Spacer ornitologiczny w Dolinie Baryczy
28 kwietnia 2019
Dolina Baryczy to obszar unikalny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, jest to
zarazem największy park krajobrazowy w Polsce, a także rejon chroniony jako obszar
Natura 2000. Na jego terenie leży niezwykle cenny pod względem ornitologicznym rezerwat
„Stawy Milickie”, w którym żyje dwie trzecie populacji całego polskiego ptactwa wodnego.
Sercem obszaru są Stawy Milickie budowane przez cystersów od XII wieku, dziś najstarszy i
największy kompleks stawów hodowlanych w Europie.
Na trasie
Obserwacja ptaków w Rezerwacie Przyrody Stawy Milickie pod kierunkiem ornitologa, poszukiwać
będziemy kolonii lęgowej kormoranów, czapli siwej, obserwować żurawie, perkozy, ptaki trzcinowe,
remizy i inne gatunki, w których rozpoznawaniu pomoże nam ornitolog – spacer wzdłuż grobli, proszę
zabrać lornetki do obserwacji ptaków i buty odpowiednie do chodzenia po łąkach – pełne – trasa do
3 godzin
Gospodarstwo rybackie, w którym zapoznamy się ze sposobem prowadzenia gospodarki hodowlanej
karpi i innych ryb słodkowodnych, specyfika pracy gospodarstwa rybackiego, odłowy, pokaz
połowów, zastawianie sieci, sprzęt rybacki kaszor do podbierania ryb, ubiór przeznaczony do pracy
oraz magazyny rybne - to hasła i zagadnienia, które przybliży nam właściciel gospodarstwa.
Hodowla konika polskiego - jedynej rodzimej prymitywnej rasy koni wywodzącej się bezpośrednio
od dzikich koni wschodnio-europejskich czyli tarpanów.
Krośnicka Kolej Wąskotorowa jest kolejką parkową, jedną z największych atrakcji turystycznych
Krośnic i okolic, jej około 3 kilometrowa trasa przebiega przez teren zespołu pałacowo-parkowego w
Krośnicach.
Ruda Sułowska skansen – wystawa narzędzi i urządzeń związanych z gospodarką stawową
udostępnionych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu Oddział Muzeum Etnograficzne oraz
wystawa eksponatów własnych Spółki prezentująca historię gospodarstwa rybackiego Stawy
Milickie.
W ramach stałego kanonu naszych wycieczek będzie możliwość poznania architektury
szachulcowej regionu milickiego. Ruda Sułowska, Milicz .
Żmigród – zespół parkowo –palcowy, pałac Hatzfeldów zachowany w formie trwałej, dostępnej dla
turystów ruiny wraz z barokowymi detalami architektonicznych. Nieodwracalnych zniszczeń w roku
1945 dokonali czerwonoarmiści. Ruiny dawnej rezydencji Hatzfeldów otacza dziś zadbany,
zrewitalizowany park z architekturą ogrodową (dawny park założony w 2. połowie XVIII w , ruiny
oranżerii). Zachowała się XVI-wieczna wieża dawnego zamku, symbolikę miejsca podkreśla tablica
upamiętniająca podpisanie protokołu trachenberskiego.

na trasie mogą pojawić się dodatkowe atrakcje – w tym kościół w Zawonii jedyna
oficjalna kopia Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy-Gracza
.

WYJAZD 28 kwietnia godz. 8.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót ok. godz.
19.00-20.00

KOSZT wyjazdu – 110 zł. wpłata maksymalnie do 25 kwietnia – nr konta znajduje się na
dotychczasowej stronie internetowej www.annatour.pl
Cena obejmuje przede wszystkim koszty transportu przy nielicznej grupie oraz opiekę
przewodnika i ornitologa nadzorującego obserwacje, ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów dodatkowo – 10 - 20 zł
Obiad do 30 zł
Zaprasza Anna Zwiech
Stowarzyszenie
Zakochaj się w Polsce
KRS:0000772210
Zapisy tel.

604 94 89 81

przewodnik@annatour.pl

