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W Siewierzu powstała ścieżka dydaktyczna

  W październiku bieżącego roku na terenie Gminy Siewierz powstała ścieżka dydaktyczna. Tworzy ją 10 tablic edukacyjnych opisujących
walory przyrodnicze naszej gminy. Tablice o wymiarach 120x80 cm wykonano z PCV z wyklejoną na wierzchu drukowaną grafiką. Wykonawcą
tablic jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INDEX” z Częstochowy. Środki na budowę i montaż tablic w wysokości 3600 zł
Gmina Siewierz pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ścieżka o długości około 1,5 km
zlokalizowana wokół Zamku Biskupów Krakowskich rozpoczyna swój bieg na błoniach nieopodal zamku. Trasa wędrówki przebiega następnie
wzdłuż rzeki Przemszy, zatacza łuk wokół zamku prowadząc w kierunku terenów leśnych gdzie zlokalizowane są ostatnie 3 tablice edukacyjne.
Wycieczkę rozpoczyna tablica informacyjna (nr 1) opisująca podstawowe zasady zachowania się w lesie. Kolejne tablice przedstawiają:

2. Meandry, czyli zakola,
3. Łąkę i rośliny występujące nad rzeką,
4. Rzekę Przemszę,
5. Zamek w Siewierzu,
6. Płazy,
7. Zwierzęta żyjące nad rzeką,
8. Strukturę warstwową lasu,
9. Zwierzęta żyjące w lesie,
10. Funkcje lasu.

  Celem ścieżki jest edukacja poprzez obserwację roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, jak również dotarcie z informacją o środowisku
przyrodniczym naszej gminy do jak najszerszego grona zwiedzających poprzez spacer i wypoczynek na wolnym powietrzu oraz pogłębienie
wiedzy o środowisku przyrodniczym. Podczas wędrówki możemy zaobserwować meandry występujące na rzece Przemszy, dowiedzieć się jakie
funkcje spełnia las, a także poznać jego strukturę, jak również zaznajomić się z historią powstania Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu.
  Ścieżka ta adresowana jest  przede wszystkim do uczniów i  nauczycieli  wszystkich szczebli  edukacji,  a także mieszkańców i  turystów
zainteresowanych walorami przyrodniczymi naszej gminy.

http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/480.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/480-1.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/480-2.jpg')


Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


