
Infrastruktura oraz innowacyjne rozwi¹zania edukacyjne
wykorzystywane do prowadzenia dzia³añ edukacyjnych
na terenie Nadleœnictwa Jarocin

Powierzchnia ogólna Nadleœnictwa Jarocin wynosi 23.440 ha, z czego 22.253,38 ha to lasy
(247 kompleksów leœnych), a 1.215,29 ha – grunty nieleœne. D³ugoœæ granic obszarów leœnych
Nadleœnictwa wynosi 1657 km. W zasiêgu terytorialnym nadleœnictwa po³o¿one s¹ lasy innych
w³asnoœci o powierzchni 2092 (2117) ha. Przez œrodkow¹ czêœæ obrêbów Czeszewo i Klêka
w kierunku zachodnim przep³ywa rzeka Warta.

Pod wzglêdem przyrodniczo-leœnym lasy Nadleœnictwa Jarocin po³o¿one s¹ w III Krainie
Wielkopolsko-Pomorskiej, w tym prawie ca³e obrêby Czeszewo i Klêka w 7 Dzielnicy Niziny
Wielkopolsko-Kujawskiej, mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego, a po³udniowo-wschod-
ni fragment obrêbu Czeszewo i pó³nocno-wschodnia czêœæ obrêbu Jarocin – mezoregionie Do-
liny Koniñskiej. Pozosta³a czêœæ Nadleœnictwa po³o¿ona jest w 8 Dzielnicy Krotoszyñskiej.

Dzia³alnoœæ turystyczna œciœle zwi¹zana jest i przeplata materiê edukacji. Przez tworzenie
ró¿norodnej infrastruktury turystycznej staramy siê doskonaliæ formy edukacji leœnej spo³e-
czeñstwa.

Do jednych z najwiêkszych sukcesów minionego okresu nale¿y przede wszystkim otwarty
i oddany do u¿ytku 20 czerwca 2008 roku Oœrodek Edukacji Leœnej funkcjonuj¹cy pod nazw¹
„Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie. Nazwa ta wynika z zamiaru upowszechniania
doœwiadczeñ nadleœnictwa w zakresie czynnej ochrony siedlisk ³êgowych. Oœrodek edukacyj-
ny sk³ada siê z: 1) kancelarii leœniczego, podzielonej na czêœæ historyczn¹ i wspó³czesn¹, 2) sali
wystaw czasowych, 3) sali prezentuj¹cej walory ur. Warta – centraln¹ czêœæ zajmuje makieta
uroczyska, a wokó³ zbudowano dioramy siedlisk ³êgowych i gr¹dowych, 4) sali lekcyjno-kon-
ferencyjnej, 5) tarasu widokowego. Na wyposa¿eniu oœrodka znajduje siê sprzêt do podgl¹da-
nia zwierz¹t (w tym zestawy mikrokamer specjalistycznych, lunety oraz mikrofony kierunko-
we). Dodatkowo bazê oœrodka wzbogacono o program multimedialny „Dziuplaki” powsta³y
przy wspó³pracy z Zak³adem Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wszystkie te rozwi¹zania s¹ udostêpniane w ca³oœci odwiedzaj¹cym nas grupom
szkolnym. Przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 Priorytet III „Œrodowisko Przyrodnicze”, Dzia³anie 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody”,
powsta³a na podwórzu oœrodka innowacyjna pod wzglêdem pomys³u instalacja edukacyjna
„Rzeka”. Ten nowatorski projekt ma uczyæ poprzez zabawê i przekazywaæ istotne informacje o
roli wody w przyrodzie. W ramach tego projektu zakupiono równie¿ mikrokamery do podgl¹-
dania ¿ycia ptaków i innych drobnych istot w dziuplach i ukryciach.
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Fot. 1. Obowi¹zuj¹ce logo OEL
w Czeszewie
Photo. 1. The current OEL logotype
in Czeszewo

Fot. 2. Budynek widok od frontu (fot. J. Wojdecki)
Photo 2. Building – the front view



Obiekty edukacji leœnej Nadleœnictwa Jarocin
„Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie

Budynek leœnictwa Czeszewo pe³ni¹cy równie¿ rolê oœrodka edukacyjnego zosta³ oddany do
u¿ytku z koñcem II kwarta³u 2008 r. pod nazw¹ „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie.

Budynek jest obiektem historycznym. W XIX wieku mieœci³ siê tu sk³ad soli na Warcie,
a nastêpnie biuro Nadleœnictwa Skarbu Pruskiego. W 1918 r. powsta³a tu siedziba ówczesnego
Pañstwowego Nadleœnictwa w Czeszewie.

Adaptacja okaza³ego budynku by³ego Nadleœnictwa Pañstwowego Czeszewo pozwoli³a na
utworzenie leœniczówki, jak i oœrodka edukacyjnego „Centrum Zarz¹dzania £êgami” – obiektu
edukacyjno-turystycznego. Budynek pe³ni wiêc dwie funkcje u¿ytkowe. Na parterze za wej-
œciem g³ównym do oœrodka natrafiamy na funkcjonuj¹ce biuro leœniczego. Jest ono podzielone
na dwie czêœci. WyraŸnie mo¿emy poczuæ jak funkcjonowa³o ono kilkadziesi¹t lat wstecz i jak
egzystuje obecnie. Kieruj¹c siê dalej natrafiamy na salê wystaw czasowych. Urz¹dzane tu s¹
wystawy w³asne, jak i te organizowane wczeœniej w OKL w Go³uchowie.

Zmierzaj¹c po schodach do góry, na piêtrze natrafimy na wystawê sta³¹ stworzon¹ wed³ug
szczegó³owo sporz¹dzanych scenariuszy, które s¹ na bie¿¹co uzupe³niane przez pracowników
Nadleœnictwa Jarocin. W centrum sali wyeksponowana zosta³a aktywna makieta ukazuj¹ca
tereny zalewowe Warty wraz z jej starorzeczami. Szczegó³owy system prze³¹czników w prosty
optyczny sposób ukazuje miejsca cenne przyrodniczo oraz obszary wystêpowania rzadkich
gatunków zwierz¹t i roœlin. Mo¿liwe jest równie¿ pokazanie cieków i starych koryt rzecznych,
które w ró¿nych porach roku ulegaj¹ wodnym presjom. Innym przyciskiem podœwietlimy do-
k³adnie trasy edukacyjno-turystyczne funkcjonuj¹ce za Wart¹ od strony rezerwatu. Œciany wy-
stawy uœwietnione s¹ piêknymi zdjêciami wielkoformatowymi.

W kolejnym pomieszczeniu urz¹dzono
salê medialn¹ pozwalaj¹c¹ na prowadzenie za-
jêæ, prelekcji w profesjonalnym œrodowisku
pracy. Zaplecze audio-video u³atwia prowa-
dzenie nawet bardziej z³o¿onych spotkañ,
wyst¹pieñ czy prelekcji. S³u¿y ona równie¿
prowadzeniu zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹. Po-
zostaje nam ju¿ jedynie udaæ siê na ogromny
taras widokowy w zabytkowej altanie (stano-
wi¹cy dowód rêcznej architektury minionych
lat). Piêkne widoki rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿
koryta Warty mo¿na obserwowaæ z wykorzy-
staniem profesjonalnego sprzêtu optycznego.

Cele powo³ania obiektu
G³ównym celem funkcjonowania obiektu

jest edukacja nieformalna, czynna i bierna oraz
promocja wiedzy leœnej z szeroko pojêtego
zakresu zrównowa¿onej, wielofunkcyjnej go-
spodarki leœnej, zagadnieñ ekologii i ochrony
przyrody dla spo³eczeñstwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem m³odzie¿y. Dotyczy ona te-
matów zwi¹zanych z promocj¹ wiedzy leœnej
dotycz¹cej systemu obszarów chronionych
Natura 2000, z uwzglêdnieniem Dyrektyw Sie-
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Fot. 3. Stare zabytkowe biuro leœniczego (fot. J. Woj-
decki)
Photo 3. Old historical office of the forester



