
 

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” 

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk 

tel/fax 59 842 98 29 

e-mail: pkds@pomorskieparki.pl, www.dolinaslupi.pl 

Program Dni Otwartych pn.”…park, tarlisko, przepławka.” 13-15.11.2014 r. 

  
Zapraszamy  mieszkańców Słupska i regionu, do odwiedzenia sali edukacyjnej Parku 

Krajobrazowego „Dolina Słupi” przy ul. Szarych Szeregów 14 (dziedziniec budynku 

Starostwa Powiatowego), sztucznego tarliska przy Młynie Zamkowym oraz przepławki 

w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.    

 

 13-14.11.2014 (czwartek, piątek) w godz.10.00-14.00- dyżury pracowników Parku, 

członków PZW i wolontariuszy w trzech punktach: sala edukacyjna PK „Dolina Słupi”, 

sztuczne tarlisko w Kanale Młyńskim oraz przepławka na węźle wodnym  w Słupsku w 

Parku Kultury i Wypoczynku. Wszyscy zainteresowani będą mogli w tych godzinach 

odwiedzić te trzy miejsca, dowiedzieć się  szczegółów związanych z  czynną ochroną tarła 

ryb łososiowatych, funkcjonowaniem sztucznych tarlisk w Słupi i jej dopływach. W sali 

edukacyjnej Parku znajduje się diorama przedstawiająca rytuał tarła troci wędrownej. Osoby 

które odwiedzą wszystkie trzy miejsca  i zbiorą potwierdzenia  na specjalnie 

przygotowanych kartach wezmą udział w losowaniu nagród (losowanie w sobotę 

15.11.2014 o godz.13.30 na Rynku Rybackim w Słupsku). Karty będzie można pobrać i 

zostawić potwierdzone ( do godz.13.00 w sobotę)  w dowolnym z w/w punktów. 

 15.11.2014 (sobota)  w godz. 11.00- 14.00 – Rynek Rybacki w Słupsku. W tym dniu 

będzie istniała możliwość odwiedzenia  przepławki na węźle wodnym w PKiW oraz 

obserwacji sztucznego tarliska w Kanale Młyńskim. Na Rynku Rybackim  przygotujemy dla 

Państwa  happening „Pomóżmy trociom dotrzeć na tarło”. Ponadto mieszkańcy, którzy  

odwiedzą stoiska na Rynku Rybackim i przepławce będą mogli  nieodpłatnie zwiedzić 

wystawę w Młynie Zamkowym związaną z historią rybołówstwa w regionie  oraz wystawę w 

Zamku Książąt Pomorskich poświęconą naszemu miastu, gdzie wśród wielu ciekawych 

pamiątek znajdują się także plany miasta z historycznym już przebiegiem koryta rzeki Słupi. 

Zaprezentujemy państwu także filmiki z naszej przepławki i inne ciekawe sceny z życia ryb 

wędrownych.  

O godzinie 13.30  losowanie upominków wśród uczestników dni otwartych.  

 W trakcie trwania dni otwartych 13-14.11.2014, w godz. od 10:00 do 13:00, 

planujemy także wyjazdy terenowe dla chętnych indywidualnych mieszkańców miasta i grup 

zorganizowanych, które obejmować będą m.in. obejrzenie gniazd tarłowych oraz przykładów 

efektów realizacji zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody. Udział w wyjazdach jest 

nieodpłatny, obowiązują na nie wcześniejsze zapisy. Osoba do kontaktu ws. wyjazdów Anna 

Kasprzak  a.kasprzak@pomorskieparki.pl , tel. 727 660 069 ( w godz. 7.30-15.30). 

 

Dni otwarte „ … park, tarlisko, przepławka.” oraz wyjazdy terenowe dofinansowane są przez: 

 

 
 

mailto:a.kasprzak@pomorskieparki.pl

