Szlak czarny

(VM-P Velomazovia – Trasa Pułtuska)
Czas przejazdu: 55 minut

Długość szlaku:

18,5 km

(przy średniej prędkości ok. 20 km/h)

Trasa średnio wymagająca wysiłku,

przebiega w większości przez tereny leśne
i drogami asfaltowymi.

Czarny szlak rowerowy przebiega w większości przez naturalne tereny nieprzekształcone przez człowieka. Jadąc tym szlakiem podziwiamy dziewicze zadrzewienia
i ukształtowanie terenu. Będąc na tym szlaku, przy odrobinie szczęścia możemy spotkać dzikie zwierzęta, naturalnie występujące na tym obszarze.

Czarny szlak rowerowy rozpoczyna się przy wjeździe na zaporę wodną w Dębem,
od strony gminy Wieliszew. Po przejechaniu mostu, możemy zjechać w lewo i podziwiać widok piętrzącej się wody na progu umiejscowionym na rzece Narew.
Po lewej stronie znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe” o powierzchni 2,54 ha na terenie Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem. Następnie przy pętli autobusowej skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez wieś Dębe. Możemy również skręcić w lewo - w ulicę

Forteczną, gdzie znajduje się zabytkowy Fort Dębe z 1904 r. Dalej szlak biegnie
ul. Wiejską w stronę Izbicy. Na wysokości Wiejskiego Domu Kultury skręcamy
w lewo, w ul. Serocką, obok dwóch kapliczek. Kolejną kapliczkę mijamy po przecięciu ul. Zegrzyńskiej. Jadąc w otoczeniu sadów, ulicą Serocką, dojeżdżamy do
drogi krajowej nr 62 i kompleksu leśnego (Uwaga: W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ DK62 jest ruchliwą trasą tranzytową). Po
przecięciu drogi krajowej, wjeżdżamy w las, gdzie po prawej stronie zlokalizowane
jest miejsce wypoczynku w lesie. Leśnymi duktami jedziemy wzdłuż Rezerwatu Zegrze i docieramy do skraju lasu. Dalej, drogą gruntową przy ścianie lasu jedziemy
w kierunku północnym. Przejeżdżamy przez miejscowość Guty mijając liczne pola
uprawne. Po drodze mijamy dwie kapliczki, przy drugiej skręcamy w prawo. Po
przejechaniu 350 m wjeżdżamy po drewnianej kładce na polanę krajobrazową, na
której ustawiona jest ambona myśliwska.
Po przejechaniu polany, drogą leśną kierujemy się do wsi Zabłocie, dojeżdżamy do powiatowej drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo i po 450 m docieramy do drogi wojewódzkiej nr 622. Na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do granicy gminy
Serock, gdzie jednocześnie kończy się szlak czarny – VM-P Velomazovia – Trasa Pułtuska.
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Stopień Wodny Dębe na rzece Narew

Stopień Wodny Dębe na rzece Narew oddano do użytku w 1963 r, jako wielofunkcyjny
zbiornik wodny. Wraz z kanałem Żerań-Zegrze i śluzą na Żeraniu stworzył tzw. hydrowęzeł warszawski. Stopień ten położony jest
na 21,6 km rzeki Narwi. Utworzone przez
stopień wodny, Jezioro Zegrzyńskie opiera
się o prawy, wysoki brzeg Narwi i jest otoczone zaporami bocznymi na lewym brzegu
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tej rzeki i na obydwu brzegach Bugu. Na
fot. UMiG Serock
stopniu wodnym funkcjonuje elektrownia wodna, która produkuje prąd od 1963 roku.
Wyposażona jest w cztery turbozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m
sprzężone z generatorami o mocy 6,25 MVA każdy. Średnia produkcja roczna – 91 GWh.
Stopień wodny pełni również funkcję mostu, po którym przebiega droga wojewódzka
nr 632, ponadto reguluje poziom wysokości rzeki Narew.

