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Długość: 4,9 km
Czas przejścia (wraz ze zwiedzaniem rezerwatu „Śnieżycowy Jar”) - 2,5 h
Możliwości postoju:
- 1,7 km (parking leśny),
- 3,8 km (Kasztelania Radzimska).

8,1 km – odbicie w prawo
zachęca do odpoczynku na plaży „Akwen
Tropicana”.

Skala trudności – zasadniczo jest to trasa łatwa, po szerokich drogach gruntowych i duktach. Wyjątek stanowi (jeśli pójdziemy zgodnie z opisem) podejście do parkingu pod koniec trasy na długości 1 km. Podobnie, jeśli pójdziemy w kierunku odwrotnym niż opisywany, musimy liczyć się z tym, że

Kąpielisko „AKWEN TROPICANA” w Owińskach - otwarte
kąpielisko urządzone w konwencji egzotycznej plaży. Piaszczysta plaża o powierzchni ponad 1,5 tys. m2, czysta woda, palmy
i daszki trzcinowe, kokosy tworzą niepowtarzalny klimat.
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Akwen Tropicana

Kąpielisko posiada brodzik dla dzieci, strefę dla umiejących
pływać i nie umiejących pływać, 14-metrowy pomost, wypożyczalnię sprzętu pływającego, punkt gastronomiczny, sanitariaty
-przystosowane również dla niepełnosprawnych.
Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Służbę
pełnią codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. Dodatkowo
funkcjonuje nowoczesne boisko do siatkówki plażowej.
Kąpielisko jest otwarte w sezonie letnim 7 dni w tygodniu w godzinach od 10:00 do 21:00, w tym od 10.00 do 18.00 wstęp jest
płatny. W odległości 50 m od plaży znajduje się parking.

Komu jednak spieszy się z powrotem, opuszcza teren Akwenu i wędrując
prosto, dochodzi do torów, które przekracza dziką, wydeptaną przez poprzedników dróżką, z zachowaniem najwyższej ostrożności!!!
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START i META

trasa śnieżycowa
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Naszą wyprawę rozpoczynamy na parkingu we wsi Starczanowo, do
której najdogodniej dotrzeć samochodem z Murowanej Gośliny (6 km).
Na miejscu mamy do dyspozycji wiatę z miejscem na posiłek, a sezonowo jest
czynny punkt małej gastronomii, w której przedsiębiorcza rada sołecka wraz
z sołtysem wsi serwuje znany już w okolicy rarytas – grochówkę oraz ciepłe
napoje. Kierujemy się oznakowaniem zielonego szlaku pieszego, dochodząc po ok. 200 m do miejsca z mapą tras turystycznych i tablicą informacyjną o Kasztelanii Radzimskiej, którą będziemy mieli okazję odwiedzić
w trakcie wycieczki. Dalej odbijamy z trasy zielonego szlaku, tuż za wspomnianym punktem – w prawo.
Pomocą niech będzie nam
kapliczka przydrożna z Chrystusem Frasobliwym, vis a vis
której zaczyna się polna droga. Przed nami 800 m spaceru polami, pod koniec, którego droga naturalnie skręca
w prawo i doprowadza nas do
drogi Starczanowo – Uchorowo. Tutaj skręcamy w lewo
i kierujemy się do lasu. Skraj
lasu osiągamy na 1 km naszej
podróży.

Informacji
udziela leśniczy z Uchorowa,
Jan Andrzejczyk, tel. 61 812 20 60,
604 549 234. A odpocząć zdecydowanie warto, bo
przed nami oczekiwana atrakcja – „Śnieżycowy Jar” – unikatowy
na nizinach rezerwat śnieżycy rzadko występującej w Polsce poza terenami
górskimi.
1,8 km - od parkingu z głównej drogi skręcamy w lewo. Drogowskaz informuje nas, że wchodzimy do jaru. Po 200 m docieramy do barierki,
przy której ustawiono tablicę informacyjną. Warto przeczytać co nieco
o rezerwacie, choćby z tego względu, że śnieżyca jest objęta ścisłą ochroną gatunkową i to wymusza zaostrzoną kontrolę służb leśnych nad turystami, którzy potrafią tu przybyć z drugiego końca Polski!

400 m dalej napotykamy oznakowania na drzewach poświadczające, że tym razem towarzyszy
nam Nadwarciański Szlak Rowerowy.

Baczność!
Nie wchodzić!
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wyjście z jaru również skieruje nas pod górę, aż do wyjścia z rezerwatu (jest
to odcinek 870 m). Oba te etapy są jednak na tyle krótkie, że pozostawiamy
trasę w kategorii łatwych do przejścia. Na odcinku „Śnieżycowego Jaru”
siłą rzeczy zwolnimy dla doświadczenia uroków okolicy. Polecany okres dla
spacerów: przełom marca i kwietnia (kwitnienie śnieżycy).

1,7 km – w tym miejscu zasłużyliśmy na odpoczynek. To parking
samochodowy wraz z bogatą infrastrukturą gotową przyjąć nawet
całą grupę (ławy, stoły). Wjazd na
parking dozwolony jest tylko dla
osób niepełnosprawnych.

