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Drodzy Czytelnicy
Zachęcam
do
odwiedzenia
Parku
Zdrojowego, gdzie została urządzona,
głównie dla celów edukacji szkolnej, ścieżka
dydaktyczno-przyrodnicza. Zakłada ona
poznanie środowiska przyrodniczego
naszego parku, a także kształtowanie
pozytywnych postaw w obcowaniu
z przyrodą.
Niniejsza publikacja jest przewodnikiem po ścieżce, która
poprowadzona została głównymi trasami spacerowymi.
W opisie zwrócono uwagę na niektóre gatunki roślin
i zwierząt, stosunkowo łatwych do zauważenia w terenie.
Przewodnik poszerza informacje zawarte na planszach
10 tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż trasy,
na których ograniczono się jedynie do zasygnalizowania
tematów oraz przedstawienia fotografii i krótkich opisów.
Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Zabytkowy Park Zdrojowy im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

KRÓTKO O PARKU ZDROJOWYM

J

astrzębie Zdrój jest miastem
o uzdrowiskowej przeszłości. W 1859 roku, w trakcie
wierceń przy poszukiwaniu
złóż węgla kamiennego, natrafiono na źródła jodowo-bromowych wód solankowych,
które od 1861 roku zaczęto
wykorzystywać do celów
leczniczych w nowo powstającym uzdrowisku. Jako kurort, Jastrzębie swój rozkwit
Dom Zdrojowy wybudowany w 1862 r.
zarządem
- obecnie obiekt kulturalno-rozrywkowy przeżywało pod
dr Mikołaja Witczaka, który
został jego właścicielem w 1896 roku. Wprowadził on nowoczesne
metody leczenia, a także zbudował wiele stylowych obiektów i pensjonatów, m.in. pijalnię wód i muszlę koncertową.

P

rzez lata, w sąsiedztwie budynków sanatoryjnych i towarzyszących im obiektów,
stopniowo powstawał park
zdrojowy dla przybywających licznie kuracjuszy.
Na ciekawie ukształtowanym
terenie, z licznymi wąwozami
i mniej lub bardziej rozległymi płaszczyznami, początkowo urządzono park w stylu
krajobrazowym według nurtu naturalistycznego. Wśród
drzew liściastych poprowaŁazienki wybudowane w 1862 r.
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Masnówka wybudowana w 1863 r.
- obecnie Miejska Biblioteka Publiczna

dzano ścieżki, z czasem
wzbogacony został o kwiatowe klomby oraz szpalery ozdobnych, nieraz
rzadkich i egzotycznych,
drzew oraz krzewów.
Ponieważ powstał poprzez
częściowe przekształcenie
i zaadaptowanie naturalnego zbiorowiska leśnego, składa się on obecnie
z części o charakterze
naturalnym – leśnym oraz
części typowo parkowej
i ogrodowej.

P

ark Zdrojowy wraz ze znajdującymi się w nim, pamiętającymi
dawne czasy obiektami, jest
od 1993 roku zabytkiem klasy
A i największym w mieście
terenem zieleni urządzonej.
Na obszarze około 18 ha
występuje ponad 70 gatunków drzew i krzewów, wiele
zasadzonych jeszcze za czasów uzdrowiska. Budynki,
z których dawniej korzystali
kuracjusze, obecnie wspaniale
Pijalnia wód mineralnych 1862 r.
odnowione, pełnią nowe funkcje: kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe.

S

pacer po Parku Zdrojowym może być nie tylko okazją do relaksu,
ale również służyć przyrodniczej edukacji.
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PRZEBIEG ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ

N

aszą
ścieżkę
rozpoczynamy
wchodząc do Parku Zdrojowego wejściem od ul. 1 Maja. Skręcamy
z głównej alejki w lewo, mijamy dwa
dęby czerwone i kierujemy się w stronę
niedużego fragmentu parku o układzie
geometrycznym.

