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PRZYSTANEK 8 – „LAS OSTOJĄ BIORÓŻNORODNOŚCI” 

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Współrzędne GPS : 51.50986; 17.11084 

Nazwa drużyny: ……………………… 

 

OPIS:  

Las to bardzo skomplikowany i zróżnicowany ekosystem. 65 % wszystkich gatunków roślin i zwierząt 

występujących w Polsce, mieszka właśnie w  lesie.  

Od 95 lat leśnicy podejmują działania na rzecz ochrony tej różnorodności biologicznej na wszystkich 

etapach prowadzenia gospodarki leśnej. Sadzimy coraz więcej gatunków liściastych, pozostawiamy 

stare dziuplaste drzewa, tworzymy strefy ochronne wokół gniazd niektórych gatunków ptaków, szukamy 

nowych sposobów ochrony rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt, prowadzimy własne programy 

pilotażowe na rzecz ginących gatunków, współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz 

ochrony ginących gatunków i wraz z nimi podejmujemy działania na rzecz ich reintrodukcji.  Tym samym 

zwiększamy  różnorodność, zdrowotność i odporność lasów.   

Dzięki mozaice lasów, pól i stawów teren Doliny Baryczy, to jeden z najbardziej różnorodnych 

biologicznie terenów w Polsce. Prym wiodą tu oczywiście ptaki. Niektóre gatunki jak np.: bielik, bocian 

czarny, kania ruda czy żurawie czują się w lasach Żmigrodu jak u siebie „w domu”. Wcale nie trzeba się 

zbytnio wysilać żeby je spotkać. Duża ilości pozostawionych w lasach starych drzew sprawia, że 

doskonale na terenie nadleśnictwa mają się gatunki zagrożonych na wyginięcie owadów, w tym: 

największej populacji w Polsce kozioroga dębosza i mającej europejski status zagrożonej wymarciem 

pachnicy dębowej. Wszechobecna tu woda stanowi doskonałe siedlisko dla takich rzadkich już dziś 

gatunków roślin jak salwinia pływająca, czy rosiczka. 

Miejsce waszego przystanku jest szczególne dla ochrony. Znajdujecie się Państwo na grobli pomiędzy 

stawami. Cechą charakterystyczną tego miejsca jest pięknie zachowana aleja dębowa. Takich alei na 

terenie nadleśnictwa jest dużo. Stanowią one bardzo cenną ostoję bioróżnorodności.  

Czas na rozwiązywanie zadań. Pomoże wam w tym mapa którą od nas otrzymaliście. 

Zadanie 1 

 Odpowiedzcie na pytania: 

 

a. Napiszcie nazwę ptaka drapieżnego, którego populację nadrzewną nadleśnictwo próbuje 

odtworzyć już od 13 lat …………………………………………………………………………….., 

b. Podajcie nazwę stowarzyszenia, które zajmuje się reintrodukcją sokoła wędrownego we 

współpracy z nadleśnictwem. 

……………………………………………………………………………………………………….., 

c. Który gatunek owada zagrożonego wyginięciem obejmował projekt Lasów Państwowych 

realizowany na terenie nadleśnictwa ? ………………………………………………………….., 
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d. Opiszcie w jaki sposób projekt poszukiwania siedlisk pachnicy dębowej za pomocą psów 

pomoże temu gatunkowi przetrwać ( 2-3 zdania) 

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

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

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

Zadanie 2 

Korzystając z faktu że na tym przystanku naszego konkursu „przypadkiem” znalazły się ogólnodostępne 
urządzenia do ćwiczeń, zróbcie sobie przerwę od zmagań intelektualnych i wykonajcie serię 3 zdjęć 
pokazującą jak ćwiczy wasza drużyna. 

 

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 1  

Odpowiedź c 0 - 1  

Odpowiedź d 0 - 1  

 

ZADANIE 2 
 

0 - 3 
 

 

Ogółem liczba punktów 0 - 7  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 


