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WIADOMOŚCI OGÓLNE
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Park Feliksa to prawdziwa oaza zieleni, którą współtworzą 
urokliwe stawy, kwietne łąki, ogród „zmysłów”, różne 

gatunki drzew i krzewów. To idealna przestrzeń do 
rekreacji na świeżym powietrzu. Ścieżki i aleje zachęcają do 

spacerów, biegania, jazdy na rowerze i nordic walkingu. 

Osoby, które cenią sobie wypoczynek i spędzanie czasu na 
łonie natury mogą skorzystać z siłowni zewnętrznej, toru 

do buli, miejsca do gry w szachy. Dla najmłodszych 
przygotowano plac zabaw wyposażony w urządzenia 

dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnoscią. 
Dodatkową jego atrakcją są wiklinowe elementy, 

nawiązujące do tradycji wikliniarskich ziemi 
nowotomyskiej. 

Dodatkowymi atrakcjami parku są zlokalizowane na jego 
terenie ogród zoologiczny oraz Muzeum Wikliniarstwa

 i Chmielarstwa, z bogatą ekspozycją i ofertą warsztatową.
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Przyrodnicza ścieżka edukacyjna 
pn. „Park Feliksa miejscem edukacji ekologicznej 

w Gminie Nowy Tomyśl” powstała w 2018 roku
na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego, 

znajdującego się przy ul. Topolowej 11 w Nowym Tomyślu.
Obszar ten stanowi naturalne siedlisko wielu cennych gatunków 

flory i fauny. 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza ma na celu przede wszystkim 
podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych wśród społeczności. 
Najlepiej wyposażoną pracownią jest otaczająca nas przyroda, 

z którą kontaktu nie zastąpią najlepsze nawet fotografie.
Wystarczy tylko skorzystać z tego co mamy w zasięgu ręki.

Zwiedzając ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną można zapoznać się 
treścią 10 tablic dydaktycznych, a także spróbować swoich sił 

grając w gry edukacyjno-przyrodnicze.

Barwne tablice dydaktyczne, gry edukacyjne pozwolą na odbycie 
ciekawej lekcji oraz miłe spędzenie czasu wśród zieleni.



NOWY TOMYŚL

174 km

218 km

Wrocław

Berlin 369 km
Warszawa

66 km
Poznań

216 km
Szczecin

LOKALIZACJA

5



1.

PLAN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
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Zanim zaczniesz zwiedzać ścieżkę edukacyjną, zatrzymaj    
się na chwilę i poznaj zasady zachowania się w parku i na 
ścieżce edukacyjnej… 
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2.

CELE I FORMY
OCHRONY PRZYRODY

Przyroda jest dobrem całej ludzkości – cennym źródłem 
zasobów zaspokajającym nasze potrzeby życiowe, a także 
synonimem otaczającego nas piękna. Chcąc zachować ją             
w jak najmniej zmienionej formie, musimy ją chronić…

„Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą”



8

3.

MARTWE DRZEWO

Murszejące drewno jest środowiskiem życia dla wielu 
gatunków bezkręgowców, zwierząt zmiennocieplnych czy 
ptaków. Ponadto pełni ważną rolę w funkcjonowaniu 
ekosystemu leśnego poprzez nawożenie gleby czy 
modyfikowanie mikroklimatu…
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4.

TROPY ZWIERZĄT

Przemierzając szlaki, rozejrzyj się dokładnie po okolicy,              
a na pewno znajdziesz tropy różnych dzikich zwierząt. Skraj 
lasów i łąk jest ulubionym miejscem przebywania jeleni, 
saren czy dzików. Sprawdź jak rozpoznać zwierzęta                 
po odciskach ich łap i kto odwiedza Twoją okolicę…



5.

MIESZKAŃCY ZBIORNIKÓW
WODNYCH

Strefa brzegowa zbiorników wodnych, charakteryzuje się 
dużą żyznością i bogactwem gatunkowym fauny i flory. 
Poniżej przedstawione organizmy to przedstawiciele strefy 
brzegowej zbiorników wodnych…
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6.

Ptaki to stworzenia, które opanowały przestworza.               
To najbardziej zróżnicowana grupa kręgowców lądowych. 
Obecnie w Polsce występuje około 450 gatunków ptaków. 
Spośród wszystkich rodzajów ptaków wyróżniamy ptaki: 
leśne, śpiewające, wodne i drapieżne…

PTAKI
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7.

DRZEWA PARKOWE

Drzewa znalazły  swoje zastosowanie na wielu  
płaszczyznach, od użytkowych po dekoracyjne. Wielu z nas 
nie może sobie wyobrazić miast bez miejsc, zielonych, 
czystych, dobrych na wypoczynek, dlatego w parkach, na 
skwerach sadzi się drzewa parkowe…
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8.

BUDKI LĘGOWE

W wyniku utraty naturalnych miejsc lęgowych i dziupli wiele 
gatunków ptaków obniżyło swoją liczebność, niektórym 
grozi nawet wyginięcie. Budki lęgowe to najprostszy sposób 
ochrony ptaków. To zastępcze miejsca rozrodcze, imitujące 
naturalne gniazda…
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9.

ROŚLINY MIODODAJNE

W ogrodach i parkach zaleca się sadzić rośliny miododajne, 
które stworzą naturalne warunki do życia pożytecznym 
zwierzętom, np. pszczołom oraz dostarczą owadom nektaru 
bądź pyłku…
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10.

DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE

Zależnie od gatunku bądź odmiany korona drzew może 
charakteryzować się zmiennym pokrojem, dodatkowo 
wykazuje zróżnicowanie pod względem ułożenia pędów. 
Wyróżniamy drzewa liściaste z sezonowym ulistnieniem, 
rzadziej zimnozielone oraz drzewa iglaste…
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LEŚNE CYMBAŁY

Poznaj dźwięki, jakie wydaje drewno. Gra „Leśne cymbały” to 
doskonały sposób na poznanie właściwości drewna, jego 
struktury oraz możliwości przewodzenia dźwięków…
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ZGADUJ ZGADULA

Co kryje zawartość skrzynki? Rozpoznaj przedmioty                  
za pomocą jednego ze zmysłów: zmysłu dotyku. Gra „Zgaduj 
zgadula” to doskonały sposób na pobudzenie wyobraźni 
grającego…
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SEGREGUJ ŚMIECI

Temat segregowania śmieci od dawna jest powszechnie 
znany. Jest to problem całej cywilizacji i efekt stylu życia jaki 
prowadzimy. Co roku statystyczny człowiek  wytwarza całą 
masę śmieci. Dlatego bardzo ważna jest ich segregacja                 
u źródła, czyli w gospodarstwach domowych…
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ŚWIATOWID

Ptaki to bardzo zróżnicowana grupa kręgowców.                        
Czy potrafisz rozpoznać jaki to ptak? Dopasuj zdjęcia tak, aby 
powstał prawidłowy ciąg myślowy. Konstrukcja gry zawiera 
sylwetkę, gniazdo i pióro danego ptaka…

KTO KOGO ZJADA

Poznaj działanie łańcucha pokarmowego w przyrodzie oraz 
wzajemne zależności naturalnego świata...



Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 661
tel. 61 44 26 600

www.nowytomysl.pl
www.facebook.com/nowytomyslgmina/

NOWY TOMYŚL
Dofinansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
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