Dąb czerwony
(Quercus rubra)

Ścieżki dzielą tutaj trawnik na kwatery i prowadzą do okrągłego
zieleńca z kilkoma gatunkami krzewów. Geometryczną kompozycję
podkreśla rosnący wzdłuż szutrowych alejek żywopłot z berberysu Thunberga. Z tyłu zostawiamy
drzewostan oddzielający park od
ul. 1 Maja, w którym zauważamy
głównie graby oraz kilka dębów szypułkowych. Przystajemy przy tablicy
„Drzewa i krzewy kwitnące” i w jej tle
widzimy grupę pięciu dorodnych różaneczników katawbijskich – cztery
o kwiatach filetowych, jeden położony
Różanecznik katawbijski
najbliżej dróżki - o kwiatach białych.
(Rhododendron catawbiense)
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Nazwa tego gatunku pochodzi od szczepu Indian i rzeki Catawba ze
wschodniej części Ameryki Północnej, gdzie różaneczniki rosną w górach, nawet na wysokościach do 2000 m n.p.m.

Tojeść rozesłana

Brzoza brodwakowata
(Betula verrucosa)

Z

a kwaterą z różanecznikami znajduje się niewielki
fragment porośnięty drzewami,
wśród których zwracamy uwagę na okazałą brzozę brodawZawilce gajowe
kowatą z charakterystycznym
(Anemone
nemorosa)
pniem zniekształconym u swej
podstawy przez dużą narośl. Prawie całą powierzchnię gruntu pokrywają tutaj poduchy mchów. Na mchach płożą się łodygi tojeści rozesłanej, o okrągłych liściach i żółtych kwiatach (VI-VIII). Stosunkowo
łatwo zauważyć można tutaj, jak i w wielu innych miejscach parku,
zawilca gajowego, który kwitnie wczesną wiosną - ma białe kwiaty
i trzy dłoniastodzielne liście.
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D

alej, dochodzimy do jaru
o dość stromych zboczach,
porośniętego przez rośliny typowo leśne. Po obu jego stronach,
tuż przy ścieżce rosną dorodne
dęby szypułkowe. Spotykamy
tu również kasztanowca pospolitego - drzewo pochodzące z Bałkanów, ale od dawna
rozpowszechnione w Europie.
Poduchy mchów
W Polsce jest jednym z najpopularniejszych drzew ozdobnych i parkowych. Dorasta do wysokości
25 m. Kwiaty kasztanowca o białych płatkach z pomarańczowymi,
żółtymi lub czerwonymi plamkami, zebrane
w ok. 30 cm stożkowe
kwiatostany,
rozwijają się w maju,
a zielone, kolczaste
owoce
okrywające
znane nam wszystkim
brązowe nasiona nazywane kasztanami,
dojrzewają we wrześniu. Kora, kwiaty
Kasztanowiec pospolity
i nasiona kasztanow(Aesculus hippocastanum)
ca mają właściwości
lecznicze.

W

ychodzimy na główną aleję parkową i zmierzamy w stronę
Domu Zdrojowego. W głębi, po prawej stronie, w drzewostanie
pomiędzy dwoma budynkami dawnych łazienek, widzimy między
innymi kasztanowce pospolite, świerki, wierzbę płaczącą oraz pełne
wdzięku brzozy brodawkowate o srebrzystobiałej korze, które mogą
osiągnąć wysokość 20-30 m i nierzadko dożywają ponad 100 lat.
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Dojrzałe liście i sok tych pospolitych w Polsce drzew mają właściwości
lecznicze.
Nieco dalej, na niewielkiej skarpie, znajduje się ciekawy przykład
parkowego kwietnika – zegara, którego tarczę tworzą wielokolorowe
rośliny sezonowe.
W sąsiedztwie zegara rośnie kilka drzew, między innymi: modrzew
europejski, dąb szypułkowy oraz (patrząc w prawo od zegara) okazały grab pospolity o dwóch przewodnikach - rozłamaniu się drzewa
zapobiega wiązanie, które można dostrzec wysoko w koronie.

