




Stawy Milickie to ponad 7 tysięcy hektarów wody, największy kompleks 
stawów rybnych w Europie. Niezwykle cenny obszar wodno-błotny objęty 
licznymi formami ochrony przyrody oraz doceniony przez międzynarodowe 
instytucje, które objęły Stawy Milickie szczególną troską.

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje obecnie 
87 040 ha, dzięki czemu jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce.

Rezerwat Przyrody „Stawy Milickie” wchodzi w skład Parku Krajobrazowego 
Doliny Baryczy i obejmuje pięć kompleksów stawów: Stawno, Potasznia, Ruda 
Sułowska, Radziądz oraz Jamnik o łącznej powierzchni 5324,31 ha. Jest to 
jedna z najcenniejszych w Europie ostoi ptactwa wodno-błotnego. 

Stawy Milickie należą do światowej sieci Living Lakes (żyjące jeziora). Na 
liście obok stawów znajdują  się między innymi Bajkał, Morze Martwe, 
Balaton, Titicaca, Jezioro Wiktorii.

Stawy Milickie objęte są również ochroną Sieci Natura 2000 oraz Konwencją 
Ramsarską. 



Gospodarka stawowa rozwijała się na terenach Doliny 
Baryczy już w średniowieczu. Jej powstawaniu 
sprzyjało naturalne polodowcowe ukształtowanie 
terenu, małe spadki rzeki Baryczy i jej dopływów oraz 
płaski teren. Dzięki temu można było niskim nakładem 
środków budować duże zbiorniki wodne przez 
usypywanie wałów ziemnych w poprzek dolin oraz 
licznie płynących tam cieków. Ze względu na dużą ilość 
postów zapotrzebowanie na ryby było ogromne, 
dlatego od początku swojego istnienia stawy w Dolinie 
Baryczy były ważnym elementem gospodarki. 
Hodowla ryb zlokalizowana wzdłuż rzeki Baryczy 
istnieje nieprzerwanie od czasów średniowiecza i 
stanowi cenne dziedzictwo kulturowe.



Wyprawy bryczką z przewodnikiem do rezerwatu przyrody 
„Stawy Milickie”. 
Podczas zajęć terenowych w kompleksie Ruda Sułowska 
uczniowie biorą udział w: 
- obserwacjach ptaków z wykorzystaniem lornetek i lunet,
- edukacji regionalnej na temat tradycji rybactwa Doliny 
Baryczy i metod hodowli ryb słodkowodnych w Stawach 
Milickich.



SKANSEN – wystawa 106 eksponatów, głównie narzędzi i urządzeń związanych z 
gospodarką stawową udostępnionych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu Oddział 
Muzeum Etnograficzne. Przewodnik uzupełnia wiedzę przekazywaną nt. rybactwa 
poprzez prezentację narzędzi używanych w pracy rybaków.

DOM RYBAKA – wystawa eksponatów własnych Spółki prezentująca historię 
gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie. W Domu Rybaka prezentowane są dwie sale, 
jedna poświęcona życiu na wsi w okresie międzywojennym oraz gabinet dyrektora 
prezentujący wyposażenie biura z lat 70-tych.



Prowadzone przez ichtiologów ze Stawów 
Milickich w budynku Płuczki. Uczestnicy 
wycieczki zapoznają się z gatunkami ryb 
słodkowodnych poprzez prezentację na 
tablicach oraz obserwację żywych ryb 
zgromadzonych w specjalnych zbiornikach. 
Uczniowie zapoznają się również z 
trzyletnim cyklem hodowli karpia. 

Przewodnik na specjalnie przygotowanym 
stawie pokazowym prezentuje uczniom 
techniki odłowów ryb stosowane w 
gospodarce stawowej: rzutka, podrywka, 
żaki.



W zwierzyńcu uczniowie będą mogli zapoznać się z następującymi gatunkami zwierząt: 
osioł domowy, owca wrzosówka, owca kameruńska, owca czarnogłówka, merynos polski, 
koza alpejska, koza biała uszlachetniona, kuc szetlandzki, konik polski, kura zielononóżka, 
indyk domowy, kaczka piżmowa, gęś kubańska.
Zajęcia z zootechniki obejmować mogą następujące zagadnienia: anatomia i fizjologia, 
rasy zwierząt, hodowla i karmienie.

Warsztaty edukacyjne nt. lasów Doliny Baryczy. Uczniowie poznają gatunki drzew i krzewów 
za pomocą tablic edukacyjnych oraz naturalnych preparatów takich jak: plastry drewna, 
szyszki, kora, gałęzie, rośliny w doniczkach. Całość ekspozycji podzielona jest na sekcje 
odpowiadające zmysłom takim jak: dotyk, węch, słuch, wzrok. Dodatkowo na ścieżce 
znajdują się tablice edukacyjne dotyczące gatunków ssaków leśnych, ryb słodkowodnych 
oraz ptaków wodno-błotnych i leśnych. Na ścieżce są także cztery instrumenty pozwalające 
dzieciom na poznanie jakie dźwięki wydają różne materiały.



Jako uzupełnienie do zajęć terenowych oferujemy płytę 
z filmem przyrodniczo-dokumentalnym Artura i Saturniny 
Homanów "Stawy Milickie - Kraina Niezwykłości”. Film opowiada 
o pracy rybaków, ich symbiozie z przyrodą i stanowi ciekawy 
element do wykorzystania jako podsumowanie lekcji w terenie. 



Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturum

Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz

Agnieszka Palewska 
tel. 603 515 930

edukacja@stawymilickie.pl

mailto:edukacja@stawymilickie.pl

