
W ramach drugiego etapu wykonano ciąg spacerowy przebiegający od polany stanowiącej 
główny element I etapu inwestycji aż do miejsca gdzie ścieżkę przecina dawny szlak kolej-
ki wąskotorowej, łączącej niegdyś Środę Wielkopolską z Poznaniem. Pozostałości po kolejce 

stanowią w części wąwóz, w części nasyp, wskazując miejsce przebiegu trasy kolejki. Wzdłuż ścieżki 
przyrodniczej ustawiono tablice edukacyjne zawierające min. gry edukacyjne pokazujące bogactwo 
i różnorodność świata roślin i zwierząt. Historię Średzkiej Kolei Powiatowej przybliża specjalna 
tablica zlokalizowana na końcu ścieżki – tutaj też usytuowano wiatę, jako miejsce odpoczynku w oto-
czeniu przyrody, jak również stanowiącą miejsce podsumowania uzyskanej wiedzy o „skarbach lasu”.

Leśne gry oraz zabawy zlokalizowane na terenie ścieżki przyrodniczej nie tylko pozwolą pogłębić wie-
dzę na temat otaczającej nas przyrody, ale także przyczynią się do wzrostu zainteresowania środowiskiem 
naturalnym, co przełoży się na wzrost poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Gmina Kleszczewo, we współpracy z Nadleśnictwem Babki i przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu zrealizowała drugi etap zadania pn. „Rozwój ścieżki przyrodniczej 
»Skarby lasu« w Tulcach poprzez stworzenie miejsca edukacji.”

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „SKARBY LASU”

Odwiedzając ścieżkę przyrodniczą „Skarby lasu” pamiętaj o kilku zasadach:

� jesteś tu dla relaksu – nie spiesz się,

� dbaj o czystość tego miejsca,

� nie płosz zwierzyny – im ciszej będziesz się zachowywać, tym więcej zobaczysz,

� nie dewastuj urządzeń dydaktycznych – korzystaj z nich zgodnie z przeznaczeniem,

� nie rozpalaj ogniska.
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