Fascynujący Świat Roślin
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego

16-17 maja 2013

Wykaz warsztatów terenowych - 17 maja 2013 r. (piątek)
Rejestracja na zajęcia zakończyła się we wtorek 14 maja o godz. 15.00
temat zajęć
osoba prowadzcąca
Roślinność Parku Krajobrazowego
„Lasy nad Górną Liswartą”
Lucjan Imiołczyk,
(Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego)

opis popularnonaukowy
Zajęcia składają się z dwóch części: stacjonarnej i terenowej.
Warsztaty stacjonarne odbędą się w ekspozycji przyrodniczej
mieszczącej się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie,
przedstawiającej ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne.
Uczestnicy zajęć poznają wybrane, charakterystyczne dla Parku
gatunki roślin oraz zwierząt. Terenowa część warsztatów
zrealizowana zostanie na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej
„Kalina-Olszyna”. Podczas części terenowej uczestnicy będą
mogli (przy pomocy klucza/przewodnika) rozpoznać wybrane
gatunki flory, które można spotkać w trakcie pokonywania trasy
ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Kalina-Olszyna” oraz w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

7-12

40

10.00 – 13.00

miejsce zajęć
Ośrodek
Edukacyjny
Zespołu Parków
Krajobrazowych
Województwa
Śląskiego
w Kalinie

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, ul. Lompy 6, 42-284 Herby. (http://www.zpk.com.pl/index.php/osrodek-kalina)
Kalina położona jest w odległości około 2 km na południe od miejscowości Herby leżącej przy drodze krajowej nr 46 Opole-Częstochowa i linii kolejowej relacji LubliniecCzęstochowa. Ośrodek położony jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 905 relacji Herby-Boronów.
UWAGA
Obowiązuje strój i obuwie terenowe.

temat zajęć
osoba prowadzcąca
Rośliny użytkowe Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd
Karolina Bielecka-Magierowska,
(Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego)

opis popularnonaukowy
Zajęcia zostaną przeprowadzone na ścieżce dydaktyczno przyrodniczej po Dolinie Wodącej. Podczas wędrówki uczestnicy
będą mieli okazję poznać jak ważną rolę odgrywają rośliny
w życiu człowieka, poznają ich właściwości lecznicze oraz
możliwości ich zastosowania w życiu codziennym dawniej i dziś.

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

15+

30

12.00 – 14.00

miejsce zajęć
Ośrodek
EdukacyjnoNaukowy
Zespołu Parków
Krajobrazowych
Województwa
Śląskiego
w Smoleniu

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Adres: Smoleń, 42-436 Pilica
(http://www.zpk.com.pl/index.php/osrodek-smolen)
Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ położony jest w Smoleniu w sercu jednego z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce - Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd,
przy trasie Pilica – Wolbrom w województwie śląskim (około 5,3 km od Pilicy i 8.7 km od Wolbromia), w pobliżu ruin zamku Smoleń.
UWAGA
Obowiązuje strój i obuwie terenowe.

temat zajęć
osoba prowadzcąca
Las jako ekosystem – jakie drzewa
rosną w naszych lasach
Katarzyna Walkowicz,
Anna Gałuszka
(Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego)

opis popularnonaukowy
Zajęcia dotyczą rozpoznawania pospolitych gatunków drzew
i krzewów występujących w lasach i najbliższym otoczeniu.
Nauka rozpoznawania gatunków (z wykorzystaniem kluczy
i przewodników do oznaczania roślin) w połączeniu z grami
i zabawami dydaktycznymi oraz konkursami ekologicznymi.

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

10-12

30

10.00 – 12.00

miejsce zajęć
Ośrodek
Edukacyjny
Zespołu Parków
Krajobrazow.
Woj. Śląskiego
w Będzinie.

