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POBIERZ

Walory Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawiają, że na jego terenie jest wiele atrakcji krajobrazowych
chętnie odwiedzanych przez turystów. Wzgórza Wału Pożegowskiego są dla mieszkańców aglomeracji
poznańskiej oraz okolicznych miejscowości miejscem wypoczynku i spacerów, terenem do uprawiania sportów
oraz punktem widokowym i obserwacyjnym. Dlatego tak ważne było powstanie ścieżek edukacyjnych na terenie
parku, które pozwolą odwiedzającym dostrzec i docenić bogactwo występujących tu form przyrody i
jednocześnie ochronić obszary cenne przyrodniczo przed nadmierną presją turystyczną.
Oczywiście konieczny jest stały remont istniejących szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. Stąd
rewitalizacja ścieżki pieszo-rowerowej wokół Glinianek oraz dydaktycznej Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie
(Szwedzkie Góry), w którą zaangażowały się Urząd Miejski w Mosinie i Wielkopolski Park Narodowy. Projekt był
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Jego głównym
celem było zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach
chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000.
Odnowiona ścieżka
Autorzy projektu mają nadzieję, że wyposażenie istniejących szlaków w małą architekturę turystyczną i
edukacyjną

będzie

miało

pozytywny

wpływ

na

społeczeństwo

i

postrzeganie

Wielkopolskiego

Parku

Narodowego. Realizacja elementów projektu, jakim są chociażby tablice edukacyjne, broszura dotycząca
siedlisk i gatunków chronionych na terenie realizacji projektu wraz z mapą ścieżki edukacyjnej z pewnością
pozwolą zwrócić uwagę szerokiej rzeszy osób odwiedzających WPN na rolę, jaką te tereny odgrywają.
Rewitalizacja ścieżki edukacyjnej pozwoliła na uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych
oraz zabezpieczenie ich przed nadmierną presją turystyczną i niszczeniem terenu.
Podnoszenie świadomości
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego zdaje sobie sprawę, że znaczna część społeczeństwa lubi
odwiedzać tego typu miejsca. Jednak jej zadaniem jest uświadomienie społeczeństwa o potrzebie pozostawienia
tych obszarów w nienaruszonym stanie. Zrealizowany projekt jest jednym z elementów takiego uświadamiania.
Dzięki wyznaczonym specjalnym szlakom można poznawać wartości przyrodnicze bez niszczenia terenu oraz
negatywnego wpływu na środowisko Wielkopolskiego Parku Narodowego.

