PARK KRAJOBRAZOWY
WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
Szanowni turyści !
Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą formę indywidualnej
aktywności turystycznej pozwalającej poznać przyrodniczokrajobrazowe i kulturowo-historyczne walory obiektów znajdujących
się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Zabawa polega na pojechaniu w teren z przygotowaną przez nas kartą
zadań, odszukaniu miejsc zaznaczonych na mapie i odpowiedzi na
zadane pytanie. Odpowiedzi na pytania zamieszczamy na specjalnie
przygotowanej przez nas karcie odpowiedzi, a po uzupełnieniu
przesyłamy skan lub zdjęcie karty pod adres: pkwl@parkilodzkie.pl
Ciekawe miejsca na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich, w których uzyskacie odpowiedzi na przygotowane przez
nas pytania zostały zaznaczone na poniższej mapie.
Mamy nadzieje, że spodoba Wam się taka forma aktywności, a za
nadesłane do nas prawidłowe odpowiedzi przyznawane będą miłe
niespodzianki.
Zachęcamy do udziału w zabawie !

1. Kapliczki w Łagiewnikach.
Na terenie Lasu Łagiewnickiego
znajdują się dwie drewniane
kaplice: św. Rocha i św. Sebastiana oraz św. Antoniego.
Kapliczki te uznawane są za
najstarsze zabytki na terenie Łodzi.
Kapliczki w Łagiewnikach
W kaplicy św. Antoniego znajduje
się źródło uważane przez niektórych za cudowne.
Zadania:
a) Sprawdź czy szerokość drzwi do
kapliczki św. Antoniego jest taka
sama jak szerokość drzwi do
kapliczki św. Rocha (do wykonania
zadania pomocna może być miarka,
lub cokolwiek co znajdzie się pod
Wizerunki świętych na obrazach w kaplicy św. Rocha
ręką).
i św. Sebastiana
Podpowiedź: Chodzi o szerokość drzwi, a nie futryny. Odpowiedź
TAK lub NIE zamieść na karcie odpowiedzi.
b) Wizerunki jakich świętych, znajdują się na obrazach na ścianach
bocznych wewnątrz kapliczki św. Rocha? Podpowiedź: Jeden z nich
jest patronem pszczelarzy.
2. Głazowisko nad Bzurą
Głazowisko to miejsce, w którym
występują znaczne zgromadzenia
głazów. W Arturówku, w pobliżu
górnego stawu na Bzurze znajduje
się jedno z największych i najbardziej znanych głazowisk na
terenie
Parku
Krajobrazowego
Głazowisko nad Bzurą
Wzniesień Łódzkich.
Zadania:
a) W miejscu, w którym znajduje się głazowisko rośnie okazałe
drzewo. Jaki to rodzaj drzewa? Podpowiedź: Jest to najgrubsze drzewo
w okolicy.
b) Policz i podaj liczbę głazów, jakie znajdziesz w tym miejscu.
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3. Kościół mariawicki w Dobrej.
Dobra ̶ wieś w formie owalnicy.
Pierwsze wzmianki o niej były już
w 1386 roku. Znajduje się tu świątynia
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. św. Jana Chrzciciela. Za
kościołem znajduje się cmentarz
Kościół mariawicki w Dobrej
mariawicki do którego prowadzi aleja drzew, ciągnąca się już od ulicy.
Zadanie: Podaj ile, i jakich drzew rośnie w alei prowadzącej na
odcinku od kościoła do cmentarza.

4. Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”
Rezerwat Struga Dobieszkowska został utworzony w 1990 roku na
pow. 37,6 ha. W rezerwacie objęto ochroną ok. 3 km odcinka doliny
rzeki Młynówki, z licznymi formami morfologicznymi oraz lasami,
głównie łęgowymi i grądowymi. W rezerwacie tym wyróżniono
14 różnych zbiorowisk roślinnych. Przy drodze leśnej przecinającej
rezerwat, znajduje się tablica informująca o zakazach obowiązujących
na terenie rezerwatu.
Zadanie:
Podaj czego dotyczy zakaz zawarty w punkcie 19 zamieszczonym na
tablicy z zakazami.
5. Stare Skoszewy.
Stare Skoszewy to miejscowość
położona w miejscu
dawnego
grodu, którego ślady widoczne są
w krajobrazie do dziś. Gród ten,
znajdował się w dolinie rzeki
Moszczenicy, niedaleko obecnego
kościoła. Skoszewski gród funkcjoprzy przystanku autobusowym
nował do XVII wieku i stanowił Tablica edukacyjna
w Starych Skoszewach
ważny ośrodek władzy i administracji w regionie, któremu podlegała
niegdyś także Łódź. W Starych Skoszewach znajduje się Sanktuarium
Maryjne zbudowane w 1936 roku w stylu neogotyckim. Poprzedni
drewniany kościół, który stał w miejscy obecnego sanktuarium spłonął
w roku 1914 podczas działań wojennych.
Zadanie:
Jaka moneta przedstawiona została na tablicy stojącej przy przystanku
autobusowym naprzeciwko sklepu? Czyj wizerunek widnieje na
rewersie monety?
6. Dwór z początku XIX w. w
Byszewach.
Dwór
w
Byszewach
został
zbudowany na początku XIX wieku
przez Teodora Plichtę, właściciela
majątku ziemskiego. Miejsce to
związane jest z postacią Jarosława
Iwaszkiewicza – pisarza poety, który
Dwór w Byszewach
przyjechał
do
Byszew
jako
korepetytor siostrzeńców ówczesnego właściciela Dworu – Józefa
Plichty. Sylweta dworu zamieszczona jest w logo Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Za dworem znajduje się park
podworski, na terenie którego rośnie jeden z najpiękniejszych
pomników przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich – „Dąb Jarosław”. Na placu przed dworem znajdują się dwie
tablice edukacyjne. Pod nimi zaś, odnaleźć można głazy narzutowe.

