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PRZYSTANEK 7 – „PTASI RAJ” 

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Współrzędne GPS : 51.50166; 17.10544 

Nazwa drużyny: ………………………  

 

OPIS:  

W Polsce znajduje się 6 % lasów Europy z ponadprzeciętnym udziałem ptaków. To duża zasługa 

leśników. Dzięki prowadzonej przez nas proekologicznej gospodarce leśnej wzrosła liczba wielu 

gatunków.  

Dolina Baryczy to jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Jest domem dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt. Jednak szczególne miejsce zajmują tu ptaki. Mozaika lasów, pól, łąk i stawów 

to azyl dla ok. 300 gatunków i miejsce do wychowywania potomstwa dla około 180 z nich. 

Ponad 40% powierzchni doliny zajmują lasy. Wśród nich przeważają bory sosnowe. Jednak w 

bezpośrednim sąsiedztwie stawów i kanałów są to bardzo często olsy i łęgi. To doskonała kryjówka dla 

wielu ptasich rodzin. 

Ten przystanek wytyczyliśmy Wam na grobli pomiędzy stawami. Znajdujecie się na trzecim przystanku 

ścieżki przyrodniczej. Przystanek poświęcony został rybom. Zastanawiacie się pewnie, co ryby mają 

wspólnego z ptakami? Bardzo wiele, to w właśnie one stanowią główną bazę pokarmową dla znacznej 

większości ptaków tu przebywających. Dolina Baryczy to swoista „stołówka” dla skrzydlatych 

mieszkańców. Pod tym względem to „ptasi raj”. 

Korzystając z tego, że znajdujecie się na grobli pomiędzy stawami spróbujcie poobserwować 

ptaki. 

Zadanie 1 

 Spróbujcie sfotografować ptaki na stawie (1 zdjęcie ), 
 Odpowiedzcie na pytania – pomoże Ci w tym mapa: 

a. jakie ptaki można spotkać na terenie Nadleśnictwa Żmigród (wymień 5 gatunków) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Który z rzadkich gatunków ptaków drapieżnych objęty jest ochroną czynną w Nadleśnictwie 

Żmigród ……………………………………………………………………………………………. 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

To gatunek ptaka, który niezbyt licznie występuje w nadleśnictwie. 

Swoje gniazda zakłada w starych drzewostanach w pobliżu 

bagien i wilgotnych łąk.  

Jak się nazywa ? …………………………………………………. 

Za to jego „biały kuzyn”  jest symbolem polskiej wsi. Można go 

spotkać na wielu kominach, stodołach i słupach.   

Jak się nazywa? ……………………………………………….. 
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ZADANIE 2 

Najbardziej tajemniczym, a jednocześnie najtrudniejszym do zauważenia skrzydlatym mieszkańcem 

nadleśnictwa jest ptak wielkości kosa. Sztukę kamuflażu opanował tak, że można przejść tuż obok niego 

i go nie zauważyć. Kiedy siedzi na gałęzi przypomina korę, na ziemi może być zauważany jako kupka 

liści lub gałęzi. Broniąc gniazda potrafi udawać rannego, wzniecać fontannę piasku, kuleć a nawet 

udawać syczącego węża. W dawnych czasach krążyła o nim legenda jakoby żywił się mlekiem 

wydojonych przez siebie kóz.  

Czy wiecie już o jaki gatunek skrzydlatego mieszkańca nadleśnictwa chodzi?  

Jeśli nie, to żeby się tego dowiedzieć musicie rozwiązać mini krzyżówkę umieszczoną poniżej. Jak 

wszystko pójdzie dobrze nazwę ptaka odczytacie pionowo z czerwonych kratek. 

 

          

         
 

          

          

          
 

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Fotografia 0 - 1  

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 1  

Odpowiedź c 0 - 2  

 

ZADANIE 2 
 

0 - 3 
 

 

Ogółem liczba punktów 0 - 8  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

Miejsce pracy leśniczego 

Niejedno w lesie 

  Gniazdo dzięcioła 

Jedna z form ochrony przyrody np.: „Stawy Milickie” 

Największy skrzydlaty drapieżnik w Polsce 