Z

Kwiatowy zegar

Plac z fontanną

a zegarem skręcamy w prawo i kierujemy się stronę placu z fontanną i muszlą koncertową. Przystajemy na alejce, i na razie, tylko
z daleka przyglądamy się Domowi Zdrojowemu oraz sąsiadującym
z nim drzewom (str. 21).

Drzewa przy Domu Zdrojowym

Muszla koncertowa
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Na plac poprowadzą nas małe schodki. Spacerując po tym terenie
lub siedząc na jednej z licznych ławek, możemy podziwiać różnorodne gatunki drzew i krzewów. Od strony głównej alei parkowej rosną
między innymi świerki kłujące i dorównujące im wzrostem cyprysiki
groszkowe.

Świerki kłujące (Picea pungens)
i Cyprysiki groszkowe (Chamaecyparis pisifera)
Wiśnia piłkowana
(Prunus serrulata „Kanzan”)

Karagana syberyjska
(Caragana arborescens)
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Od strony budynku łazienek natomiast,
zwróćmy uwagę na kilka drzew i krzewów kwitnących: lilaki, kwitnące na
żółto karagany syberyjskie o parasolkowatych koronach, na biało - pęcherznice
kalinolistne oraz efektowne, najpiękniej
wyglądające wiosną, wiśnie piłkowane
kwitnące na różowo, a także czereśnie
ptasie o białych kwiatach.
W pobliżu muszli koncertowej widoczne są z daleka korony lip drobnolistnych i modrzewi europejskich.

W

ychodzimy teraz na alejkę biegnącą obok Domu Zdrojowego
i zwracamy uwagę na rosnący tuż przy
budynku dwupienny miłorząb dwu-
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klapowy
–
drzewo
będące dendrologiczną
ciekawostką
naszego
parku. Jest
gatunkiem
reliktowym
- jedynym żyjącym z wymarłej rodziny
miłorzębowatych, także endemicznym,
gdyż naturalnie występuje tylko na bardzo
Miłorząb dwuklapowy
ograniczonym obszarze w południowo(Ginkgo biloba)
wschodnich Chinach. Zaliczany jest do
najbardziej odpornych na zanieczyszczenia
środowiska drzew świata i najlepiej przystosowujących się do niekorzystnych warunków. Dożywa do około 2000 lat. Ma bardzo charakterystyczne, wachlarzowate liście, które jesienią stają się złocistożółte, a
jego owoce (nasiona otoczone mięsistą
osnówką) podobne są do żółtych, kulistych śliwek.

N

a wysokości miłorzębu, po przeciwnej stronie alejki, możemy
obejrzeć kolejne drzewo rzadkiego
i interesującego gatunku – należącą
do rodziny morwowatych żółtnicę pomarańczową pochodzącą z południowych rejonów Ameryki Północnej.
Są to drzewa niezbyt wysokie, o krótkim pniu i przeważnie asymetrycznej
koronie. Niejadalne owoce żółtnicy
przypominają owoce pomarańczy.

Żółtnica pomarańczowa
(Maclura pomifera)
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Co prawda owocujące drzewa są rzadkością w Polsce, ale jastrzębskie drzewo
owocuje.

W

pobliżu żółtnicy rosną cisy pospolite.
Cis jako jedyne rodzime drzewo
iglaste pozbawione jest żywicy. W Polsce
na stanowiskach naturalnych cis podlega ochronie prawnej. Może mieć formę
drzewa (nawet do 20 m wysokości) lub
Owoc żółtnicy
rozłożystego krzewu. Należy do najbardziej
pomarańczowej
długowiecznych drzew świata. Nazwa
„Taxus” znaczy po łacinie „łuk”, co jest związane z niezwykle sprężystym drewnem cisów, z którego w średniowieczu wytwarzano łuki,
natomiast „bacca” oznacza „jagoda” i odnosi się do czerwonych osnówek nasion.
Tuż za pergolą, kierując się
w stronę głównej alei, mijamy okazałego
modrzewia
europejskiego
o gęstej, symetrycznej koronie, rosnącego
Cis pospolity (Taxus baccata)
w
otoczeniu
żywotników zachodnich i cyprysika Lawsona. Modrzew może osiągać wysokość do 50 m, a wiek 600-800 lat. Jest jedynym występującym
w Polsce drzewem iglastym zrzucającym na zimę igły.
Nieco dalej, przy wejściu na aleję rośnie krzew pigwowca okazałego – gatunku pochodzącego z Chin i Wyżyny Tybetańskiej. Dzięki
dużym, czerwonym kwiatom, jest wyjątkowo dekoracyjny w okresie
kwitnienia (III-V).
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S

