


 

 
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/B/17) 

PK 1 
Żubry do wspinaczki dla najmłodszych zdobywców gór. 
Ile żubrów ma… dziury? 

PK 2 
Strefa interaktywna z planszami na stołach i tablicami poglądowymi. 
Jakie typy siedliskowe lasu opisano na tablicach? 

PK 3 
Dworek Gubernatora Grodzieńskiego (Ośrodku Edukacji Przyrodniczej). 
Ile schodków prowadzi do budynku od strony jeziora? 

PK 4 
Dom hofmarszalski, obecnie „Dom Marszałkowski" – piętrowy budynek z czerwonej cegły, wzniesiony 
w 1904 r. służył marszałkom dworu. Do 2002 r. w budynku tym mieściła się Dyrekcja BPN. 
Z ilu części składa się największe okno na wschodniej ścianie budynku? 

PK 5 
Dom Myśliwski. Do pożaru w 1962 r. w tym miejscu stał, wzniesiony pierwotnie dla świty carskej, 
„Dom Świcki”. 
Poprzez co ma nastąpić poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury BPN? 

PK 6 
Świdośliwa Lamarcka – rozłożysty krzew lub drzewo o zaokrąglonej koronie, pochodząca z Kanady, 
ze słodkimi, jadalnymi owocami. 
Skąd pochodzili botanicy, którzy jako pierwsi opisali tę roślinę? 

PK 7 
Dąb czerwony – drzewo liściaste pochodzące ze wschodnich rejonów USA. 
Na jakie czynniki jest odporny ten inwazyjny gatunek? 

PK 8 
Dąb szypułkowy – potężne drzewo liściaste, dorastające do 40 m wysokości. Tworzy dąbrowy. 
Jakie zwierzęta, poza gryzoniami, chętnie zjadają żołędzie? 

PK 9 
Stożkowaty dąb szypułkowy – forma sadzona w parkach i ogrodach. 
Czego przykładem jest ta forma dębu? 

PK 10 
Tablica poglądowa „Rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego”. 
Z którego roku pochodzi zdjęcie bramy wejściowej do rezerwatu? 

PK 11 
Olsza szara – najczęściej rośnie na glebach wilgotnych, żyznych. Posiada dobrze rozwinięty,  
ale płytki system korzeniowy. 
Do ilu lat dożywa olsza szara? 

PK 12 
Modrzew europejski – ma bardzo grubą korę, która zapewnia mu wytrzymałość na silne mrozy. 
Jego drewno jest wyjątkowe twarde. 
Ile modrzewi tutaj rośnie? 

PK 13 
Kasztanowiec pospolity – drzewo liściaste z południowo-wschodniej Europy, często sadzony jako 
drzewo ozdobne. W Polsce sadzony od XVII w. 
Jaki gatunek motyla stanowi zagraża kasztanowcom? 

PK 14 
Granitowy głaz narzutowy z trudno czytelną datą 1747 r. Głaz jest chroniony jako pomnik przyrody 
nieożywionej. 
Czego materialnym świadectwem istnienia tu w przeszłości jest ten kamień? 

PK 15 
Lipa drobnolistna – występuje na terenie całej Polski. 
Gdzie najczęściej w BPN spotykamy ten gatunek lipy? 

PK 16 
Tablica poglądowa „Angielski park wokół rosyjskiego pałacu”. 
Gdzie jesteś? 

PK 17 
Jodła pospolita jest jednym z najwyższych drzew w Europie. W Polsce na jodłach często gnieździ 
się orzeł przedni. 
Jak nazywa się charakterystyczny, spłaszczony wierzchołek jodły? 

PK 18 
Sosna czarna – gatunek ciepłolubny o szerokiej koronie i grubych mocnych gałęziach. 
Na ile konarów dzieli się sosna, przed którą stoi tabliczka? 

PK 19 
Choina kanadyjska – zimozielone żywiczne drzewo iglaste o malowniczych szerokich koronach  
i dużych wymaganiach hodowlanych.  
Jaką maksymalną wysokość osiągają choiny kanadyjskie? 

PK 20 
Jałowiec wirginijski z rodziny cyprysowatych, drzewo ozdobne lub w postaci krzewu. 
Ile pni jałowca wyrasta z ziemi? 

PK 21 
Powstała w latach 30-tych XX wieku Brama Wschodnia Parku Pałacowego. 
Jaki kolor szlaku skręca tu w prawo? 
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