Екологічні стежки

«Дніпровські крутосхили»
Протяжність – 3 км,
тривалість – 2 години.
Нитка
маршруту:
кам’яний виступ –
джерело «Рибацьке»
- узбережжя Каховського водосховища - джерело «Грушки» скелянські штольні - оглядовий майданчик.
Стежка являє собою огляд рослинних угруповань, ландшафтів та історичних пам'яток.
В межах екологічної стежки «Крутосхили Каховського водосховища» зустрічаються рослини та
тварини занесені до Червоної книги України.

«Першоцвіти»
Протяжність – 2 км, тривалість – 2 години.
Стежка використовується в період з березня
по травень. Стежка проходить по схилам балок
урочища «Великий Луг». Проходячи стежкою можна розглянути формації ранньоквітучих рослин
занесених до Червоної Книги України та до регіонального червоного списку Запорізької області.

Маршрут проходить по урочищу Сім маків та
по степовій ділянці Бабa. «Сім маків» є історичною пам’яткою
місцевого значення, а також
місцем легендарних подій.

Еколого-туристичні маршрути

«Скелянські штольні»
Протяжність маршруту 2 км, тривалість 1-1,5 години. Маршрут починається на оглядовому майданчику, з якого відкривається вид на балки та
яри, а також на архіпелаг «Великі та Малі Кучугури». Далі маршрут проходить біля вапнякових печер «Скелянські штольні». Печери –
третинні виходи Сарматського моря, розробка
яких почалася в кінці 19 століття.
Потім стежка проходить повз узбережжя
Каховського водосховища та закінчується біля
джерела «Козацьке».

«Парк Дружба»
«Сім маяків»
Протяжність 4 км. Час проходження – 1,5-2
години. Нитка маршруту: вапнякові печери – карстові воронки – старий дуб – джерело «Сім Маяків»
– узбережжя Каховського водосховища.

Маршрут являє собою оглядову екскурсію
по ландшафтному парку, під час якої розглядаються колекції деревних та чагарникових
порід, привезених з різних куточків України та
Росії; а також паркові ландшафти 1961 – 1964
року створення.

«Парк Дружба». Протяжність 1,5 км. Час
проходження – 1-1,5 години. Маршрут проходить по алеям парку. Нитка маршруту: кленова алея – тополина алея – березова алея – яблунева алея.

«Крутосхили Каховського
водосховища»
Протяжність маршруту 2 км, тривалість 1 – 1,5
год. Нитка маршруту: оглядовий майданчик –
узбережжя Каховського водосховища – мис
Грушки – джерело «Козацьке».
Закінчується маршрут козацьким джерелом – місцем спогадів про минулі роки, про
козаків, які мешкали в цих краях.

Ми раді вітати Вас в
Національному природному парку
«Великий Луг»

«Дно Понтійського моря»
Протяжність маршруту 1,5 км, тривалість
1-1,5 години. Маршрут прямує через: краєзнавчий музей м. Дніпрорудного, пам’ятник загиблим воїнам, яр, узбережжя Каховського водосховища, ґрунтовий виступ.
На маршруті можна познайомиться з історією Понтійського моря та легендами, які
пов’язані з цим місцем; а також з рослинністю
та тваринним світом цієї території.

Наша адреса:
Запорізька обл..
Василівський р-н.
м. Дніпрорудне
вул. .Зелена 3
тел: (06175)6-65-78
e-mail: grandmeadow@ukrpost.ua
grandmeadow@i.ua
http://www.grandmeadow.org.ua
Наші сторінки є в мережах
ВКонтакте та Facebook

\

Замовляйте екскурсії
за телефоном:
(06175) 6-65-78

«Шляхом пращурів»
Протяжність маршруту 2,2 км, тривалість 1,5-2 години.
Нитка маршруту: курганний
могильник – науково-дослідний розсадник Парку – козацькі поховання –
мальовничі балки та яри – узбережжя Каховського водосховища – джерело «Грушки».
На території маршруту знаходяться різні цікаві історичні, та археологічні пам’ятки,
а також зростають різноманітні степові трави
та чагарники.

Правила поведінки на стежках
НПП «Великий Луг»











Забороняється:
відхилятися від маршруту, походу;
курити та смітити, розпалювати вогнища;
рвати квіти та пошкоджувати дерева;
руйнувати гнізда птахів;
робити написи на деревах.
Дозволяється:
проводити спостереження за явищами природи;
фотографувати об’єкти природи;
насолоджуватися красою природи!

