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Bukówka – Zadzierna 724m npm
Wycieczkę rozpoczynamy z Bukówki, do której dojeżdżamy od
strony Lubawki. Samochody parkujemy przy drodze w pobliżu
tamy na Bobrze.
Bukówka (Buchwald) to niewielka
ale stara wieś nad Bobrem w Bramie Lubawskiej (w bliskim sąsiedztwie Lubawki). W średniowieczu wieś należała do von
Seidlitzów, którzy w końcu XIV
wieku sprzedali ją klasztorowi
cystersów z Krzeszowa (Grüssau).
Pozostawała w posiadaniu klasztoru aż do chwili kasaty dóbr zakonnych w 1810 roku.
Drogą przechodzimy przez wieś do miejsca gdzie szosa nr 369 skręca w stronę Miszkowic.
Jest tam niewielki placyk z przystankiem autobusowym. Polną drogą przechodzącą pomiędzy
gospodarstwami wychodzimy na łąki ciągnące się pod lasem porastającym Szczepanowski
Grzbiet, skąd, przy dobrej pogodzie, rozciąga się wspaniały widok na Lubawkę i Góry Krucze.
Ścieżką biegnącą między łąkami, podążając w kierunku
północno-wschodnim, w pobliżu Błażkowej dochodzimy
do lasu, gdzie wytyczono trasę turystyczną oznaczoną kolorem zielonym. Zielonym
szlakiem wędrujemy w górę
wzniesienia, aż do przełęczy
- miejsca przecięcia się szlaków: zielonego i czerwonego. Teraz kierujemy się znakami czerwonego szlaku i
wspinamy się na najwyższe, tutejsze wzniesienie – na Zadzierną – 724m npm. Zadzierna
(Scharterberg) to jeden z najpiękniejszych i
najatrakcyjniejszych szczytów Wzgórz Bramy
Lubawskiej. Wyniosły szczyt ma bardzo strome zbocza po stronie zachodniej. Grzbiet i
zbocza Zadziernej naszpikowane są licznymi
skałkami. Pod samym wierzchołkiem skały
tworzą wychodnię w postaci urwiska, z którego krawędzi roztacza się widok na Karkonosze, Lasocki Grzbiet, Rudawy Janowickie i na
Jezioro Bukówka, leżące u stóp góry.

Bukówka położona na wysokości 490-510m npm
nad bardzo kapryśnym Bobrem często nękana była
powodziami. Po jednej z większych, która miała
miejsce w lipcu 1897 roku podjęto decyzję o budowie zbiornika przeciwpowodziowego
powyżej wsi, wykorzystując korzystne ukształtowanie terenu. W latach 1903-1905 wzniesiono kamienną zaporę wysokości 28m i długości 215m pomiędzy sąsiadującymi ze sobą
wzgórzami: Zameczek i Zadzierna. W ten sposób powstał zbiornik, który mógł zgromadzić
około 2 milionów metrów sześciennych wody. Tuż przed II wojną światową zbiornik zaczął
przeciekać i nie był napełniany. Przebudowę zbiornika planowano już w latach siedemdziesiątych ale ukończona ją ostatecznie dopiero w roku 1988. Powstało stałe Jezioro Bukówka o
powierzchni 199 hektarów mieszczące około 16,5 milionów metrów sześciennych wody.

Z Zadziernej schodzimy do wsi kierując się na południe, zgodnie z oznaczeniami szlaku czerwonego. Jest to strome zejście ale wychodzimy na drogę w Bukówce tuż przy parkingu i tuż
przy zaporze na Bobrze, co pozwala przed odjazdem przejść się po koronie zapory.
W ramach przebudowy zbiornika zbudowano nową zaporę czołową o długości 265m i dodatkową, boczną o długości ok. 600m. Pod tamą przewidziano niewielką hydroelektrownię a poniżej zapory wybudowano niewielkie osiedle awaryjne.