dliskowej (Habitatowej) oraz Ptasiej. Ochrona przyrody ma miejsce w oparciu o obserwacjê
procesów i zjawisk zachodz¹cych w rezerwacie „Czeszewski Las”. Organizowane s¹ spotka-
nia dyskusyjne, szkolenia, seminaria w³asne i na zamówienie z wykorzystaniem pokazów tere-
nowych wystaw (ekspozycji) sta³ych i czasowych na parterze i piêtrze budynku. Realizacja
celów promocyjnych odbywa siê dziêki czynnej wspó³pracy z muzeami regionalnymi, przy-
rodniczymi, skansenami oraz kontaktami bezpoœrednimi z miejscowymi twórcami i dzia³acza-
mi ludowymi. Dla przedstawicieli œwiata nauki zosta³y stworzone profesjonalne przewodniki
i opracowania badawcze prowadzone na obszarach chronionych naszego zasiêgu. Powsta³a
baza, oœrodek edukacyjny, dziêki swojemu wyposa¿eniu, s³u¿y rzeteln¹ informacj¹ i ofert¹ dla
osób prowadz¹cych nauczanie w innych jednostkach z g³ównym naciskiem na szko³y.

Instalacja edukacyjna „Rzeka” (wsparcie ze œrodków Unii Europejskiej)
G³ównym przedmiotem projektu by³a budowa instalacji edukacyjnej pod nazw¹ „Rzeka”

– jako jednej z serii nowatorskich rozwi¹zañ i koncepcji prowadzenia aktywnego nauczania
w oœrodku edukacyjnym „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie. Instalacja edukacyjna
„Rzeka” jest przestrzennym modelem koryta rzeki zbudowanym z materia³ów naturalnych (zie-
mia, kamienie, drewno). Konstrukcja instalacji umo¿liwia uczestnictwo w zabawie, której to-
warzysz¹: wra¿enia akustyczne (pluski, szum morza, kapanie wody, zgie³k zainscenizowanej
aglomeracji miejskiej), wizualne (œwiat³a, ruchome elementy przestrzeni – puzzle czy model
oczyszczalni œcieków, p³yn¹ce strugi wody, wyrastaj¹ce roœliny) i oczywiœcie bodŸce dotyko-
we (elementy zadañ, zabawy dla uczestników, tj. puzzle i inne elementy konstrukcji przedsta-
wiaj¹ce kolejne elementy instalacji). Realizowane jest tu bez w¹tpienia has³o: „bawi¹c-uczyæ”.

Wykonywane przez uczestników zadania s¹ skomentowane przez oprowadzaj¹cego edu-
katora (padaj¹ te¿ konkretne pytania i uzgodnienia przes³ania tego etapu edukacji). Wykonane
zadania, prze¿yte przygody i komentarz edukatora maj¹ uzmys³owiæ uczestnikom, rolê rzeki
i wody jako takiej w ¿yciu roœlin, zwierz¹t i cz³owieka. Uzmys³owiæ potrzebê ochrony wody
jako Ÿród³a ¿ycia. Po³¹czono w nim zabawê wraz z nauk¹ polegaj¹c¹ na wykonywaniu przez jej
uczestników okreœlonych zadañ, czynnoœci podobnych do tych, które s¹ dzie³em wody rzecz-
nej i jej mieszkañców.

Poszczególnymi etapami zabawy s¹:
– nape³nianie wiaderek wod¹, z ró¿nych Ÿróde³,
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Fot. 3. Zabytkowa altana – widok na oœrodek od stro-
ny rezerwatu „Czeszewski Las” (fot. K. Moroz)
Photo 3. Historic sunhouse – view on center from the
side of the reserve „Las Czeszewski”

Fot. 4. Lunety udostêpnione dla grup uczestnicz¹cych
w zajêciach lekcyjnych (fot. J. Wojdecki)
Photo 4. Spotting scopes available for groups parti-
cipating in the classes



– wylanie wody do rynny uruchamiaj¹cej nurt rzeki,
– budowa tamy bobrowej (puzzle),
– wywo³anie (zainscenizowanie) powodzi,
– podmywanie brzegu,
– oczyszczanie rzeki ze œmieci i ska¿eñ,
– powrót do rzeki czystej i ostatecznie morza.

Dodatkowym celem, jaki przyœwieca³ realizacji projektu „Rzeki”, by³o umo¿liwienie rów-
nego dostêpu wszystkim m³odym uczestnikom i prowadzenie aktywnej edukacji „bez barier”
skierowanej równie¿ do dzieci niewidomych i poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.