Wykaz atrakcji, które warto zobaczyć jadąc czarnym szlakiem:
 Stopień Wodny Dębe (Zapora Wodna Dębe)
 Próg stabilizujący Stopień Wodny Dębe na rzece Narew
 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe”
 Baszta w miejscowości Dębe
 Fort Dębe z 1904 r.
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fot. UMiG Serock

 Miejsce wypoczynkowe
 Obszar Natura 2000 – o nazwie „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej”

Próg wodny przy Stopniu
Wodnym Dębe

 Rezerwat Przyrody „Zegrze”

W latach 1993-94 wybudowano próg stabilizujący ze ścianki larsenowskiej, który pozwalał na utrzymanie odpowiedniego poziomu
wody dolnej. Na stopniu tym zastosowano
automatyczny system kontroli zapory, który
umożliwia stałą obserwację niekorzystnych
zjawisk występujących w obiekcie.
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 Polana krajobrazowa
 Kapliczki przydrożne
 Gniazda bociana białego
fot. UMiG Serock
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Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe”
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Baszta w miejscowości Dębe

Kapliczka w Izbicy,
przy ul. Zegrzyńskiej
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Rezerwat Przyrody „Zegrze”

Lasy rezerwatu są pozostałością Puszczy Serockiej. Dominującym zespołem roślinnym
jest subborealny bór mieszany zamieszkany
przez liczne gatunki zwierząt m.in. ryjówkę
aksamitną, kilka gatunków nietoperzy, sarnę, lisa, dzika, dzięcioła czarnego, dudka.
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fot. UMiG Serock
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fot. UMiG Serock

Duża część szlaku czarnego prowadzi wśród sadów i leśnymi
duktami, pomiędzy polami uprawnymi
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fot. UMiG Serock
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Polana Krajobrazowa

Polana jest położona w północno-zachodniej części kompleksu leśnego. Jest
to śródleśna polana, częściowo zagospodarowana jako łąka łowiecka. W miejscu
nieco niżej położonym ciągną się szuwary
i roślinność śródpolna. Wąski ciek wodny
jest pozostałością po bagienku, które zostało odwodnione rowem biegnącym przez
Święcienicę w kierunku doliny Klusówki.
Polana ta o kształcie wydłużonym, z zakolami i obrzeżami lasu tworzy uroczy zakątek
o nieprzeciętnych walorach estetyczno-widokowych tamtejszego krajobrazu.

Kapliczki przydrożne, które
mijamy jadąc czarnym szlakiem
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fot. UMiG Serock
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fot. UMiG Serock

6 Fort z 1904 r. w miejscowości Dębe

Położony na linii Modlin-Zegrze, stanowił uzupełnienie linii carskiej. W czasie
I wojny światowej fort był ostrzeliwany przez ciężkie wojska niemieckie. W roku 1941 stanowił miejsce
szkolenia węgierskich żołnierzy. Fort
ocalał w dobrym stanie technicznym,
jednakże do dnia dzisiejszego nie jest
udostępniony do zwiedzania.

fot. UMiG Serock
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Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe” zajmuje powierzchnię
2,54 ha i znajduje się na terenie
Ośrodka Szkoleniowego Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Utworzony został Rozporządzeniem
Wojewody Warszawskiego z 29 lutego 1996 r. (DUWW Warszawskiego
z 1996.8.67). Szczególnym celem
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ochrony jest zachowanie fragmentów
krajobrazu naturalnego, ze względu
fot. UMiG Serock
na jego walory widokowe i estetyczne, a w szczególności zachowanie grądu zboczowego
porastającego skarpę nad Narwią oraz zachowanie stanowiska klonu polnego.
Warto zwrócić również uwagę na ruiny
baszty w Dębem. Jest to pozostałość
zabudowań folwarku, majątku Poniatowskich, który powstał w XVIII w.
Po upadku Księstwa Warszawskiego
władze carskie przekazały skonfiskowany majątek jednemu z rosyjskich
generałów, który nieopodal dworu,
przy głównej drodze we wsi zbudował,
na własny użytek, niewielką cerkiewkę
w kształcie baszty, przez mieszkańców
określaną „Okrąglakiem”.

 Uprawy polowe i sady

fot. UMiG Serock
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fot. UMiG Serock

fot. UMiG Serock

Rejony czarnego szlaku rowerowego są wykorzystywane pod uprawy polowe
i sadownicze. Przeważają tradycyjne uprawy zbóż, jabłoni, śliwy, wiśni. Ponadto,
tereny te z uwagi na bliskie położenie
wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz tereny
leśne są wykorzystywane jako działki
rekreacyjne.
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fot. UMiG Serock
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Miejsce postoju i odpoczynku

Po minięciu DK62 trafiamy do miejsca
wypoczynku. Tutaj możemy zaczerpnąć
świeżego powietrza i odpocząć w otoczeniu lasu.
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