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Opis:
Leżący u wrót półmilionowego Poznania, Wielkopolski Park Narodowy z jego dobrze
przygotowanymi trasami dla spacerowiczów i miłośników jednośladów to znakomite
miejsce na spędzenie relaksującego dnia w otoczeniu pięknych jezior i bujnych lasów.
Muzeum „Pod Totemem” w Puszczykowie

Puszczykowo, otoczone z niemal ka?dej strony przez lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego,
nale?y od ponad 100 lat do najpopularniejszych podpozna?skich letnisk. O jego dawnej renomie
?wiadczy fakt, ?e dla poci?gów udaj?cych si? z Poznania do Puszczykowa zbudowano niegdy?
specjalny tor, mo?na tam by?o tak?e dotrze? parostatkiem. Puszczykowo jest nadal miejscem
wypoczynku – niemal po?ow? powierzchni miasta zajmuj? lasy. Mo?na tu spacerowa?, a zarazem
podziwia? urokliwe pa?acyki, wille, pensjonaty z ko?ca XIX i 1 po?owy XX w. Mniejsi i wi?ksi
ch?opcy, wychowani na ksi??kach Arkadego Fiedlera ch?tnie odwiedz? sympatyczne Muzeum
„Pod Totemem” – Pracowni? Literack? znanego pisarza i obie?y?wiata. W domu i ogrodzie
zgromadzono liczne eksponaty b?d?ce ?wiadectwem podró?niczych pasji Fiedlera: rze?by, maski,
instrumenty muzyczne, bro?, wypchane zwierz?ta, ksi??ki, mapy, globusy, a tak?e pami?tki po
samym pisarzu. W ogrodzie ustawione s? niezwyk?e eksponaty, m.in. replika (w skali 1:1!) statku
„Santa Maria” na którym Krzysztof Kolumb p?yn?? w 1492 r. do Ameryki, pos?g Sfinksa oraz
piramida egipska (niestety, w tym wypadku to miniatura – dok?adnie 23 razy mniejsza od
orygina?u: bok 10 m, wysoko?? 6,36 m), 6-metrowy pos?g z Wyspy Wielkanocnej

Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Wielkopolskiego PN w Jeziorach

Niemal u wrót Poznania na go?ci i mi?o?ników przyrody czeka Wielkopolski Park Narodowy.
Utworzony w 1957 r., obejmuje obecnie obszar 7,5 tys. ha (co odpowiada ¼ powierzchni
Poznania), z czego 3% to tereny pod ?cis?? ochron?. Park zabezpiecza ukszta?towany
kilkadziesi?t tysi?cy lat temu polodowcowy krajobraz z wysoczyzn? morenow?, pooran? licznymi
rynnami. Wi?kszo?? rynien zajmuj? jeziora polodowcowe np. Dymaczewskie, Witobelskie i
szczególnie pi?kne jez. Góreckie. W granicach Parku spotka? mo?na liczne g?azy narzutowe,
przetoczone przez lodowiec z pó?nocnej Europy; najwi?kszy z nich (na Osowej Górze) ma obwód
10,5 m. Imponuj?co przedstawia si? szata ro?linna: botanicy doliczyli si? 1100 gatunków ro?lin
naczyniowych, a samych tylko grzybów – 800 gatunków. W?ród drzew – pomników przyrody
najwi?cej jest wiekowych d?bów; spotka? mo?na te? tak rzadkie drzewa jak brz?ki. ?wiat
zwierz?t nie prezentuje równie wielkiego bogactwa – s? tu zwierz?ta wyst?puj?ce tak?e w innych
cz??ciach kraju: jelenie, dziki, borsuki, kuny; jest 220 gatunków ptaków np. zimorodki, dzi?cio?y
czarne, perkozy dwuczube, liczne gatunki ryb. Nale?y wiedzie?, ?e udaj?c si? samochodem na
teren Parku, auto pozostawi? mo?na tylko na wyznaczonych (p?atnych) parkingach. Siedzib?
dyrekcji jest wie? Jeziory (oko?o 3 km na zachód od centrum Puszczykowa). Tu tak?e znajduje si?
Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego, które dokumentuje bogactwo ekosystemu Parku
oraz przybli?a problematyk? ochrony przyrody. Go?cie muzeum maj? okazj? obejrze? filmy o
tematyce przyrodniczej, a tak?e uczestniczy? w kilkugodzinnych zaj?ciach dydaktycznych.
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Trasa „Szlak Kosynierów” w Wielkopolskim Parku Narodowym

Zwiedzającym Wielkopolski PN, a ich liczbę ocenia się na około 1 miliona
rocznie, proponuje się 85 km szlaków pieszych o różnej długości i
zróżnicowanym stopniu trudności oraz kilka tras turystycznych (o długości od 8
do 13 km). Z Jezior wybrać można się malowniczym, głównie leśnym
odcinkiem Trasy „Szlak Kosynierów”, prowadzącym brzegiem jez. Góreckiego,
następnie jez. Kociołek na Osową Górę (5 km w jedną stronę; szlak czerwony,
następnie niebieski). Na miłośników dwóch kółek czekają trasy rowerowe, w
tym pętla wokół Parku o długości 42 km. Dobre warunki znajdą tu zwolennicy
niedzielnego pedałowania, jeszcze lepsze – spragnieni zastrzyku adrenaliny
wyczynowcy, którzy na swoich „góralach” mogą pokonywać odcinki o różnicy
wzniesienia do 60 m.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

W bezpo?rednim s?siedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje si? Szreniawa, znana
jako o?rodek sadownictwa, ale przede wszystkimsiedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemys?u Rolno-Spo?ywczego. Placówka dokumentuje dzieje uprawy roli w Polsce od pocz?tku
naszej pa?stwowo?ci, w tym fenomen polskiego rolnictwa zaboru pruskiego, osi?gaj?cego
znakomite wyniki dzi?ki stosowaniu nowatorskich, jak na ówczesne czasy metod. W Szreniawie
eksponowane s? zabytkowe r?czne i mechaniczne maszyny (np. angielski prototyp traktora z 1895
r.), wozy, sanie. Jest tu ogród zielarski, skansen pszczelarski, ?ywe zwierz?ta, kolekcja
etnograficzna, du?a filmoteka, biblioteka z dokumentami i starodrukami dotycz?cymi rolnictwa i
?ycia na wsi. Obok pawilonów muzealnych organizowane s? wystawy plenerowe. Muzeum
obejmuje teren dawnego maj?tku rodziny Bierbaumów z eklektycznym pa?acem z lat 1852-1853.
Poza Szreniaw? oddzia?y muzeum mieszcz? si? w pi?ciu innych miejscowo?ciach Wielkopolski.

Więcej informacji znajdziesz http://www.101wycieczek.pl.
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