„FERIE Z PARKAMI” PKGO – TRASA I
Trasa I znajduje się na niebieskim szlaku turystycznym i ciągnie się z Jarnołtówka do rezerwatu „Olszak”
idąc ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną wzdłuż wychodni skalnych na „Karolinkach”
w kierunku „Żabiego Oczka”, a stamtąd na szczyt „Olszaka” i dalej lasem schodząc do drogi asfaltowej
w Pokrzywnej.
Poniżej opisano punkty docelowe (miejsca), w których należy wykonać zadania (opracowane
w formie pytań):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 punkt docelowy . Tablica na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej „ Z Pokrzywnej przez Olszak”
o nazwie Przystanek nr 2 – Karolinki

Pytanie 1
Na tablicy o nazwie Przystanek nr 2 – Karolinki opisano dwa niezwykłe gatunki grzybów, które można
spotkać w tym miejscu. Podaj ich nazwę:
1.……………………………………………………………………… 2. ……………………..…………………………………….

2 punkt docelowy . Tablica: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” Rezerwat Olszak

Pytanie 2
Na tablicy o nazwie Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” Rezerwat Olszak, znajdują się rysunki roślin
objętych ochroną. Jedna z nich to rzadka paproć rosnąca na wychodniach skalnych. Podaj jej nazwę
gatunkową: ……………………………………………………………………………………

3 punkt docelowy: „Żabie Oczko”

Pytanie 3
Przy oczku wodnym w nieczynnym kamieniołomie łupków i piaskowców o nazwie „Żabie oczko”
znajduje się deszczochron. Jego dach porasta roślina nienaczyniowa ………………………………./ podaj
nazwę tej rośliny/.

4 punkt docelowy: „Olszak” (szczyt 453 m n.p.m.)

Pytanie 4
Tabliczka z napisem Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” umieszczona jest na drzewie na
szczycie góry Olszak” (nad tabliczką z nazwą szczytu). Do jakiego drzewa została przytwierdzona
iglastego czy liściastego?
Odp.: …………………………………………….………………………………………….

5 punkt docelowy: Schodząc ze szczytu „Olszak” ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną do drogi
asfaltowej (w Pokrzywnej) na samym jej końcu znajduje się kilka tablic. Na jednej z nich umieszczono
apel do turysty.

Pytanie 5
Dokończ zdanie zgodnie z umieszczonym na tablicy hasłem:
TURYSTO # Zabierz5zLasu
Przyniosłeś pełne ………………………………………………………………… . Las to nie wysypisko śmieci.
/ wpisz brakującą część hasła /

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 4 marca 2022 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 8 marca 2022 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
ZOPK Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

„FERIE Z PARKAMI” GO – TRASA II
Trasa II: Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę”
(ciągnąca się z Pokrzywnej wzdłuż „Bystrego Potoku” i granicy Rezerwatu „Cicha Dolina”
do schroniska „Pod Biskupią Kopą”).
Na w/w trasie znajdują się punkty docelowe i zadania do wykonania (w formie pytań):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 punkt docelowy . „Leśna polana” Dolina Bystrego Potoku

Pytanie 1
Przy Kapliczce polowej rosną drzewa iglaste. Proszę podać ich nazwę ……………..………………

2 punkt docelowy . „Gwarkowa Perć” Dolina Bystrego Potoku

Pytanie 2
Przy „Gwarkowej Perci” (tuż za mostkiem na Bystrym Potoku) obok tablicy o nazwie Przystanek nr 2Gwarkowa Perć, znajduje się słup informacyjny „Szlakiem Legend Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” na
dole którego przytwierdzony jest przyrząd do odbijania stempli (żelazny, podłużny pręt).
Jaki znak powstanie po odbiciu stempla? Odp.: ……………………………………………………………..

3 punkt docelowy: Pierwszy deszczochron na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej „Doliną Bystrego
Potoku na Biskupią Kopę”

Pytanie 3
Na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej „Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę” na pierwszym
deszczochronie umieszczono znak ostrzegawczy dla narciarzy oznaczający „Przeszkodę na szlaku i
obowiązek zatrzymania się. Co to za przeszkoda?
Odp.: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 punkt docelowy: Tablica na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej o nazwie Przystanek nr 3 – Cicha
Dolina

Pytanie 4
Na tablicy o nazwie Przystanek nr 3 – Cicha Dolina, zamieszczono rysunki z gatunkami rzadkich i
chronionych roślin, które porastają podgórski łęg jesionowy. Wymień co najmniej 2 z nich.
Odp.:

1.………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………

5 punkt docelowy: Schronisko PTTK Górski Dom Turysty "Pod Biskupią Kopą" im. Bohdana
Małachowskiego

Pytanie 5
Wchodząc po kamiennych schodach do Schroniska PTTK "Pod Biskupią Kopą", którego strzegą dwaj rycerze
możesz wesprzeć się na drewnianej poręczy. Policz, ile otworów na niej wywiercono (poręcz ta jest po lewej
stronie, stojąc frontem do wejścia bramy)?

