
  

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
W PRZEMYŚLU



  

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W 

ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

W PRZEMYŚLU



  

Parki administrowane przez Zespół Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu

56.188 ha 9.437 ha 60.561 ha

7.590 ha 16.797 ha



  

Edukacja przyrodnicza

 W siedzibie Zespołu (w pracowni edukacyjnej, 
w sali prelekcyjnej)

 W szkołach i przedszkolach
 Na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych 



  

Edukacja przyrodnicza

Pracownia edukacyjna ZPK w Przemyślu



  

Edukacja przyrodnicza

Edukacja w przedszkolach



  

Edukacja przyrodnicza

Edukacja w szkołach



  

Formy edukacji przyrodniczej 

 Prelekcje, pogadanki, prezentacje
 Warsztaty
 Konkursy
 Gry
 Wycieczki



  

Cykliczne akcje edukacyjne 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski” - etap szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki, ogólnopolski

 Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata” - dla wszystkich 
szkół z terenu podkarpackich parków krajobrazowych, połączona z 
konkursem o charakterze ekologicznym

 Lokalna Akcja „Sprzątanie Świata” - z wybraną szkołą 
(sprzątanie terenu miejscowości, w której znajduje się szkoła, konkurs 
przyrodniczo-ekologiczny) 

 Konkurs poezji przyrodniczej „Poeta przyrodniczy”
 Wiosenny Rajd Ekologa
 Wiosenny Plener Malarski



  

Cykliczne akcje edukacyjne 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 Konkurs fotograficzny „Krajobraz marzeń”
 Konkurs na przyrodniczą ozdobę/kartkę 

bożonarodzeniową



  

Cele konkursów przyrodniczych

 Skłonienie do wyjścia z domu, aktywnego  obcowania 
z przyrodą, zapoznania się z otaczającym krajobrazem 
(konkurs fotograficzny, plener malarski, rajd ekologa)

 Zachęcenie do poznania historii regionu, zabytków 
kulturowych, gatunków roślin i zwierząt, form ochrony 
przyrody (konkurs poezji przyrodniczej „Poeta Przyrodniczy”, 
konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”)

 Kontakt z surowcami naturalnymi i ich zbiór (konkurs na 
ozdobę/kartkę bożonarodzeniową, konkurs z wykorzystaniem 
surowców wtórnych w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie 
Świata”)



  

Ogólnopolski konkurs 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”



  

Konkurs poezji przyrodniczej 
„Poeta przyrodniczy”

Konkurs dla młodzieży szkolnej 
             i osób dorosłych



  

Wiosenny Plener Malarski



  

Konkurs fotograficzny
„Krajobraz marzeń”



  

Konkurs na przyrodniczą ozdobę/kartkę 
bożonarodzeniową



  

Nagrody w konkursach mają zachęcać do...

- poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przyrody, 
ekologii, kultury regionu (książki o tematyce 
przyrodniczej, turystycznej, podróżniczej, przewodniki, 
atlasy)

- segregacji śmieci (szkoły otrzymują pojemniki do 
segregacji odpadów)

- aktywnego wypoczynku (asortyment turystyczny: 
śpiwory, namioty, kijki nordic walking, plecaki; asortyment 
sportowy: deskorolki, hulajnogi, piłki, paletki) 



  

Cele akcji przyrodniczych

 Wzbudzenie odpowiedzialności za otaczające 
środowisko w myśl zasady „skoro sam 
posprzątałem to nie będę więcej śmiecił” 
(Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata”, 
Lokalna Akcja „Sprzątanie Świata”)

 Bezpośrednie obcowanie z przyrodą, wspólne 
poszukiwanie śladów nadchodzącej wiosny, 
aktywny wypoczynek na łonie natury, 
propagowanie turystyki (Rajd Ekologa)



  

Ogólnopolska Akcja 
„Sprzątanie Świata” 

- Akcja organizowana 
  wspólnie z UM w 
  Rzeszowie

- część dyskusyjna

- wręczenie nagród     
  zwycięzcom eko  
  konkursu

- sprzątanie 
  miejscowości

- poczęstunek

- konkursy 
  przyrodnicze



  

Ogólnopolska Akcja 
„Sprzątanie Świata” 

Przykładowe prace 
przysłane na 
konkurs 
organizowany 
w ramach Akcji 
„Sprzątanie Świata”, 
wykonane z 
surowców 
naturalnych lub 
wtórnych



  

Lokalna Akcja 
„Sprzątanie Świata” 

- wspólne    
  sprzątanie

- konkurs 
  przyrodniczy

- poczęstunek



  

Lokalna Akcja 
„Sprzątanie Świata” 



  

Wiosenny Rajd Ekologa

- wspólne przejście wybraną ścieżką dydaktyczną
- poszukiwanie oznak wiosny
- konkursy przyrodnicze
- ognisko/poczęstunek



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

 Ścieżka „DOLINA HOŁUBLI”

 Ścieżka "WINNE-PODBUKOWINA"

 Ścieżka "BUKOWY LAS"

 Ścieżka "KRĘPAK" 

 Ścieżka "HORYNIEC - NOWINY HORYNIECKIE"

 Ścieżka "KOPANINY"

 Ścieżka "KOBYLE JEZIORO"

 Ścieżka "POLANKI"

 Ścieżka "DRZEWA PARKU PODWORSKIEGO W JURECZKOWEJ"

 Ścieżka "NA GÓRZE SOBIEŃ"

 Ścieżka "DO RALLA"

 Ścieżka "ZA NIWĄ"

 Ścieżka "KALWARIA PACŁAWSKA"

 Szkolny Szlak Turystyczny "BOHYNIE"



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Modernizacja ścieżki „WINNE PODBUKOWINA”

Organizatorzy: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przy współudziale 
pracowników Urzędu Gminy Dubiecko. Środki na odnowienie oraz unowocześnienie 
ścieżki zostały pozyskane przez tut. Zespół z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Promocja turystki podczas jarmarków turystycznych i imprez okolicznościowych

- udzielanie 
informacji z zakresu 
ochrony przyrody 

- udostępnianie 
materiałów: 
przewodników, map, 
folderów

- przyrodnicza 
ekspozycja



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Przewodnictwo na ścieżkach

- Wędrówka Harcerzy i Ekologów ścieżką edukacyjno-przyrodniczą "Orli Kamień" w Sanoku



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Problemy w obszarze prowadzonej działalności turystycznej

 utrudnienia z organizacją transportu przez szkoły, brak możliwości dojazdu na ścieżkę       
(brak finansów na wynajęcie środka transportu)

brak możliwości organizacji transportu przez ZPK w Przemyślu

 problemy z utrzymaniem ścieżki (koszenie, renowacje), utrudniona współpraca z gminami 
(brak finansów)



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Ścieżka „KOBYLE JEZIORO” w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Ścieżka „POLANKI” w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych



  

Turystyka w Zespole Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu

Ścieżka „BUKOWY LAS” w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej



  

Dziękuję za uwagę
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