Pigwowiec okazały (Chaenomeles speciosa)

kręcamy teraz w prawo i dochodzimy
do kolejnych tablic naszej ścieżki, usytuowanych tuż przy okazałym dębie szypułkoDąb szypułkowy
wym, przedstawicielu jednego z najbardziej
(Quercus robur)
cenionych drzew rodzimych, dożywającego
nawet do 1000 lat. Dęby szypułkowe stanowią najliczniej reprezentowany gatunek drzew na liście pomników przyrody. Obwody pni
okazów pomnikowych dochodzą nawet do około 15 m.

Ś

cieżką prowadzącą schodami w dół możemy zejść do typowo leśnej części, która zamyka park od strony północnej i zachodniej.
Na terenie tym, mało przekształconym i zmienionym w wyniku działalności człowieka, zachował się dość dobrze rozwinięty grąd wysoki
z typowymi gatunkami leśnymi.
Grąd - to stara nazwa ludowa przyjęta do terminologii botanicznej. Określa las rosnący na
żyznych i wilgotnych glebach, w którym dominują graby, lipy, klony, dęby i wiązy, czasem
jesiony i buki.

Spotkamy tutaj głównie graby o charakterystycznej, gładkiej korze z ciemnymi smugami. Ich owocami są orzeszki z trójklapowymi
skrzydełkami. W naszym „parkowym” lesie poza grabami rosną
przede wszystkim dęby szypułkowe. Nieco mniej jest klonów pospolitych, jaworów oraz lip. Gdzieniegdzie znajdziemy jesiony wyniosłe,
kasztanowce i brzozy oraz buki, które poznamy po szarosrebrzystej,
gładkiej i cienkiej korze. Owocami buka są tworzące się jesienią trójkanciaste, brunatne orzeszki zamknięte w kolczastych okrywach.
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Grab pospolity

Olsza czarna

Olsza szara

Buk pospolity

Owoce te, zwane są bukwiną. Zawierają dużo
tłuszczów i są bardzo
chętnie zjadane przez
wiele zwierząt. Produkuje się też z nich olej.
Tylko
sporadycznie
w tej leśnej części parku
występują olsze czarne,
olsze szare oraz świerki
pospolite. Tuż przy pro- Kwiatostan bzu czarnego Czeremcha pospolita
(Sambucus nigra)
(Padus avium)
wadzących w dół schodach (po prawej stronie) możemy zobaczyć lipę
o charakterystycznych, trzech głównych konarach.
W podszycie grądu spotkamy głównie bez czarny kwitnący białymi lub kremowymi, drobnymi
kwiatami, trzmielinę zwyczajną, leszczynę pospolitą, czeremchę oraz bez koralowy – gatunek górski
o białych, niewielkich kwiatach zebranych w grona
i czerwonych owocach.

