
Œcie¿ka przyrodnicza

Œcie¿ka przyrodnicza Przez dolinê Zimnicy w Lubinie ma oko³o 3 kilometrów d³ugoœci i prowadzi wzd³u¿ 
Doliny Zimnicy. Zimnica to niewielka, licz¹ca sobie oko³o 26 kilometrów d³ugoœci rzeka nizinna. Obszar 
Doliny zachowa³ pó³naturalny charakter, dziêki czemu wystêpuje tu wiele interesuj¹cych roœlin
i zwierz¹t. Jeœli bêdziemy mieli szczêœcie, mo¿emy czêœæ z nich zaobserwowaæ. Mo¿na spotkaæ sarnê, zaj¹ca 
szaraka czy lisa. Ptaki mo¿na us³yszeæ a niektóre nawet zobaczyæ. Mo¿emy us³yszeæ kuku³kê, skowronka, 
stukaj¹ce w pnie dziêcio³y a od maja do pocz¹tków lipca derkacza. Nad rzek¹ œmiga zimorodek, mo¿emy te¿ 
zobaczyæ przepiórkê, trznadle, potrzeszcze i makol¹gwy. Pasjonaci mog¹ przeœledziæ niektóre zachodz¹ce tu 
zjawiska, stany i procesy ekologiczne: sk³ad gatunkowy lokalnego ekosystemu wodnego, warstwowy uk³ad 
lasu, wystêpowanie roœlin w zale¿noœci od stanu gleby, sukcesjê ekologiczn¹ i inne zjawiska. W Dolinie 
Zimnicy spotykamy zró¿nicowane ekosystemy. Ekosystemy leœne to lasy liœciaste: ³êgi i olsy oraz 
monokultury sosnowe. Ekosystem porolne wytworzy³y siê na obszarach, na których porzucono uprawê roli. 
S¹ to od³ogi oraz ³¹ki i pastwiska. Wokó³ œcie¿ki utworzono szereg struktur zwiêkszaj¹cych iloœæ schronieñ 
i miejsc bytowania wielu gatunków organizmów pozwalaj¹c chroniæ bioró¿norodnoœæ tych terenów. Trasê 
œcie¿ki oznaczono znakiem w formie ¿ó³tego ko³a. 
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Œcie¿ka

Na koñcu œcie¿ki mo¿emy przejœæ do 
przystanku autobusowego w miejscowoœci 
Obora. Wêdruj¹c pamiêtajmy, by nie 
œmieciæ, nie p³oszyæ zwierz¹t i nie niszczyæ 
roœlin ani elementów wyposa¿enia œcie¿ki. 
Nie wolno paliæ ognisk poza wyznaczonymi 
miejscami. Teren œcie¿ki jest monitorowany.
Œcie¿ka zmienia siê wraz z porami dnia 
i porami roku. Warto równie¿ zwiedziæ inne 
œcie¿ki przyrodnicze Lubina: Po parkach 
Lubina oraz Droga do dêbów. 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007 - 2013. 

Beneficjentem jest Gmina Miejska Lubin.
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