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Streszczenie. Puszcza Notecka, drugi co do wielkoœci kompleks leœny w Pol-
sce, jest terenem atrakcyjnym krajoznawczo, ale specyficznym i trudnym do
penetracji. Brak dróg bitych i zakaz wjazdu na drogi leœne utrudnia poruszanie
siê samochodem, piaszczyste pod³o¿e nie sprzyja wykorzystaniu rowerów,
a bardzo rzadka i kurcz¹ca siê sieæ po³¹czeñ komunikacji publicznej oraz brak
mo¿liwoœci noclegowych praktycznie zamyka ten teren dla turystów pieszych.
Nadmiernie odwiedzane s¹ za to brzegi niektórych jezior oraz miejsca zbioru
grzybów. Tymczasem jest to obszar o walorach godnych zaprezentowania i spo-
pularyzowania. Oferta dla osób indywidualnie wêdruj¹cych po puszczy jest nie-
funkcjonalna. Wytyczona przed laty sieæ szlaków pieszych nie odpowiada po-
trzebom, a w wiêkszoœci znaki nie s¹ odnawiane. Tworzone ostatnio trasy ro-
werowe podporz¹dkowano wymogom administracyjnym, a nie walorom tere-
nu. Korzystnie na tym tle wypadaj¹ leœne œcie¿ki dydaktyczne, ale i tu mo¿na
zg³osiæ szereg wniosków o poprawê sytuacji. W pracy postulujê stworzenie szer-
szych mo¿liwoœci poznawania specyfiki tego terenu przez osoby o ró¿nym po-
ziomie wykszta³cenia i uprawiaj¹cych ró¿ne dyscypliny turystyki. Nale¿y od-
powiednio zaprezentowaæ ukszta³towanie powierzchni, budowê geologiczn¹,
pokrycie glebowe, roœlinnoœæ i œwiat zwierz¹t, a tak¿e wskazywaæ na koniecz-
noœæ w³aœciwej ochrony walorów œrodowiskowych. Sprzyjaæ temu powinien
fakt, ¿e Puszcza Notecka objêta jest granicami Leœnego Kompleksu Promocyj-
nego.
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Abstract. Qualified and Popular Tourism in „Puszcza Notecka” Forest.
Puszcza Notecka, the second largest forest complex in Poland is an attractive
touring area, but specific and difficult to penetrate. Lack of roads and bans on
forest tracks makes it difficult to travel by car, sandy ground is not conducive to
the use of bicycles, and a very rare and shrinking network of public transport
and lack of accommodation facilities in the area virtually closed to hikers.
Excessively visited are the edges of some lakes and places for harvesting of
mushrooms. Meanwhile, this is an area with qualities in every respect worth
presentation and popularization. Offer for individual people hiking in the fo-
rest is non-functional. Drawn years before the network of hiking trails do not
meet the current needs, and most of the signs are not renewed. Recently for-
med bicycle routes are subordinated to administrative requirements rather than
advantages of the terrain. Preferably, against this background forest trails are
found, but here one can report a number of proposals to improve the situation.
In this work I postulate to create broader opportunities to explore the specifi-
city of the area by people with different backgrounds and practicing different
tourism types. There should be adequate presentation of formation, surface
geology, soil cover, vegetation and animal world, and also indication for the
need for adequate protection of environmental values. This should be in favor
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of the fact that Puszcza Notecka border is covered by the Promotional Forest
Complex.

Keywords: tourism, forest, Puszcza Notecka, tourist trail

Wprowadzenie
Puszcza Notecka nale¿y do najwiêkszych kompleksów leœnych w Polsce. Jest to obszar

specyficzny zarówno jeœli chodzi o pod³o¿e glebowe, jak i porastaj¹ce go drzewostany sk³ada-
j¹ce siê 95% z sosny.