Zadania:
a) Podaj liczbę głazów
leżących przy tablicach
stojących przed dworem.
b) Na placu po lewej
stronie przed dworem
rośnie drzewo iglaste.
Jakie to drzewo?
Drzewo iglaste przed dworem

Pomnik przyrody „Dąb Jarosław”

7. Rezerwat przyrody „Parowy Janinowskie”
Na terenie Parku Krajobrazowego
Wzniesień
Łódzkich znajdują się
3 rezerwaty
przyrody:
„Las
Łagiewnicki”,
„Struga Dobieszkowska”
i „Parowy Janinowskie”.
Rezerwat „Parowy Janinowskie” powołany został w 2000 roku na
Rezerwat przyrody „Parowy Janinowskie”
obszarze 41,66 ha w celu
ochrony lasu bukowo-dębowo-sosnowego z poerozyjnymi suchymi
parowami. Parów to rodzaj suchej doliny o płaskim dnie i stromych,
lecz nie urwistych zboczach. Powstaje poprzez przeobrażenie wąwozu.
Od wąwozu różni się przekrojem, który w wąwozie jest V-kształtny, a
w parowie bliższy U-ształtnemu.
Zadanie:
Przy wiatach turystycznych stoi tablica
informacyjna z mapą Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich. Policz ile razy na tablicy
pojawia się w języku polskim słowo rezerwat
(w każdej formie, odmienione lub skrótowo –
łącznie z mapą i legendą).
Kościół w Niesułkowie

8. Drewniany kościół z XVIII w. w Niesułkowie
Drewniany kościół
rzymskokatolicki pod
wezwaniem św. Wojciecha pochodzi z II
połowy XVII wieku. Kościół ten wraz
z drewnianą dzwonnicą wpisane są do rejestru
zabytków. Teren kościoła ogrodzony jest
murem zbudowanym z głazów narzutowych.
Zadania:
a) Policz i podaj ile lip rośnie na placu
Jedna z lip na placu kościelnym
kościelnym.
b) Podaj jaki napis widnieje nad bramą wejściową na teren kościoła.

9. Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Poćwiardówce
W północno-zachodniej części
Lasu Poćwiardowskiego znajduje się historyczny cmentarz
z 1914 r. Spoczywają na nim
żołnierze niemieccy i rosyjscy
polegli podczas I wojny
światowej, a także Polacy
walczący po stronie zaborców.
Po wejściu na cmentarz
Mogiła zbiorowa na cmentarzu w Poćwiardówce
zauważamy kamienny pomnik, do którego prowadzi aleja leżących,
słabo czytelnych płyt nagrobkowych.
Zadania:
a) Podaj liczbę pionowo
stojących płyt nagrobkowych,
ustawionych w rzędzie za
zbiorową mogiłą po środku
cmentarza.
b) Zdjęcie jakiego ptaka
umieszczone zostało na tablicy
przy wejściu do cmentarza?

Karta odpowiedzi
Imię i nazwisko:
1. Kapliczki w Łagiewnikach
a).................................
b).................................
2. Głazowisko nad Bzurą
a).................................
b).................................
3. Kościół Mariawicki w Dobrej
..................................................
4. Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”
..................................................
5. Stare Skoszewy
..................................................

Płyty nagrobkowe stojące za mogiłą zbiorową

10. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna Mrożyca”
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna Mrożyca”
obejmuje powierzchnię ok.
105 ha. Chroni dorzecze
górnego
odcinka
rzeki
Mrożycy.
Zadanie:
Na tablicy edukacyjnej przy
Miejsce odpoczynku
wiatach turystycznych znajdują się zdjęcia 4 kwitnących roślin. Która
z nich jest rzadkim gatunkiem storczyka występującego w okolicy?

6. Dwór z początku XIX w. w Byszewach
a) .................................
b) .................................
7. Rezerwat przyrody „Parowy Janinowskie”
..................................
8. Drewniany kościół z XVIII w. w Niesułkowie
a)..................................
b)..................................
9. Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Poćwiardówce
a)..................................
b)..................................
10. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna Mrożyca”
................................................
Wypełnioną kartę odpowiedzi w postaci skanu lub zdjęcia przesyłamy
pod adres: pkwl@parkilodzkie.pl

Tabliczka graniczna ZP-K „Górna Mrożyca”

Tablica edukacyjna przy wiatach

