
Bioróżnorodność – poznaj, by zachować! 

 

Na  bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji zaprasza 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy 

 

Rok Wisły, świętujmy go razem! 

 

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w Europie w całości przebiegająca w granicach jednego państwa. To 

najbardziej polska z naszych rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu Bałtyckim. Przepływając przez cały 

kraj łączy południe z północą a dzięki dopływom wschód z zachodem. Jest przedmiotem a może właśnie 

Podmiotem troski wszystkich Polaków. To wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności 

biologicznej. Jej „dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy zmagają się z nią 

kajakiem, rowerem czy pieszo.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym dyskusję 

o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę?  

Zapraszamy na piknik edukacyjny Bioróżnorodność - poznaj by zachować, który dedykujemy Wiśle i 

naszym pomorskim rzekom. 

Data i miejsce: 

Słupsk - Bulwar nad Słupią (przy Baszcie Czarownic) 

 

Niedziela 2 lipca 2017 w godzinach 11.00- 15.00  

podczas Jarmarku Gryfitów organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

 

Strefa  edukacji ( stoiska edukacyjne przygotowane przez organizatorów) 

 

 RZEKA w centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji  Ekologicznej 

 W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie 

 Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie 

 Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK 

 Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana” 

 Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK 

 Motyle i „latające smoki”  barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej  w Szymbarku 

 Wielce szanowna troć wędrowna - PK „Dolina Słupi” 

 „Łeba i Łupawa- dzikie rzeki pełne życia” – Słowiński Park Narodowy  

 

Ponadto czekają na Państwa stoiska przygotowane przez; 

 

 Nadleśnictwa Leśny Dwór, Ustka i Warcino  

 Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Słupsku  

 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

 Akademię Pomorską w Słupsku  

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 

Oprawa artystyczna pikniku: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy  

Piknik jest dofinansowany ze środków:  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Zapraszamy do wspólnej zabawy i edukacji   

                                                                                                      