Dla osób odwiedzaj¹cych puszczê jest to teren atrakcyjny krajoznawczo, ale trudny do
penetracji. „Zwyk³ego” turystê mo¿e odstrêczaæ monotonia ci¹gn¹cych siê kilometrami krê-
tych piaszczystych dróg i rosn¹ce wszêdzie takie same, jednogatunkowe bory. Potwierdza to
dominacja na tym terenie dwóch typów wyjazdów: penetrowania w lecie fragmentów puszczy
przylegaj¹cych do jezior oraz masowe wyjazdy w koñcu lata i jesieni¹ w okresie wysypu grzy-
bów. Trudno jest zmieniæ wieloletnie przyzwyczajenia spo³eczeñstwa w tym wzglêdzie, uwa-
¿am jednak, ¿e warto czyniæ zabiegi nad popularyzacj¹ wartoœci tego obszaru, wyjaœnianie
jego skomplikowanej fizjografii i ukazywanie specyficznego piêkna. Nie chodzi przy tym
o spowodowanie masowych odwiedzin w puszczañskich lasach, tylko poprzez pokazywanie
powodów jego wartoœci i atrakcyjnoœci o zrozumienie znaczenia, a przez to – œwiadome wyko-
rzystywanie i lepsz¹ ochronê.

Bardzo rzadka i kurcz¹ca siê sieæ po³¹czeñ komunikacji publicznej oraz brak mo¿liwoœci
noclegowych praktycznie zamyka ten teren dla osób niedysponuj¹cych w³asnymi œrodkami
lokomocji. Przede wszystkim dotyczy to turystów pieszych, choæ – paradoksalnie – w³aœnie im
naj³atwiej poruszaæ siê po tym terenie. Nie s¹ im groŸne piaszczyste drogi (co najwy¿ej spada
tempo marszu, wymagaj¹cego wiêkszego wysi³ku), nie stanowi¹ przeszkody strome stoki wznie-
sieñ i zaroœniête œcie¿ki, zwalone drzewa czy opad³e ga³êzie.

Fot. 1. Wêze³ znakowanych szlaków pieszych w Kobuszu (fot. P. Anders)
Photo 1. The crossing of marked hiking trails in Kobusz
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Od blisko 50 lat istniej¹ na tym terenie znakowane szlaki piesze. Ich system nie by³ tworzo-
ny w formie jednolicie zaplanowanego i realizowanego uk³adu, niemniej mo¿na go uznaæ za
konsekwentny i odpowiadaj¹cy ówczesnym potrzebom. Szlaki wytyczono w stosowanym wów-
czas systemie d³ugich ³añcuchów, które mo¿na by³o przebywaæ w ca³oœci podczas kilkudnio-
wej wycieczki (obozu wêdrownego), b¹dŸ w formie krótkich odcinków z wykorzystaniem po-
³¹czeñ komunikacyjnych. W sytuacji obowi¹zuj¹cej do 1989 r. tajnoœci szczegó³owych map
topograficznych dobre oznakowanie tras wycieczkowych by³o nie do przecenienia, zw³aszcza
na ogromnym terenie puszczañskim, gdzie zab³¹dzenie mog³o przynieœæ powa¿ne skutki. Szla-
ki prowadzi³y przede wszystkim do stacji turystycznych, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ uprawiania
turystyki pieszej w formie d³u¿szej ni¿ jednodniowa wycieczka. Umiejêtne po³¹czenie poszcze-
gólnych odcinków dawa³o mo¿liwoœæ d³u¿szych wêdrówek; cieszy³y siê one doœæ sporym za-
interesowaniem, ¿e przypomnê tu choæby system „tras typowych” u³o¿onych przez Polskie
Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych (PTSM).

Mo¿liwoœci rozwoju ró¿nych typów turystyki w Puszczy Noteckiej
Puszcza Notecka od dawna by³a uznawana za doskona³y teren dla turystyki pieszej tzw.

kwalifikowanej wymagaj¹cej pewnego doœwiadczenia, przygotowania, kondycji. Szczególnie
przed 30-40 laty by³a ona „modna” w œrodowisku studenckim. St¹d przede wszystkim dzia³a³y
tu w tym wzglêdzie Oddzia³ Miêdzyuczelniany PTTK w Poznaniu i poznañskie komórki Zrze-
szenia Studentów Polskich. Widziano jednak potrzebê rozwijania w Puszczy równie¿ turystyki
popularnej: w uchwale Komisji Turystyki Pieszej Zarz¹du G³ównego PTTK z 22 marca 1975 r.
wœród terenów przewidzianych do kompleksowego oznakowania w latach 1975-80 ujêto Pusz-
czê Noteck¹ z Pojezierzem Miêdzychodzko-Sierakowskim. Zbieg³o siê to z przeprowadzan¹
wówczas akcj¹ weryfikacji szlaków w „ma³ym” województwie poznañskim. W wyniku tego
powsta³ niejako modelowy wêze³ szlaków pieszych w Sierakowie – uk³ad przecinaj¹cych siê
tras, pozwalaj¹cych na odbywanie spacerów i wycieczek o ró¿nej d³ugoœci, okrê¿nych albo
z mo¿liwoœci¹ wykorzystania po³¹czeñ PKP czy PKS. Trzeba przyznaæ, ¿e miejsce to jest ide-
alne do tego celu: uznane i chêtnie odwiedzane centrum turystyczne z szeregiem sezonowych
oœrodków wczasowych, po³o¿one na styku interesuj¹cych jednostek geograficznych (pojezie-
rza i kotliny pradolinowej), w otoczeniu malowniczych jezior. Dla u³atwienia wycieczek po
Puszczy Noteckiej tworzono tzw. stacje turystyczne. By³y to niewielkie i tanie obiekty zbioro-
wego zakwaterowania, zlokalizowane w budynkach pañstwowych (lub administrowanych przez
jednostki pañstwowe), obs³ugiwane przez osoby zamieszka³e w tym budynku lub w s¹siedz-
twie. £¹cznie (w ró¿nym czasie) istnia³o siedem stacji turystycznych. By³y one prowadzone
przez jednostki PTTK (Oddzia³ Miêdzyuczelniany w Poznaniu, oddzia³ w Czarnkowie) oraz
poznañski oddzia³ studenckiego Biura Podró¿y i Turystyki „Almatur”. Wszystkie zakoñczy³y
ju¿ dzia³alnoœæ; pozosta³y dwa, lecz prowadzone jako biznesy prywatne („Chata Zbójców”
w Bucharzewie i „Matecznik” w B³otach). Sieæ szlaków pieszych obecnie nie odpowiada po-
trzebom (czy konkretniej: modelowi uprawiania turystyki). Do terenów puszczañskich mo¿na
dojechaæ ju¿ tylko jedn¹ lini¹ kolejow¹ Poznañ – Szczecin, ze stacjami w Mia³ach i Drawskim
M³ynie oraz przystankiem w Mokrzu (inne czynne linie obs³uguj¹ miejscowoœci na obrze¿u
lasów).

Nieliczne po³¹czenia kurcz¹cej siê ostatnio komunikacji PKS zaspokajaj¹ wy³¹cznie po-
trzeby miejscowej ludnoœci – kursuj¹ w zasadzie w dni robocze, a wiêc nie wtedy, kiedy najbar-
dziej mo¿na spodziewaæ siê turystów (albo jeszcze gorzej: kursy s¹ obs³ugiwane w dni nauki
szkolnej, czyli poza letnim sezonem urlopowym). Znaczne obszary sta³y siê wiêc wy³¹czone
z mo¿liwoœci dotarcia do nich przez osoby niezmotoryzowane, a punkty etapowe szlaków,
wybrane ze wzglêdu na mo¿liwoœæ dojazdu, straci³y racjê bytu. W dodatku w wiêkszoœci znaki

262 Pawe³ Anders Turystyka kwalifikowana i popularna...



na szlakach nie s¹ odnawiane – z braku œrodków finansowych i jednostek poczuwaj¹cych siê
do utrzymania tras we w³aœciwym stanie.

