QUESTING
otwiera

Konwalijka dwulistna też tutaj rośnie,
podziękuj za to słonecznej wiośnie.

Morawskie
Wrota

rasy!
t
e
n
n
i
a
my n
Zaprasza zwiedzaj,
j!
Baw się,
odkrywa

Już odpocząłeś, czas ruszać dalej,
łagodnym brzegiem idź w lewo wytrwale.
Obserwuj ładny po prawej widok
lecz nie schodź w dół, abyś nie zginął!
Po lewej stronie gąszcz
rośnie,
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wkrótce do dróżki dojdziesz radośnie.
Teraz skręć w lewo, tą ścieżką wąską,
uważaj, po deszczu może być grząsko.
Jeżeli na chwilę tutaj przystaniesz,
ostatni widok – na pożegnanie!
Ciesz się, bo wkrótce Twej drogi koniec,
czeka nagroda, gdy hasło ułożone.
Jeśli jesienią nie będziesz szybki,
znajdziesz tu smaczne, jadalne
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Pod ścisłą ochroną ten grzyb się znajduje,
na zwykłej purchawce pasożytuje.
jej imię wędrowcu miły!
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Gdzie to jest?

Nazwa „Morawskie Wrota” odnosi się do obszaru gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, gdzie działa Lokalna Grupa Działania o tej nazwie. „Buczyna bełsznicka” położona jest w północno-zachodniej
części gminy Gorzyce. Jest to ostoja rzadkich roślin, spośród których około 20 gatunków, jest chronionych. To również obszar o wybitnych walorach krajobrazowych, który został zaliczony do najcenniejszych obszarów nie tylko w gminie Gorzyce ale także na całym
Płaskowyżu Rybnickim.

Jeśli nie znalazłeś skarbu prosimy o zgłoszenie tego
do opiekuna questu:
ustina@poczta.onet.pl, cel.ha@wp.pl
lub biuro@morawskie-wrota.pl
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www.morawskie-wrota.pl
www.turystyczne.morawskie-wrota.pl
www.plenerowe.morawskie-wrota.pl
www.wyprawyodkrywcow.pl
www.questing.pl
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Tu się zagadki nasze skończyły.
Teraz już tylko skarb trzeba znaleźć,
którego szukałeś bardzo wytrwale!
Nie przegap mostka i przystań na nim,
popatrz na prawo - tam Biała Pani.
Wysoka i piękna, ona tu króluje,
pod jej nogami Twój skarb się znajduje!

Morawskie
Wrota
Tajemnice
bełsznickiej buczyny

.

Być może bardzo bolą Cię nogi,
szukaj na parking znajomej drogi.
Pozostaw z prawej myśliwską ambonę
wzrok też na prawą, do rowu, skieruj stronę.
Jeśli masz szczęście, nasz drogi Kolego,
wypatrzysz tam podgrzybka chronionego.

Tylko niewielu go w Polsce widziało,
bo miejsc gdzie rośnie jest bardzo mało.
Wprawdzie jadalny – to grzyb chroniony!
Nie zrywaj go nigdy, gdy zajdziesz w te
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Quest powstał w ramach projektu „Plenerowa Szkoła Morawskich Wrót”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Jak dojechać?
Drogi samochodowe: od Wodzisławia Śl. przez Czyżowice w kierunku Rogowa; od Raciborza przez Rogów w kierunku Czyżowic.

Gdzie początek questu?
Początek questu znajduje się na parkingu w lesie Czyżowicko-Rogowskim. Jest to największy parking w tym rejonie.

Jak długo trwa zabawa?
Pieszo ok. 1 godz. 20 min.

Kto przygotował quest?
Justyna T., Celina H., Emilia T., Martina H., Wiktor H.
Konsultacje: Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki należy pilnie czytać wskazówki
i rozwiązywać zagadki. Na koniec odpowiednie literki wpisać we
właściwe miejsca i odczytać Hasło. Na końcu trasy znajduje się ukryty skarb, którego ślad należy umieścić na ulotce. Trasa rozpoczyna
się i kończy na parkingu.

Taje mnice
be lsznickie j
buczyny

aż dojrzysz kochanków w uścisku splecionych,
na zawsze w tym lesie pozostawionych.
Tu się splatają brzoza i buk,
których miłością połączył
.
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Spojrzyj w lewą stronę śmiało
a ogarniesz wzrokiem buczynę całą.
Nawet gdy bardzo dobrze popatrzysz,
runa leśnego tu nie zobaczysz.
W buczynie ciemność panuje latem,
mimo że słońce króluje nad światem.
Rośliny do życia światła potrzebują
a liście buków je zatrzymują.
Jeśli już dobrze buczynę poznałeś,
możesz wzdłuż skarpy wędrować dalej.
Bądź czujny, rozglądaj się bacznie,
wędrówka w inną stronę zaraz się zacznie.
Gdy widły zobaczysz, długo nie czekaj,
skręć przy nich w lewo, uważaj! Nie zwlekaj!
Dwie białe brzozy, zostaw po prawej,
nie wędruj ścieżką a lasem sprawnie.
Nadal idź prosto do drzewa starego,
nad drugą skarpą królującego.
Pod drzewem przystań, odsapnij trochę
i nisko do ziemi pochyl swą głowę.
Owoce lasu tu leżą gęsto,
zwierzęta leśne zjadają je często.

Na szlaku odkrywco Cię witamy,
do wspaniałej przygody zapraszamy.
W starym znajdujesz się lesie,
tu głos daleko się niesie,
więc cicho na drodze swe stopy postaw
i śmieci swoich tutaj nie zostaw.
Nie zwlekając już dłużej ani chwili,
ruszaj prosto drogą - trochę się wysilisz
i
znajdziesz wspaniały,
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jeśli będziesz sprytny i wytrwały.
Rozejrzyj się dobrze, po lewej stronie,
mijasz buki w młodniku zasadzone.

Jeżeli w drugą stronę zwrócisz swój wzrok,
do lasu mieszanego masz tylko krok.
Tu dęby, graby i buki rosną,
w zielone igły modrzew obleka się wiosną.
Gdzie niegdzie dojrzysz
ukrytą,
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białą korą, jak suknią okrytą.
Wkrótce dwie drogi złączą się razem,
idź dalej prosto za ich drogowskazem.
Przystań na mostku patrząc w lewą stronę,
rozejrzyj się, tu znajdziesz świerki posadzone.
Wkrótce droga Twoja się skończy,
która z kilkoma ścieżkami się łączy.

Trochę do góry, dalej idź prosto
tam buki o szarej korze rosną.
Tylko dwa kroki na ścieżce postaw,
potem po lewej stronie ją zostaw.
Musisz iść w prawo i przyspiesz kroku,
aby się znaleźć na stromym stoku.
Jeśli nie jesteś swej drogi pewny,
wcale nie musisz być smutny czy gniewny,
Popatrz na mapę co w Twoich rękach
i wnet się skończy błądzenia męka.
Spójrz w dół i odetchnij głęboko,
uświadom sobie, że stoisz
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Malownicze jary w dole królują,
buki, graby i dęby tu występują.
W lewo podążaj wędrowcze wytrwały,
brzegami skarpy, gdzie jar wspaniały,

Zawilec, kokorycz Twe oko ucieszy,
jeśli w maju tą drogą po skarby pospieszysz.

