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Spotkanie z projekcją filmów odbędzie się
w poniedziałek 23 marca 2015 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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W czasie spotkania odbędą się prezentacje:
 diaporama pt. „Żółw błotny w Poleskim Parku Narodowym” – około 12 minut;

 film przyrodniczy o Poleskim Parku Narodowym – około 30 minut.
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Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni

Szata roślinna Poleskiego Parku
Narodowego jest jedną z jego głównych
atrakcji. Najbardziej charakterystycz
nym i najcenniejszym elementem są
rozległe torfowiska, wyróżniające ten
obszar spośród wszystkich innych par
ków narodowych w Polsce. Występu
ją tu rośliny owadożerne, takie jak: al
drowanada pęcherzykowata, rosiczki,
tłustosz pospolity czy pływacze. Cieka
wą grupą roślin występujących na te
renie Parku są storczyki, w tym naj
rzadsze z nich: obuwik pospolity, bu
ławnik czerwony i lipiennik Loesela.
Występują tu gatunki strefy północ
nej, będące reliktami polodowcowymi.
Należy tu wymienić brzozę niską, wierz
bę lapońską i borówkolistną.

Aby umożliwić poznanie takich
atrakcji, Służby Parku przygotowały
odpowiednią infrastrukturę, pozwala
jącą na bezpieczne poruszanie się po
terenach podmokłych. Park zaprasza
do dwóch ośrodków edukacyjnych w Ur
szulinie i Starym Załuczu. Wyznaczo
no sieć szlaków turystycznych (72 km)
pieszych, rowerowych i konnych. Przy
gotowano 7 ścieżek przyrodniczych
(42 km) wyposażonych w pełną infra
strukturę turystyczną (zadaszenia tu
rystyczne, wieże widokowe, tablice edu
kacyjne, tablice informacyjne, drogo
wskazy, pomost na jeziorze, podesty
widokowe, kładki na obszarach pod
mokłych). W sumie na terenie PPN
znajduje się 19 zadaszeń, 5 pól namio
towych, 10 wyznaczonych miejsc do
palenia ognisk, ok. 10 km kładek na
bagnach, 6 wież widokowych oraz pły
wający pomost na jeziorze.

Działalność edukacyjna
Co roku organizujemy wiele im

prez o charakterze edukacyjnym. Do
najciekawszych z nich należą 3 rajdy:
2 rowerowe i jeden pieszy, które z ro
ku na rok cieszą się coraz większą po
pularnością. Imprezy edukacyjne są
skierowane, nie tylko do najmłodszych,
ale również do dorosłych i całych ro
dzin. Na szczególną uwagę zasługuje
nasz Rodzinny Zadaniowy Rajd Rowe
rowy – „Rowerem przez Bagna”. Pod
czas którego uczestnicy, nie tylko po
dziwiają uroki PPN z siodełek rowe
rów, ale dowiadują się o znaczeniu
i ochronie tych terenów. Dysponuje
my 30 rowerami które można u nas
wypożyczyć, aby w sposób aktywny
zwiedzać ciekawe tereny. Kolejnym
ważnym elementem naszej działalno
ści jest działalność wydawnicza. Regu
larnie wydajemy bogato ilustrowanych
materiały edukacyjne w postaci prze
wodników, folderów oraz różnych ga
dżetów opisujących i reklamujących
Park.

Atrakcyjność z punktu widze
nia turystów

Park jest atrakcyjny ze względu na
wybitne walory przyrodnicze (rzadkie
gatunki fauny i flory), tereny słabo
przekształcone przez człowieka. Cisza,
spokój, możliwość indywidualnego ob
cowania z przyrodą, umiarkowana pre
sja turystyczna. Szereg udogodnień po
zwalających poznawać przyrodę (kład
ki prowadzące na bagna, zadaszenia
turystyczne do odpoczynku, wieże wi
dokowe).

Obecność na portalach społecznościowych
Facebook: http://facebook.com/poleski
Pinterest: http://pl.pinterest.com/poleskipn
Instagram: http://instagram.com/poleskipark
Blogspot: http://okiemparkowca.blogspot.com
Wirtualna wycieczka po Parku i interaktywna mapa dostępne na stronie internetowej.
www.poleskipn.pl

Tekst: Marek Tokarzewski
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Poleski Park Narodowy powstał w roku 1990 jako pierwszy Park Narodo
wy w Polsce o charakterze wodnotorfowiskowym. Ze względu na bagienny cha
rakter jest jedną z większych atrakcji w kraju. Bogactwo flory i fauny na tym
terenie jest szczególnie duże.