Turyœci-rowerzyœci nie maj¹ tu zbyt dogodnych mo¿liwoœci wycieczkowych. Teren wy-
dmowy nie sprzyja wykorzystaniu rowerów, a przepychanie swojego pojazdu przez piaski po-
trafi skutecznie zniechêciæ do wêdrówki. Oczywiœcie, mo¿na napotkaæ na nawet ca³kiem spore
obszary nadaj¹ce siê do jazdy (np. lasy na pó³noc od rynny jezior mialskich czy dawne i nowe
drogi ¿wirowe na terenie nale¿¹cym przed 1939 r. do Niemiec), ale wymagaj¹ one znalezienia
odpowiedniej trasy, czêsto przebiegaj¹cej poza godnymi odwiedzenia obiektami. Sytuacji nie
u³atwia wytyczenie sporej sieci znakowanych tras rowerowych. Polega³o to na pomalowaniu
znaków na drzewach, s³upach i innych obiektach bez jakiegokolwiek przystosowania drogi do
poruszania siê na „dwóch kó³kach”. W dodatku podporz¹dkowane s¹ one wymogom admini-
stracyjnym, a nie walorom terenu – ze wzglêdu na mechanizm finansowania poprzez dotacje
zamykaj¹ siê w granicach danego powiatu czy województwa. Za nieporozumienie nale¿y uznaæ
wyznaczenie trasy przejœcia przez puszczê najwa¿niejszego europejskiego szlaku rowerowego
– Euro Route R1. Chodzi o odcinek z Miêdzychodu do Drezdenka: przez obszar, gdzie nie brak
³adnych bocznych dróg i ciekawych zak¹tków, zosta³ on poprowadzony ruchliw¹ i niebez-
pieczn¹ szos¹ wojewódzk¹ nr 160. A wystarczy³o szlak nieco odgi¹æ na zachód, na trasê przez
Wiejce, Leszczyny i Goœcim, gdzie oprócz dróg ³adnych i o wiele mniej uczêszczanych (nieste-
ty – gruntowych, ale nie nale¿y tego traktowaæ jako mankament) mamy jeszcze zabytki, jeziora
i rezerwaty. Brak dróg bitych i zakaz wjazdu na drogi leœne utrudnia poruszanie siê tutaj samo-
chodem. W dodatku sieæ dróg publicznych powsta³a dla zapewnienia dojazdu do osad leœnych
i pojedynczych gospodarstw – rozwinê³a siê w formie uk³adu „ga³êzistego”, co utrudnia uk³a-
danie tras wycieczek okrê¿nych. Trzeba oddaæ leœnikom, ¿e dla ucywilizowania ruchu samo-
chodowego i zminimalizowania jego negatywnego wp³ywu na uprawy leœne przeprowadzili
budowê kilku ulepszonych dróg gruntowych i urz¹dzili szereg parkingów œródleœnych. Mode-

Fot. 2. Pomost w rezerwacie „Wilcze B³oto”, u³atwiaj¹cy odwiedzaj¹cym obserwacjê przyrody (fot. P. An-
ders)
Photo 2. Bridge in the „Wilcze B³oto” reserve, facilitating the visitors observation of nature
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lowymi przyk³adami mog¹ byæ odcinki: Klempicz – Smolary i Krobielewko – Lipki Wielkie.
Nie wyst¹pi³o na razie szerzej zjawisko niszczenia terenów puszczañskich przez quady czy

rajdy motocrossowe – piaszczyste pod³o¿e jest tu elementem odstraszaj¹cym. Myœli siê ju¿
zawczasu o ujêciu we w³aœciwe ramy tego zjawiska, stwarzaj¹cego problemy na innych tere-
nach. Rozwa¿ane jest podjêcie wspó³pracy z amatorami tego sportu, wyznaczenie odpowied-
niej trasy (jednej lub kilku) oraz niedopuszczenie do nielegalnych rajdów terenowych.

