„Ferie z Parkami” SPK - TRASA I Dąbrówka Łubniańska (pyt. 1-5)

Legenda
trasa przejścia

kapliczki

śródleśne oczko wodne

wydma

parking

zadania

Przebieg trasy: Po zaparkowaniu na parkingu wchodzimy do lasu drogą oznaczoną niebieskim szlakiem. Pierwsze
zadanie znajduje się zaraz po wejściu przy pierwszym drzewie oznaczonym znakiem niebieskiego szlaku. Po
rozwiązaniu zadania wędrujemy dalej tą drogą aż dojdziemy do wydmy. Po rozwiązaniu zadania idziemy dalej drogą z
oznaczeniem niebieskiego szlaku docierając do kapliczki Studzionka. Wykonujemy zadanie i przemieszczamy się dalej
tą samą drogą przy szlaku do skrzyżowania z drogą betonową. Skręcamy w prawo w betonową drogę. Docieramy do
skrzyżowania z oznaczeniami dróg pożarowych i tam skręcamy w prawo w dróżkę leśną. Po przejściu krótkiego odcinka
natkniemy się na śródleśne oczko wodne widoczne po prawo od dróżki, którą idziemy. Wykonujemy zadanie, wracamy
na dróżkę leśną i idąc dalej dojdziemy do wydmy. Wracamy na parking tą samą trasą, którą przyszliśmy.

Zadania i pytania na trasie:
Miejsce 1: Pierwsze drzewo od wejścia z Parkingu z oznaczeniem niebieskiego szlaku)
Pytanie 1: Stoisz przy drzewie z pierwszym oznaczeniem niebieskiego szlaku od wejścia z parkingu. Po drugiej stronie
ścieżki rośnie drzewo, którego pień rozgałęzia się na kształt litery V. Rozpoznaj jaki to gatunek?
Miejsce 2: Wydma
Pytanie 2: Szyszki z jakiego drzewa można znaleźć na piasku wydmy?
Miejsce 3: Kapliczka Studzionka
Pytanie 3: Ile figurek Matki Boskiej znajduje się w kapliczce?
Miejsce 4: Skrzyżowanie dróg pożarowych
Pytanie 4: W lasach wytycza się i utwardza drogi pożarowe dla ułatwienia dojazdu wozom straży pożarnej podczas
pożaru lasu. Jakie numery mają drogi pożarowe na skrzyżowaniu przy, którym stoisz?
Miejsce 5: Śródleśne oczko wodne
Pytanie 5: Brzeg i dno tego małego zbiornika porastają rośliny tworzące zielony dywan. Co to za rośliny?
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 SPK
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK: Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

„Ferie z Parkami” SPK - TRASA II Murów – Zagwiździe (pyt. 6-10)