Trzmielina zwyczajna

Podszyt – niższe piętro lasu, sięgające do wysokości ok. 4 m, czyli krzewy tolerujące
ocienienie, a także podrost – młode okazy drzew, z których nieliczne wyrosną w duże
drzewa.
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T

rasa naszej ścieżki prowadzi
jednak od tablic w kierunku zachodnim, w stronę placu
zabaw. Po lewej stronie mijamy dawną pijalnię wód, za nią
trawnik urozmaicony między
innymi stokrotkami kwitnącymi
od wczesnej wiosny do jesieni.
Po prawej stronie alejki rosną
klony pospolite i klony jawory, a głębiej – buki pospolite formy purpurowej, które mają ciemne,
purpurowe liście nie zmieniające swej barwy w zasadzie przez cały
sezon wegetacyjny. Nieco dalej, wśród grabów i jaworów urządzono
plac zabaw. Tuż obok niego rośnie ciekawy dąb szypułkowy z dwoma przewodnikami i krótkim „pękatym” pniem z charakterystyczną
„listwą”, która powstała w miejscu zrośnięcia się obu pni.

N

aszym spacerom po parku zawsze
towarzyszą głosy i śpiewy jednych
z jego mieszkańców – ptaków. Spośród wielu gatunków,
które możemy
tutaj usłyszeć
i
zobaczyć,
przez cały rok
występują sójki, kosy, kawki,
sikory bogatki
i sikorki modre.
Dąb szypułkowy z
Na wielu parkodwoma przewodnikami
wych drzewach
(Quercus robur)
zawieszone są
budki lęgowe dla ptaków.
Umieszczona po lewej stronie alejki,
za mniejszym placem zabaw, tablica przedstawiająca „ptasi zegar”,
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a w zasadzie „ptasi budzik”, poszerzy nieco naszą wiedzę ornitologiczną. Uwidoczniony jest na niej czas (godzina z minutami), kiedy
dany gatunek ptaka śpiewającego rozpoczyna swój poranny, wiosenny koncert. Niektóre z gatunków słychać jeszcze przed brzaskiem,
inne, dopiero po wschodzie słońca, ale pory te ściśle (z dokładnością
do kilkunastu minut) zależą od pory brzasku. Nasz zegar odnosi się
do 10 gatunków ptaków typowych dla naszego kraju i zakłada brzask
o godz. 4:00 (tak jak w Polsce w połowie maja wg czasu letniego).
Dzięki barwnym fotografiom możemy poznać wygląd ptaków i móc
je kojarzyć ze spotykanymi „na żywo”.

D

ochodzimy do skraju leśnej części parku, gdzie na tle robinii znajduje się tablica, której tematem jest runo leśne.
Runo lasów grądowych należy do jednych z najciekawszych z uwagi na bogactwo i różnorodność rosnących w nim gatunków. Najbardziej efektownie prezentuje się w okresie przedwiośnia, jeszcze przed
rozwojem liści drzew i krzewów. Kwitną tu wówczas takie gatunki
jak fiołek leśny, gwiazdnica wielkokwiatowa, piżmaczek wiosenny,
kokorycz pełna, miodunka ćma, turzyca leśna, wilczomlecz słodki.
Runo leśne – najniższa warstwa lasu, w skład której wchodzą rośliny zielne, krzewinki,
paprocie, mchy, grzyby i porosty. Wysokość występujących w runie roślin nie przekracza z
reguły 0,5 – 1 m. Dno lasu natomiast zalega ściółka leśna, czyli szczątki roślin i zwierząt.

Szczawik zajęczy
(Oxalis acetosella)
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Ziarnopłon wiosenny
(Ranunculus ficaria)

Czosnek niedzwiedzi
(Allium ursinum)

Zabytkowy Park Zdrojowy im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

Wiosną natomiast zakwita
zawilec gajowy, jaskier kosmaty, szczawik zajęczy,
jasnota gajowiec, czosnaczek i czosnek
Fiołek leśny
niedźwiedzi.
(Viola reichenbachiana)
Latem
kwitną już tylko nieliczne gatunki roślin runa,
a jesienią, kiedy zamierają już praktycznie
Gwiazdnica wielkokwiatowa
wszystkie, barwę grądowym lasom nadają
(Stellaria holostea)
żółte, brązowe i czerwone liście drzew.