Projekt budowy infrastruktury i czêœci wyposa¿enia oœrodka edukacyjnego jest wspó³fi-
nansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
z Priorytetu III „Œrodowisko przyrodnicze”, Dzia³anie 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody”.

Fot. 5. Koncepcja instalacji edu-
kacyjnej „Rzeka” (wyk. Bio-Art.
dla Nadleœnictwa Jarocin)
Photo 5. The concept of the edu-
cational system „River”

Fot. 6. OEL „Centrum Zarz¹dzania £êgami” w Czeszewie (fot. K. Matysiak)
Photo 6. OEL „Marshy Management Center” in Czeszewo
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Zwierzêta na ¿ywo oraz program edukacyjny „Dziuplaki”
Jednym z etapów modernizacji oœrodka by³ zakup pakietu edukacyjnego „Dziuplaki”

– prezentacji multimedialnej pokazuj¹cej ¿ycie ptaków i nietoperzy w dziuplach starych drzew.
Ca³oœæ dope³nia ostatnie ogniwo realizacji projektu – zakup i monta¿ zestawu kamer do zdalnej
obserwacji i rejestracji (na ¿ywo) ¿ycia zwierz¹t w dziuplach, gniazdach i na tokowisku.

 Zestaw ten jest w okresie lêgowym instalowany w obejœciu Oœrodka w Czeszewie, na
ty³ach budynku (od brzegu Warty) i po jego drugiej stronie (od rezerwatu „Czeszewski Las”).
Kamery rejestruj¹ na ¿ywo najciekawsze fragmenty z narodzin i ¿ycia ptaków w budkach lêgo-
wych. Stanowi to doskona³y sposób aktywnej edukacji, gdzie obserwacja naturalnych zjawisk
odbywa siê na ¿ywo, przy odpowiednim komentarzu edukatora oprowadzaj¹cego grupê.

Je¿eli grupy dysponuj¹ wiêksz¹ iloœci¹ czasu oraz chêci¹ wyprawy po leœnych ostêpach,
zapraszamy do poznawania z nami przyrody z wykorzystaniem najnowszych technik badaw-
czych. Teraz ju¿ z ³atwoœci¹ podejrzymy, co dzieje siê w dziupli nad naszymi g³owami, albo: co
w trawie piszczy? Wykorzystujemy do tego zestaw specjalistycznej kamery na wysiêgniku
d³ugoœci 4 metrów. Uczestnicy zabawy wprost „na w³asnym nosie” doœwiadczaj¹ bogactwa
przyrody obserwuj¹c je na monitorze okularowym. Stanowi to doskona³¹ formê rozwiniêcia
bie¿¹cej oferty zarówno tej edukacyjnej jak i turystyczno-przyrodniczej.
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Fot. 7, 8. Grupy uczestnicz¹ce w zajêciach edukacyjnych (fot. J. Wojdecki)
Photo. 7, 8. Group participating in educational classes

Fot. 9. Podgl¹d ptaków
na ¿ywo, widok z kamer
(fot. J. Wojdecki)
Photo 9. Live view of
birds from cameras



Prom „Nikodem”
Prom na rzece Warcie w leœnictwie Cze-

szewo, s³u¿y nie tylko jako atrakcja turystycz-
na, ale jest równie¿ obiektem hydrotechnicz-
nym wykorzystywanym w edukacji ³¹cz¹cej
zwi¹zki lasu z kultur¹ techniczn¹.

Miejsca biwakowe
Na terenie Nadleœnictwa zlokalizowane s¹

cztery miejsca biwakowe z zadaszeniem typu
„wigwam” bêd¹ce w zarz¹dzie miejscowych
kó³ ³owieckich w leœnictwach: Rozmarynów,
Murzynówko, Góra oraz Tarce (nad urokli-
wym stawem œródleœnym). Miejsca te mog¹
byæ wykorzystywane do prowadzenia tzw.
„zielonych lekcji” niezale¿nie od aury pogo-
dowej i o ka¿dej porze roku.

