Spotkanie przyrodnicze w Lesie Kabackim
2019-09-11

W sobotę 7 września 2019 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich-Warszawa odbył się
piknik Zadbaj o las. Uczestnicy pikniku mogli dowiedzieć się, w jaki sposób należy dbać o las i jak korzystać
z jego darów w sposób odpowiedzialny. Chętni mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia arborystów,
którzy dzięki zastosowaniu lin umożliwili poznanie drzew z perspektywy ich koron. Wśród atrakcji znalazły się
także m.in. warsztaty stolarskie oraz punkt, w którym można było zdobyć najnowszą wiedzę na temat kleszczy
– jak się przed nimi chronić i jak postępować w przypadku ugryzienia.
Elementem pikniku było także spotkanie edukacyjne zorganizowane w ramach projektu pn. Mazowieckie
rezerwaty przyrody. Na uczestników w każdym wieku czekały liczne atrakcje, gry i konkursy z nagrodami oraz
spacery przyrodnicze z przewodnikiem.
Biorący udział w konkursach zdobywali informacje na temat rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt
występujących na Mazowszu. Była to także okazja do lepszego poznania warszawskich rezerwatów przyrody i
największych kompleksów leśnych (puszcz) znajdujących się na terenie naszego województwa. Grający w grę
memory mieli szansę sprawdzić swoją spostrzegawczość i poznać dzikich mieszkańców stołecznych rezerwatów
przyrody. Udział w grze Kto kogo zjada – łańcuchy pokarmowe pomógł zrozumieć skomplikowane zależności
pomiędzy różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz ich znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej w
ekosystemach. Spotkanie było także możliwością do utrwalenia znajomości poszczególnych gatunków drzew,
ich liści i owoców. Na fanów łamigłówek czekały krzyżówki i wykreślanki, dzięki którym uczestnicy poszerzali
wiedzę z zakresu ochrony przyrody całego regionu.
Poprzez udział w przygotowanych warsztatach, konkursach i zabawach uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat aktywnego i świadomego korzystania z obszarów objętych ochroną.
Spotkanie było także możliwością do rozmów i wyjaśnienia m.in. zasad obowiązujących w rezerwatach przyrody, czy też związanych gatunkami roślin i zwierząt objętych ochroną.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas.
Zapraszamy także do śledzenia strony projektu na Facebooku #MazowieckieRezerwatyPrzyrody.
Projekt Mazowieckie rezerwaty przyrody realizowany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dzięki doﬁnansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl. Projekt ten ma na celu przybliżenie piękna i znaczenia rezerwatów przyrody, wyjaśnienie konieczności ich ochrony (w
tym m.in. ograniczony dostęp do części z nich) i zachętę do wspólnego dbania o te tereny. Ufamy, że pokazanie piękna przyrody i uświadomienie zagrożeń przełoży się na szacunek do
przyrody w myśl chińskiego przysłowia Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.

Spotkanie przyrodnicze w rezerwacie Las Kabacki, rezerwat przyrody Las Kabacki im. Stefana
Starzyńskiego - od 07 września 2019 do 07 września 2019