....... .......

Rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar” założony został w 1975
roku na obszarze 2,55 ha dla ochrony jednego z nielicznych
w Wielkopolsce (i w ogóle na niżu polskim) stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum - nazwa wywodząca się
z greki, a w tłumaczeniu na polski oznaczająca biały fiołek).
W wyniku ekspansji śnieżycy jego powierzchnia została powiększona i obecnie wynosi 9,27 ha, a otulina ma 8,84 ha. Śnieżyca
rośnie masowo w runie zespołu grądu niskiego, występującego
na brzegach strumienia płynącego w jarze. Domniemywa się,
że śnieżyce zostały posadzone na tym terenie ręką ludzką
w końcu XIX wieku. Kwiatki obserwować można jedynie ze ścieżki
i kładki, które prowadzą przez jar – przypomina o tym charakterystyczny ostrzegawczy znaczek.
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Śnieżyca występuje w stanie dzikim w środkowej i południowej
Europie z wyjątkiem obszaru śródziemnomorskiego. W Polsce
rośnie głównie w Sudetach i Karpatach, szczególnie obficie
w Bieszczadach, na wysokości 530-1180 m n.p.m. Jako roślina
typowo reglowa poza terenami górskimi występuje rzadko, tylko
na Nizinie Śląskiej i w Wielkopolsce.
Śnieżyca najlepiej czuje się na żyznych glebach aluwialnych,
okresowo zalewanych przez wodę. Uwaga! Cała roślina jest
lekko trująca. Zawiera alkaloidy – leukoinę i galantaminę. Może
powodować mdłości, wymioty, biegunkę oraz zaburzenia rytmu
serca.

trująca!
Piękna i...

Dalej, droga
zmierzać już będzie jedynie
do finiszu naszego treningu. Po powrocie na trasę, kierujemy się drogą pod górę, a następnie
w dół, trzymając się zielonego szlaku. To bardzo urokliwy etap wędrówki, po prawej stronie mamy bowiem spory spad przypominający nieco
górski krajobraz.

2,9 km - docieramy do skrzyżowania z duktem leśnym, na którym
powinniśmy skręcić w lewo, obierając kierunek na Starczanowo.
Bystry obserwator spostrzeże
z pewnością, że ponownie spotkaliśmy się z zielonym szlakiem, który będzie nam już towarzyszyć do końca wyprawy.
Po przejściu 700 m docieramy
do uroczego strumyka, przy
którym droga rozwidla się.
My jednak dalej podążamy
zielonym szlakiem.

3,7 km – w tym miejscu przyroda i leśnicy dają nam wybór. Mamy
bowiem szansę odbić w prawo z trasy na wspomnianą już Kasztelanię
Radzimską, o czym informuje nas drogowskaz. Droga „tam i z powrotem”
czasowo wydłuży wyprawę o ok. 30 min. Bez względu na wszystko – warto!
Poza tym Kasztelania będzie okazją do drugiego, a zarazem ostatniego postoju na trasie.
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W sezonie kwitnienia śnieżycy ruch turystyczny wzmaga się ponad przeciętną...
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Od minięcia barierki, przez najbliższe 250 m, teren opada w dół, co czyni
naszą wyprawę nieco bardziej dynamiczną. Po pokonaniu w sumie 2,3 km
(od startu na parkingu w Starczanowie) wchodzimy wreszcie na kładkę,
która zdecydowanie obwieszcza, że dotarliśmy do celu. Zapomnijmy o ćwiczeniu kondycji, a skupmy się na fenomenie przyrody…
Idealnym punktem do obserwacji jest mała, zielona „zatoczka”,
w której znajduje się tablica o idei rezerwatu oraz podstawowe informacje
o jego bohaterce.
Schodzimy z kładki i niebawem wychodzimy z terenu rezerwatu.

Radzim – nieistniejąca dziś wieś w gminie Murowana Goślina sięgająca swą genezą początków państwowości polskiej.
Istnienie osady od XIII w. potwierdzają źródła historyczne.
Położenie wsi w dolinie Warty w miejscu, w którym rzeka zmienia swój bieg z południkowego na równoleżnikowy (gdzie od zawsze istniała ważna przeprawa przez nią) sprzyjało jej rozwojowi.
Już w połowie XIII w. na położonej tuż przy Radzimiu wyspie wybudowano rezydencję kasztelańską. Koniec XIII i XIV w. to okres
największej świetności Radzimia.
W połowie XIV w. kasztelania upada. Kres osadnictwa na tym
terenie wyznacza rozbiórka leśniczówki w latach 90-tych XIX w.
(za artykułem A. Wędzkiego).
Po zejściu z wzniesienia docieramy do kapliczki i tablicy z mapą, mając
za sobą 4 700 m wędrówki. Jeszcze podejście 200 metrów w górę i docieramy do parkingu. Pora na wyciszające ćwiczenia po intensywnym marszu.
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