Edukacja i historia – miejsca,
wydarzenia, atrakcje

Po³o¿enie terenów leœnych Nadleœnictwa
Jarocin po obu stronach Warty sprawia, ¿e
zlokalizowane s¹ tutaj œlady najstarszego
osadnictwa z okresu 6000-4500 lat p.n.e.
i zwi¹zane s¹ kultur¹ chojnicko-pieñkowsk¹.
Badania wykopaliskowe doprowadzi³y do
odkrycia osad kultury trzcinieckiej, cmenta-
rzyska kultury pomorskiej i przeworskiej. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje grodzisko Fran-
ciszków zwi¹zane z okresem wczesnego œre-
dniowiecza oraz osada na lewym brzegu rze-
ki Lutyni.

Warto równie¿ wspomnieæ o innej miej-
scowoœci po³o¿onej na po³udniowy zachód od
Jarocina-Potarzycy, która jako osada istnia³a
ju¿ w czasach prehistorycznych. Œwiadcz¹
o tym dwie siekierki krzemienne z okresu neo-
litu 3700-1700 lat p.n.e. znalezione w lesie
w Potarzycy w latach 1961-1962. Nazwa miej-
scowoœci pochodzi od s³owa „potargowaæ”,
poniewa¿ niegdyœ stanowi³a wa¿ny oœrodek
handlowy. Dzisiaj warto tu odwiedziæ pierw-
sze zlokalizowane w szkole podstawowej
w Polsce – planetarium.

Na uwagê zas³uguje miejscowoœæ Œmie-
³ów, wieœ p³o¿ona nad Lutyni¹. W piêknym
parku znajduje siê, jeden z naj³adniejszych

Fot. 10. Podgl¹danie ptasiej rodziny podczas wypra-
wy z leœnikiem po lesie (fot. J. Wojdecki)
Photo 10. Snooping on avian families during the trip
with the a forester in the woods

Fot. 11. Widok g³owicy kamery na wysiêgniku „spo-
gl¹daj¹cej” do wnêtrza budki lêgowej (fot. J. Woj-
decki)
Photo 11. View of the camera head on the boom, „ga-
zing” into the breeding shed

Fot. 12. Na zdjêciu przeprawa promowa oraz grupa
kajakarzy (fot. H. Przybylski)
Photo 12. In the photo ferry and a group of canoeists
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w Wielkopolsce, pa³ac klasycystyczny z 1797 roku, w którym mieœci siê Muzeum Adama Mic-
kiewicza, Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Przy samym Mi³os³awiu, pod lasem, na niedu¿ym wzniesieniu stoi osada leœna o nazwie
Bagatelka – miejsce zamieszkania i dzia³alnoœci zas³u¿onych leœników. Tu w³aœnie u podnó¿a
wzniesienia, rozegra³a siê zwyciêska dla Polaków bitwa o Mi³os³aw w 1848 roku z wojskami
pruskimi.

Naturalne obiekty edukacji leœnej Nadleœnictwa Jarocin

Funkcjonuj¹ce œcie¿ki edukacyjno-turystyczne
Œcie¿ka edukacyjno-dydaktyczna „Stare Dêby” w leœnictwie Czeszewo o d³ugoœci ok. 500

m (czas przejœcia 0,5 h), gdzie atrakcj¹ s¹ trzy stare pomnikowe dêby, starorzecze „Ma³a Staru-
cha” i kamieñ Henryka Sienkiewicza, upamiêtniaj¹cy jego pobyt w tych okolicach.

