07. SZLAK DZIKIEJ NATURY – ZOSTAWI W TOBIE SWÓJ ŚLAD

Chcielibyście spróbować odpoczynku na łonie przyrody? Głęboko odetchnąć świeżym, leśnym powietrzem?
A może kusi Was perspektywa wyjątkowej ciszy leśnych ostępów, szmer leniwie płynącej rzeki na brzegu, której
można delektując się porannym słońcem, witać wraz z otaczającą przyrodą poranek? Jeśli tak, to doskonale
trafiliście! Wchodząc na szlak dzikiej przyrody pamiętajcie, że to przede wszystkim niezapomniana przygoda
wśród pięknych krajobrazów Polski, Niemiec, Szwecji oraz Litwy. Na ich terenach, na wyciągnięcie ręki znajdziecie
morze, rzeki, jeziora oraz gęste lasy, w których nie trudno natknąć się na przedstawicieli lokalnej fauny. Będzie
to także niezwykła okazja na poznanie największego bogactwa krajów okalających Bałtyk – dzikiej przyrody,
z której na szczęście możemy korzystać, szukając wytchnienia od zabieganej codzienności.

Czego możesz się spodziewać na szlaku?

Ten wyjątkowy szlak to propozycje niezwykle urozmaiconego wypoczynku. Znajdziecie tu wszystko, co się z nim
kojarzy. Poznacie szwedzkie, litewskie, niemieckie oraz polskie parki narodowe i rezerwaty przyrody. Odwiedzicie
urokliwe wysepki Morza Bałtyckiego. Nauczycie się łowić łososia, tropić zwierzynę i cieszyć się wypoczynkiem na
świeżym powietrzu. Dzięki zróżnicowanym terenom, po których przebiegają rekomendowane przez nas trasy,
wypróbujecie wiele form aktywności: spacery po leśnych i nadrzecznych ścieżkach, łowienie ryb, wspinaczka po
skałach oraz wydmach, wyprawy rowerowe, spływy kajakowe, o kąpielach w bałtyckich falach czy krystalicznie
czystych jeziorach oczywiście nie zapominając.
Na szlaku znajdą dla siebie coś interesującego również wszyscy ci, których frapuje kultura czy historia
odwiedzanych miejsc. Każde z wymienionych państw może pochwalić się wieloma miejscami pobudzającymi
wyobraźnię i pozwalającymi odbywać podróże w czasie, jak choćby szwedzkie Ystad, polski Lębork czy ruiny
słowiańskiej Troi na niemieckiej Rugii.
Nie zapomnieliśmy też o miłośnikach urokliwych kafejek i restauracji, oferujących specjały lokalnej kuchni,
których bez liku znajdziecie wzdłuż bałtyckiego wybrzeża, w mijanych miastach, miasteczkach i wioskach.

Dlaczego ten szlak czeka na Ciebie?

Nie opiszemy tu wszystkich atrakcji i niespodzianek, jakie znajdziecie na szlaku dzikiej przyrody, wspomnimy
tylko o kilku, nie chcąc zabierać Wam przyjemności w jego odkrywaniu i decydowaniu, co i w jakiej kolejności
zobaczycie? Czy musicie przejechać od razu cały szlak? Nie, choć jest to oczywiście możliwe, o ile dysponuje się
wystarczającą ilością czasu. Zdecydujcie ile go macie, jaki rodzaj transportu preferujecie i jaki budżet chcecie
przeznaczyć na tę wyjątkową wyprawę. Weźcie do ręki kartkę i długopis (wymazywalny, by szybko można było
robić korekty) i zapoznajcie się z naszą propozycją! Ze szlaku, który dla Was przygotowaliśmy wybierzcie to, co
najbardziej lubicie i czego chcecie spróbować. My podpowiadamy – Wy przeżywacie przygodę!

Leśne safari
Co powiecie na przykład na safari? Oczywiście zostajemy na bałtyckim wybrzeżu, gdzie niedaleko Åryd,
w Eriksberg (Szwecja) czeka na Was największy północny park safari, o powierzchni ponad 900 ha. Latem można
spotkać tu ponad 1500 gatunków zwierząt. Jelenie, daniele, dziki, bizony i wiele innych przedstawicieli lokalnej
fauny już na Was czeka! Ciekawe, co wpadnie w Wasze fotograficzne sidła, jako pierwsze?!

