Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Ziemi!
2017-05-26

4 czerwca br. w godzinach 10:00-18:00 na Polu Mokotowskim w Warszawie odbędzie się festyn z okazji
Światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne hasło imprezy "W kierunku natury".

Program Dnia Ziemi związany jest z ważnym dla środowiska i przyrody tematem, czyli z ochroną różnorodności biologicznej. Zagadnienie to leży u podstaw
funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i wiąże się bezpośrednio z systemem zarządzania ochroną
przyrody w Polsce.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska włączyła się w obchody Światowego Dnia Ziemi i przygotowała stoisko we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Warszawie. Odwiedzając je, będzie można poznać różne formy ochrony przyrody, w tym cele istnienia i zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz
rezerwatów przyrody. Będzie to także okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu aktywnego i świadomego korzystania z obszarów chronionych i kształtowania postaw
służących ochronie przyrody.
Na wspólnym stoisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie będą czekały liczne atrakcje:
dla najmłodszych "Florki" - zajęcia podczas których uczestnicy dzięki kolorowym malunkom na buziach zamienią się w delikatne stokrotki, uśmiechnięte
słoneczniki, drapieżne rosiczki, czy dumne chabry,
warsztaty „Osobliwości obszarów Natura 2000” - uczestnicy po przedstawieniu im wizerunków gatunków zwierząt chronionych, odtwarzają je z
wykorzystaniem tekturowych szablonów. Prowadzący pomaga w zamianie szablonu w możliwe wierny wizerunek zwierzęcia,
a także:
przyrodniczy konkurs wiedzy,
zabawa dla całych rodzin „Czuli na naturę” zachęcająca do świadomego korzystania z obszarów chronionych,
"Zioła" - warsztaty, edukujące jak prawidłowo sadzić i pielęgnować zioła w doniczkach, jakie gatunki wybierać, aby przyczynić się do ochrony pożytecznych
gatunków owadów - owadów zapylających. Jakie zioła są charakterystyczne dla polskich ogrodów i łąk,
"Stwórz domek dla pożytecznych owadów, zbuduj budkę dla skrzydlatych sąsiadów" – warsztaty samodzielnego montażu budek oraz budowy domków dla
owadów wraz z instrukcją, jak i gdzie najlepiej zamontować stworzone schronienie,
gra w zapamiętywanie, podczas której grający będą mieli okazję sprawdzić swoją spostrzegawczość, poznając przy tym najcenniejsze gatunki ptaków
związanych z mazowieckimi obszarami Natura 2000,
krzyżówki dla małych i dużych fanów łamigłówek,
"Kto kogo zjada? – łańcuchy pokarmowe" – pokazujące zależności pomiędzy gatunkami roślin i zwierząt i ich znaczenie dla zachowania równowagi
przyrodniczej.
Chętni będą mogli narysować widziany ich oczami krajobraz zza okna. Albo ten wymarzony, albo ten rzeczywisty. Celem warsztatu jest budowanie świadomości, że
każdy współtworzy swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ. Otoczenie wpływa bowiem na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie się i
utrzymywanie więzi społecznych, inspiruje i motywuje do działania. To sprawia, że każdy chciałby mieszkać w miejscu o pięknym i harmonijnym krajobrazie.
Za udział w atrakcjach będzie można zdobyć nagrody, zaś wysiłek zostanie osłodzony edu-watą cukrową w kolorach logo obszarów Natura 2000, tj. białym, zielonym i
niebieskim.
Przez cały dzień na stoisku obecni będą pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, którzy chętnie
podzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony przyrody.
Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Jest obchodzone 22 kwietnia w 192 krajach przez ponad miliard ludzi. Święto uczy troski o dobro
wspólne, czym jest środowisko naturalne, przyroda i jak ludzie mają się wobec Ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom. Tegoroczne obchody
Światowego Dnia Ziemi poświęcone są różnorodności biologicznej i jej ochronie. Jest to temat ważny, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu
zanieczyszczeń wód i powietrza.
Jeszcze raz zapraszamy po moc wrażeń i atrakcji. Do zobaczenia na Polu Mokotowskim.