Legenda
trasa przejścia

szlak czerwony

ścieżka przyrodnicza

grodzisko

parking

miejsca

Przebieg trasy: Zadania rozpoczynamy przy Grodzisku, do którego prowadzi czerwony szlak turystyczny i ścieżka
przyrodnicza. (Osoby podróżujące samochodem mogą zatrzymać się na parkingu przy Dino w Murowie i przejść
szlakiem/ścieżką do grodziska). Pierwsze zadanie wymaga wejścia na grodzisko. Po jego wykonaniu udajemy się drogą
przez las wzdłuż szlaku i ścieżki. Po drodze natkniemy się na tablice edukacyjne PILCHOWATE i LAS LIŚCIASTY, przy
których należy wykonać zadania. Do kolejnej tablicy RZEKA trzeba przejść drogą którą idziemy do skraju lasu, wyjść z
lasu w lewo i przejść przez łąkę w kierunku Budkowiczanki (tablica jest widoczna ze ścieżki/szlaku w lesie). Po
rozwiązaniu zadania 9 przemieszczamy się wzdłuż brzegu rzeki do budynków Huty w Zagwiździu. Tam wykonujemy
ostatnie zadanie. Powrót tą samą drogą.
PYTANIA:
Miejsce 6 - GRODZISKO
6. Po wejściu na szczyt grodziska znajdź zielone rośliny rosnące przy szczycie po jego zachodniej stronie.
Kłącza tych roślin były kiedyś wykorzystywane w medycynie ludowej jako lekarstwo. Jak nazywają się te
rośliny? Podpowiedź znajdziesz na tablicy edukacyjnej obok grodziska.
Miejsce 7 - Tablica PILCHOWATE
7. W pobliżu tablicy o PILCHOWATYCH rosną drzewa których orzeszki są chętnie zjadane przez popielice. Jakie
to drzewa? Podpowiedź znajdziesz na tablicy edukacyjnej.
Miejsce 8 -Tablica LAS LIŚCIASTY
8. Jaka pasożytnicza roślina pojawia się na wiosnę w runie tutejszego lasu? Podpowiedź znajdziesz na tablicy
edukacyjnej LAS LIŚCIASTY.
Miejsce 9 - Tablica RZEKA
9. Stojąc przodem do tablicy po jej prawej stronie zauważysz rozłożystą wierzbę z nadgryzioną przez bobry
korą. W którą stronę świata pochyla się to drzewo? Północ, południe, wschód czy zachód?
Miejsce 10 - Huta w Zagwiździu
10. Z ilu budynków składa się kompleks budynków huty przy, którym się znajdujesz?
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 SPK
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK: Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

„Ferie z Parkami” SPK - TRASA III - Park w Pokoju cz.1 (pyt. 11-15)
Legenda

trasa przejścia
ścieżka przyrodnicza

zadania
pomniki
ruiny

Sosna wejmutka

Przebieg trasy: Zwiedzanie parku w Pokoju rozpoczynamy wejściem od ulicy Wolności. Przemieszczamy się
do pierwszego punktu z zadaniem – głazu narzutowego z podobizną księżnej Matyldy von Württemberg. Po
wykonaniu zadania przechodzimy w kierunku ruin herbaciarni, gdzie rozwiązujemy kolejną zagadkę. Dalej
kierujemy się do pomnika śpiącego lwa, gdzie czeka następna zagadka. Ostatni punkt znajduje się na trasie
ścieżki, którą wędrujemy. Jest to tablica Tulipanowiec amerykański. Ok. 50 metrów dalej na skrzyżowaniu
ścieżek skręcamy w lewo, kierując swe kroki do najstarszej sosny wejmutki w Polsce – pomnika przyrody.
Zadania zostały wykonane i możemy wracać ścieżką w kierunku wyjścia z parku. Jeżeli mamy czas i siły warto
udać się na poszukiwania jeszcze innych ciekawych miejsc ukrytych w parku.
Pytania na następnej stronie →

„Ferie z Parkami” SPK - TRASA III - Park w Pokoju cz.2
PYTANIA:
Miejsce 11 - Frindlingsblock, czyli głaz z podobizną księżnej
11. Pod stalowym medalionem z popiersiem księżnej Matyldy von Württemberg umieszczonym na
głazie narzutowym widnieje napis „DIE DANKBAREN CARLSRUHER”. Na czym jest wykonany ten
napis?
Miejsce 12 - Salon wodny - herbaciarnia
12. Ile otworów okiennych i drzwiowych ma ruina tzw. herbaciarni znajdująca się na kamiennym
pagórku?
Miejsce 13 - Śpiący lew
13. Wokół pomnika śpiącego lwa rosną rośliny o zimozielonych liściach. Ich opis można znaleźć na
tablicy obok pomnika. Jak nazywają się te rośliny?
Miejsce 14 - Świątynia Wilhelma Eugena
14. Ile medali na piersi ma popiersie Księcia Wilhelma Eugena?
Zadanie 15 - Tablica Tulipanowiec amerykański
15. Jak brzmi drugie zdanie umieszczone na tablicy Tulipanowiec amerykański?

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 SPK
lub do 22.01.2020 pocztą tradycyjną na adres ZOPK: Stobrawski PK, Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