W specjalistycznych przewodnikach spotyka siê opisy szlaków kajakowych, wiod¹cych
obrze¿ami puszczy, a nawet jej œrodkiem. O ile sp³yw Wart¹ nie sprawia problemów, oprócz –
byæ mo¿e – estetycznych, zwi¹zanych z zapachem i zanieczyszczeniem wody, to p³ywanie po
Noteci w niektórych okresach mo¿e powodowaæ k³opoty. Rzeka ta jest skanalizowana, a jej
poziom reguluj¹ œluzy (stopnie wodne). Przy niskich stanach wody przep³ywy bywaj¹ reduko-
wane nawet do zera, woda zaœ „zakwita”. S³ynne sta³y siê zimowe sp³ywy po We³nie, p³yn¹cej
wzd³u¿ wschodniej granicy Puszczy Noteckiej – przez wartki nurt niezamarzaj¹cej. ¯adnej
z nielicznych rzeczek odwadniaj¹cych wnêtrze Puszczy nie przystosowano do wykorzystania
turystycznego. Sp³ywanie po nich jest mo¿liwe, ale tylko przy wysokim poziomie wody. Wy-
maga te¿ doœwiadczenia i cierpliwoœci w pokonywaniu przeszkód (niskie mostki i k³adki, zwa-
lone drzewa, kamieniste i nierówne dno). Naj³atwiej by³oby wykorzystaæ na cele turystyki ka-
jakowej Mia³ê, przep³ywaj¹c¹ przez ci¹g jezior. Najczêœciej p³ywanie odbywa siê tu jednak
w formie rekreacyjnych przeja¿d¿ek kajakami i ³ódkami po jeziorach. Wartê i Noteæ okazjonal-
nie wykorzystuje siê te¿ jako miejsce rejsów „statków” pasa¿erskich, zamawianych dla okre-
œlonych grup.

Turystyka konna mo¿e siê rozwijaæ na tym terenie bez wiêkszych przeszkód. Od lat znana
jest w tym zakresie dzia³alnoœæ Stada Ogierów w Sierakowie, które – poza typow¹ hippiczn¹
ofert¹ sportow¹ i rekreacyjn¹ – organizowa³o kilkudniowe rajdy konne po Puszczy Noteckiej
(po kilku latach przerwy zamierza siê tê us³ugê ponownie umieœciæ w ofercie Stada). W ostat-
nich kilkunastu latach powsta³y prywatne oœrodki jazdy konnej (m.in. w Mokrzcu i Rzecinie,
w jeŸdziectwie zaczê³a siê te¿ specjalizowaæ „Chata Zbójców”). Aby nie powodowaæ konfliktu
z otoczeniem, korzystanie z tej formy turystyki wymaga przestrzegania okreœlonych zasad (nie
p³oszyæ zwierz¹t, przeszkadzaæ pieszym i rowerzystom, powodowaæ konfliktów z pojazdami
mechanicznymi). Konie te¿ niszcz¹ kopytami drogi gruntowe, dlatego powinno siê korzystaæ
z wyznaczonych traktów (informuj¹ o nich oœrodki jeŸdzieckie). Wœród osób doceniaj¹cych
walory wêdrowania „w siodle” narodzi³ siê pomys³ stworzenia d³u¿szej trasy dla rajdów kon-
nych. Poprowadzono j¹ ze Stêszewka w gminie Pobiedziska do Bucharzewa (143 km) i nazwa-
no „Wilczym Szlakiem”. Trasa ta jest ewenementem w skali regionu, jednak wykorzystanie jej
jest znikome.

