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Informacje Ogólne
• Długość trasy: 5,5 km. 

W zimie 2019 r. podczas rejsu „Zimowe Szlaki Szwecji” odwiedzamy Kalmar i proponujemy trasę do pieszej 
wędrówki (z kijkami lub bez) na półwyspie Stensö na południe od centrum Kalmaru. Mimo bliskości miasta 
można się tu poczuć jak na bezludnej wyspie - cały teren porasta las a poza kempingiem na początku trasy 
nie spotkamy żadnych zabudowań - czekają nas natomiast świetne widoki na wybrzeże i okoliczne wyspy! 

Trasa liczy sobie 5,5 km (z możliwością dowolnego skrócenia) i w całości prowadzi po dobrze utrzymanych 
leśnych/żwirowych ścieżkach, więc chodząc z kijkami wybieramy ostre końcówki.

Opis Trasy

Trasa rozpoczyna się na parkingu przy wjeździe na kemping Stensö, zaraz za kanałem przecinającym półwy-
sep (zbudowany w latach 30-tych XX w. służył do przeciągania łodzi „na skróty” na drugą stronę półwyspu). Z 
parkingu kierujemy się na lewo (na wschód) do kąpieliska i ścieżki prowadzącej wzdłuż wschodniego brzegu 
Stensö. Szlak prowadzi dalej na południe, cały czas wzdłuż brzegu morza, aż na południowy kraniec półwyspu. 
W kilu miejscach istnieje możliwość skręcenia w prawo i skrócenia trasy, np. wybierając ścieżkę dla biegaczy 
(z oświetleniem na całej długości) i przechodząc tylko 2,5 km. 

W najdalszym punkcie szlaku na południowym cyplu Stensö docieramy do granitowego głazu, ustawionego na 
pamiątkę powrotu Gustawa Wazy do Szwecji 15 maja 1520 roku po ucieczce z duńskiej niewoli. Od tego 
miejsca kierujemy się z powrotem na północ, tym razem ścieżką wzdłuż zachodniego brzegu półwyspu, przeci-
nając po chwili pastwisko dla owiec, docierając na powrót do najwęższego miejsca Stensö a wkrótce do 
kempingu. Po 5,5 km szlak doprowadza nas do samego parkingu i drogi wyjazdowej.

Kilka słów o półwyspie Stensö

Cały półwysep był kiedyś wykorzystywany jako pastwisko. Dziś północną część Stensö zajmuje popularny 
kemping ze sporą liczbą całorocznych domków, rozrzuconych w około 100-letnim lesie sosnowym. Wśród 
sosen znajdziemy jednak też najstarsze i najokazalsze dęby w okolicy. Dalej na południe za przesmykiem 
(najwęższe miejsce półwyspu) sosny ustępują miejsca dębom, jednak ze względu na kamienistą glebę drzewa 
nie są tu aż tak okazałe. Mimo że Stensö nie jest rezerwatem przyrody, powalone drzewa i gałęzie pozostawia 
się na ziemi, z korzyścią dla porostów i owadów, a także w celu odtworzenia naturalnego wyglądu lasu. Brzeg 
morski jest natomiast najczęściej porośnięty trzciną i sitowcem nadmorskim. Spotkać tu można też rzadki w 
Szwecji i niespotykany w Polsce sit morski. 

Na całej długości szlaku widać, że Stensö to w większości utworzony przez lodowiec oz, czyli zbudowany z 
piasku i żwiru wał, liczący sobie około 14 000 lat. Zmiany poziomu wody w morzu sprawiły, że pagórki nie są tu 
już aż tak strome i wysokie – kiedyś poziom morza był o 80 metrów wyższy…
Dodatkową atrakcją szlaku wokół Stensö są rozrzucone po całej trasie tabliczki z optymistycznym przekazem 
po szwedzku – nagroda dla tego, kto zgadnie, co znaczą poszczególne teksty! 