Wielka ryba!
Spotkanie na leśnych ścieżkach z rogami, kopytami i szablami, to niekoniecznie przygoda, którą chcecie
wspominać? W takim razie zapraszamy do miejscowości, która mruczy do nas, gdy tylko wypowiemy jej nazwę –
Mörrum. To miejsce głębokiego relaksu, kontemplacji natury oraz królestwo łososia i doskonałe miejsce, by
poznać tajniki jego łowienia, a także innych lokalnych gatunków ryb, które jak mistrzowie gry o przetrwanie
zwodzą nawet zawodowych wędkarzy. W Mörrum znajduje się również wystawa poświęcona łososiom. Tu także
wydawane są karty wędkarskie. Pod okiem instruktora wędkarstwa można nauczyć się różnych technik tego, jak
się okazuje niełatwego sportu. Nie macie wędki? Nic nie szkodzi, na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu.
Tylko nie mruczcie za głośno, bo łososie ominą Was szerokim łukiem.
Rwące, leniwe, zaskakujące - rzeki
Spacery i wczesne wstawanie by złowić rybę to nie opcja dla Ciebie? Co w takim razie powiesz na kajaki?
Całodniowy wypad z rodziną lub przyjaciółmi, urozmaicony piknikami na brzegach rzek czy jezior? Cisza, spokój,
całkowity slow life. Możliwości zorganizowania spływów kajakowych na terenach objętych naszym szlakiem jest
bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Świetnym wyborem są na przykład okolice Mörrum (Szwecja) lub
teren Słowińskiego Parku Narodowego (Polska). Warto też zainteresować się spływami kajakowymi
organizowanymi na takich rzekach jak: Drawa, Niemen, Minia czy Słupia z jej kaskadami i kamienistym dnem, do
złudzenia przypominającym górskie potoki. Słupia o długości około 138 km spełni oczekiwania miłośników
kajakarstwa na każdym poziomie zaawansowania. Można wziąć udział w 2- lub 3-godzinnym spływie dla całej
rodziny (również dla początkujących), realizowanym na spokojniejszej części rzeki, bez trudnych zakrętów czy
płycizn. Można też, będąc profesjonalnym kajakarzem górskim, stanąć do walki z wodnym żywiołem w górnym
biegu rzeki. Wiec, jeżeli woda to zdecydowanie Twój żywioł, do tego uwielbiasz kajaki, to pamiętaj, że na Słupi
organizowane są nawet 7-dniowe wyprawy kajakowe. Zaczynają się niemal u źródła rzeki i kończą przy jej ujściu
do Morza Bałtyckiego. Zainteresowani? Oczywiście to nie wszystkie opcje kajakowe! Więcej znajdziecie
w szczegółowym opisie szlaku dzikiej przyrody!
Głębokie, tajemnicze i bogate w możliwości - jeziora
Ten wspaniały szlak to także jeziora z całym ich bogactwem możliwości wypoczynku i kontaktu z dziką przyrodą.
Fantastyczne tereny oferuje Pojezierze Kaszubskie z rozległymi lasami i pagórkami, a także kamienistymi
wąwozami oraz oczywiście jeziorami, na których wyznaczonych jest wiele tras kajakowych. Widoki i trasy
urozmaicone są samotnymi wysepkami i półwyspami. Jedną z tras jest 40 kilometrowy szlak Kółko Raduńskie koło
Chmielna – 14 jezior tworzących kształt przypominający okrąg. Polskie jeziora to również wyjątkowa okazja do
poznania jednej z wyjątkowych atrakcji północnej Polski! Mowa oczywiście o Kanale Elbląskim, który od 151 lat
dzięki rampom i śluzom pozwala podziwiać okolice z pokładów statków wspinających się mozolnie pod górę
i sunących po trawie. Wspaniałymi jeziorami może poszczycić się również Litwa, na terenie której mieści się
Żmudzki Park Narodowy. Jego centralną część stanowi jezioro Płotele – największe i najgłębsze jezioro całego
regionu Żmudź, którego głębokość sięga aż do 50 m. Jeżeli zechcecie zanurkować, to będziecie mieli szansę na
zobaczenie pali, na których w XV-XVII w. wznosił się most prowadzący na Wyspę Zamkową. Innym rekordzistą
głębokości jest szwedzkie jezioro Ivösjön. Jest to największe jezioro w Skanii. Jego głębokość dochodzi aż do 52
m! Co można tu robić? Relaksować się w ukrytych przed wzrokiem innych zatoczkach z mikro plażami, łowić
szczupaki i okonie lub wybrać się na krótki rejs po jeziorze.