S

pod tablicy skręcamy w lewo. Nieco dalej, po prawej stronie, wchodzimy do kwatery parku o charakterze leśnym. Drzewostan tworzą tutaj robinie, buki i lipy, a wśród nich,
blisko placu zabaw, dwie daglezje zielone
o dużych obwodach pni. Daglezje, podobne do
naszych świerków, zwane są
też
jedlicami.
W naturze rosną w Ameryce
Północnej,
gdzie dorastają
nawet do wysokości 100 m.
Kwiatostan robinii akacjowej
(Robinia pseudacacia)

Jedlica,daglezja
(Pseudotsuga menziesii)
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Zapach ich roztartych igieł przypomina
zapach jabłek. Zwróćmy też uwagę na
robinie, które powszechnie zwane są
nieprawidłowo akacjami. Drzewa te są
w Polsce bardzo popularne, jednak jest
to gatunek obcy w naszej florze, sprowadzony na początku XVII wieku z Ameryki Północnej.
Wracamy z powrotem na alejkę prowadzącą wzdłuż jaru zamykającego
park od strony zachodniej, porośniętego
gatunkami typowymi dla zbiorowiska
leśnego – grądu.

O

Ślinik wielki (Arion rufus)

prócz owadów i ptaków, park, a szczególnie jego leśna część jest
siedliskiem również innych zwierząt.

Siedlisko – środowisko ekologiczne, miejsce gdzie żyje dany organizm

Na drzewach całego parku bytują wiewiórki o rudej barwie futerka, ale spotkać
można również czarne. Nieraz zobaczymy też przemykającego zająca. Wieczorami wylatują z dziupli nietoperze - różne gatunki nocków i gacków. Dość często zauważyć można jeże, szczególnie jesienią, kiedy są one najbardziej aktywne.
W dolnej, północnej części parku zdaRopucha szara (Bufo bufo)
rza się spotkać pojedyncze
Pamiętajmy , że zarówno wiewiórki,
sarny, które zachodzą
nietoperze, wiele gatunków ptaków,
tu z podmiejskich łąk
jeże, wszystkie płazy i gady, ryjówki, krety
i zagajników. Skryty tryb
(z wyjątkiem występujących w zamkniętych
życia prowadzą natomiast ogrodach, szkółkach, na obiektach sportowych
ryjówki i gryzonie. Fauna
i lotniskach), podlegają w naszym kraju
płazów i gadów jest w naochronie prawnej!
szym parku dość uboga.
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Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

I

Wiosną, szczególnie w czasie
opadów deszczu spotyka się
ropuchy szare, ropuchy zielone
i żaby trawne. Częsta jest też
rzekotka o jasnozielonym ubarwieniu. Po deszczach na ścieżki
wychodzą ślimaki – śliniki wielkie. Niedaleko pijalni zaobserwowano natomiast jaszczurki
zwinki.

dąc dalej alejką, mijamy między innymi wiele lip drobnolistnych.
Te duże drzewa dochodzące do wysokości 30 m są drugimi po dębach, najbardziej długowiecznymi drzewami
liściastymi w Europie. Dożywają 300 - 500
lat, a zdarzają się okazy nawet tysiącletnie.
Lipy kwitną pod koniec czerwca i w lipcu.
Są cenionymi drzewami miododajnymi, gdyż
ich jasnożółte kwiaty wydzielają intensywny,
przyjemny zapach, który zwabia ogromne
ilości pszczół.
Naszą szczególną uwagę powinny zwrócić
rosnące tuż przy alejce dwa dęby szypułkowe
o obwodach pni wynoszących ponad 3 m.
Lipa drobnolistna
W mijanym tutaj drzewostanie na pewno za(Tilia cordata)
uważymy też
buki, graby i okazałe klony.

K

ierujemy się w lewo. Możemy
wejść na plac, pośrodku którego
stoi biała plenerowa rzeźba.
Zobaczymy tu między innymi
krzewy różanecznika katawbijskiego
i okazy cisów pospolitych, a przy
murku, na jednym z kwietników,

Rzeźba „Tańcząca para”

17

Zabytkowy Park Zdrojowy im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

skupisko konwalii
majowej.
Za
placem
s k r ę c a m y
w prawo, ale najpierw zwróćmy
uwagę na dwie
szczególnie ładKonwalia majowa
ne i dekoracyjne
(Convallaria majalis)
sosny wejmutki.
Jest to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, ale często sadzony i doskonale zadomowiony w Polsce.

