PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja
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Długość – 8,6 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 2 h)
Możliwości postoju:
- 3,8 km (parking leśny przy leśniczówce Potasze),
- 8,3 km (miejsce postoju przy wejściu na tereny rekreacyjne nad
stawami).

Trasa rozpoczyna się przed stacją PKP w Owińskach, gdzie można zaparkować auto i zaopatrzyć się w prowiant w sklepie spożywczym.

START i META

Star tujemy!
Początek jest niezbyt wygodny (potraktujmy najbliższe 350 m jako
rozgrzewkę) – kierujemy się na południe, ulicą Dworcową, w stronę cmentarza.
Na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową skręcamy w lewo i przekraczamy
linię kolejową Poznań – Wągrowiec. Kątem oka warto zarejestrować
odbiegającą w lewo ul. Plażową – to dla nas wskazówka, którędy moglibyśmy od razu dojść na metę, tj. na plażę „Akwen Tropicana”, gdyby nie
to, że zdecydowaliśmy się najpierw na wydajny trening. Wkrótce zaczyna
się upragniona droga gruntowa – nareszcie można rozpocząć wygodny
marsz, jak na nordic walking przystało.
Dochodzimy do rozdroża (550 m). W prawo biegnie droga do Annowa,
prosto prowadzi nasza trasa, której towarzyszyć będzie w znacznej mierze
niebieski szlak pieszy. Wkrótce odczytujemy informację, że jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego „Zielonka”.
Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie stanowi
bazę terenową do prowadzenia prac badawczych i dydaktyki
w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych.
Lasy obecnego LZD stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki od momentu utworzenia na Uniwersytecie
Poznańskim Wydziału Rolno-Leśnego. Charakter „doświadczalny” tych lasów ostatecznie usankcjonował w 1947 r. „akt
porozumienia” między Ministerstwem Leśnictwa, a Uniwersytetem Poznańskim, który potwierdził ich przeznaczenie na cele
naukowe. Obecnie LZD funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

trasa stawna
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Stawy pożwirowe w Owińskach

....... .......
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Po prawej stronie mijamy gminne, nieczynne już wysypisko śmieci.
1 km - przy witaczu „Puszcza Zielonka wita” skręcamy w lewo skos w las.
Przed nami, aż do końca trasy mamy zapewnione malownicze widoki
i urozmaicony krajobraz.
W pierwszej kolejności docieramy do Owińskiej Strugi i jednego z czterech
stawów hodowlanych (nieczynnych, ale utrzymywanych jako zbiorniki retencyjne), które będą towarzyszyć teraz naszej trasie. Mijamy rzadki na tym
terenie zwarty młodnik sosnowy, który łudząco może przywoływać wspomnienia z górskich wycieczek.
2,7 km - dotarliśmy do skrzyżowania z duktem, skręcamy w lewo, a na kolejnym skrzyżowaniu – w prawo. Przed nami prosty odcinek drogi z odległym
horyzontem, godny nabrania szybszego tempa.
Ale w pewnym momencie droga gruntowa zamienia się w bruk (charakterystyczny dla niektórych odcinków traktów w Puszczy).

W swoich lasach siostry zatrudniały do pracy aż sześciu tzw. potaszników. Jak wspomina pocysterska kronika z 1730 r., gotowy
potasz odwożono do Torunia i Gdańska. Od jego nazwy wzięła
się nazwa wsi Potasze, a z racji bliskiego położenia – również
i leśniczówki.
Dalszą drogę wskaże nam szlak niebieski. Uwaga! Na 4,8 km skręcamy
z niego w prawo, przy słupku działowym o numeracji 91/83/90/90.
Miękkie, równe podłoże to idealny czas aby spróbować biegu z kijkami - a to nie byle jakie wyzwanie! Mijamy skrzyżowanie i wchodzimy
w drogę między brzozami. Las nabiera charakteru uroczyska, robi się
niezwykle tajemniczo (szczególnie w jesiennej mgle).
Na rozwidleniu skręcamy w prawo (droga działowa biegnąca w lewo
skos jest zarośnięta), a na kolejnym – w lewo (możemy zarejestrować, że
w prawo droga biegnie pod górę – tym samym upewnimy się, że jesteśmy
we właściwym miejscu).
5,6 km – dotarliśmy do skrzyżowania z szerokim, wygodnym duktem. Skręcamy w prawo i po 450 m kojarzymy miejsce, którym dane było nam już
wędrować – powraca też oznakowanie niebieskiego szlaku. Idziemy cały
czas prosto - dochodzimy do dużego skrzyżowania duktów i skręcamy
w lewo (poprzednio skręciliśmy w prawo, aby dojść do Leśniczówki
Potasze) – i od tej pory idziemy cały czas przed siebie, aż do końca trasy.
7,8 km – wkraczamy na Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku
w Owińskach i jednocześnie na ścieżkę spacerowo – rowerową, reklamowaną tablicą informacyjną. Jest też miejsce dla odpoczynku, z którego
możemy skorzystać. Na dużej polanie można poprowadzić zabawy rozluźniające. Pozostaje nam ostatni element trasy – po lewej i prawej stronie
towarzyszą nam stawy zrealizowane na terenach dawnej żwirowni.

3,8 km – dotarliśmy do parkingu leśnego przy leśniczówce Potasze i zasłużenie wypoczywamy.
Potasz to składnik niezbędny do wypieku pierników. Jest to
mieszanina kilku związków chemicznych zawierających potas:
tlenku potasu, wodorotlenku potasu i węglanu potasu. Dzisiaj
otrzymuje się go drogą chemiczną. Jak opisuje regionalista,
Tadeusz Piszczek, w dawnych czasach siostry cysterki rezydujące na Dziewiczej Górze uzyskiwały go z popiołu po spaleniu drewna twardych drzew, takich jak dąb, buk, akacja, grab.
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Do najważniejszych zadań statutowych Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Murowanej Goślinie należy:
- zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć
dydaktycznych ze studentami oraz wszelkiego rodzaju szkoleń,
kursów, konferencji naukowych,
- prowadzenie gospodarki leśnej, której źródłem finansowania
jest własna działalność gospodarcza, a głównym źródłem
przychodów – sprzedaż drewna,
- wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych,
- wykonywanie obowiązków wynikających z usytuowania lasów
LZD w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”,
- prowadzenie całej działalności Zakładu w ramach samofinansowania się.
Zakładowi podlega obecnie 4.547 ha, w tym 4.020 ha to lasy
stanowiące centralną część obszaru leśnego Puszczy Zielonka.

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

Zbiorniki pożwirowe w Owińskach. Pomimo „młodego wieku”
w ich obrębie i otoczeniu spotyka się bogatą florę i faunę.
Spośród flory wyróżnić można: sosnę, klon, jawor, dąb, brzozę,
świerk, dzwonek okrągłolistny, bagno zwyczajne, żmijowiec
zwyczajny, pierwiosnka lekarskiego oraz wiele innych roślin.
Wśród fauny na wyróżnienie zasługują: jelenie, daniele, dziki, sarny, lisy, borsuki, kuny, łasice, karczowniki, bobry oraz wiele ptaków takich jak: kruk, rybołów, jastrząb, pustułka, puszczyk, lelek,
bączek, perkoz, wilga, remiz, trznadel.
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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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