Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu położony jest
w Dolinie Wodącej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,
w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów
tj. rezerwat przyrody „Smoleń” z ruinami średniowiecznego zamku,
liczne ostańce skalne, jaskinie, stanowiska
archeologiczne (Biśnik, Grodzisko Pańskie),
pomniki przyrody (Skały Zegarowe) oraz
miejsca, gdzie hibernują nietoperze (Jaskinia
Zegar, Biśnik, Jaskinia Psia). Dolina Wodąca
charakteryzuje się bardzo bogatą i różnorodną
szatą roślinną. Występuje tutaj na naturalnych
stanowiskach wiele
Pomnik przyrody –
rzadkich
Skały Zegarowe
i
chronionych
gatunków roślin, co
pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych
w ich otoczeniu. Urok
Doliny Wodącej i jej swoisty
mikroklimat sprawia, że
Rezerwat przyrody -Smoleń
jest to nie tylko idealne
miejsce do pracy naukowej i edukacji przyrodniczej czy
ekologicznej, ale również do wypoczynku i turystyki.
W
Ośrodku
prowadzona
jest
całoroczna działalność edukacyjna skierowana do
Stanowsko
archeologiczne –
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia
Skała Biśnik
realizowane są w systemie jedno i dwudniowym w
z Jaskinią Biśnik
formie warsztatów ekologicznych (stacjonarnych i
terenowych),
pogadanek,
konkursów
(o
zasięgu
wojewódzkim
i ogólnopolskim), akcji ekologicznych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie
Świata) i zajęć okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, Bieg terenowy
„Poznajemy
PK
Orlich
Gniazd”)
i
wielu
innych.
Ponadto
w Ośrodku organizowane są także konferencje i sympozja naukowe.

W tematyce zajęć dominują informacje dot. wdrażania zasad ekorozwoju,
form i metod ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych,
zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego,
zdrowego odżywiania, funkcjonowania ekosystemów przyrodniczych itp.
Zajęcia prowadzone są w salach dydaktycznych, pracowni
mikroskopowo-gleboznawczej, ekspozycji historyczno-przyrodniczej,
jak również na terenie wokół Ośrodka (m.in. w Arboretum). Warsztaty
terenowe prowadzone są na ścieżkach dydaktycznych zlokalizowanych
na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (np. ścieżka po Dolinie
Wodącej).

Ekspozycja historycznoprzyrodnicza

Pracownia mikroskopowogleboznawcza

Oferta edukacyjna obejmuje płatne oraz bezpłatne formy zajęć
edukacyjnych – szczegółowe tematy zajęć oraz cennik można znaleźć na
stronie internetowej ZPKWŚ: http://zpk.com.pl
Osoby odwiedzające Ośrodek mogą skorzystać
zakwaterowania
w
pokojach
gościnnych
w budynku głównym.

Zadaszony krąg
ogniskowy
Kompleks noclegowo-edukacyjny „JURAJSKA OSTOJA”

Warsztaty – Papierowa
wiklina

z

krótkotrwałego
zlokalizowanych

Budynek główny – Oddział ZPKWŚ w Smoleniu

Mapa z lokalizacją Ośrodka
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