Spacer nad wodę
Spacer nad wodę
Latem, gdy na dworze upał, szukamy wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. Kąpieliska przeżywają
oblężenie, swoich amatorów mają też kajaki czy żaglówki. A co, jeśli marzy nam się po prostu
spokojna przechadzka? Wokół Poznania na odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc w sam raz na
relaks nad wodą.
Trasy w formie pętli to najlepszy sposób, by nie wędrować po własnych śladach. Taką wycieczkę można odbyć
wokół Jeziora Swarzędzkiego albo Jeziora Lusowskiego. Kto zaś chciałby dorzucić jeszcze szczyptę wiedzy
przyrodniczej, może wybrać ścieżkę dydaktyczną Zbiorowiska roślinne wokół jeziora Zielonka albo spacer wokół
stawu i nad Trojanką w sąsiadującym Arboretum Leśnym.
W sercu miasta
Miejska trasa spacerowa nad wodą to strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej popularnych jest promenada z
Kórnika do Bnina – z molo, platformą widokową, sympatycznymi kafejkami i ławeczką Wisławy Szymborskiej.
Kto potrzebuje ciszy, może skorzystać z leśnej ścieżki zdrowia po drugiej stronie jeziora. Nad Kanałem
Mosińskim można odpocząć w wielobarwnym otoczeniu kwietnej łąki, a spacer promenadą zakończyć zdjęciem z
Elegantem z Mosiny i wizytą w tamtejszej Galerii Sztuki. Nadrzeczną wizytówką Obornik są Łazienki – park nad
Wełną z charakterystyczną drewnianą pergolą i nową ścieżką edukacyjną Woda i ryby. W Śremie przy
promenadzie nadwarciańskiej znajdzie się coś dla ciała (znakomite restauracje) i dla ducha (Muzeum Śremskie).
Spacer uatrakcyjnia swoista aleja gwiazd, czyli pomniki zasłużonych mieszkańców. Dobrym miejscem na
początek wycieczki jest też plaża miejska w Luboniu. W Puszczykowie, odwiedzając popularne Zakole albo
wędrując szlakiem turystycznym wzdłuż rzeki, można się poczuć niczym letnicy sprzed stu lat.
Dolinami rzek
Spacerowicze z zacięciem przyrodniczym powinni koniecznie odwiedzić malownicze Łęgi Rogalińskie ze
słynnymi sędziwymi dębami. Na końcu ścieżki dydaktycznej Bobrowy Szlak koło Czmońca czeka nagroda:
panorama nadwarciańskich łąk z perspektywy wieży widokowej. Dzika przyroda i liczne starorzecza,
pozostałości dawnego koryta, można podziwiać również podczas spacerów w rejonie Krajkowa oraz na
Łęgach Mechlińskich blisko Śremu. Wiele do zaoferowania mają też doliny małych rzek: fantastyczne widoki na
rozlewiska to największy atut spaceru wzdłuż Cybiny powyżej Swarzędza. Bogatych przyrodniczych wrażeń
dostarcza spacer z Rumianku w dolinę Samy. Na amatorów Nordic Walking czekają leśne trasy wzdłuż Wełny w
rejonie Kowanówka albo szlaki nad Samicą Kierską w Zielątkowie.
W leśnej głuszy
Liczne możliwości spacerów w nadwodnej scenerii oferuje Wielkopolski Park Narodowy. Wybór jest spory:
szlak brzegiem Jeziora Góreckiego z widokiem na Wyspę Zamkową, trasa od Studni Napoleona przez
malownicze jezioro Kociołek po zarastające Jezioro Budzyńskie albo ornitologiczny spacer nad Trzcielińskie
Bagno. Warto też odwiedzić Puszczę Notecką, wybierając ścieżkę wzdłuż strumienia Kończak.
Nie tylko jeziora i rzeki
Co łączy AKWEN Tropicanę w Owińskach, Szachty na pograniczu Poznania i Lubonia oraz mosińskie Glinianki?
Wszystkie powstały jako wyrobiska żwiru lub gliny. Dziś są pięknie zagospodarowane, ze ścieżkami
spacerowymi, wieżami widokowymi i miejscami na piknik. Sztuczne pochodzenie ma też staw przy Łysym Młynie
oraz staw z czterema wyspami przy Pałacu Jankowice. Dobrym miejscem na wspomniany wcześniej piknik
będzie na pewno Źródełko Żarnowiec w dolinie Samicy. Nad wodą zlokalizowane są też grodziska – Ostrów
Radzimski nad Wartą oraz pozostałości dwóch osad obronnych na Półwyspie Szyja w Bninie. Najciekawszą
genezę mają zbiorniki w rezerwacie Meteoryt Morasko, które są wypełnionymi wodą pozostałościami po
kosmicznej katastrofie.
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