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Przeczytaj relację uczestniczki z obozu ekologicznego na obszarze Nietoperek:
Batman forever!
Krwiopijcy, inkarnacje diabła wkręcające się we włosy – mity o nietoperzach obalone! Ich oblicze poznali studenci penetrujący największe zimowisko nietoperzy w Europie Środkowej podczas
obozu ekologicznego na obszarze Natura 2000, w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Złap Równowagę, Odkryj Naturę.

W objęciach Chrystusa
Droga na bezpłatny obóz ekologiczno – survivalowy na obszarze Natura 2000 Nietoperek wiodła przez Świebodzin. Gigantyczna ﬁgura Chrystusa witała czekających na zbiórkę studentów, którzy
przez cztery dni zgłębiali mroki przeszłości i życie rękoskrzydłych. Dalsza trasa prowadziła przez Lubrzę, Boryszyn i Międzyrzecz w województwie lubuskim.

Survivalowe koty za płoty
Przybyli studenci obawiali się survivalowego aspektu obozu. Bardziej jednak liczyła się chęć eksploracji i otwartość umysłu. Uczestnikami byli studenci różniący się kierunkiem studiów i
zainteresowaniami. Większość stanowili adepci biologii lub ochrony środowiska, ale i humaniści znaleźli swoje miejsce. Połączył ich głód poznania oraz współistnienie z przyrodą. Integrację
zapewnił opiekun, absolwent warszawskiej AWF – Karol Wałowski. Zaś solidną dawkę adrenaliny dostarczył nocny bieg na orientację. Plan trasy i szkolenie nawigacji GPS przeprowadził żołnierz
Oddziału Specjalnego ŻW – Mariusz Piórkowski. Las nocą, pokonywanie pajęczyn i stromych skarp – to nowe oblicze Natury.

W poszukiwaniu Myotis myotis
Głównym celem obozu było poznanie obszaru Natura 2000 Nietoperek i jego mieszkańców. Studentów zaczarował dr Tomasz Kokurewicz – chiropterolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu – który wdrażał ich w tajniki życia nietoperzy. Echolokacja, hibernacja, torpor – to już nie hasła z krzyżówek, ale praktyczne pojęcia. Fachowość dr Tomasza pozwoliła na zdobycie
wiedzy bez wysiłku i pogłębienie świadomości ekologicznej.

Niemieckie bunkry – MRU i Pętla Boryszyńska
Życie nietoperzy przybliżyły wyprawy w teren. Studenci zwiedzili fortyﬁkacje militarne – bunkry międzyrzeckie i boryszyńskie – które są siedliskiem nietoperzy. Prócz zagadnień biologicznych,
doświadczeni przewodnicy odkryli przed obozowiczami fragment podziemnej historii. Było to okazją do poznania subkultury bunkrowców i założeń wojennych.

Natura to my
Synergia studentów różnych wydziałów sprzyjała dobrej atmosferze obozu. Dziewicze łono przyrody i bunkry były doskonałym miejscem wymiany doświadczeń oraz elementem kampanii
edukacyjnej w zakresie obszarów chronionych w Polsce. Efektem wyjazdu było stworzenie projektu nocnej ścieżki dydaktycznej. Niezapomniane wrażenia, wiedza zdobyta w praktyce, urokliwe
zakątki kraju i cenne znajomości – to główne korzyści z obozów Natura 2000. Bez ponoszenia kosztów dajemy to, co najlepsze naszej przyrodzie – opiekę i zainteresowanie.
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