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RELACJA Z PRZYRODNICZEGO TREKKINGU Z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ

W dniu 10.09.2022 roku w Lasach Janowskich odbył się Przyrodniczy trekking z Nelą
Małą Reporterką. Przyrodnicy z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Ostoi
Konika Biłgorajskiego przybliżyli uczestnikom trekkingu bogactwo przyrodnicze
Lubelszczyzny. Wróćmy wspólnie do tych cudownych chwil dzięki relacji przygotowanej
przez samych przyrodników: „Wydarzenie rozpoczął wykład naszego kolegi Krzysztofa
Wojciechowskiego “Opowieści ornitologiczne z województwa lubelskiego”. Młodzi uczest-
nicy
z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o ptakach, które możemy spotkać podczas
wędrówek po lesie, wykazali się też olbrzymią wiedzą ze znajomości tych gatunków.”
Chcecie posłuchać dźwięków ptaków, które można spotkać na Lubelszczyźnie: (do wkleje-
nia
prezentacja multimedialna)
„Kolejnym prelegentem była Nela Mała Reporterka, która opowiadała o dźwiękach Lasów
Janowskich. Wykład spotkał się z entuzjastycznym odbiorem uczestników. Nie zabrakło
też czasu na wspólne zdjęcia i autografy.
Dla tych, którzy zdobyli autograf Neli czekali pracownicy ZLPK w namiotach, w których
dzieci mogły spróbować swoich sił w grach i zabawach przyrodniczych. Tu także okazało
się że są bardzo dobrze przygotowani i żadne z zadań nie stanowiło dla nich problemu.
Deszcz nie odstraszył nawet tych najmłodszych (maluszek miał niespełna rok) i wraz z
przewodnikami którymi byli edukatorzy ZLPK wyruszyliśmy na ścieżkę przyrodniczą w
rezerwacie Szklarnia.
Rezerwat Szklarnia - powierzchnia 278 ha, leśno-florystyczny z borami sosnowo jodłowymi
domieszką świerka, buka, dębu i olszy.
Na odcinku ok 4,5 km można było zapoznać się z fauną i florą Lasów Janowskich. Najbar-
dziej
spostrzegawczy uczestnicy wypatrzyli na trasie tropy wilka.
Na trasie można było zobaczyć bór sosnowo jodłowy, liczne mrowiska mrówki rudnicy
i szereg gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej m. in. widłak jałowcowaty.
Dzięki obecności chronionych gatunków roślin i grzybów czy też drzew pomnikowych
możliwe było zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody.
Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.”

Na koniec zdjęcia z trekkingu.


