Spacer krajobrazowy nad Gopłem
2017-10-13

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wspólnie z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia oraz Gminą Kruszwica zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału
w spacerze krajobrazowym w ramach obchodów Dnia Krajobrazu 2017 w Gminie Kruszwica.
Spacer odbędzie się 20 października 2017 r. (Dzień Krajobrazu) o godzinie 12:00. Miejsce zbiórki - plac za
Domem Socjalno-Kulturalnym pod zarządem Koła Rolniczego w Grodztwie (świetlica wiejska sołectwa
Grodztwo), przy ul. Nadgoplańskiej 8 w Kruszwicy. Hasło tegorocznego spaceru to "Pejzaż Nadgopla z gęsiną w
tle".
Trasa spaceru będzie wiodła brzegiem jeziora Gopło, ścieżką przyrodniczo-historyczną "Gopło-Mare
Polonorum", pod Mysią Wieżę w Kruszwicy. Długość trasy to ok. 2-2,5 km (w przypadku wyjątkowo
niekorzystnych warunków atmosferycznych trasa zostanie skrócona), a przewidywany czas trwania spaceru to
ok. 1 godzina.
Celem spaceru jest promocja przyrodniczych, kulturowych i historycznych wartości oraz walorów
krajobrazowych Nadgopla oraz przekazanie uczestnikom obchodów Dnia Krajobrazu wiedzy na temat przyrody,
historii i krajobrazu jeziora Gopło, Kruszwicy i okolic. Spacer odbędzie się na Kujawach, w krajobrazie Równiny
Inowrocławskiej, w rynnie jeziora Gopło - na styku krajobrazu przyrodniczego jeziora i krajobrazu kulturowego
miasta Kruszwicy. Trasa spaceru w większości prowadzić będzie w obszarach poddanych ochronie: parku
krajobrazowym Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz obszarach Natura 2000, czyli obszarze specjalnej ochrony
ptaków Ostoja Nadgoplańska PLB040004 i obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Jezioro Gopło PLH040007.
Uczestnicy spacerów na przykładzie krajobrazu Nadgopla poznają informacje na temat celowości ochrony krajobrazu wynikającej z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a
także dowiedzą się o przedmiotach i mechanizmach ochrony obszarów Natura 2000, którymi będzie wiodła trasa spaceru. Poznają też typu krajobrazu, w którym odbywać się będzie
spacer, jego historię, zagrożenia i potrzeby ochrony.
W ramach spaceru, po przybyciu na miejsce docelowe, czyli pod Mysią Wieżę, uczestnicy bezpłatnie wejdą na Wieżę, a w pawilonie pod Wieżą będą mieli okazję spróbować lokalnych
produktów kulinarnych na bazie gęsiny, będące dziedzictwem kulinarnym Nadgopla i Kujaw.
Przed spacerem, o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej sołectwa Grodztwo przy ul. Nadgoplańskiej 8 w Kruszwicy odbędzie się część konferencyjna obchodów pod hasłem "Wszyscy
tworzymy i chronimy rodzimy krajobraz". W ramach tej części zaplanowano następujące wystąpienia:
Regionalny Dyrektory Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dr Maria Dombrowicz opowie o działaniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz ochrony
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim,
Dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy Andrzej Sieradzki wygłosi wykład "Krajobraz historycznego Mare Polonorum a jakość życia mieszkańców Województwa
Kujawsko-Pomorskiego",
Prezes Zarządu Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi Andrzej Klonecki wygłosi wykład "Polska biała gęś - trwały element krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Nadgopla i
Kujaw",
Ryszard Marek Badtke wygłosi wykład "Kapitał społeczny w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Nadgopla i Kujaw".
Obchody Dnia Krajobrazu 2017 w Gminie Kruszwica objęte zostały patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
Zapraszamy!

