Dzień otwarty w Kampinoskim Parku Narodowym
sobota, 4 września 2010 r.

Program
Godz. 10.00
Centrum Edukacji, Izabelin, ul. Tetmajera 38, Budynek Dyrekcji KPN
1. Diaporama.
2. Prezentacja „Nasz sąsiad - Kampinoski Park Narodowy”.
3. Zwiedzanie ekspozycji stałej.
4. Zwiedzanie wystawy.
5. Zwiedzanie Dyrekcji Parku – spotkania z pracownikami:
• Owady, ptaki i inne zwierzaki.
• Czy monitoring to nauka o monitorach?
• Życie po życiu – wizyta w preparatorni.
• Krok za przyrodą – jak aktywnie chronimy przyrodę.
• Uwaga! Pożar! – system ochrony przeciwpożarowej i łączności.
• Kampinoskie włości.
• Wędrówki po szlakach.
• Strażnicy Parku.
• Jak powstaje mapa?
• W „wydawnictwie” Kampinoskiego Parku.
• Co nieco dla moli książkowych.
• Park od zaplecza.
• Wśród teczek (kadrowych).
• Papierkowa robota.
• Kampinoski „hotel”.
6. Film „Z łosiem w herbie”.
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, Granica
(w godzinach od 10.00 do 15.00)
• Zwiedzanie muzeum, zajęcia edukacyjne „Leśne podchody”.
Ośrodek Hodowli Żubrów ,Smardzewice k. Tomaszowa Mazowieckiego
(w godzinach od 10.00 do 15.00)
• Zwiedzanie zagrody pokazowej żubrów.
Wycieczki terenowe prowadzone przez pracowników Parku
(początek każdej wycieczki o godz. 10.00):
1. Polana Opaleń, brama na polanę
• Wycieczka wokół Opalenia w trakcie której, uczestnicy będą mogli
poznać walory Parku w bezpośrednim sąsiedztwie z Warszawą, oraz
dowiedzieć się jaką rolę spełnia Kampinoski Park dla Warszawy.
2. Parking leśny w Truskawiu
• Wycieczka z Truskawia do Karczmiska w trakcie, której uczestnicy
zapoznani zostaną z różnymi sposobami ochrony przyrody i pracą w
KPN.
3. Parking przy szkole w Starej Dąbrowie
• Przejście ścieżką dydaktyczną „Wokół Bieli”.
4. Parking w Roztoce
• Wycieczka po ścieżce dydaktycznej „Doliną Roztoki”.

5. Gospodarstwo szkółkarskie w Julinku
• Prezentacja prac szkółkarskich i gatunków hodowlanych w szkółce.
6. Pętla autobusowa we wsi Palmiry
• Spacer czarnym szlakiem po obszarze ochrony ścisłej „Kaliszki”.
Zapoznanie uczestników z typową roślinnością, światem zwierzęcym
i warunkami abiotycznymi kształtującymi ekosystem lasu na danym
terenie.
Godz. 12.00
Izabelin, ul. Tetmajera 38, baza techniczna, przy budynku Dyrekcji KPN
Prezentacja sprzętu przeciwpożarowego i pokaz akcji gaśniczej.
Godz. 12.00
Centrum Edukacji, Izabelin, ul. Tetmajera 38, Budynek Dyrekcji KPN
1.Diaporama.
2.Prezentacja „Nasz sąsiad - Kampinoski Park Narodowy”.
3.Zwiedzanie ekspozycji stałej.
4.Zwiedzanie wystawy.
5.Zwiedzanie Dyrekcji Parku – spotkania z pracownikami:
• Owady, ptaki i inne zwierzaki.
• Czy monitoring to nauka o monitorach?
• Życie po życiu – wizyta w preparatorni.
• Krok za przyrodą – jak aktywnie chronimy przyrodę.
• Uwaga! Pożar! – system ochrony przeciwpożarowej i łączności.
• Kampinoskie włości.
• Wędrówki po szlakach.
• Strażnicy Parku.
• Jak powstaje mapa?
• W „wydawnictwie” Kampinoskiego Parku.
• Co nieco dla moli książkowych.
• Park od zaplecza.
• Wśród teczek (kadrowych).
• Papierkowa robota.
• Kampinoski „hotel”.
6.Film „Z łosiem w herbie”.
Godz. 14.00
Izabelin, ul. Tetmajera 38, baza techniczna, przy budynku Dyrekcji KPN
Prezentacja sprzętu przeciwpożarowego i pokaz akcji gaśniczej.
Godz. 14.30 – 16.00
Izabelin, ul. Tetmajera 38, Polana Jakubów, przy budynku Dyrekcji KPN
• Spotkanie przy ognisku, poczęstunek.
• Konkursy z nagrodami.
• Pożegnanie.

Dzień otwarty realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Fund uszu Rozwoju Regionalnego

Honorowy Przyjaciel Kampinoskiego Parku Narodowego

