
SKARBY PRZYRODNICZE HELU

Quest pieszy
walking

Miejsce na narysowanie skarbu

Gdzie to jest? 
Miejscowość Hel zlokalizowana jest na końcu Półwyspu Helskiego.

Jak dojechać?
Droga krajowa 216.

Początek questu:
Dom Morświna, ul. Portowa 4, Hel.

Rodzaj questu:
Przyrodniczy, pieszy.

Potrzebne rzeczy: 
Długopis.

Czas przejazdu questu:
50 minut.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych po 
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie 
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.

Opiekun questu:
Muzeum Rybołówstwa w Helu, 58 675 05 52.

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu, 
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu. 
Napisz do nas na kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

ale nie daj kamienistemu wybrzeżu uwagi Twej zająć,
gdyż nie koniec naszych przyrodniczych zagadek,
a Półwysep Helski i Zatoka Pucka to taki przypadek, 
w ważnym problemie ochrony wodnych ptaków, 
które mają tu dość dla wędrówek swoich szlaków,
przy których znajdują  niezbędne dla życia żerowiska 
oraz dla odpoczynku, a nawet do zimowania przystań.
Pospolite w tym rejonie są (rebusami podpowiadamy) 
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oraz rzadsze – alki, nurogęsi, nurzyki i tracze długodziobe,
którym wszystkim w naszym regionie żyje się dobrze.
Morze z prawej, a Ty przed siebie nieutwardzoną drogą,
aż wejdziesz na ścieżkę barierkami wyznaczoną. 
Tu przystań na chwilę, skup na hasłach uwagę,
by litery na swych miejscach zostały poukładane
i dalej przed siebie, omijając ławki z małymi głazami,
tym bardziej uważnie, że finał przygody przed nami,
aż stanie jest jasne, że skarb będzie nasz: 

tam, gdzie napotkamy wielki   _1  _2  _3  _4  
, 

który powie Ci, że jesteś u źródła obywatela troski,

czyli w miejscu, które jest     _5  _6  _7  _8  _9  _10
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specjalnie do tego wyznaczone, by questu przejście
uznać za zakończone, a Ja dziękuję Ci za wyprawę, 
za sprawą której z bogactwa natury zdałeś sobie sprawę,
więc zapraszam Cię na inne questy po niezwykłej okolicy,
byś także walory kulturowe Naszego Wybrzeża zliczył.