Na amatorów wêdkarstwa czekaj¹ tu niezbyt czyste rzeki, a akweny œródleœne, o swoistych
warunkach hydrobiologicznych, s¹ p³ytkie i muliste. Mimo to specjalistyczne opracowanie dla
wêdkarzy podkreœla m.in. wysok¹ produktywnoœæ i ³atwoœæ eksploatacji rybackiej jezior mial-
skich. Puszcza przyci¹ga osoby pragn¹ce wypoczywaæ nad wod¹ udostêpnion¹ do wêdkowa-
nia, nawet jeœli jest ona mniej obfituj¹ca w ryby. St¹d latem spotyka siê na nadjeziornych miej-
scach biwakowania grupy osób np. z Górnego Œl¹ska czy £odzi, dla których taki sposób spê-
dzania wakacji wœród lasu jest du¿¹ atrakcj¹. A od sprawnoœci administracji leœnej zale¿y, czy
owo obozowanie bêdzie ograniczone do wyznaczonych miejsc.

W tej chwili oferta dla osób chc¹cych indywidualnie poznawaæ Puszczê Noteck¹ jest nie-
funkcjonalna, a wspó³praca miêdzy jednostkami dzia³aj¹cymi na rzecz turystyki zbytnio siê nie
rozwinê³a. Na pewno nie ma potrzeby rozwijania turystyki równomiernie na ca³ym obszarze
puszczañskim. Zachêcanie do wielokilometrowych wêdrówek po monotonnym terenie uznaæ
nale¿y za niecelowe. W handlu s¹ szczegó³owe mapy i wytrawni turyœci, którzy bêd¹ chcieli
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poznaæ ka¿dy zak¹tek, powinni poradziæ sobie bez wiêkszych problemów. Za istotne uwa¿am
natomiast stworzenie oferty dla osób przyje¿d¿aj¹cych tu na letni wypoczynek, pobyty week-
endowe i krótkie wycieczki, nierzadko nieœwiadomych specyfiki i walorów miejsca pobytu,
a nawet przera¿onych wielkoœci¹ lasów i nieumiej¹cych korzystaæ z mapy. Celowe by³oby np.
tworzenie infrastruktury dla turystyki pieszej w formie parkingu z minimalnym wyposa¿eniem
i kilku szlaków okrê¿nych zaopatrzonych w niezbêdne informacje.

W Puszczy Noteckiej prawie nie ma wzniesieñ, z których roztaczaj¹ siê szersze panoramy
(zas³ania je las). Dawniej widoki mo¿na by³o podziwiaæ ze stoj¹cych na niektórych pagórkach
drewnianych wie¿ triangulacyjnych czy dostrzegalni przeciwpo¿arowych (obowi¹zywa³ zakaz
wchodzenia na nie, lecz by³ nagminnie ³amany). Ostatnio dostrzegalnie wymieniono na meta-
lowe (póŸniej betonowe) i zabezpieczono do nich dostêp. Na dwóch wie¿ach: na Górze Po¿a-
rowej ko³o D¹brówki Leœnej i na Francuskich Górach pod Sierakowem, postawionych w 2007
r., zlokalizowano platformy widokowe dla turystów (udostêpniane po uzgodnieniu z nadleœnic-
twem).

Korzystnie na tym tle wypadaj¹ leœne œcie¿ki dydaktyczne, które przynosz¹ niebagateln¹
porcjê wiedzy o geografii i przyrodzie. Niemniej i tu mo¿na zg³osiæ propozycje zmian. Dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹ ³atwiej prowadziæ na ma³ym, zamkniêtym obszarze. St¹d œcie¿ki przy siedzi-
bie nadleœnictwa w Bucharzewie i przy strzelnicy myœliwskiej w D¹brówce Leœnej s¹ krótkie

Fot. 3. Nowa dostrzegalnia przeciwpo¿arowa
na Górze Po¿arowej ko³o D¹brówki Leœnej, z
platform¹ umo¿liwiaj¹c¹ ogl¹danie widoków
przez turystów (fot. P. Anders)
Photo 3. The new observatory on Góra Po¿a-
rowa near D¹brówka Leœna, with a viewing
platform for tourists
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i o zwartym programie, o charakterze bardziej szkolnym ni¿ turystycznym. Inne œcie¿ki pro-
wadz¹ „przez las” i maj¹ trasê okrê¿n¹ (co jest walorem nie do przecenienia), ale znów – jak
w przypadku tras rowerowych – zawieraj¹ siê w obrêbie jednostki administracyjnej (nadleœnic-
twa). Wytyczono je g³ównie ze wzglêdu na topografiê terenu, a mniej z uwzglêdnieniem poka-
zania najwa¿niejszych cech Puszczy.

