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Obserwowanie liścia pod mikroskopem, tworzenie prac plastycznych z liści, szyszek i patyków oraz plakatów propagujących ochronę przyrody - tak przebiegają warsztaty dla
młodzieży z obszarów Natura 2000 Polski północnowschodniej, realizowane od listopada 2009 przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group.

gów dotyczących m.in. lokalizacji, zarządzania wodą, wykorzystania energii, zastosowanych materiałów, gospodarowania odpadami czy innowacyjności projektowej.

• Niedźwiedź, lew i hiena czekają na turystów u wejścia do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie na Dolnym Śląsku. Nie
ma jednak żadnych powodów do
Zajęcia wzbogacane
ą grą:
Szkoła zadeklarowała propagoobaw. Groźni jaskiniowcy to realistyczuczniowie według wzro tu tworzą pię- wanie ochrony przyrody w ród lokalne modele zwierząt, które żyły tutaj
tra la u, a rzucając do iebie znurek,
nej społeczno ci oraz podejmowanie
kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Stanotworzą symulację łańcucha pokarmodziałań chroniących okoliczne la y,
wią część ekspozycji nowo otwartego
wego. Łańcuch się rozpada po cię- dzięki czemu "załapała ię" do projekCentrum Edukac]l Przyrodniczej.
ciu ucznia-drzewa,
pokazując kon- tu. Bezpłatnie otrzymała komplet ceInne atrakcje, czekające na zwiedzająekwencje przerwania takiego ciągu nariuszy zajęć o Naturze 2000 oraz
cych, to rekonstrukcja szkieletu niew przyrodzie.
mapy ścienne Natura 2000 Pol ki p 1dźwiedzia jaskiniowego oraz gabloty
nocno-wschodniej. Zawie ije w klasach
- Pod mikroskopem stereoskopoz cennymi minerałami i wykopaliskami paleontologicznymi.
Uwagę turywym mogłem zobaczyć to, czego nie lub w holu, by każdy przechodzący
stów przyciąga kolekcja oryginalnych
widać gołym okiem: że liść zbudowany
uczeń, nauczyciel czy rodzic zobaczył,
czaszek niedźwiedzi. Przed zwiedzajest Z małych elementów, te zaś zjeszcze jak tąd blisko do obszaru atura 2000.
niem tajemniczych korytarzy jaskini
mniejszych, na które składajq się jesz- I przy okazji docenił ten dar.
można odbyć również wirtualne wyA wiosną, również nieodpłatnie,
cze mniejsze - relacjonuje wrażenia po
cieczki
w czasie i przestrzeni. Na mowarsztatach lO-letni Konrad, uczeń 50 uczniów ze zkoły w Klewiance ponitorach wyświetlana jest multimedialszkoły pod tawowej w Klewiance, któ- jedzie na całodniową wyprawę pod okiem
na prezentacja o historii odkrycia i
ra je t jedną ze 100 szkół ucze tniczą- przewodników na Biebrzańskie Bagna.
badań tego miejsca, a także o sekrecych w programie "Edukacja - natural- Będziemy tam ob erwować żywe
tach życia prehistorycznych zwierząt
nie! Akcja edukacyjna dla młodzieży okazy roślin i zwierząt, a ja sprawdzę
oraz pięknie barwnych form naciekoszkolnej z obszarów Natura 2000 Pol- pod mikroskopem, jak zbudowana jest
wych, w które obfituje wnętrze jaskiski pólnocno-wschodniej '.
muszla! - planuje szczegóły wyjazdu
ni. Widz wybiera interesujące go teKonrad.
maty za pomocą panelu dotykowego.
W zystkie działania ą dla zkół
Dla gości przygotowano także multimedialną makietę Masywu Śnieżnika.
nieodpłatne, bowiem ą finan owane
Turysta może za pomocą specjalnego
przez Unię Europej ką ze rodków Eupanelu podświetlać diodami szlaki turopej kiego Fundu zu Rozwoju Regiorystyczne. Koszt urządzenia tego nonalnego w ramach Programu Infrastrukwoczesnego
centrum wyniósł blisko
tura i Środowisko oraz ze rodków Na400
tys.
złotych.
W tej kwocie znalarodowego Fundu zu Ochrony Środowizła się dotacja z Wojewódzkiego Funka i Go podarki Wodnej.
duszu Ochrony Środowiska i GospoOd początku u talania granic iedarki Wodnej we Wrocławiu w wysoci Natura 2000 w Polsce budzi ona wiekości 260 tys. złotych.
le kontrowersji, które w większości
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie zo:.>l
wynikają z braku zrozumienia bądź niestała odkryta w 1966 roku. Od 1983
~
Szkoła jest położona na granicy wiedzy o i tocie tej idei. Projekt ma na
roku jest możliwe jej zwiedzanie. Szyb~'" Bagien Biebrzań kich, które należą do celu zwięk zenie wiadomo ci w zakreko stała się atrakcją turystyczną o zna~ obszarów naturowych z ramienia za- sie za obów, potrzeb, metod oraz koczeniu międzynarodowym.
Słynie z
bogatej szaty naciekowej i znalezisk
rzyści z ochrony przyrody wśród spo~równo tzw. dyrektywy
iedliskowej,
kostnych zwierząt plejstoceńskich. Dla
~ jak i dyrektywy ptasiej. Oznacza to, łeczno ci lokalnych naturowych ob zaochrony
cennej jaskini oraz okoliczc że obszar ten jest wyjątkowo cenny rów woj. podlaskiego mazowieckiego,
nego
kompleksu
przyrodniczego zow skali Europy pod względem sie- warmińsko-mazurskiego i lubel kiego.
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