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie. Adres: 42-500 Będzin (http://www.zpk.com.pl/index.php/bedzin)
Możliwości dojazdu:
Bezpośrednio w okolice Ośrodka Edukacyjnego można dojechać linią autobusową nr 40 (przystanek: Będzin, ul. I. Krasickiego) oraz liniami tramwajowymi o numerach:
21 i 24 (przystanek: Będzin, ul. I. Krasickiego). Można również wysiąść na przystanku autobusowym przy stadionie sportowym w Będzinie (przystanek na trasie wielu linii
autobusowych z miast ościennych) i dojść do Ośrodka pieszo (ok. 10-15 min. spokojnego marszu) ulicą Małobądzką w kierunku Sosnowca. Następnie trzeba skręcić
w lewo w ul. I. Krasickiego i zaraz za ogródkami działkowymi skręcić w prawo do Ośrodka (przy ulicy znajduje się tablica informacyjna ZPKWŚ).

temat zajęć
osoba prowadzcąca
Pamiętajcie o ogrodach - przecież
stamtąd przyszliście
Grzegorz Osielski
(Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego)

opis popularnonaukowy
Zajęcia składają się z dwóch części: stacjonarnej i terenowej.
Cześć stacjonarna obejmuje wykład specjalisty architektury
ogrodowej na temat zakładania ogrodów oraz dyskusja
z udziałem ekspertów i osób zainteresowanych.
Druga część warsztatów obejmuje zajęcia terenowe w parku
przypałacowym (celem zobrazowania pojęć związanych
z założeniami ogrodowymi) oraz „kiermasz bioróżnorodności”,
w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość wymiany
doświadczeń oraz sadzonek z własnych upraw ogrodowych.
Dla najmłodszych uczestników przewidziane są gry, zabawy
i konkursy ekologiczne

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

bo

bo

11.00 – 15.00

miejsce zajęć
Ośrodek
Edukacyjny
Zespołu Parków
Krajobrazowych
w Rudach

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych w Rudach, ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy. (http://www.zpk.com.pl/index.php/osrodek-rudy
Do Rud można dojechać autobusami komunikacji miejskiej z Rybnika (linia nr 43) i Kuźni Raciborskiej (linia nr 44). Natomiast przewóz osób do Rud z Gliwic i Raciborza
oferuje PKS. Z każdej z tych miejscowości autobusy kursują do Rud i z powrotem w mniej więcej jednakowych, godzinnych odstępach czasu.

temat zajęć
osoba prowadzcąca
Flora i fauna w Beskidach
Zbigniew Vasina
(Nadleśnictwo Wisła)

opis popularnonaukowy
Ścieżka przyrodnicza Olza, Arboretum, Karpacki Bank genów,
Hodowla Głuszca – wycieczka całodzienna. Zapoznanie się
z pracą leśnika. Wyjazd do Hodowli Głuszców, zwiedzanie
szkółki leśnej i banku Genów.
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Olza zlokalizowana jest
w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej i stanowi jego
integralną część pogłębiającą wiedzę oraz informacje
przyrodnicze uzyskane w OEE. Ścieżka przebiega w dolinie rzeki
Olzy przez zróżnicowany wiekowo las świerkowy z domieszką
innych gatunków drzew. Na długości półtora kilometra
zaprojektowano dziesięć stanowisk oznaczonych barwnymi
tablicami poglądowymi. W kilku miejscach rozmieszczono ławy
pozwalające na prowadzenie zajęć w leśnej scenerii.

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

bo

30-40

9.00 – 15.00

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Istebna – Dzielec, przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej
UWAGA
Grupa musi dysponować własnym autokarem. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska, skorzystania z zagospodarowanych placów zabaw dla dzieci.

miejsce zajęć
Istebna

temat zajęć
osoba prowadzcąca
Dzień roślin na Wzgórzu Grojec
Ewelina Biegun
(Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego)

Miejsce zbiórki i opis dojazdu
Amfiteatr pod Grojcem (centrum Żywca)
UWAGA
Obowiązuje strój i obuwie terenowe

opis popularnonaukowy
Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej
„Wzgórze Grojec” (Trasa ścieżki przebiega w przeważającej
części wzdłuż żółtego szlaku turystycznego z centrum Żywca na
szczyt Grojca i ze szczytu Grojca do browaru). W trakcie zajęć
uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji muraw
kserotermicznych, roślinności naskalnej oraz torfowisk wysokich.
Poznają historię powstania pieca wapienniczego oraz jego
wykorzystania do produkcji wapna. Nauczą się samodzielnie
rozpoznawać wybrane gatunki drzew i krzewów (przy pomocy
przewodników i kluczy do oznaczania) oraz poznają sposoby
obliczania wieku drzew.

wiek
uczestników

liczba
miejsc

godz.

miejsce zajęć

13-15

50

10.00 – 14.00

Amfiteatr pod
Grojcem
(centrum Żywca)

