Spacer krajobrazowy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wspólnie z Oddziałem Przyrodniczym Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Zespołem Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w
Kazimierzu Dolnym zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w spacerze
krajobrazowym.

Celem spaceru jest zaprezentowanie form geologicznych związanych z krajobrazem lessowym, historii powstawania wąwozów i głębocznic, a także problemów
związanych z intensywną erozja tej formy skalnej. W trakcie zwiedzania poruszone zostaną także kwestie turystycznego udostępnienia, problemów komunikacji
drogowej i zagospodarowania wąwozów lessowych. Będzie to punkt wyjścia do debaty publicznej ogłoszonej przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, która odbędzie się
późnym popołudniem również 20 października.
W trakcie spaceru zaprezentowane zostaną dwie formy erozyjne wąwóz lessowy „Norowy Dół” i głębocznica drogowa "Korzeniowy Dół”. Pierwsza z nich jest przykładem
nieudanej inwestycji drogowej w silnie urzeźbionym terenie lessowym. Otóż 24 czerwca 1981 r. w efekcie katastrofalnej ulewy (ponad 100 mm opadu w ciągu 70 minut)
niemal cała nowobudowana infrastruktura drogowa uległa zniszczeniu i "spłynęła" do doliny Wisły. Natomiast głębocznica „Korzeniowy Dół” został elementem spaceru z
powodu dyskusyjnej koncepcji Burmistrza Kazimierza, który wystąpił z propozycją utwardzenia podłoża lub też wybrukowania tego obiektu, co kilka miesięcy temu
odbiło się szerokim echem w mediach regionalnych i ogólnopolskich.
Przewodnikiem spaceru będzie dr Andrzej Pawłowski – pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i wieloletni przewodnik mający na koncie liczne
publikacje i wykłady o krajobrazie, geologii i kulturze Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły. Wśród zaproszonych gości wyróżnić należy specjalistów z
Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz przedstawicieli mediów lokalnych i
regionalnych.
Miejsce zbiórki: przy studni na Rynku w Kazimierzu Dolnym.
Termin: 20 października 2017 r.
Zapraszamy serdecznie

-----Spacery krajobrazowe organizowane są w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, święta zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Celem spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub
ewentualnych zagrożeń.
Informacje na temat poszczególnych spacerów krajobrazowych, zawierające temat spaceru, termin, miejsce zbiórki i program zostały zamieszczone w Geoserwisie portalu mapowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Więcej informacji o Dniu Krajobrazu i Spacerach krajobrazowych.

