Trasa nr 5 - Na Perłowym szlaku
Wiele jest perełek wśród borowiackich szlaków, jednak tylko ten zasługuje na swoją wyjątkową nazwę. Trasa wiodąca
wzdłuż brzegów rzeki Wdy (Czarnej Wody) i Jeziora Mukrza przeznaczona jest dla początkujących wędrowców.
Jednak leśne i wodne krajobrazy sprawiają, że szlak znajduje uznanie u każdego sympatyka pieszych wędrówek.
Wędrówkę zaczynamy od tablicy przy ul. Sosnowej w Tleniu lub w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku ,,PERŁA,,.
Stąd, ścieżką za ogrodzeniem przechodzimy na ul. Sosnową i kierujemy się w głąb lasu.
Wkraczamy w krainę majestatycznych sosen i brzóz. Z lewej strony znajduje się leśna polana ze schodami do Wdy i
punktem widokowym na most kolejowy w Tleniu zawieszony nad rzeką Wdą. My skręcamy w prawo, szeroką drogą
dochodząc do dzikiego kąpieliska nad Jez. Mukrz. Przed nami szeroka tafla wody z bogactwem roślinności wodnej, a
wokół zielona ściana sosen, brzóz i olch. Maszerując wzdłuż brzegu po prawej stronie mamy Jez. Mukrz, a po prawej,
najpierw mijamy ścieżkę prowadzącą do ośrodka PTTK, a nieco dalej drogę do dawnego ośrodka Marynarki Wojennej.
Stamtąd rozciągają się rozległe panoramy najszerszej części Zbiornika Żurskiego. Z lewej strony pojawiają się nam
dwie porośnięte drzewami niewielkie wyspy, a w tle, za wodą, krajobrazy Rezerwatu przyrody ,,Jezioro Ciche,,.
Kolejne kilkaset metrów wędrujemy w otoczeniu kilkunastoletnich sosen i brzóz, mijamy po lewej stronie wykop –
miejsce po dawnej strzelnicy myśliwskiej i zatrzymajmy się na chwilę na wąskim, usypanym przez człowieka
przesmyku. Prawą ręką możemy dotknąć wód Jez. Mukrz. Lewą rękę zagłębimy w wodach Zbiornika Żurskiego.
Dochodzimy do szosy Tleń - Lniano. W dole rozciągają się wody Jeziora Wierzchy. My skręcamy szosą w prawo, pod
górkę, aż do lasu. Tu skręcamy w prawo i zagłębiamy się w otchłań potężnych Sosen Kowalskiego. Przez Świerkową
Bramę docieramy do kąpieliska (czynnego w sezonie letnim) nad J. Mukrz. Siła krajobrazu i oddziaływania ponad
stuletnich drzew związanych z miejscową legendą jest tak duża, że proponujemy pomiar pulsu. Maszerując leśnymi
traktami pośród sosen, brzóz i klonów dochodzimy do Ośrodka Rehabilitacji i Wypoczynku PERŁA. Tam mamy okazję
do wędrówki po jedynym w Borach Tucholskich labiryncie. W ośrodku mamy do dyspozycji wykwalifikowanych
instruktorów Nordic Walking. Tutaj też wypożyczymy kijki i uzyskamy fachową poradę.
Nasza wędrówka opiera się o wszelakie formy szlaku: od szerokich i płaskich tras, po wąskie, wijące się wzdłuż drzew
ścieżki. Strome podejścia i łagodne stoki umożliwiają doskonalenie techniki Nordic Walking. Taki, nieco ponad
godzinny, marsz zaprasza do kolejnych spotkań na szlaku i powtórzenia treningu.

