„FERIE Z PARKAMI” GO – TRASA I
Trasa I: Niebieski szlak ciągnący się w Rezerwacie „Olszak” wzdłuż Doliny Złotego Potoku (idąc
ścieżką przyrodniczo-turystyczną od „Żabiego Oczka” w kierunku Jarnołtówka do „Karolinek”
przez Krzyżówkę, Sierocą Skałę” i Kazalnicę).
Na w/w trasie znajdują się punkty docelowe i zadania do wykonania (w formie pytań):
Miejsce: „Żabie Oczko”
Pytanie 1
Za tablicą informacyjną: „Żabie Oczko” znajduje się drzewo z umieszczonymi na nim
tabliczkami PTTK. Jaki to gatunek drzewa? ……………………………………………………………………………
Miejsce: „Krzyżówka”
Pytanie 2
Na tablicy: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” Rezerwat Olszak umieszczono zdjęcia 4
gatunków roślin chronionych. Podaj nazwę jednego z nich. ……………………………………………………
Miejsce: na ścieżce między „Krzyżówką” a „Kazalnicą”
Pytanie 3
Na tablicy: Rezerwat przyrody Olszak wymieniono 8 rzeczy (za pomocą piktogramów), których
zabrania się na terenie rezerwatu. Proszę wymienić jedną z nich. ……………………………………………
Miejsce: „Sieroca Skała”
Pytanie 4
Stojąc przed tabliczką z napisem: „Sieroca Skała” spójrz w prawą stronę na najbliższe drzewo.
Zawieszony jest na nim metalowy przedmiot. Co wisi na drzewie? …………………………………………
Miejsce: na ścieżce prowadzącej z „Kazalnicy” do Jarnołtówka
Pytanie 5
Przy drogowskazie umieszczonym na drzewie z napisem: Krzyżowa, Kazalnica, Jarnołtówek,
znajduje się inny drewniany drogowskaz z wyrzeźbionym napisem: „Karolinki”. Jakimi
kolorami pomalowane są litery w jego nazwie? …………………………………………………………..…………

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 17 stycznia 2021 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
PK „Góry Opawskie” Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

„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”).
Na w/w trasie znajdują się punkty docelowe i zadania do wykonania (w formie pytań):
Miejsce: „Leśna Polana”
Pytanie 1
Przy Polowej Kapliczce znajduje się rzeźba „Matki Boskiej Cichej Doliny”. Jakie dary od
wiernych składane są przy jej wizerunku? Proszę wymienić jedną rzeczy. ……………..………………
Miejsce: Dawne wyrobisko „Gwarkowa Perć”
Pytanie 2
Jaka jest odległość miedzy pierwszym a drugim szczeblem metalowej drabiny zamontowanej
na ścianie wyrobiska (podaj wymiar w centymetrach). ……………………………………………………
Miejsce: „Gwarkowa Perć”. Przy tablicy informacyjnej: Przystanek nr 2.
Pytanie 3
Na prawym drewnianym stelażu, pod tablicą informacyjną o nazwie Przystanek nr 2:
Gwarkowa Perć, naklejony jest znaczek z nazwą pasma Sudetów. Proszę podać tą nazwę?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce: Rezerwat „Cicha Dolina”, przy kładce prowadzącej na lewy brzeg „Bystrego Potoku”
w pobliżu deszczochronu.
Pytanie 4
Za mostkiem wzdłuż brzegów strumienia, znajduje się siedlisko rośliny objętej częściową
ochroną. Na zimę usychają jej liście płonne, natomiast zostają brunatne liście zarodnikowe,
które swoim kształtem przypominają pióra. Proszę podać nazwę gatunkową tej rośliny.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce: W pobliżu tablicy informacyjnej nr 4: Kamienny Most
Pytanie 5
Na odcinku leśnej drogi Kamienny Most, wzdłuż górskiego potoku rozciąga się szpaler
najwyższych na tym terenie, zimozielonych drzew szpilkowych, szczególnie wyróżniających się
w zimowym krajobrazie. Jaki to rodzaj drzewa? ………………………………………………………………………

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 17 stycznia 2021 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
PK „Góry Opawskie” Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

„FERIE Z PARKAMI” GO – TRASA III
Trasa III: Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna: „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach” na
odcinku: Wiadukt kolejowy w Głuchołazach przy Promenadzie spacerowej wzdłuż brzegów
Białej Głuchołaskiej- Grota Górników – Rezerwat „Las Bukowy”- Kaplica św. Anny na
Wiszących Skałach”- „Droga Krzyżowa” na Górze Parkowej (Chrobrego).
Na w/w trasie znajdują się punkty docelowe i zadania do wykonania (w formie pytań):
Miejsce: „Wiadukt kolejowy” w Głuchołazach znajdujący się nad Promenadą spacerową” przy
Rezerwacie „Las Bukowy”
Pytanie 1
Spośród wszystkich znaków turystycznych (symboli) umieszczonych na ścianie wiaduktu
kolejowego wymień jeden. ………………………………………………………………………
Miejsce: Parking dla samochodów przy Źródełku „Żegnalce” w pobliżu tablicy informacyjnej:
Przystanek nr 2: Podkowiec.
Pytanie 2
Jakie wymiary ma drewniana ława stojąca przy tablicy z napisem Park Krajobrazowy Góry
Opawskie. (Proszę podać szerokość i wysokość podstawy blatu w cm). ……………………………….…
Miejsce: Kaplica św. Anny na „Wiszących Skałach” na Górze Parkowej
Pytanie 3
Na ile kłódek zamknięta jest żelazna brama wejściowa w głównym portalu kaplicy? ………..…
Miejsce: Deszczochron znajdujący się na skrzyżowaniu dróg (szlaku niebieskiego i Świńskiej
Drogi) w pobliżu tablicy informacyjnej: Przystanek nr 4. Góra Parkowa
Pytanie 4
Jakimi „darami lasu” został przystrojony deszczochron? …………………………………………………
Miejsce: Przy „Drodze Krzyżowej” (stacja drogi krzyżowej „Pan Jezus skazany na śmierć”) w
lesie bukowym.
Pytanie 5
Co przedstawia drewniana rzeźba umieszczona na skraju lasu bukowego w pobliżu stacji drogi
krzyżowej (po przeciwległej stronie drogi)? ……………………………………………………………………

Odpowiedzi na pytania prosimy wpisać do Załącznika nr 1 lub 1A i wysłać:
do 17 stycznia 2021 na e-mail: konkurs.zopk@gmail.com z dopiskiem: FERIE Z PARKAMI GO
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK:
PK „Góry Opawskie” Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek

