Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957
roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996
roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy
wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14840 ha. Z Parku
zostają wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa.
W parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Na obecny wygląd parku
największy wpływ miał lądolód, który nasunął się na ten teren 3 razy, w wyniku jego działania ukształtowała się
charakterystyczna wysoczyzna morenowa, której najwyższym wyniesieniem jest Osowa Góra (132 m n.p.m.). Z
góry roztacza się imponująca panorama na miasto Mosina i dolinę Warty. Pozostałością aktywności lodowca są
też liczne, rozrzucone po terenie parku jeziora. Jednym z najpiękniejszych jest Jez. Góreckie z malowniczą wyspą
z ruinami zameczku myśliwskiego zbudowanego w 1827 roku przez hr. Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry
Klaudyny Potockiej. Ciekawostką geologiczną występującą na terenie Parku jest Jez. Kociołek. Niewielkie jezioro
o głębokości 8 m, wydrążane przez kamienie poruszane wirującą wodą płynącą pod lądolodem. Chronią one
rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z
nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy. W parku występuje 1.100
gatunków roślin, 45 gatunków ssaków, 220 gatunków ptaków i 3.000 gatunków owadów.
Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Na terenie Parku znajdują się
liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły o nieco
mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały
się do dziś dziewiętnastowieczne dwory.
Walory turystyczne Parku można docenić wybierając się na spacer jednym z pięciu znakowanych szlaków
turystycznych, których łączna długość wynosi 85 km.
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