SKARBY PRZYRODNICZE HELU
Witaj Questowiczu, który na przygodę liczysz.
Na pewno jej zaznasz w tej niezwykłej okolicy. 
Tym razem czeka na Ciebie quest przyrodniczy, 
który chce, byś zagadki i rebusy ze mną ćwiczył,
a zebrane hasła, z których litery wskazówkę ułożą,
gdzie skarb ukryty, więc rejestr ich sporządź
i do celu ścieżki questowej śmiało zmierzaj
a miasto moje, bawiąc się dobrze, zwiedzaj. 
Ale od początku: Jestem mieszkańcem miejscowości.
w Powiecie Puckim i Województwie Pomorskim, 
położonej na cyplu mierzei, jaką morskie prądy 
zbudowały z piasku, który Bałtyk z dna wydrążył. 
Hel, gdyż o nim tu będzie przede wszytkim mowa, 
od wielu, wielu lat podróżników intrygował. 
Ponieważ nie każdy mógł się dostać do niego, 
tym bardziej był uważany za coś intrygującego.
Dziś problemu z wjazdem do Helu nie mamy, 
więc tym śmielej ku przygodzie podążamy.
Widzisz czerwony budynek, belka zerka z niego,
to typowa konstrukcja w stylu muru pruskiego.
Podejdź do niego i powiedz czyje imię się go ima? 
stawiam na ssaka morskiego – walenia:  _ _ _ _ _ _
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który pluska się w falach naszego  Morza Bałtyckiego,
oraz innych przybrzeżnych wodach na północ od niego.
Skoro odgadłeś, ruszaj dalej drogą w morza stronę, 
tam uwagę Twoją zwróci zwierzę rękoma stworzone.
Zamysłów tego przedsięwzięcia odczytasz wiele, 
gdyż w trosce o Ziemię wykonane zostało z  _ _
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Na pomost wskocz, gdyż natury masz walor nowy  
a tablica podpowie, że wkraczasz na   _
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 _ _ _      _ _ _ _ _ _ _
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Piękne widoki, każdego rozkojarzą, a nawet zwiodą, 
więc nie daj się ponieść i dalej wędruj z głową,
by podążać zdobywcy skarbu questowego drogą.
Zerknij zatem, a gdzieś na dole, po bokach 
ujrzysz napisy na tablicach i tu o urokach, 
przeczytasz tej, co barwą swą zniewala,
to niepowtarzalna  _ _
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Powstała wskutek akumulacji piasku morskiego.
a ponieważ ten zbudowany kwarcu czyściutkiego, 
i jakichkolwiek substancji próchniczych pozbawiony, 
na tak nienaganny kolor został wybarwiony!
Wydmy, jako chronione siedlisko przyrodnicze,
porastają rosliny piękne ale niepospolicie….
Jedną skojarzysz z czasem, gdy się prezenty daje
to odporny na suszę i porywy wiatru  _ _ _ _ _
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który w ziemię zapuszcza kłącza czterometrowe,
by tak głęboko sięgać po niezbędną do życia wodę.
Do tego liście ma sztywne, twarde, woskawate