To się nigdy nie nudzi - morze
Była rzeka, były jeziora, czas na morze! Czekają na nim urokliwe wysepki z poukrywanymi skarbami. Jedną z nich
jest malutka wysepka Hanö z całą gamą możliwości. Dookoła wyspy prowadzi jeden z piękniejszych szlaków
turystycznych (w północnej części ścieżka przystosowana jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim).
Inną, niezwykle popularną wyspą jest leżąca pomiędzy Danią, a Szwecją wysepka Ven, która przycupnęła na
środku cieśniny Sund. Poza spacerem, można na niej skorzystać z orzeźwiającej kąpieli w bałtyckich falach,
ponurkować, wybrać się na popularny w tym rejonie piknik, lub zwyczajnie pogapić się na morze. Można też
zajrzeć do jednego z najbardziej popularnych muzeów Szwecji, poświęconego słynnemu astrologowi,
astronomowi i alchemikowi – Tycho Brahe.
Pustynne klimaty nad Bałtykiem – wydmy
Taaaaak! Tylko piach, suchy piach! Wydmy, bo o nich mowa, to oczywiście nie tylko piach, ich ekosystem jest
dużo bardziej zróżnicowany. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno ruchome wydmy znajdujące się
w Słowińskim Parku Narodowym (Polska), jak również te z Wyspy Rugii (Niemcy) oraz Mierzei Kurońskiej (Litwa)
warto zobaczyć. Majestatyczne, wędrujące z wiatrem piaszczyste połacie robią niesamowite wrażenie.
Koniecznie wejdźcie na ich szczyty. W Słowińskim Parku Narodowym musicie spróbować wspiąć się na wydmę –
Łącka Góra (42 m wysokości), a na Mierzei Kurońskiej, pokonać wysokość aż 50 metrów by znaleźć się na szczycie
najbardziej imponującej wydmy – Parnidis, która wznosi się na południe od osady Nida i rozciąga się aż do
Kaliningradu. W Niemczech, na Rugii wśród fantastycznych krajobrazów Parku Narodowego Mierzei Pomorza
Przedniego znajdziecie nie tylko wydmy pokryte wrzosami ale także wznoszące się wysoko białe klify oraz ukryte
ciche laguny.
Czy to wszystkie atrakcje bałtyckiego szlaku dzikiej przyrody? Absolutnie nie! To tylko kilka punktów na bogatej
mapie atrakcji, do której również Wy możecie dopisać nowe miejsca!

Dla kogo ten szlak?

Dla wszystkich miłośników przyrody, szukających ciszy i spokoju, doceniających piękno natury i umiejących się
nią cieszyć, nie ingerując w jej życie. To także doskonały wybór dla osób, które wolny czas chcą spędzić aktywnie,
poznać nowe lub wcześniej znane miejsca z nieco innej perspektywy, na przykład z poziomu wody w trakcie
kajakarskiej wyprawy. To fantastyczny wybór dla rodzin oraz seniorów, którzy wybierając z wielu
prezentowanych przez nas atrakcji znajdujących się dookoła Morza Bałtyckiego, mogą stworzyć scenariusz nie na
jedną, ale na wiele wypraw marzeń.

----------------------------------Zobacz także: https://southbaltic-tourist.eu/
https://www.facebook.com/BalticDreams/
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