Szanowny
Turysto,
zapraszamy
Cię
na
ścieżkę
dydaktyczną,
która
stworzona
została z myślą odkrycia przed
Tobą
uroków
Puszczy
Goleniowskiej.
Wędrując po niej będziesz
mógł zapoznać się z niektórymi
elementami i procesami tworzącymi
ekosystem
leśny,
działaniami
leśników mających na celu ochronę
i utrzymania tego ekosystemu
a także ważnymi dla przyrody.
Jest to również znakomita okazja
do
własnych
obserwacji
i spostrzeżeń.
Jednocześnie wsłuchując się
w śpiew ptaków, wdychając zapach
rozgrzanej słońcem żywicy możesz
odpocząć
i
odzyskać
siły.
Nie przegap spotkania z przyrodą.
Ścieżka spacerowo-dydaktyczna:
• Wytyczona
jest
kierunkowskazami,
• jej długość wynosi ok. 3,8 km,
• zawiera
17
przystanków
dydaktycznych,
• zlokalizowane są na niej 2
miejsca odpoczynku,
• czas przemarszu ok. 2 godz.

śYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!!!

Przystanki dydaktyczne na ścieżce
„Uroki doliny Iny”:
1. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie” Leśne Kompleksy Promocyjne
są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, ustanawiane w celu promocji trwale
zrównowaŜonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach. W skład LKP „Puszcze Szczecińskie” wchodzą trzy
wielkie kompleksy Puszcz: Bukowej, Goleniowskiej i Wkrzańskiej…
2. O czym warto wiedzieć odwiedzając las

Las jest otwarty i zaprasza nas do odwiedzin, jednak trzeba
pamiętać, Ŝe w lesie jesteśmy gośćmi. Pamiętaj o właściwym zachowaniu się na trasie ścieŜki. śyczymy wszystkim zwiedzającym
duŜo wraŜeń i radości w obcowaniu z naturą…

3. Buk jako składnik drzewostanów

Las bukowy zachwyca swym pięknem szczególnie jesienią, kiedy liście
przebarwiają się i nadają mu szczególny koloryt. Na wiosnę natomiast, zaraz po rozwinięciu liście buka są z wierzchu Ŝywo zielone,
a od spodu nieco jaśniejsze…

4. Borem, lasem

W Polsce wyróŜniamy dwa podstawowe rodzaje ekosystemów leśnych: bory i lasy. W borach głównym
gatunkiem lasotwórczym są drzewa iglaste, najczęściej sosna, natomiast lasy mają drzewostany mieszane ze znacznym udziałem
drzew liściastych lub lite drzewostany liściaste…

5. Goście w lesie

Choinka kanadyjska w naturze dorasta do 25-30 metrów wysokości u nas maksymalnie do
10-15metrów Daglezja zielona występowała pierwotnie w Ameryce Północnej. Do Europy została sprowadzona w 1827r. gdzie

szeroko rozpowszechniła się jako drzewo parkowe i leśne…

6. Leśna szachownica

Lasy to często ogromne zwarte kompleksy leśne, które w celu ułatwienia orientacji w lesie
i prowadzenia prac gospodarczych podzielono wyraźnie widocznym w terenie liniami na mniejszej jednostki zwane oddziałami.
Granice oddziałów stanowią bezdrzewne pasy –linie gospodarcze i linie oddziałowe…

7. Sosna - lasotwórczy składnik siedlisk borowych Sosna pospolita jest głównym gatunkiem
lasotwórczym w Polsce. Zajmuje prawie 69% powierzchni naszych lasów. Rośnie w litych borach jednogatunkowych lub
mieszanych z udziałem świerka oraz gatunków liściastych…
8. Gatunki owocodajne w lesie

Krzewy są waŜną częścią roślinności podszytu i obrzeŜy zadrzewień drzew róŜnią
się mniejszymi rozmiarami zredukowanym często rozgałęzionym od podstawy pniem. Krzewy są schronem dla wielu gatunków
zwierząt a owoce dostarczają im poŜywienia…

9. Ols Olsy porastają tereny z wysokim poziomem wód gruntowych o utrudnionym odpływie. Miejsca takie są przez cały rok
silnie wilgotne a okresowo całkowicie dno lasu znajduje się pod wodą. Na skutek wiosennego podtapiania olsy mają
charakterystyczną kępkowo-dolinkową budowę…

10. Mieszkańcy łąk Łąka jest czymś więcej niŜ zbiorowiskiem dziko rosnących roślin, jest to ekosystem ze zwierzętami
ukrytymi na róŜnych jej poziomach i dlatego uchodzą naszej uwadze przez większość część wegetacji…
11. Rzeka Ina Rzeka Ina wraz z dorzeczem jest obszarem szczególnie cennym przyrodniczo, poniewaŜ rzeka ta wraz
z dopływami jest siedliskiem rzadkich gatunków krągłoustych…
12. Z kalendarza leśnika

Leśnik przez cały rok ma ręce pełne roboty począwszy od sadzenia drzewek na wiosnę
do dokarmiania zwierząt zima. Jest to zawód, w którym trzeba wykazać się szeroka wiedzą o roślinach i zwierzętach, zwierzętach
takŜe o prawach rządzących w przyrodzie…

13. śycie drzewa

śycie lasu jest nieustannym cyklem narodzin, wzrostu, starzenia się i śmierci, w którym uczestniczą bez

wyjątku wszystkie gatunki…

14. Rola wody w ekosystemie leśnym Woda jest jednym z najwaŜniejszych zasobów w przyrodzie.
Ogromna rola w krąŜeniu wody w przyrodzie pada lasom. Mają one duŜą zdolność retencji, czyli zatrzymywania wody
i stopniowego oddawania jej do atmosfery…
15. Cis gatunek chroniony

Cis pospolity pojawił się na ziemi przed 400-350 milionami lat. Jest Ŝywym zabytkiem
flory na półkuli północnej. Nie zawsze cieszył się szacunkiem ludzi na szczęście nie zniknął zupełnie z naszego krajobrazu.
Dziś objęty jest ścisłą ochroną…

16. Łąki nadrzeczne Łąki to trawiaste zbiorowiska z udziałem wielu gatunków bylin, które często wykształcają się
w strefie zalewowej dolin rzek. Ich roślinność zaleŜna jest od rodzaju gleby, jej uwodnienia oraz sposobu uŜytkowania łąk….
17. Las i leśnictwo

Lasy od wieków odgrywały bardzo istotną role dla ludzi i zwierząt. Dostarczały wielu produktów,
były przede wszystkim źródłem pozyskania drewna na opał, runa leśnego jako Ŝywności oraz oczyszczały środowisko
ze szkodliwych substancji z atmosfery…

Miejsce wypoczynku