Występuje tu ok. 200 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych. To właśnie
na terenie PPN znajduje się jedno z ostatnich miejsc na Lubelszczyźnie, gdzie
możemy podziwiać tokujące cietrzewie. Warto wspomnieć o naszym ptaku her
bowym – żurawiu. Jest to najwyższy ptak żyjący w Polsce, o smukłej sylwetce,
zakończonej charakterystycznym pióropuszem. Na terenie Parku, tuż przed
odlotami, ptaki te gromadzą się bardzo licznie, a w szczytowym momencie ich
liczebność dochodzi do prawie trzech tysięcy osobników. Do największych oso
bliwości przyrodniczych, występujących na terenie Parku, należy zaliczyć żół
wie błotne, czyli jedyny występujący w Polsce gatunek żółwia. Populacja tych
gadów na terenie Parku należy największych w kraju. Od wielu lat w Poleskim
Parku Narodowym działa program czynnej ochrony żółwia błotnego, którego
celem jest zwiększenie liczby młodych osobników tego gatunku. Od roku 2002
działa tu Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie jaja z zagrożonych złóż zo
stają doinkubowane, a nowo wyklute żółwiki spędzają ciężki dla nich okres zi
mowy, w komfortowych warunkach. Na naszych szlakach można spotkać wie
le gatunków zwierząt, w tym rzadkich i chronionych, takich jak łoś, bóbr czy wilk.

Polski Klub Ekologiczny

Powstał w 1980 r. w Krakowie w cza
sie pierwszego zrywu Solidarności jako

niezależna organi
zacja ekologiczna
stawiająca sobie za
cel wdrażanie idei
ekorozwoju. Był
pierwszą organiza
cją w bloku państw
socjalistycznych

pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się
traktowaniu środowiska jako dobra ni
czyjego, stanowiącego wartość drugo
rzędną w stosunku do gospodarki kraju.
W następnych latach PKE rozwijał się
w drodze powstawania okręgów i kół.
PKE uczestniczy w międzynarodowym
ruchu ekologicznym – jest członkiem kil
ku organizacji zagranicznych.

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni

Początki działalności sięgają 1981 r.
Jest on organizacją pozarządową pożyt
ku publicznego. Posiada osobowość praw
ną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szere
gach naukowców, praktyków ze środo
wisk inżynieryjnych i humanistycznych
oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach
zespołów problemowych Klubu: ochro
ny przyrody, gospodarki wodnej, gospo
darki odpadami, energii odnawialnej,
rolnictwa ekologicznego, edukacji eko
logicznej i ekoturystyki. Wspieramy wszel
kie działania w regionie, służące przy
wracaniu równowagi ekologicznej w śro
dowisku przyrodniczym, czystości biosfery,
ochronie krajobrazu naturalnego i kul
turowego. Klub podejmuje interwencje
na rzecz przestrzegania prawa w zakre
sie kształtowania, ochrony i restytucji
środowiska i zdrowia ludzi. Poprzez swo
ich ekspertów wspiera inicjatywy lokal

ne mieszkańców na rzecz ochrony śro
dowiska. Wpływa na podniesienie świa
domości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warszta
tów, seminariów, konferencji i publika
cje z zakresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środko
woWschodni współpracuje ze środowi
skami naukowymi wyższych uczelni Lu
blina, Instytutem Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa PIB w Puławach, insty
tucjami państwowymi i samorządowy
mi, organizacjami pozarządowymi i szko
łami. W ramach realizacji naszych celów
współdziała z władzami państwowymi
i samorządowymi. Uczestniczy w konsul
tacjach, opiniowaniu inwestycji i doku
mentów programowych dotyczących stra
tegii ochrony środowiska w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy po
lityki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodni
czego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świa
domości, że jakość życia zależy od racjo
nalnego gospodarowania zasobami na
turalnymi i zachowania równowagi mię
dzy środowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni

ul. Królewska 17/9, 20109 Lublin
tel. 506693379, email: pkelu
blin@wp.pl
Prezes:
dr inż. Mariusz Zarychta
Wiceprezesi:
dr inż. Kazimierz Kęsik,
mgr Czesław Dąbrowski




