ŚCIEŻKA „IMIENIA MAKSYMILIANA
JACKOWSKIEGO – PIERWSZEGO
PATRONA KÓŁEK ROLNICZYCH”

ŚCIEŻKA „ZBIOROWISKA ROŚLINNE
WOKÓŁ JEZIORA ZIELONKA”

we Wronczynie (w gminie Pobiedziska) –
edukacyjna, zachowująca pamięć o znaczących
postaciach Wielkopolan okresu zaborów, pętla
–  1 km. Ścieżka, która w rzeczywistości może być
np. krótkim przerywnikiem spacerowym na trasie
samochodowej przez okoliczne tereny. Sprzed
kościoła we Wronczynie trasa prowadzi miejscami
pamięci związanymi z dziedzicami wsi, rodziną
Jackowskich. Uzupełnieniem merytorycznym dla
ścieżki jest Izba Pamięci im. M. Jackowskiego,
zlokalizowana w miejscowym Zespole Szkół.

(w gminie Murowana Goślina) – przyrodnicza,
piesza, pętla – 3 km. W samym sercu Puszczy,
wyróżnia się różnorodnością siedlisk roślinnych
i zbiorowisk leśnych występujących wokół Jeziora
Zielonka i zachodzących w nich zmian; pętla
3 km (start i meta – parking na
wzniesieniu, po zachodniej stronie
Jeziora Zielonka.  Symbolem ścieżki jest
ŻABA.

NA TERENIE
PUSZCZY ZIELONKA I OKOLICY
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ARBORETUM LEŚNE W ZIELONCE
Arboretum Leśne powstało w miejscowości Zielonka w 1979
roku z inicjatywy prof. dr hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału
Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Składa się
z dwóch części: widokowej (dendrologiczno-krajobrazowej)
i naukowo- badawczej (drzewostanowej). Na terenie Arboretum
o powierzchni 87,99 hektara zgromadzono 1020 gatunków oraz
odmian drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i pochodzenia
obcego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Nowy Rynek 8
62-095 Murowana Goślina
tel. + 48 61 811 41 42
fax + 48 61 811 38 01
www.puszcza-zielonka.pl
turystyka@puszcza-zielonka.pl

Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy lub
rowerowy (rzadziej) wytyczony w terenie o dużym
natężeniu interesujących stanowisk fauny i flory.
Z założenia jest to ścieżka przyrodnicza, ale coraz
częściej pojawiają się trasy przedstawiające zabytki
architektury, techniki lub związane z daną postacią
historyczną.
Wytyczanie tras pozwala na uregulowanie ruchu
turystycznego zwłaszcza na terenach chronionych,
a z drugiej strony daje szansę na „lekcję w terenie”
dla każdego. Jest nie tylko elementem alternatywnej
edukacji dzieci i młodzieży, ale również ciekawym
sposobem spędzania wolnego czasu.
Dzięki trasom ścieżek, ingerencja w środowisko
naturalne jest zminimalizowana. Ich dokładne
oznakowanie daje możliwość swobodnego
poruszania się po danym terenie (nawet bez mapy),
a zaplecze (tablice informacyjne, wiaty, wigwamy,
punkty widokowe) jest pomocne w podróży.
Pierwsze ścieżki dydaktyczne powstały w Stanach
Zjednoczonych na terenie parków narodowych
w latach 30-tych XX w. Mniej więcej w tym samym
czasie zaczęły funkcjonować w Europie Zachodniej.
Pierwsza polska ścieżka dydaktyczna zaczęła
funkcjonować w 1974 r. w Kampinoskim Parku
Narodowym. Prawdziwy boom w temacie
terenowej edukacji przyrodniczej rozpoczął się
w latach 90-tych XX w.

Na terenie Puszczy Zielonka
i w okolicach funkcjonują
cztery ścieżki dydaktyczne:

ŚCIEŻKA „DZIEWCZA GÓRA”
(w gminie Czerwonak) – przyrodniczo – leśna, piesza.
Wykorzystuje  jako swój atut wzniesienie Dziewiczej
Góry 143 m n.p.m.; mała pętla – 3,5 km, duża pętla
– 5,5 km (start i meta – parking pod Dziewiczą Górą).
Symbolem ścieżki jest SOWA.
Atrakcyjnymi miejscami przystankowymi na trasie
są: „Leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego”  
przy leśniczówce Annowo oraz wysoka na 40 m
wieża obserwacyjna (pełni funkcję dostrzegalni
przeciwpożarowej), z tarasu której roztacza się
niezapomniany widok na całą Puszczę. Nazwa
ścieżki nawiązuje do legendarnego miejsca,
w którym miała funkcjonować kaplica klasztorna
sióstr cysterek z Owińsk.
Niewątpliwie zakonnice nawiedzały
ten teren wielokrotnie, choćby
z racji jego przynależności do dóbr
klasztornych. W ich granicach
znajdowało się ok. 15 tysięcy
hektarów lasów.
TERMINY I GODZINY OTWARCIA WIEŻY na DZIEWICZEJ GÓRZE
od 01.06. do 31.08. - wieża czynna codziennie
od wtorku do piątku w godzinach:  10.00 - 18.00
soboty i niedziele w godzinach:   10.00 - 19.00
w  poniedziałki  wieża nieczynna
od 01.04. do 31.05. oraz od 01.09. do 31.10. – wieża czynna  
wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach: 10.00 - 18.00
W miesiącach zimowych wieża czynna tylko w soboty i niedziele
w godzinach:  11.00 - 15.30

ŚCIEŻKA „WALORY PRZYRODNICZE
OKOLIC KISZKOWA”
(w gminie Kiszkowo) – przyrodnicza, rowerowa.
Niewątpliwą atrakcją   tej ścieżki jest ostoja
przyrody „Stawy Kiszkowskie”,   pętla 26 km (start
i meta – parking przed budynkiem gimnazjum
w Kiszkowie). Ścieżka nie ma swojego symbolu, ale
bardzo czytelne oznakowanie – czerwone strzałki
na białym tle.
Ważnym miejscem na trasie
ścieżki jest ostoja przyrody
„Stawy Kiszkowskie” i Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej.

OSTOJA PRZYRODY „STAWY KISZKOWSKIE”
Ostoja powstała w 2001 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody „Salamandra” na terenie byłych stawów rybnych
(około 120 ha). Zalany częściowo wodą obszar stał się miejscem
lęgowym dla wielu gatunków ptaków wodnych, które można
obserwować z wieży widokowej, zlokalizowanej na niewielkim
parkingu przy brzegu stawu. Walory przyrodnicze, zwłaszcza
ornitologiczne, wyróżniają ostoję w całym regionie.

