
  

Dolina Baryczy 

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy –  jest 
to park znajdujący się w województwie 
dolnośląskim i wielkopolskim, położony 
między Żmigrodem i Przygodzicami.



  

Zabytki
Jednym z ciekawszych zabytków jest kościół 
św. Andrzeja Boboli z 1714 r. o konstrukcji 

szachulcowej, jeden z sześciu tzw. „kościołów 
łaski”.



  

Pałac Myśliwski 
Pałac Myśliwski 

książąt Radziwiłłów 
w Antoninie – 
zbudowany w 

latach 1822–1824 
przez Karla 

Friedricha Schinkla 
dla księcia 
Antoniego 
Radziwiłła.



  

Wieża Odyniec

Na wysokości 230 m  n.p.m. 
wznosi się bardzo 

malowniczy zameczek zwany 
 „Wieżą Odyniec”. Można 
wejść na sam szczyt tej 

wieży z której rozciąga się 
niezapomniany widok na 

Wzgórze Gęślica.



  

Pałac Maltzanów 
Pałac 

klasycystyczny w 
Miliczu – 

wybudowany w 
latach od 1797 do 

1798 roku. 
Projektantem 

budowli był Karol 
Geissler, na 

zlecenie Joachima 
Karola Maltzana.



  

Wiatrak w Duchowie
Jest to drewniany 

wiatrak o 
konstrukcji 

ryglowej, podbity 
od zewnątrz 

deskami. Jest to 
koźlak z 

czterołopatowymi 
śmigłami, scianą 
przednią. Został 

wybudowany w 1671 
roku. 



  

Wkład Leśników
W czasie wypraw do lasu można 

spotkać pracowników Doliny 
Baryczy.  Ich praca polega na 
organizacji i nadzorze różnych 

prac leśnych. Obejmują one m. in. 
ochronę, hodowlę lasu i zwierząt 
oraz nasiennictwo, a więc szereg 

różnych działań.



  

  Leśnik wykonując swoją 
pracę musi wykazywać się 

dobrą orientacją w 
terenie i wytrzymałością, 
gdyż wymaga ona niekiedy 

długich wędrówek w 
różnych warunkach 
atmosferycznych. 



  

Zwierzęta
Dolina Baryczy jest obwita w 

różnorodność ptaków. Występują 
tam rzadkie gatunki. Szczególnie 

jeśli chodzi o te żyjące nad wodą np. 
kaczki, czaple, mewy, rybitwy, 
łabędzie, kormorany ale także 

bieliki, zimorodki i chruściele czyli 
np. łyski i żurawie.



  



  

Dziękuje za uwagę
● Mam nadzieję, że prezentacja się spodobała 

● Myślę, że warto odwiedzić to 
miejsce. Według mnie jest to 

jedno z najpiękniejszych miejsc w 
Polsce.

● Wykonał: Maksymilian Szydełko 



  

Oto strony, z których korzystałem:
● www.projekty.wsb.wroclaw.pl

https://pl.wikivoyage.org/wiki/Milicz

www.polskieszlaki.pl

www.polskiekrajobrazy.pl

mapio.net

www.anielskiefoto.pl

www.youtube.com

poznajnature.pl

www.barycz.pl/

ptaki-doliny-baryczy.manifo.com
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