Drawieński Park Narodowy
Wirtualne spacery po DPN. Pomiędzy Jagodą a Karolinką.

Wirtualne spacery po DPN. Pomiędzy Jagodą a
Karolinką.
Tym razem naszą wędrówkę zaczynamy w dawnej osadzie Jagoda tuż przy
wschodniej granicy Drawieńskiego Parku Narodowego. Z dawnych zabudowań
pozostał tu zaledwie jeden budynek. Na co dzień zamknięty, jest jedyną materialną
pamiątką po tym zlokalizowanym nad jeziorem Szczuczarz miejscu, które zapewne
jeszcze sto lat temu tętniło życiem. Świadczą o tym choćby polany będące dawniej
łąkami lub pastwiskami. Gdzieniegdzie znajdziemy jeszcze stare, zdziczałe drzewa
owocowe. Dotrzemy tu czarnym szlakiem pieszym, który łączy miejscowości Załom i
Szczuczarz lub szlakiem żółtym, którym z Człopy przez Jagodę możemy dostać się
na teren DPN. W zależności od tego ile chcemy przebyć i jakim transportem
dysponujemy możemy zacząć wędrówkę w jednym z tych miejsc. Z Jagody idąc na
zachód szlakiem żółtym lub niebieskim, po niedługim czasie jesteśmy już w DPN
podążając w kierunku Mostu Karolinka. Po drodze poruszamy się po bardzo
urozmaiconym terenie. Na niedługim odcinku towarzyszą nam na przemian lasy
bukowe, mieszane bądź bory sosnowe. Kilkukrotnie też wchodzimy na wzniesienia
lub z nich schodzimy. Łatwo dostrzec więc piękno krajobrazu i potęgę ,,pracy’’
lądolodu, który ukształtował ten teren tysiące lat temu. Warto wybrać się tu także
zimą. Brak liści na drzewach i drobnej roślinności znacząco poszerza perspektywę W
kilku miejscach mijamy pełne błota - miejsca ,,kąpieli’’ dzików. Trasę polecić można
więc także miłośnikom dwóch kółek, którzy nie lubią monotonii. Po dotarciu do
Karolinki rowerem można pojechać dalej, przechodzącą przez Most Karolinka, Pętlą
Rowerową ,,Głusko’’ i dotrzeć do innych ciekawych miejsc na terenie DPN. Jeśli Pętlę
rowerową ,,Głusko’’ pokonamy w całości, zaczynając i kończąc przy Moście
Karolinka, da nam to ok. 23,5 kilometra niezwykle przyjemnej trasy. Z Karolinki
(pieszo bądź rowerem) możemy łatwo i szybko dotrzeć także do ścieżki
dydaktycznej ,,Głusko’’ odwiedzając w jej ciągu choćby Jezioro Czarne, osadę
Ostrowite, czy Starą Węgornię na Płocicznej. Całkiem niedaleko mamy też stąd do
Głuska.
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