Œcie¿ka „Starorzecze” w leœnic-
twie Czeszewo (d³ugoœæ 2000 m,
czas przejœcia 2-3 h), tu atrakcj¹ jest
zmieniaj¹cy siê krajobraz: rzeka, sta-
rorzecze, unikalny las ³êgowy, las
gr¹dowy i leœniczówka. Podczas spa-
ceru pomiêdzy stacjami informacyj-
nymi dowiemy siê m.in. jakimi for-
mami ochrony objêto jedne z najcen-
niejszych pod wzglêdem przyrodni-
czym obszarów Wielkopolsce. Zapo-
znamy siê z dzia³aniem na przyrodê
przep³ywaj¹cej w pobli¿u rzeki War-
ty i jej licznych starorzeczy. Zobaczy-
my, jakie mo¿na spotkaæ tutaj zbio-
rowiska leœne i jakie gatunki drzewia-
ste je tworz¹. Bêdziemy podziwiaæ
ich formy i imponuj¹ce rozmiary. Na-
uczymy siê niektóre z nich rozpozna-
waæ, poznamy tak¿e bêd¹cych pod
ochron¹ gatunkow¹ „mieszkañców”
uroczyska, wœród nich kozioroga dê-
bosza Cerambyx cerdo i bobra Ca-
stor fiber. Zdobyt¹ umiejêtnoœæ roz-
poznawania drzew utrwalimy
i sprawdzimy na specjalnie do tego
celu przygotowanym stanowisku.
Nadmieniæ trzeba, i¿ œcie¿ka przebie-
ga obok miejsca zwanego „Dêby wo-
jewodów”, gdzie w 1994 r. wojewo-
dowie: poznañski i kaliski podpisali
akt utworzenia ̄ erkowsko-Czeszew-
skiego Parku Krajobrazowego. Do-
jazd z trasy Nr 11 Poznañ-Katowice:
na wysokoœci miejscowoœci Krzyko-
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Fot. 13. Mapka przewodnika przedstawiaj¹ca trasy œcie¿ek edu-
kacyjno-przyrodniczych
Photo 13. Map of the guide showing routes of educational natu-
re paths



sy w kierunku Orzechowa 13 km do promu w Czeszewie. Dojazd z trasy A2 Poznañ-Warsza-
wa: we Wrzeœni w kierunku Mi³os³awia 7 km do promu w Czeszewie.

„Nad Lutyni¹” to trzecia œcie¿ka le¿¹ca w granicach leœnictwa Czeszewo (d³ugoœæ ok. 2000
m, czas przejœcia z komentarzem edukatora-opiekuna 2-3 h). Tu bêdziemy obserwowaæ nad-
rzeczne ³êgi, starorzecza, œródleœne ³¹ki i stanowisko archeologiczne. Odpoczniemy na polu
biwakowym przy parkingu obok starej leœniczówki oraz parkingu dla rybaków po wschodniej
stronie lasu.

Œcie¿ka edukacyjno-dydaktyczna „Orla” w leœnictwie Potarzyca o ³¹cznej d³ugoœci ok. 1500
m zosta³a wyposa¿ona w 9 tablic o tematyce informacyjno-edukacyjnej. Posiada ³awki i wy-
znaczone miejsca biwakowania. Jest to leœna œcie¿ka poznawcza, przeznaczona dla ruchu pie-
szo-rowerowego o charakterze turystyczno-poznawczym. Obejmuje 9 przystanków na trasie
ok. 1,5 km w kompleksie leœnym w pobli¿u miasteczka KoŸmin Wlkp. Tablice przedstawiaj¹
zagro¿enie po¿arowe terenów leœnych, gospodarkê odpadami jako przeciwdzia³anie zaœmieca-
niu lasów, chronione gatunki roœlin i zwierz¹t. Przy trasie œcie¿ki po³o¿ony jest zabytkowy
cmentarz ¿ydowski.

Œcie¿ka edukacyjna „Szkó³ka” – krótka œcie¿ka edukacyjna przy szkó³ce ukazuj¹ca cykl
rozwojowy drzewa od nasiona. Znajduje siê na terenie Oœrodka Szkó³karsko-Nasiennego
w Jarocinie. W jej pobli¿u równie¿ jedna z najwiêkszych i najnowoczeœniejszych w Polsce
wy³uszczarni nasion.

Summary. Infrastructure and innovative learning solutions used to carry
out educational activities in the Forestry Jarocin. The article discusses the
educational installation „River” formed in Jarocin Forest District in 2009. Con-
structed building is a modern educational plaza, showing the water cycle in
nature, and mentioning a variety of issues concerning conservation and more.
The authors also discuss the possibility of specialized micro cameras used for
remote observation of birds life under the „Dziuplaki” program. In addition,
there are presented different types of forest paths to educate the public imple-
mented in the area of forest division.

Jakub Wojdecki
Nadleœnictwo Jarocin

jakub.wojdecki@poznan.lasy.gov.pl

156 Jakub Wojdecki Infrastruktura oraz innowacyjne rozwi¹zania edukacyjne...

N
O

TA
TK

I/
N

O
TE

S