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 4 marca 2022 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 8 marca 2022 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
ZOPK Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

„FERIE Z PARKAMI” GO – TRASA III
Trasa III: To ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna: „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach”
na odcinku: Wiadukt kolejowy w Głuchołazach przy Promenadzie spacerowej wzdłuż brzegów Białej
Głuchołaskiej zaczynająca się od Przystanku nr 1 „Żegnalce” i dalej ciągnąca się obok Sztolni Góralskiej
i źródełka „Żegnalce” potem do Przystanku nr 2 „Podkowiec”, następnie do Przystanku nr 3” Złoty
Szlak” i kończy się na Wiszących Skałach przy Kaplicy św. Anny (można wejść także od strony Muszli
koncertowej w Parku Zdrojowym czyli od Przystanku nr 5 na ścieżce przyrodniczo- edukacyjnej PKGO).
Na w/w trasie znajdują się punkty docelowe i zadania do wykonania (w formie pytań):

1 punkt docelowy:
To tablica z napisem Rezerwat przyrody „Las Bukowy” stojąca za wiaduktem kolejowym w
Głuchołazach, znajdująca się przy promenadzie spacerowej, wzdłuż rzeki „Biała Głuchołaska” (parę
metrów dalej ale po przeciwnej stronie deptaka znajduje się Przystanek nr 1: „Żegnalce”. Jest to trasa
przyrodniczo- dydaktyczna „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach i zarazem żółty szlak turystyczny).

Pytanie 1:
Na jednym z drzew buka rosnącym w pobliżu tablicy o nazwie Rezerwat przyrody „Las Bukowy”
namalowano muszlę św. Jakuba (symbol szlaku prowadzącego pielgrzyma do grobu św. Jakuba/
jednego z 12 apostołów Jezusa Chrystusa/ w Santiago de Compostela w Hiszpanii). Jakiego jest koloru
muszla namalowana na drzewie?
Odp.: ………………………………………………………………………………….

2 punkt docelowy: „Żegnalce” na trasie przyrodniczo- dydaktycznej „Przez Górę Chrobrego w
Głuchołazach” w pobliżu „Groty Góralskiej” w Głuchołazach na ul. Andersa.

Pytanie 2:
Jakie zwierzę przedstawione jest na tabliczce wmurowanej w skalną ścianę źródełka „Żegnalce”?
Odp.: …………………………………………………………………………………………………………………

3 punkt docelowy: Przystanek nr 2:” Podkowiec” na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej „Przez Górę
Chrobrego w Głuchołazach” w pobliżu parkingu w Głuchołazach na ul. Andersa, w pobliżu dawnej
sztolni, w której obecnie hibernują nietoperze.

Pytanie 3:
Na tablicy PKGO o nazwie Przystanek nr 2: Podkowiec, umieszczono wizerunki różnych gatunków
nietoperzy, których ostoją są stare sztolnie po eksploatacji złota w Górach Opawskich. Policz, ile z
opisanych na tablicy gatunków nietoperzy zamieszkuje pobliskie sztolnie w okolicy.
Odp.: …………………………………………………………………………………………………………………………..

4 punkt docelowy:
Tablica o nazwie: Przystanek nr 3- Złoty Szlak, na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej „Przez Górę
Chrobrego w Głuchołazach” / w rezerwacie przyrody „Nad Białką”/.

Pytanie 4:
Ok. 6 m od tablicy o nazwie „Przystanek nr 3- Złoty Szlak”, znajduje się sporych rozmiarów pień po
wyciętym świerku. Zmierz jego obwód?
Uwaga! Nie mając przy sobie narzędzi pomiarowych wykorzystaj rozpiętość swoich ramion
przyjmując, że +/_ jest taka sama jak Twój wzrost… albo zrób to takim sposobem jaki znasz!
Odp.: ………………………………………………………………………………………………………………..

5 punkt docelowy: Kaplica św. Anny na „Wiszących Skałach” na Górze Parkowej

Pytanie 5
Na 3 kłódki zamknięta jest żelazna brama wejściowa w głównym portalu kaplicy. Jakiego są koloru?
Odp. : ……………………………………………………………………..………..…

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 4 marca 2022 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 8 marca 2022 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
ZOPK Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

