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PRZYSTANEK 9 – „REZERWAT STAWY MILICKIE” 

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Współrzędne GPS : 51.52036; 17.08716 

Nazwa drużyny: ……………………… 

OPIS:  

Duża część obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe jest objęta różnymi formami ochrony 

przyrody. Leśnicy wspierają różnorodność biologiczną, a ochrona przyrody jest częścią ich pracy.  

W Nadleśnictwie Żmigród aż 98 % powierzchni, to powierzchnie prawnie chronione. Występują tu 

prawie wszystkie formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, dwa obszary Natura 

2000  (Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy” i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja 

nad Baryczą”), trzy rezerwaty „Radziądz” , „Olszyny Niezgodzkie” i „Stawy Milickie”. Sporą powierzchnię 

zajmują też użytki ekologiczne. Coraz więcej gniazd podlega ochronie strefowej. 

Z pośród wszystkich chronionych na naszym obszarze powierzchni na szczególną uwagę zasługuje 

rezerwat „Stawy Milickie”. To największy kompleks rybnych stawów hodowlanych w Europie.  

Od ponad 800 lat gospodarujący na tych terenach ludzie robili to wsłuchując się w rytm wszechobecnej 

tu przyrody. To ona nadała tym terenom szczególny kształt i znaczenie, a działaniom ludzi wyznaczyła 

kierunek zgodny z jej prawami.  Nie uszło to uwadze międzynarodowych komisji, co zaowocowało 

objęciem tego terenu międzynarodową Konwencją Ramsarską (zajmującą się ochroną szczególnie 

cennych obszarów wodno-błotnych) i wciągnięciem na prestiżową ONZ-owską listę Living Lakes 

(Żyjące Jeziora) obok tak znanych akwenów jak Jezioro Bodeńskie, czy Jezioro Bajkał.  

Prowadzenie gospodarki leśnej  na tak bogatym przyrodniczo i kulturowo terenie wymaga szczególnej 

troski i takiego wykorzystania potencjału tego miejsca, żeby wspomagać przyrodę w jej działaniach. 

 

Czas na rozwiązanie zadań. 

Zadanie 1 

 Rozejrzyjcie się dookoła i wybierzcie odpowiednie miejsce, z którego sfotografujecie panoramę 

rezerwatu „Stawy Milickie” – (1 zdjęcie) 

 Odpowiedzcie na pytanie (pomoże Wam w tym mapa którą otrzymaliście):  Co jest przedmiotem 

ochrony w rezerwatach: 

a. „Radziądz” …………………………………....................................................................................; 

b.  „Olszyny Niezgodzkie”…………………………………..……………………………………………..;  

c. „Stawy Milickie”:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Karta konkursowa nr 9 
 Konkurs „Tajemnica – Las – Przygoda” 

Nadleśnictwo Żmigród 
 
 

Zadanie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 1  

 

ZADANIE 2 
 

0 - 3 
 

 

Ogółem liczba punktów 0 - 7  

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………., 2. ……………………..……, 3. ………………………..……. 

Zaznaczcie na mapie miejsce, w którym się znajdujecie i 

wpiszcie nazwy otaczających Was stawów – możecie 

skorzystać z mapy usytuowanej w terenie. 


