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Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 2,5 – 3 h)
Możliwości postoju:
wyłącznie „naturalne”, bez infrastruktury. Jedynie tuż pod koniec trasy jest możliwy długi postój na Placu św. Jakuba – leśnym parkingu
z wiatą, stołami i ławami, tablicami informacyjnymi oraz sezonowym
zapleczem sanitarnym.

„Dobre” (pow. 11,5 ha)
na terenie jeziora o tej samej nazwie.
Dalej kierujemy się w lewą stronę i wchodzimy na drogę
gruntową biegnącą z Polskiej Wsi, na której możemy mieć ewentualną
styczność z motoryzacją. Czas rozpocząć właściwy trening.

Trasa rozpoczyna się na parkingu przed Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej (więcej informacji na str. 11). Dalej prowadzi polami z urokliwymi punktami widokowymi, a w drugiej części kieruje

Wędrując docieramy do terenu bagiennego po prawej stronie, któremu
towarzyszy krajobraz rozległych pól po lewej.
1,9 km – dotarliśmy na koniec bagien, podchodzimy nieco w górę i skręcamy w prawo, również na drogę gruntową.
2,2 km – kilka metrów przed widocznym asfaltem – droga w kierunku Kociałkowej Górki – schodzimy w prawo skos, w dół skarpy. Kierujemy się
teraz w lewo, skrajem skarpy, dość wąską ścieżką – to najmniej komfortowy
odcinek trasy, ale za to atrakcyjny.
3,7 km – ponownie dochodzimy do czystej tafli jeziora. Ta część jeziora
jest na brzegach bardziej zagospodarowana, chętnie uczęszczana przez
wędkarzy oraz spacerowiczów.
4,2 km – mijamy połączenie jezior (Małego i Dobrego) wąskim strumieniem i rejestrujemy w oddali widok nowoczesnego Kompleksu Sportowo –
Edukacyjnego. Trzymamy się brzegu jeziora, mijając porzucony „bunkier”,
który w rzeczywistości jest pozostałością po przepompowni wody z jeziora
na potrzeby klasztoru znajdującego się 100 m dalej.
4,7 km – doszliśmy do punktu wyjścia – podchodzimy zatem z powrotem
do ulicy Czerniejewskiej i kierujemy się w lewo, do Rynku.
5,5 km – jesteśmy z powrotem w centrum miasta, czas na odpoczynek.
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Widok na Jeziora Małe i Dobre w Pobiedziskach

START i META

trasa polna
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Wyruszamy w drogę (towarzyszy nam rowerowy Pierścień Powiatu
Poznańskiego i Szlak św. Jakuba), w kierunku na południowy-wschód, mijając po lewej stronie cmentarz parafialny. Dalsza droga to mozaika pól
i lasów sosnowych.

Wielkopolska Droga św. Jakuba jest odtworzonym w Polsce fragmentem Drogi św. Jakuba - europejskiej sieci szlaków
pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago
de Compostela w Hiszpanii. Szlak jest oznaczony w terenie
(na drzewach i słupach) symbolem białej muszli z wpisanym
czerwonym krzyżem oraz dodatkowo żółtymi strzałkami.
Trasa Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba (w tym na terenie Puszczy
Zielonka w sumie ok. 40 km) biegnie przez:
• Gniezno (0 km)
• Dąbrówka Kościelna (40 km)
• Głęboczek (45 km)
• Boduszewo (49 km)
• Murowana Goślina (52 km)
• Owińska (61 km)
• Dziewicza Góra (67 km)
• Wierzenica (73 km)
• Kobylnica (76 km)
• Gruszczyn (78 km)
• Poznań (89 km)
Więcej informacji na stronie www.camino.net.pl

1,2 km – jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą – w prawo odbija rowerowy
Pierścień Powiatu Poznańskiego, my podążamy prosto.
2 km – widząc krzyż na rozstaju dróg skręcamy w lewo, wkraczając
na krótki, 130 metrowy odcinek asfaltu. Schodzimy z asfaltu i polną drogą
kierujemy się na południowy-wschód. Najpierw mijamy las po prawej stronie, a później idziemy ścianą lasu mając go po lewej. Na wschód od tej drogi
zaczyna się obszar Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Obszar ten wyznaczono w celu ochrony cennych przyrodniczo terenów lęgowych ptaków. Nad nieopodal położonym Jeziorem Turostowskim możemy
spotkać, a właściwie usłyszeć huczącego bąka. Wiosną zobaczyć można powietrzne piruety błotniaków stawowych w czasie toków. Poza tym możemy
Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem – ostoja, to fragment doliny rzeki Mała Wełna, prowadzącej wody do Wełny i dalej Warty. Obejmuje kilkukilometrowy odcinek małej rzeki nizinnej, jej
starorzecza oraz naturalne zbiorniki wodne i stawy porośnięte
roślinnością szuwarowa. Krajobraz jest bezleśny, przeważają użytki rolne, z dużym udziałem łąk i pastwisk. Dolina Małej
Wełny wyróżnia się na tle otaczającej ją intensywnie wykorzystywanej przestrzeni rolniczej jako enklawa przyrodnicza. Centrum
ostoi stanowią wybudowane w latach 80-tych stawy hodowlane,
na których wkrótce po wykonaniu zaniechano gospodarowania.
Leżące nad nimi łąki są corocznie zalewane wodami roztopowymi. W 2001 roku stawy zostały częściowo wypełnione wodą,
dziś są one silnie zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami, są też
na nich wyspy pokryte murawami. Ostoja jest jedną z dziesięciu najważniejszych w Polsce ostoi bączka i rybitwy białowąsej,
ważną mewy śmieszki (500-700 gniazd) oraz łyski w sezonie migracji.
spotkać żurawie, gęgawy, bączka a nawet zielonkę. Po wyjściu z lasu wspinamy się pod małą górkę i dochodzimy do prostopadłej drogi gruntowej.
3,5 km – skręcamy w prawo na południowy zachód i dochodzimy do lasu
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gdzie spotykamy oznakowania Drogi św. Jakuba – dalej wędrujemy prosto.
Po około 1 km dochodzimy do bardziej uczęszczanej drogi i nią podążamy
dalej wzdłuż lasu.
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piechurów przez lasy Puszczy Zielonka, doprowadzając w finale na parking
św. Jakuba w Dąbrówce Kościelnej i dalej, z powrotem pod Sanktuarium.

4,5 km - na rozwidleniu dróg idziemy w prawo, mając las po obu stronach
drogi dochodzimy do kolejnej częściowo utwardzonej drogi, na którą
wchodzimy i dalej idziemy w kierunku północno-zachodnim zagłębiając się
w stary las.
Po około 350 m skręcamy w lewo, w leśną drogę oddziałową, którą idziemy przez 1,7 km. Mijamy po drodze różnowiekowe drzewostany dębowo-sosnowe we wszystkich klasach wieku.
7 km – dochodzimy do drogi Dąbrówka Kościelna – Stęszewko, skręcamy
w prawo i po 2,5 km dochodzimy do parkingu leśnego (Plac św. Jakuba)
w Dąbrówce Kościelnej. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił przechodzimy drogą asfaltową na przykościelny parking skąd rozpoczęliśmy naszą
wyprawę.
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