Fot. 4. Otwarty w 2009 r. Integracyjny Leœny Ogród Edukacyjny w Bucharzewie (przy siedzibie Nadleœnictwa
Sieraków), przystosowany do wymagañ osób niewidomych, s³abowidz¹cych, g³uchych oraz upoœledzonych
ruchowo i umys³owo (fot. P. Anders)
Photo 4. Opened in 2009, Integration Forest Garden in Bucharzewo, adapted to the requirements of the blind,
partially sighted, deaf and physically and mentalny impaired

Z kolei np. œcie¿ka przy „Chacie Zbójców” – dobrze przygotowana, krótka i okrê¿na –
wiedzie przez ma³o zró¿nicowany teren bez wiêkszych atrakcji, przystosowana jest te¿ do po-
ziomu najbardziej popularnego.

Podsumowanie
Poprawie opisanego w pracy stanu rzeczy powinien sprzyjaæ fakt, ¿e Puszcza Notecka ob-

jêta jest granicami leœnego kompleksu promocyjnego. Do tej jednostki kierowaæ nale¿y postu-
lat bardziej merytorycznego udostêpniania krajoznawczego i turystycznego Puszczy Notec-
kiej. Program gospodarczo-ochronny z 2007 r. wskazuje na potrzebê regulacji turystycznego
wykorzystania tego terenu. Trudno jednak zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e „podstaw¹ rozwoju tury-
styki na obszarze Puszczy Noteckiej winno byæ przyjêcie ogólnej zasady ograniczania penetra-
cji wewn¹trz kompleksu leœnego”. Ten atrakcyjny kompleks leœny (w dodatku promocyjny)
powinien byæ na zasadach ogólnych dostêpny dla turystyki kwalifikowanej czy mówi¹c œciœlej:
krajoznawczej. Osoby uprawiaj¹ce tê dyscyplinê, œwiadomie wêdruj¹ce po poznawanym tere-
nie, nie stwarzaj¹ zagro¿eñ dla przyrody. Uwa¿am, ¿e wrêcz nale¿y stwarzaæ dla nich udogod-
nienia. Takich turystów mo¿na te¿ wychowaæ. Dzia³aæ w tym kierunku mog¹ szko³y, harcer-
stwo, ko³a PTTK, ale przede wszystkim gospodarze terenu: samorz¹dy i nadleœnictwa.
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Za g³ówny mankament uwa¿am brak choæby jednego miejsca, gdzie zaprezentowane by³y-
by walory Puszczy Noteckiej w „skali makro”: ukszta³towanie powierzchni, budowa geolo-
giczna, pokrycie glebowe, roœlinnoœæ i œwiat zwierz¹t, wskazanie na koniecznoœæ w³aœciwej
ochrony walorów œrodowiskowych. Najlepszym miejscem na stworzenie takiej specjalnej stre-
fy wydaj¹ siê byæ okolice po pó³nocnej stronie wsi Rzecin, gdzie na niewielkim obszarze mamy
krawêdŸ pasa najwy¿szych wydm, kulminacje gór Rzeciñskiej i Ksiê¿owskiej (trzeci¹ i czwart¹
co do wysokoœci na terenie Puszczy Noteckiej), jezioro Ósemka typu œródwydmowego. Jeœli
stworzenie tu œcie¿ki edukacyjnej spotka³oby siê z pozytywnym przyjêciem przez turystów,
nastêpne mog³yby powstaæ w rejonie Sowiej Góry i D¹brówki Leœnej.
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