
Ojcowski Park Narodowy

Zajęcia terenowe 5.10.2022 r.

● Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym Parkiem Narodowym w
Polsce i został utworzony w 1956 roku. Wraz z otuliną tworzy i chroni nie
tylko walory flory i fauny ale także jurajskie ukształtowanie terenu
i krajobraz kulturowy tego obszaru.

Uczniowie klas 1 BO i 2 BO uczestniczyli w zajęciach terenowych przyswajając
treści poznawcze i ćwicząc kompetencje społeczne. Zajęcia składały się
z trzech części;

- zapoznanie z ekspozycją Muzeum OPN,

Makieta Ojcowskiego Parku Narodowego pokazuje krajobraz jurajskich dolin
i wzgórz  pokrytych lasem oraz granice Parku i sąsiednie tereny w otulinie.

- poznawanie gatunków drzew , krzewów, krzewinek i bylin na ścieżce
edukacyjnej. (gatunek rośliny, opis botaniczny, pokrój i kolorystka w szacie
jesiennej),
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Fot.1 Szymon pokazuje żeński okaz zimozielonego krzewu cisa pospolitego
z owocami. Krzew, nasiona, igły są trujące, zaś osnówka jest jadalna.

Fot. 2 Szymon pokazuje begonię stale kwitnącą w ozdobnym pojemniku.
Begonia stale kwitnąca to roślina jednoroczna. Ma grube, mięsiste, rozgałęzione,
często czerwonopurpurowe łodygi i jajowate lub owalne, mięsiste, błyszczące liście,
które mogą być zielone lub czerwonopurpurowe
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Rośliny skalne i kserotermiczne

Obserwacja drzew i krzewów w naturalnym środowisku ułatwia przyswajanie
wiedzy na temat wymagań siedliska przy nasadzeniach w parkach i ogrodach.

Poznane gatunki; Dąb szypułkowy, Jarząb pospolity, Leszczyna zwyczajna,
Kasztanowiec pospolity, Grab, Buk, Cis pospolity i inne.

Oryginalnym gatunkiem drzewa rosnącego w Ojcowskim Parku Narodowym
jest Brzoza ojcowska różni się od brzozy brodawkowatej niższym, zwykle
krzaczastym wzrostem (do 6 m wys.), mniejszymi liśćmi, zwykle po 3—5 na
krótkopędach (u B. pendula po 2—3) i mniejszą liczbą nerwów (4—5 par).

Występuje w Polsce w okolicach Krakowa oraz w lessowym parowie pod Hamernią w
Dolinie Ojcowskiej i w Dolinie Bolechowickiej i na terenach objętych rezerwatem.

Gatunek pod ścisłą ochroną
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https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=b:brzoza-brodawkowata
https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=l:liscie


- spotkanie z pracownikiem Ojcowskiego Parku Narodowego, Panem Markiem
Chochołem

Opracował: Jacek Kowalczyk i Beata Wiśnios-Sęk

Fot. Beata Wiśnios-Sęk
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