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Podsumowanie

Tutaj nastêpuje koniec œcie¿ki przyrodniczej. Kieruj¹c siê w lewo drog¹ leœn¹ mo¿emy dojœæ do przystanku 
autobusowego w miejscowoœci Obora. W niewielkiej odleg³oœci od skrzy¿owania znajduje siê œródleœny staw 
hodowlany. Mo¿emy do niego dojœæ skrêcaj¹c w prawo. Jeœli jednak mamy czas i ochotê, mo¿emy zawróciæ 
i jeszcze raz przemierzyæ œcie¿kê przyrodnicz¹. 

Zapamiêtajmy, ¿e Dolina Zimnicy to obszar ³¹cz¹cy w sobie zró¿nicowane ekosystemy: leœne, porolne, 
³¹kowe i wodne, ¿e Zimnica to niewielka, rzeka nizinna a obszar Doliny zachowa³ pó³naturalny charakter, 
dziêki czemu wystêpuje tu wiele interesuj¹cych roœlin i zwierz¹t. Jeœli mieliœmy szczêœcie, mogliœmy czêœæ 
z nich zaobserwowaæ. Z du¿ych i œrednich ssaków mo¿na by³o spotkaæ sarnê, zaj¹ca szaraka czy lisa. 
Wystêpuj¹ce na obszarze œcie¿ki drobne ssaki trudniej nam by³o zauwa¿yæ ze wzglêdu na ich rozmiary i skryty 
tryb ¿ycia. By³y to nietoperze, ssaki owado¿erne i gryzonie. Ptaki mo¿na by³o us³yszeæ a niektóre z nich nawet 
zobaczyæ. Mogliœmy us³yszeæ kuku³kê, skowronka, stukaj¹ce w pnie dziêcio³y a w czasie od maja do 
pocz¹tków lipca derkacza. Nad rzek¹ œmiga³ b³êkitny zimorodek, na terenach otwartych mo¿na by³o 
zobaczyæ przepiórkê, wœród zaroœli 
buszowa³y trznadle, potrzeszcze czy 
makol¹gwy. Bardziej dociekliwi mogli 
przeœledziæ niektóre z zachodz¹cych tu 
zjawisk, stanów i procesów ekologicznych: 
stan przyrody, warstwowy uk³ad lasu, 
liczebnoœæ organizmów, wystêpowanie 
roœlin w zale¿noœci od stanu gleby, sukcesjê 
i inne zjawiska. 
Œcie¿ka zmienia siê wraz z porami dnia 
i porami roku. I zawsze czeka na swoich 
odkrywców.

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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