PRZYRODNICZE BOGACTWO
W większości jezior na terenie gminy utrzymał się przybrzeżny
pas roślinności szuwarowej oraz roślinności wodnej złożonej
z chronionych gatunków. Ekosystemy wodne stanowią cenne
biotopy, w których żyją rzadko spotykane płazy i ptactwo
wodne. Objęcie ich ochroną posiada ogromne znaczenie dla
utrzymania różnorodności biologicznej na obszarze gminy.

REZERWAT „JEZIORO DRĄŻYNEK”
to największe skupisko kłoci wiechowatej w Wielkopolsce. Z rzadkich roślin
występują tu gatunki torfowiskowe
m.in. rosiczka (okrągło i długolistna),
reliktowy mech glacjalny (mokradłosz). W pobliskich lasach rośnie wawrzynek wilczełyko, jarząb brekinia, storczyk –
obuwik pospolity, orzesznik pięciolistny i żywotnik olbrzymi. W bogatym runie leśnym licznie występują przylaszczki,
fiołki, pierwiosnki, zawilce i kokorycz. Na jeziorze znajdują
się duże skupiska grzybieni białych i grążela żółtego. Bogato
reprezentowana jest fauna ważek, a w zaroślach nadbrzeżnych
znajdują schronienie dziki. Jezioro Drążynek z przyległymi łąkami bagiennymi tworzy rezerwat flory
i fauny o łącznej pow. 6,45 ha.

REZERWAT „JEZIORO DĘBINIEC”
z otaczającymi go torfowiskami i lasem
rozciąga się na pow. 33,3 ha. Bogatą roślinność torfowiskowo-łąkową tworzą m.in. rosiczki,
żurawina, tłustosz, wełnianka i skrzypy. Brzegi porasta trzcina,
sitowie, pałka wodna i kłoć wiechowata. Wśród roślin pływających spotkać można: grzybień biały,
grążel żółty i rdestnicę pływającą. Ptactwo wodne licznie
reprezentowane jest przez
dzikie kaczki (krzyżówka, ogorzałka, rdzawogłowa), bąki, łyski,
perkozy dwuczube
i kurki wodne.
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Pomiędzy rozległymi lasami Puszczy Zielonki, bogactwem
historycznym Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz pagórkami Parku Krajobrazowego Promno leży niezwykła kraina 25
jezior i 250 oczek wodnych - gmina Pobiedziska. Malownicza
rzeźba terenu jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego. Obszar
gminy przecinają dwie głębokie rynny polodowcowe. Pierwszą z
nich płynie Struga Wierzenicka, która przepływa przez jeziora:
Kołatkowskie, Stęszewskie, Wronczyńskie Duże, Wronczyńskie
Małe oraz Jerzyńskie. Rynna północna biegnie dalej w kierunku
Pobiedzisk i dzieli miasto na dwie części. W tej naturalnej dolinie
znajdują się w granicach miasta trzy jeziora: Biezdruchowo, Małe
i Dobre. Druga rynna, położona w południowej części gminy,
przebiega łukiem z zachodu na południowy-wschód. Stanowi ją
głęboko wcięta w wysoczyznę, dolina rzeki Cybiny.
Sieć hydrologiczną gminy tworzą rzeki Cybina i Główna,
stanowiące prawobrzeże dopływu Warty. Rzeka Główna o długości 45,6 km wypływa z jeziora Lednickiego, omija od północnego
zachodu Pobiedziska, łącząc się ze Strugą Wierzenicką, przepływa przez potężny zbiornik Kowalskie (203 ha) i dalej zmierza
prosto do Poznania. Rzeka Cybina (41,6 km) przepływa
przez południową część Pobiedzisk na odcinku o długości 13km. Płynie malowniczą doliną, w której znajdują
się liczne stawy rybne (28 ha) oraz przepiękne rynnowe
Jezioro Góra.

REKREACJA I WYPOCZYNEK
Liczne akweny wodne dają możliwość korzystania z kąpieli oraz
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Na terenie Gminy Pobiedziska z bezpiecznej kąpieli w czystych
wodach wielkopolskich jezior skorzystać można na dwóch
profesjonalnie przygotowanych plażach:
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SZLAK KAJAKOWY
Na terenie Gminy Pobiedziska wytyczono szlak kajakowy biegnący
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