Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury zaprasza na

Rykowisko na Dzikich Mazurach 2013

5-6 października 2013
Puszcza Borecka – Folwark Łękuk
Z końcem wakacji Mazury pustoszeją. Kończy się tłumne letnie widowisko z nadjeziornymi plażami i żaglami
w centrum uwagi. Kurtyna opada i… Właśnie wtedy zaczynają się niezwykłe spektakle z aktorami Teatru Natury
w rolach głównych.
Puszcza Borecka, jedna z najdzikszych puszcz Polski, otwiera swe podwoje.
Odsłona pierwsza, czyli gody jeleni zwane rykowiskiem są w stanie wywołać dreszcz emocji u każdego, kto pragnie
poczuć i zrozumieć, jak „bije olbrzymie, zielone serce przyrody”. Miłosne pieśni byków jeleni , głosy wyjących wilków,
klangor tysięcy żurawi gromadzących się na pobliskich zlotowiskach, orły kołujące w powietrzu, ścieżki rysia,
uroczyska łosi, ostoje żubrów – wszystko to potęguje odczucie majestatu dzikiej przyrody. Ten wspaniały naturalny
spektakl jest znany tylko nielicznym – niestety mało kto czuje się zaproszony.
Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury niniejszym śle zaproszenie: Przybywajcie!
Aby poczuć i pokochać Naturę, dotknąć jej niepowtarzalnego piękna – trzeba się w niej zanurzyć i oddać jej swój czas.
Wystarczy jedna noc spędzona w dziewiczym lesie. Każdy, kto choć raz po zmroku w puszczy usłyszy głos ryczących
jeleni, zapamięta tę chwilę do końca życia. To wcale nie takie trudne i dzieje się po sąsiedzku… czasami tuż przy
hotelu na Mazurach, w którym śpimy… i przesypiamy czekającą obok przygodę.
Odsłona druga, czyli puszczańskie grzybobranie Jesienna, wilgotna puszcza rodzi obficie swoje „owoce”. Ale chowa
zazdrośnie ich kapelusze pośród mchów, brązowiejących i złotych liści. To dopiero przygoda! – przechytrzyć naturę
bystrym okiem i instynktem poszukiwacza. Obraz powraca nocą spotęgowany, zaraz po zamknięciu powiek…
Są zatem konkretne powody, aby miłośnicy Mazur właśnie po sezonie odwiedzili tą najdzikszą krainę, by
prawdziwiej ją pokochać.
Dzikie Mazury to obszar w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, najlepiej zachowany
pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowo- historycznym. Partnerstwo Dzikie Mazury za swój cel
stawia sobie zachowanie tej krainy i jej zasobów oraz w oparciu o nie - zrównoważony rozwój.
Impreza Rykowisko będzie cyklicznym wydarzeniem promującym obszar Dzikich Mazur w okresie jesiennym.
Rykowisko to 2-dniowe połączenie prawdziwej przygody w jednej z najdzikszych puszcz Polski, a jednocześnie
jesienny festiwal grzybów. To propozycja dla eksploratorów przyrody, miłośników lasów i szukających przygód.
Wydarzenie społecznie realizują członkowie Partnerstwa Dzikie Mazury.
Na Rykowisku można będzie posłuchać ryku jeleni, poznać dziewiczą puszczę, uczestniczyć w klimatycznych
spotkaniach artystyczno-przyrodniczych, a także powalczyć o miano Mistrza Grzybobrania.

