Velmi cenným prvkem přírody, který tvoří přírodní bohatství města
Glubczyce, je jeho starý les.
Důkazem toho je park na ulici Sobieskiego v Glubczycích, proto byl v rámci
projektu jeho potenciál využit k jeho přeměně na park Flora, zobrazující
vegetaci, která je zdrojem poznatků o výskytu různých druhů stromů a rostlin
v regionu.
V rámci rozvoje parku byla vybudována didaktická stezka, jejíž začátek byl
vyznačen v obnovené vstupní zóně, s pokračováním ve zbývající části parku,
popisující druhy stromů na území ve formě trasy pro návštěvníky.
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Dalším krokem bylo obohacení obnovenévstupní zóny, která je hlavním bodem
rozvoje parku Flora, novými výsadbami rostlin. Vzhledem k tomu, že v parku
dominují listnaté stromy, byly při vstupu vysázeny: jehličnaté keře, listnaté keře,
okrasné trávy, trvalky, přízemní rostliny, vřesoviště. Jejich výběr je do značné
míry diktován původními rostlinnými druhy vyskytujícími se na náhorní plošině
Glubczyce, aby se maximálně zdůraznily přírodní hodnoty regionu a prodloužila
se sezóna atraktivity parku.
Kromě toho došlo k výměnu povrchu, jakož i instalaci nových prvků malé
architektury s osvětlením.
Niezwykle wartościowym elementem przyrodniczym, stanowiącym
bogactwo naturalne miasta Głubczyce, jest jego starodrzew.
Park zlokalizowany przy ul. Sobieskiego w Głubczycach jest na to dowodem,
dlatego też w ramach projektu, wykorzystano jego potencjał przekształcając
go w Park Flory, eksponujący roślinność, stanowiący źródło wiedzy na temat
występowania różnych gatunków drzew i roślin w regionie.
W związku z tym w ramach zagospodarowania parku wprowadzono ścieżkę dydaktyczną, której początek wyznaczono w zrewitalizowanej strefie wejściowej,
z kontynuacją w pozostałej części parku, opisującą występujące na omawianym
terenie gatunki drzew, w formie trasy dla zwiedzających.
Dodatkowym założeniem było wzbogacenie zrewitalizowanej strefy wejściowej, stanowiącej główny punkt opracowania w Parku Flory, o nowe nasadzenia roślinne. Ponieważ w parku dominują drzewa liściaste, brak było natomiast
nasadzeń np. bylin w ramach strefy wejściowej do parku, urozmaicono skład
gatunkowy flory przez nasadzenia: krzewów iglastych, krzewów liściastych,
traw ozdobnych, bylin, roślin okrywowych, pnączy, wrzośców. Ich dobór w dużej
mierze podyktowany jest rodzimymi gatunkami roślinnymi występującymi
na Płaskowyżu Głubczyckim, tak by w maksymalnym stopniu podkreślić walory
przyrodnicze regionu oraz wydłużyć sezon atrakcyjności parku.
Ponadto zrealizowano m.in. wymianę nawierzchni, jak również wprowadzono
nowe elementy małej architektury wraz z oświetleniem.
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Horniny a flóra
v česko-polském příhraničí

Minerały i flora

na czesko-polskim pograniczu

Horniny ve vítkovském parku vám přiblíží geologickou
rozmanitost části Moravskoslezského kraje.
V oblasti Vítkovska jsou nejčastěji zastoupenými horninami břidlice a moravská
droba. Břidlice se v oblasti Nízkého Jeseníku používala již ve středověku.
Od 18. století se začala průmyslově těžit a začala se z ní vyrábět střešní krytina.
Postupně se těžba z povrchových lomů přesunula do podzemí, kde byly,
a dodnes jsou, zásoby kvalitní břidlice vhodné především k pokrývání střech.
Vhodným doplněním návštěvy parku je výlet do nedalekého Budišova nad Budišovkou do Muzea břidlice, které shromažďuje unikátní sbírky fotografií, dokumentů a nálezů z těžby břidlice a břidlicového průmyslu nejen z regionální
oblasti, ale také z celé České republiky a světa.

Minerały w parku witkowskim przybliżają różnorodność
geologiczną części Kraju Morawsko-Śląskiego.
W rejonie Vítkovska najczęściej spotykanymi minerałami są łupki i szarogłaz
morawski. Łupki w rejonie Niskiego Jesioniku były wykorzystywane już w średniowieczu.
Od XVIII wieku zaczęto je wydobywać na skalę przemysłową i produkowano
z nich pokrycia dachowe. Stopniowo wydobycie z kamieniołomów odkrywkowych przeniosło się do podziemi, gdzie były i są aż po dzień dziesiejszy wysokiej jakości łupki nadające się przede wszystkim do pokryć dachowych.
Wskazanym uzupełnieniem zwiedzania parku jest wycieczka do niedalekiej
miejscowości Budiszow nad Budiszowką [czes. Budišov nad Budišovkou]
do Muzeum łupków, w którym są zgromadzone unikatowe zbiory fotografii,
dokumentów i znalezisk z wydobycia łupku i przemysłu łupkowego nie tylko
z regionu, ale również z całej Republiki Czeskiej i świata.
Zwiedzanie można kontynuować odwiedzając Imaginarium w miejscowości Mokřinky i nawiązującej doniego ścieżki dydaktycznej Dziedzictwo łupku.
Ścieżka prowadzi przez historię wydobycia łupku, pokazuje warunki przyrodnicze na hałdach i w opuszczonych sztolniach.
Jeśli wolisz wędrówkę krajobrazem, jesteś we właściwym miejscu – wędrój przez Krainę łupków. Poznasz krajobraz pełny romantycznych zakątków hałd łupkowych, rzadkich roślin i zwierząt. Spójrz w górę na dachy pokryte dachówkami
łupkowymi, zatrzymaj się przy drobnych zabytkach wśród krajobrazu.
Poznawajmy wspólnie pogranicze czesko-polskie.
Zapraszamy!

Pokračovat můžete návštěvou Imaginária v Mokřinkách a na něj navazující
naučné stezky Dědictví břidlice. Stezka vás provede historii těžby břidlice,
přírodními poměry na haldách i v opuštěných štolách.
Pokud preferujete spíše toulání krajinou, pak jste u nás správně – toulejte se
Krajinou břidlice. Poznávejte krajinu plnou romantických zákoutí břidlicových
hlad, starých štol, vzácných rostlin i živočichů. Pozvedněte svůj zrak ke střechám
pokrytých břidlicovými taškami, zastavte se u drobných památek v krajině.
Poznávejme společně česko-polské příhraničí.
Těšíme se na vás!