D

Sosna wejmutka
(Pinus strobus)

ochodzimy teraz do budynku tzw. Masnówki, gdzie obecnie ma
swoją siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna. Wśród drzew rosnących przed tym budynkiem widzimy kilka jesionów pensylwańskich
– kolejnego gatunku pochodzącego z kontynentu północnoamerykańskiego. Naszą uwagę z pewnością zwrócimy na okazałego buka
pospolitego, którego potężne konary zacieniają otocznie, między innymi rosnący po przeciwnej stronie alejki kasztan jadalny – drzewo
o
trzech,
częściowo
uszkodzonych
pniach i będące w
nienajlepszej kondycji
zdrowotnej. Gatunek
ten najprawdopodobniej pochodzi z Azji
Mniejszej i terenów
Europy
położonych
na południe od Alp.
Skórzaste i podłużne
liście kasztana mają
Kasztan jadalny (Castanea sativa)
ząbkowane
brzegi,
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a jego owoce są kolczaste. Kasztany jadalne uprawiane są właśnie dla
tych owoców. Ponieważ należą do drzew długowiecznych i ciepłolubnych, ze względu na klimat, w Polsce nie spotyka się ani owocujących,
ani też dorodnych i starych okazów tego gatunku.
Skrajem zachodniej, leśnej części parku przechodzimy teraz za budynek Masnówki.

U

stawiona tutaj kolejna, a zarazem ostatnia już tablica informacyjna
ścieżki, po raz drugi zwraca naszą uwagę na gatunki roślin runa.
Chociaż na tablicach przedstawiono fotografie tylko kilku gatunków,
w runie grądu Parku Zdrojowego spotkać możemy ich wiele.
Ich rozmieszczenie nie jest jednolite, gdyż zależy od ukształtowania terenu, zasobności gleby,
a przede wszystkim od oświetlenia dna lasu, zależnego od zwarcia koron drzew.
Niektóre rośliny runa występują
bardzo licznie w prawie całej części leśnej, inne jak np. piżmaczek
Piżmaczek wiosenny
wiosenny i gwiazdnica wielko(Adoxa moschatellina)
kwiatowa w niewielu miejscach.

Kopytnik pospolity
(Asarum europaeum)

Barwinek pospolity
(Vinca minor)
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O walorach przyrodniczych naszego parku świadczy również obecność gatunków runa podlegających ochronie prawnej, do których zalicza się np. kopytnika pospolitego czy barwinka pospolitego (obydwa
gatunki występują nielicznie).

T

utaj nasza ścieżka dobiega końca. Idziemy w stronę głównej alei
Parku Zdrojowego, a mijając Masnówkę zwracamy jeszcze naszą
uwagę na dorodne kasztanowce i dęby.
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Kompozycja przy Domu Zdrojowym

1 - modrzew europejski, 2 - buk pospolity, forma purpurowa, 3 - dąb
szypułkowy, 4 - miłorząb dwuklapowy, 5 - kasztanowiec pospolity,
6 - żółtnica pomarańczowa, 7 - cis pospolity, 8 - berberys Thunberga,
9 - cyprysik Lawsona
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Ziarnopłon wiosenny
(Ranunuculus ficaria)

Bluszcz pospolity
(Hedera helix)

Śródleśne oczko wodne,
miejsce rozrodu płazów

Turzyca drżączkowata (Carex brizoides)
i wietlica samicza (Athyrium filix-femina)

Dąb porośnięty mchem
i szczawikiem zajęczym

Kwitnące na fioletowo Różaneczniki
katawbijskie (Rhododendron catawbiense)
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ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO - PRZYRODNICZA
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