wyjątkowo odporne na jej nadmierną utratę.
Kolejna barwa wydmy (tablica naprzeciwko), uważasz: 
Ponieważ zawiera substancje humusowe, jest  _
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gdyż niewielka ilość szczątków organicznych w piasku,
zmienia kolor, ujmując wydmom z ich bieli blasku.
Pokryte zwartymi, suchymi murawami i wrzosowiskami, 
posiadają dobrze rozwiniętą warstwę z mchami i porostami.
Drzewa porastają je z rzadka, więc skup się na plaży,
a  poznasz dwa typy obecnych w Polsce wybrzeży.
Idąc pomostem, podziwiaj widoki ale zerkaj na tablice,
by dowiedzieć się, że różne plaże mają nasze okolice.
Jak byłeś uważny, uznaj to za rzecz oczywistą
wyróżniamy plaże: _
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Plażowy piasek to głównie ziarenka kwarcu drobne,
a gdzie ciemniejszy, to znak, że trafiły tu przygodnie  
okruchy cięższych minerałów magnetytu i rutylu. 
ale i tak piaszczysta plaża nie przebije w stylu
kamienistej, gdyż ta bywa różnobarwna wyjątkowo, 
przygarniając materiał naniesiony morską drogą.
Prądy i falowanie zabierają to, co transportują rzeki
lub obsypują podatne na wietrzenia klifowe brzegi,
by wyrzucić je w sztormowym karysie na plażę, 
więc ta raz piaszczyste, raz kamnieste oblicze ukaże. 
Gdy schodząc w dół po schodach, zerkniesz za siebie 
czerwona tablica, szepnie dykstetnie do Ciebie,
że poznałeś nadmorskie walory przyrodnicze, będące
szczególnym obszarem chronionym _ _ _ _ _
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Dalej przed siebie, aż drogowskaz zobaczysz ogromny!
Tu musisz według wskazówki dokonać wyboru strony:
Rozejrzyj się uważnie i tak żwawo wystartuj
byś miał po swojej lewej stronie  _
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Tablice wiele o fokach Ci powiedzą, a to ważne, 
gdyż miejsce to dla nich jest bardzo przyjazne. 
Odratowane stąd właśnie wypuszcza się na wolność,
a ja przy okazji do kilku zagadek mam sposobność!
Aby w ich rozwiązywaniu nie było przestoju,
Ustal z tablicą, że foka na brzegu oczekuje  _
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a teraz szczególny czeka Cię questowy psikus:
po łacinie foka szara to  _ _ _ _ _ _ _
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Samica tego gatunku na grzbiecie ciemnoszara, 
na brzuchu jaśniejsza, ale z samcem dobrana para.
Ten choć niemal jednolicie ciemny, wręcz czarny,
jasnymi ale nielicznymi centkami przybrany,
wiosną jest brązowo – brunatny, tak jak partnerka,
więc na płeć foki o tej porze roku nie zerkaj.
Upodabniają się do siebie wówczas bardzo,
oddając wspólnym, morskim zabawom i harcom.
Czas w drogę, śmiało przed siebie, ku temu, co rytuał
burz odprawia, czyli do posągu groźnego N _ _ _
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za jego plecami ujrzysz Muzeum Rybołówstwa,
zwiedzanie wystawy odłóż na potem, ale przystań,
by dowiedzieć się, że w kościele XV wiecznym, 
dawnym zborze gminy ewangelickiej się mieści. 
To najbardziej rozpoznawalny budynek w Helu,
dziś stoi na straży kaszubskich pamiątek wielu,
prezentując dzieje i rozwój rybołówstwa łodziowego 
oraz tradycyjnego i szkutnictwa kaszubskiego.
Idź do skrzyżowania i by poczuć oddech bryz
morskich, zostaw z lewej z łańcuchami  _
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idź tak tylko kawałeczek przed siebie i skręć
w pierwszą w prawo, gdzie port i zagadek część.
Więc śmiało przed siebie, mając wodę z prawej
na napisy na starych budynkach miej uważanie.
Gdyż wyjątkowo duży  mądrością Ci zapłaci,
że tutaj wszystkich _ _ _ _ _
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Czas zatem na opowieść o naszych rybach, 
ale, że z nich żyjemy, gadulstwo mi wybacz. 
Są miesiące, kiedy łowimy pyszne i tłuste, 
ale w czas rozrodu, smakowo są uschłe,
a okresy ochronne dla gatunku danego,
sprawiają, że świeżej ryby z rynku legalnego
nie kupisz, gdyż tylko niektóre rybackie łodzie
mogą je łowić, będąc z prawem w zgodzie. 
Zależy to też od lokalizacji łowisk, jak są zasobne,
wiec stada nazywane są „wschodnie” i „zachodnie”.
Zimą ryby w większość intensywnie podżerają, 
a ich tkanki w zdrowy dla nas tłuszcz obrastają,
co oznacza, że zyskuje wówczas smakowe walory.
Tak czyni dorsz (wątłusz, pomuchel), który skory, 
do objadania się tłustymi śledziami i szprotami, 
usmażony z czosnkiem zyskuje smak nad smakami.
Równie świetne są płastugi, skarpie, gładzice,  
oraz śledzie i szproty bajecznie wręcz wyśmienite. 
Mówiąc o rybach, warto zwrócić uwagę po trosze
na nie mniej smakowite wędrowne trocie i łososie. 
Rybę świeżą zawsze kupisz w moim mieście,
wystarczy do portu helskiego przejść się,
kiedy z połowu, od dziesiątej do czternastej 
małe kutry i łodzie rybackie, wracają właśnie.
Wprost z pokładu zakupu dokonać możesz, 
tego, co najlepsze ma nasze Bałtyckie Morze.
Nie przegap jeszcze jednego rysunku z rybakiem,
z którym pewna data stanowi pakiet _ _

ą 
 _ _

Tymczasem dojdziesz aż do końca drogi,
po czym ku latarni skierujesz swe kroki,
tam udaj się na prawo, a gdy ta latarnia z przestrzeni
pustej, do latarni przy murze się przymierzy,  
wejdź pomiędzy nie i przed siebie widoki podziwiając, 