Program:

Sobota 5.10.2013
OTWARCIE I CZĘŚĆ KAMERALNA (Folwark Łękuk)
WSTĘP WOLNY
11:00 otwarcie
11:30 – 16:00 cykl prezentacji, pokazy zdjęć i filmów o jeleniach i z rykowiska, spotkania z twórcami. W programie:
„Jeleń i jego rodzina” - Marek Bogdaszewski
Wykład o historii jelenia na Warmii i Mazurach (dawne Prusy Wschodnie) - Cezary Tryk
Pokaz filmu „Rykowisko” Marcina Krzyżańskiego z serii 100 tysięcy bocianów

Diaporama zdjęć Grzegorza Leśniewskiego, spotkanie z artystą
rykowisko w Bieszczadach + warsztaty fotograficzne dla fotografików

CZĘŚĆ PLENEROWA (Puszcza Borecka) UCZESTNICTWO ODPŁATNE
16:30-18:30 wyjście na rykowisko do Puszczy Boreckiej z Rangersami Dzikich Mazur – grupowe warsztaty
fotograficzne i przyrodnicze
19:00 – 6:30 wieczór i noc w lesie - obserwacje godów jeleni w puszczy
- grupa fotograficzna zaawansowana (max 7 miejsc) – Grzegorz Leśniewski
- grupa fotograficzna (max 10 miejsc) - Maciej Kupczyński
- grupa przyrodnicza zaawansowana (max 10 miejsc) – Andrzej Sulej
- grupa trekingowa rowerowo-piesza, własny rower (max 15 miejsc) – Witosław Wyrobek
Uwaga: wymagane wcześniejsze zgłoszenia na wyprawy do puszczy. Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje, zgłoszenia i regulamin imprezy:
e-mail: dzikie.mazury@onet.pl, tel.600931848, 604522695
osobiście: Folwark Łękuk (Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy)

Uczestnicy wypraw do Puszczy (min. 18 lat) muszą być przygotowani m.in.:
- ubiór maskujący dostosowany do poruszania się w lesie (kolory: brązy, zieleń), podkradania (czołganie itd…)
i aktualnych warunków pogodowych
- brak jakichkolwiek substancji zapachowych (dezodoranty, itp.)
- brak elementów wydających hałas (szeleszczenie, stukanie,itd.)
- wyłączone telefony komórkowe
- sprzęt fotograficzny, lornetka, ew. luneta
- własne wyżywienie (suchy prowiant)
- dla osób, które chcą nocować w Puszczy: prosty, lekki sprzęt do biwakowania w warunkach leśnych

Niedziela 6.10.2013
MISTRZOSTWA DZIKICH MAZUR W GRZYBOBRANIU 2013.
WPISOWE 10zł/ os
Zgłoszone osoby zbierają grzyby w określonym terenie według regulaminu
opartego na zasadach ekologii i poszanowaniu przyrody.
Ocenie podlegają:
- ilość zebranych grzybów, ich jakość (zarobaczenie, stare/młode, czystość),
- przestrzeganie zasad ekologicznych podczas zbioru
- umiejętność poruszania się po lesie według mapy
Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Mistrz Grzybobrania”, a 3 najlepszych specjalne nagrody rzeczowe oraz nagrody
pieniężne złożone ze wszystkich wpłat wpisowych zawodników.
7:00 – 8.00 rejestracja uczestników grzybobrania w Folwarku Łękuk
8:00 – 8:30 przewiezienie uczestników grzybobrania do Puszczy i omówienie regulaminu
8:30 – 11:30 grzybobranie konkursowe w Puszczy Boreckiej
11:30-11:40 powrót na teren Folwarku Łękuk
11:50 – 13:00 ważenie grzybów i ocena wyników uczestników konkursu grzybobrania
13:30 ogłoszenie wyników konkursu grzybobrania i rozdanie nagród
14:00 wspólne gotowanie i degustacja zupy grzybowej
15:00 zakończenie imprezy
Uwaga: wymagane wcześniejsze zgłoszenia na grzybobranie. Ilość miejsc ograniczona.
Uczestnicy muszą mieć min. 18 lat. Udział dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje, zgłoszenia i regulamin grzybobrania:
e-mail: dzikie.mazury@onet.pl, tel.600931848, 604522695
osobiście: Folwark Łękuk (Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy)

Organizator:
Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury

Współorganizatorzy, patronat, sponsorzy:

Nadleśnictwo Borki

