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Dyrektorzy i nauczyciele
Szkół powiatu kościerskiego

OFERTA EDUKACYJNA
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej
organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Integralną częścią ochrony przyrody jest jednoczesna
edukacja społeczeństwa. Dlatego też w ramach realizowanego przez Park przedsięwzięcia „Ochrona
bioróżnorodności wybranych ekosystemów wodno-błotnych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”,
przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę edukacyjną, która będzie realizowana w 2017 roku. Chcąc
przekazać uczestnikom zajęć informacje dotyczące typologii jeziora Wdzydzkiego PK, różnorodności
biologicznej wód powierzchniowych czy też zagrożeń i sposobach ochrony naszych wód, pragniemy
jednocześnie swoimi działaniami wspierać Państwa w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród
młodszej części mieszkańców powiatu kościerskiego. Zajęcia będą odbywały się w Izbie Edukacyjnej WPK w
Kościerzynie, w terenie, a także w Państwa szkołach. Dodatkowe informacje oraz listę proponowanych
tematów zajęć zestawiliśmy w tabeli poniżej. Dostępna jest ona również na stronie internetowej
www.wdzydzkipark.pl w zakładce edukacja. Zajęcia będą realizowane od 1 lutego do końca roku
kalendarzowego i dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku są całkowicie bezpłatne. Już dziś
zachęcamy do kontaktu w celu umówienia terminu zajęć. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani
Grażyny Sadowskiej st. spec. ds. edukacji ekologicznej WPK pod numerem tel.: (58) 686 82 73 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wpk@pomorskieparki.pl.
Z wyrazami szacunku
KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Andrzej Penk
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Tematyka zajęć edukacyjnych na 2017r.
organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy.
L.p.
1.

Temat
„Jeziora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.”





wodne ekosystemy WPK
typy jezior
charakterystyka wybranych zbiorników wodnych
różnorodność biologiczna naszych jezior – znaczenie i ochrona

Adresaci

Czas trwania

szkoły
podstawowe,
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne

1h

szkoły
podstawowe,
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne

1h

*zajęcia realizowane od 1 marca
2.

„Jeziora lobeliowe WPK z bliska”






typy troficzne jezior
co to są jeziora lobeliowe?
specyfika jezior oligotroficznych
lobelia i pryblin - gatunki wskaźnikowe
zagrożenia i możliwości ochrony
*zajęcia realizowane od 1 marca

3.

„Ptaki na jeziorze Wdzydze – zagrożenia i ochrona.”





różnorodność biologiczna Jezior Wdzydzkich
co to są ptaki wodno-błotne?
przystosowanie ptaków do środowiska wodnego
słów kilka o skrzydlatych mieszkańcach naszych jezior
(rozpoznawanie gatunków)
 co zagraża naszym ptakom i jak je chronić ?

przedszkola,
szkoły
podstawowe,
gimnazja,

1h

*zajęcia realizowane tylko w miesiącu lutym
4.

„Tajemnice torfowisk.”






moczary, bagno, torfowisko, co to takiego?
rodem z mokradeł, czyli o mieszkańcach bagien i torfowisk
torfowiska ostoje bioróżnorodności
zależności troficzne w środowisku bagiennym
po co nam torfowiska?

klasy III-VI szkoły
podstawowej
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne

1h

klasy IV-VI szkoły
podstawowej
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne

1h

*zajęcia realizowane od 1 marca
5.

„W krainie raka szlachetnego.”





budowa i biologia rakach szlachetnego
rozpoznawanie raków - rodzime i obce gatunki w naszych wodach
rak jako bioindykator
zagrożenia i ochrona raka szlachetnego
*zajęcia realizowane od 1 marca
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6.

„Bóbr – mieszkaniec naszych wód”
 ssaki naszych jezior i rzek, zwierzęta wodno-lądowe
 charakterystyka bobrów, adaptacje do wodno-lądowego trybu życia;
 wpływ bobrów na bioróżnorodność, jak bobry zmieniają środowisko?
 gatunki konfliktowe
 ochrona gatunkowa

przedszkola,
szkoły
podstawowe,
gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne

1h

*zajęcia realizowane od 1 lutego

W okresie wiosenno-letnim szczególnie polecamy zajęcia terenowe
na przyrodniczo-edukacyjnych ścieżkach WPK
7.

„Wdzydze – w sercu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

wszystkie grupy
wiekowe

 spacer z przewodnikiem po pieszej ścieżce edukacyjnej we
Wdzydzach (Kiszewskich), długość trasy 5km,
 jeziora Wdzydzkiego PK
 ekosystemy wodne i bagienne
 ukształtowanie terenu
 wieża widokowa i różnorodność biologiczna Zespołu Jezior
Wdzydzkich

3,5h

* dojazd we własnym zakresie
8.

„Szlakiem pięciu jezior”

wszystkie grupy
wiekowe

 spacer z przewodnikiem po pieszej ścieżce edukacyjnej w
Wąglikowicach, długość trasy 6km,
 typy jezior na terenie WPK
 rzeka Dębrznica i dolina rzeczna
 przystosowanie organizmów do środowiska życia
 bobry – największe gryzonie Europy

3,5h-4h

* dojazd we własnym zakresie
9.

Jeziora lobeliowe Wdzydzkiego PK
 spacer z przewodnikiem po pieszej ścieżce edukacyjnej w Juszkach,
długość trasy 5km,
 typy jezior na terenie WPK
 charakterystyka jezior lobeliowych
 torfowisko przejściowe
 leśne ekosystemy WPK
* dojazd we własnym zakresie
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wszystkie grupy
wiekowe

3,5h

