Program wycieczki z cyklu „Z przyrodą za pan brat” do Górznieńsko – Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego
Dnia 22 października 2016 roku Komisja Ochrony Przyrody OM PTTK im. Mariana Sydowa w
Toruniu organizuje wycieczkę do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Wycieczka
przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z SKKT, biorących aktywny udział w
imprezach turystycznych. Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!
Zbiórka uczestników o godz. 7.45 przy SP nr 3 ul. św. Faustyny w Toruniu.
Przebieg wycieczki:
1. Leśnictwo Konopaty gm. Lubowidz. Przejście ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną ok. 1 km.
Zwiedzanie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Leśnej. Znajduje się tam zagroda muflona i dzików
oraz woliera z bażantami.
2. Górzno – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”. Przejście leśną ścieżką przyrodniczo –
dydaktyczną „Szumny Zdrój” ok. 6 km. Znajduje się tam ścisły rezerwat przyrody im.
Kazimierza Sulisławskiego. Po ścieżce oprowadzi przewodnik z ośrodka Wilga.
3. Na zakończenie wycieczki odbędzie się konkurs krajoznawczy podsumowujący zdobyte
wiadomości, a zwycięzcy otrzymają nagrody.
Powrót do Torunia ok. godz. 17.00.
Koszt wycieczki 25 zł (23 zł autobus + 2 zł przewodnik z ośrodka Wilga) .
Cel wycieczki:
- Zaznajomienie uczestników ze środowiskiem łowieckim, hodowlą leśnych zwierząt i uprawą leśną
- Poznanie walorów przyrodniczych Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
- Promowanie aktywnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą
- Upowszechnianie ochrony przyrody i naturalnego środowiska
- Promowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Obiekty punktowane na odznakę Turysta Przyrodnik:
-Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy

5 pkt

- Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Konopatach

5 pkt

-Ścieżka przyrodnicza „Szumny Zdrój”

5 pkt

- Muzeum przyrodnicze przy ośrodku Wilga

5 pkt

- Ogród dendrologiczny „Szumny Zdrój”
- Rezerwat przyrody „Szumny Zdrój”
- dąb szypułkowy w Szumnym Zdroju
.
Razem

2 pkt
5 pkt
3 pkt
30 pkt

Punkty do książeczek OTP:
- Ośrodek Wilga w Górznie – rezerwat leśny Szumny Zdrój - leśniczówka Górzno – Górzno
- Konopaty – ścieżka przyrodnicza – Konopaty
Komandor wycieczki
Instruktor Ochrony Przyrody Grzegorz Karasiewicz

6 pkt
1 pkt

