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Jednym z piękniejszych miejsc w bardzo gościnnym 
dla miłośników lasu Nadleśnictwie Włoszakowice 
jest Ośrodek Edukacji Leśnej „Zaskroniec” 
w Koczurach. Z Leszna można dojechać tam ścieżką 
rowerową i dalej leśnym duktem.

W naszym cyklu staramy się
zachęcać przede wszystkim do ro-
werowych i pieszych wycieczek, 
gdyż prócz walorów krajoznaw-
czych ruch na świeżym powietrzu 
wzmacnia i leczy organizm.

Wizyta w Koczurach jest ideal-
ną propozycją na klasową, rowero-
wą wycieczkę. Planując ją z Lesz-
na będzie do przejechania niespeł-
na 40 km, co przy odpowiedniej 
motywacji jest osiągalne nawet 
dla bardzo młodych uczniów. Do-
dajmy, że do Koczur często wybie-
rają się również ludzie reprezen-
tujący pozostałe grupy wiekowe. 

Jedni traktują Koczury, jako jed-
no z miejsc na dłuższej trasie i za-
dowalają się obejrzeniem starego 
traka do cięcia drewna, kilku za-
bytków przyrody i mieszkających 
tam w ochronce kontuzjowanych 
leśnych zwierząt. Celem innych 
jest natomiast połączenie zwiedza-
nia z leśnym biesiadowaniem przy 
ognisku lub grillu.

Aby to legalnie za atwi  na-
le y skontaktowa  się z Nad-
le nictwem W oszakowice tel.
65 5370 355 w. 26. Sprawami 
edukacji zajmuje się Marek W -
sowicz. (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Koczury, miejsce gdzie las nie ma tajemnic
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▲ Do Ośrodka Edukacji Leśnej „Zaskroniec” przy Leśniczówce w Koczu-
rach można dojść lub dojechać na rowerze leśnym duktem z Jezierzyc 
Kościelnych lub leśną drogą „Telefoniczna” (na zdjęciu), która ma swój 
początek przy ścieżce rowerowej pomiędzy Krzyżowcem a Włoszakowi-
cami. Zmotoryzowani mogą pozostawić tam samochody i przespacerować
się do leśniczówki oddalonej o niespełna 2 km.

▲ Głównym eksponatem ośrodka edukacyjnego jest stary trak - urządze-
nie do cięcia pozyskanych z lasu drzew na deski. Znajduje się tam wiele 
tablic mówiących o wykorzystaniu drewna w przemyśle. Jest to materiał
uznawany za odnawialny, gdyż w miejscu wyciętego fragmentu lasu sadzo-
ne są nowe drzewa. Cykl trwa jednak zazwyczaj dłużej niż ludzkie życie.

 Są postrachem dla wielu miesz-
ka ców lasu, jednak kiedy doznają
kontuzji, czeka je głodowa śmierć, 
gdyż nie będą mogły dopaść swojej 
ofi ary. Wiele drapieżników trafi a do 
ochronki dla zwierząt przy Leśni-
czówce Koczury. Jedne po odzyska-
niu sprawności wracają do natury, a 
te, którym się to nie udało stają się
jej stałymi mieszka cami. 

▲ Lis, mimo że w bajkach gra 
raczej negatywne role, jest bardzo 
pięknym i sympatycznym zwie-
rzęciem. ▲ W Koczurach edukować można się samemu

▲ Miejsce na ognisko z ławami, przy których można pobiesiadować. Alternatywą na mniej chłodne, a nawet 
deszczowe dni jest wigwam z grillem pośrodku.

▲ Staw w Koczurach raz ma wodę, a raz jej nie ma. Jest odzwierciedleniem 
obecnej sytuacji hydrologicznej w lasach Nadleśnictwa Włoszakowice.

▲ Brat zająca, królik też w naturze 
czuje się rewelacyjnie.




