wschod-
niej strony, objeżdżamy jezioro, mijając ciek łączący jeziora Słupino 
i Słupinko (uwaga na stromy zjazd brukowaną kamieniami drogą). 
Wjeżdżamy na tereny łąkowe i przed nami kolejny przystanek, gdzie 
wzbogacimy wiedzę o tych siedliskach. 

Dalszy etap wycieczki przebiega przez tereny otwarte, w większo-
ści użytkowane rolniczo. Ukształtowanie terenu w tym miejscu zmie-
nia się z równiny sandrowej na wzniesienia morenowe. Pofałdowany 
krajobraz pól i łąk, urozmaicony jest oczkami wodnymi oraz zabudo-
waniami małych osad, takich jak Dąbrówka, Leżuchowo czy Wanto-
chowo, w pobliżu którego znajduje się przystanek z tablicą edukacyjną 
zawierającą informacje o niezwykle ważnych elementach środowiska 
przyrodniczego Parku, a mianowicie o miedzach, zadrzewieniach 
śródpolnych i oczkach wodnych. Stanowią one ostoje i miejsca do 
życia dla wielu cennych gatunków ptaków, płazów, owadów i roślin. 
Obecnie, w dobie nowoczesnego zmechanizowanego rolnictwa, wraz 
z pogłębiającą się wiedzą na temat ochrony bioróżnorodności przy-
rodniczej, te naturalne urozmaicenia krajobrazu rolniczego są coraz 
bardziej doceniane.

Platforma widokowa nad jeziorem Lipno

Bór bagienny nad Lipionkiem 

Jezioro Cheb i Słupino (fot. W. Zdunek)Torfowisko przejściowe nad jeziorem Lipno

PRZYRODNICZY SZLAK ROWEROWY 

Pętla Lipno
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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

Czarne oznakowanie szlaku rowerowego kieruje nas do Leżuchowa.  
Umiejscowiono tu przedostatni przystanek na trasie, z tematyką  
dotyczącą ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 
Stąd też rozciąga się piękny widok na jezioro Cheb. Następnie uda-
jemy się w kierunku Piechowic, położonych nad niewielkim jeziorem 
Gogolino. Przed, jak i za wsią, zobaczyć mogliśmy pomniki przyrody, 
okazałe sosny zwyczajne. Jedziemy dalej na południe, w stronę Dębiny. 
Docieramy w okolice zachodniego brzegu jeziora Lipno i ostatniego 
przystanku na trasie „Pętla Lipno”. Usytuowana tu tablica edukacyjna 
dotyczy pomnika przyrody – grupy okazałych  jałowców pospolitych, 
które rosną na miedzy w pobliżu jeziora.

Jałowce nad jeziorem Lipno

Perkoz dwuczuby (fot. B.Jankowska)
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