Dzień Krajobrazu w województwie łódzkim
2018-10-19

Jedną z inicjatyw jest organizowany w dniu 20 października br. na terenie Lasu Dobieszkowskiego Rajd
Przyjaciół Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W trakcie rajdu dla uczestników udostępniona
będzie trasa piesza i trasa rowerowa, którą poprowadzą pracownicy OT PKWŁ oraz Dyrektor ZPKWŁ.
Podczas rajdu tematem przewodnim będzie las w krajobrazie jesiennym. Całość spaceru zostanie
zakończona ogniskiem i konkursem dla uczestników.

Natomiast 22 października 2018 r. przy siedzibie OT PK Wzniesień Łódzkich, ul. Wycieczkowa 86, rozpocznie się spacer krajobrazowy, którego celem będzie przybliżenie
walorów przyrodniczo – krajobrazowych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich z uwzględnieniem najcenniejszych miejsc podlegających szczególnej ochronie i
będących pod dużą antropopresją pracownikom Starostw Powiatowych w Zgierzu oraz Łódzkiego Wschodniego, współpracujących z Parkiem w zakresie gospodarki
przestrzennej. W trakcie spaceru zostaną zaprezentowane miejsca szczególnie cenne jak punkty widokowe (np.: w Dobrej Nowiny i Moskwie), korytarze ekologiczne (np.:
w Dobieszkowie i Bogini). Uczestnicy odwiedzą także miejsca szczególnie zagrożone i poznają problemy ochrony krajobrazu na terenie PKWŁ.
Spacer poprzedzi prezentacja ukazująca walory Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ze szczególnym uwzględnieniem problemów w zakresie planowania
przestrzennego. Przewidywany czas trwania prelekcji to ok. 1 godzina, a spaceru to ok. 2 -3 godziny.
Ponadto na terenie Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych 20 października br. zostanie zorganizowany spacer krajobrazowy pn. „Drzewa miododajne
w krajobrazie”. Z uwagi na to, iż lipę ceniono od najdawniejszych czasów nie tylko ze względu na jej piękno, użyteczność, ale również właściwości lecznicze i miododajne
w trackie spaceru uczestnicy wezmą udział w akcji sadzenia 50 szt. lip na terenie gm. Zapolice: Zapolice, Strońsko, Beleń, Rembieszów, Kalinowa.
Miejsce zbiórki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Zapolice godz. 9.00.
Przedborski Park Krajobrazowy wraz z Zespołem Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu organizuje dla najmłodszych spacer krajobrazowy pn. „Krajobraz jesieni w
rezerwatach Murawy Dobromierskie i Bukowa Góra”. W trakcie spaceru uczestnicy zapoznają się z jesienną szatą roślinną rezerwatów Murawy Dobromierskie i Bukowa
Góra, a także jesienną panoramą doliny Niecki Włoszczowskie.
Spacer odbędzie się 19 października br., miejsce zbiórki plac szkoły, godzina 11.00.
Trasa spaceru prowadzić będzie od budynku szkoły poprzez pola uprawne do rezerwatów Murawy Dobromierskie i Bukowa Góra, powrót czarnym szlakiem pieszym
(łącznikowym), aleja drzew pomnikowych w Dobromierzu. Na zakończenie dla uczestników zaplanowano ognisko w miejscu wypoczynkowym na terenie rezerwatu
Murawy Dobromierskie.

