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DOLINA BARYCZY. Ptasia turystyka – Birdwatching

Ptasie podglądanie
Ponad jedna trzecia gatunków wymienionych w unijnej dyrektywie ptasiej mieszka 

w Dolinie Baryczy. Dwieście siedemdziesiąt gatunków sprawia, że obok stawów rybnych, 

to właśnie żyjące tu ptaki są najłatwiej zauważalnym elementem przyrody. 

Turystyka ptasia,  
czyli podglądanie
Jest to turystyka nastawiona na pod-
glądanie ptaków w  ich naturalnym 
środowisku przez pasjonatów. Nie 
jest to związane z  badaniami na-
ukowymi. 
Jedni są nastawieni na  zaobser-
wowanie w  jak najkrótszym czasie 
jak największej liczby gatunków 
ptaków, a  inni na  zobaczenie jak 
najliczniejszych rzadkich ptaków, 
a  innych jeszcze interesuje podglą-
danie za pomocą aparatów fotogra-
&cznych i robienie im zdjęć na pa-
miątkę wypraw. Obserwacja pta-
ków to dziś odrębny dział turystyki  
– birdwatching. 

Dwie wieże i pięć czatowni
W Dolinie Baryczy powstało wiele 
obiektów przeznaczonych do  ob-
serwacji ptaków, dzięki nim moż-
na podglądać je w  ich naturalnym 
środowisku, nie ingerując w siedli-
ska. Na  terenie Stawów Milickich 
wzniesione zostały dwie wieże 
i pięć czatowni. Największa z nich, 
bo trzynastometrowa, jest wieża 
na  stawie Grabownica w Grabow-
nicy Milickiej. Powstaje też wiele 
ścieżek edukacyjnych, tablic oraz 
znaków informacyjnych. Dzięki 
nim łatwiej zlokalizować ciekawe 
przyrodniczo obiekty. 

Nie taki koń straszny
Do najczęściej odwiedzanych przez 
turystów należą kompleksy stawo-
we Stawno, Ruda Sułowska i  Po-

tasznia. Stawy Milickie w  Rudzie 
Sułowskiej zorganizowały weeken-
dowe wycieczki ‒ fotosafari dla mi-
łośników ptaków. Jego trasa biegnie 
wyznaczonymi szlakami na  terenie 
rezerwatu ‒ 1. Trasa dookoła stawu 
Grabówka, 2. Trasa przechodzą-
ca między stawami Południowy-
mi w  kompleksie Ruda Sułowska,  
3. Trasa pomiędzy stawami Nie-
zgodzkimi. Wycieczka odbywa się 
wozem konnym, ponieważ ptaki 
mniej boją się koni niż ludzi. 

Nie dla śpiocha
Pierwsze fotogra&czne safari są or-
ganizowane już w kwietniu. Inicja-
tywa ta powstała w 2014 roku i cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno dorosłych, jak i uczniów ze 
szkolnych wycieczek. Obowiązuje 

Park krajobrazowy Dolina Baryczy 

powstał w 1996 roku w celu 

zachowania i ochrony przyrody 

na tym terenie. Gniazduje tu 170 

gatunków ptaków. Centralną 

część stanowi rzeka Barycz, która 

płynie ze wschodu na zachód. 

Barycz należy do rzek o najniższym 

spadku w Polsce, co wpływa 

na powstawanie rozległych 

mokradeł, bagien, torfowisk oraz 

podmokłych łąk. Te warunki 

przyrodnicze sprzyjały budowie 

stawów. Pierwsze powstały już 

w XIII wieku, wybudowane przez 

cystersów. Dziś Barycz jest rzeką 

uregulowaną, wyposażoną w liczne 

budowle hydrologiczne, służące 

do piętrzenia i regulacji wody oraz 

w wały przeciwpowodziowe. 

Jedyny odcinek rzeki pozbawiony 

ingerencji człowieka znajduje się 

między Miliczem a Sułowem. 
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jedna zasada ‒ nie niepokoimy żyją-
cych tu ptaków oraz poruszamy się 
wyznaczonymi trasami. Zejście ze 
szlaku grozi mandatem. Takie safari 
to nie zabawa dla miłośników póź-
nego wstawania. Rozpoczyna się 
o 5:30 i trwa od półtorej do trzech 
godzin. Grupa liczy nie mniej niż 
8 osób. Trasa wycieczki zaczyna 
się w Zagrodzie w Rudzie Sułow-
skiej i  biegnie szlakiem prowadzą-
cym przez malowniczy krajobraz 
stawów. Podczas wędrówki można 
podziwiać żyjące tu ptactwo oraz 
lokalną roślinność albo bawić się 
w  rozpoznawanie odgłosów wyda-
wanych przez poszczególne gatunki 
ptaków, na postoju obserwacyjnym. 

Czapla, bielik i kormoran
Do najciekawszych gatunków ży-
jących tu ptaków objętych ochroną 
należy bocian biały, bocian czarny, 
czapla siwa, bielik, bąk, kormoran, 
gęgawa, czernica, kaczka krzyżów-
ka, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, 
kukułka, śmieszka, remiz, perkoz 
dwuczuby, zimorodek, rybitwa 
czarna, trzciniak, wąsatka, bączek 
czy żuraw. 
Uniwersytet Wrocławski organi-
zuje zajęcia edukacyjne na  terenie 
Parku Krajobrazowego Doliny Ba-
ryczy. Odbywają się one w  Rudzie 
Milickiej, gdzie znajduje się stacja 
ornitologiczna Uniwersytetu. Pro-
wadzone są tu zajęcia dla dzieci 
oraz młodzieży ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz liceów. Gru-
py mogą liczyć 15-20 osób, a zajęcia 
trwają 6-8 godzin lekcyjnych. 

Rower i luneta
W Rudzie Milickiej co roku, 
we  wrześniu odbywa się rajd ro-
werowy połączony z  obserwacją 
ptaków. Spotkanie to ma miejsce 
w  ramach projektu „Birdwatching 
w  Dolinie Baryczy”. Działanie to 
zostało wpisane jako wydarzenie 
o  charakterze edukacyjnym Pro-
gramu Edukacji Regionalnej oraz 
Przyrodniczej w  Dolinie Baryczy 
podczas Dni Karpia. W  trakcie 
rajdu uczestnicy zatrzymują się kil-
kakrotnie, aby obserwować ptaki 
za pomocą lunety. Trasa rajdu bie-
gnie wśród lasów i  stawów w  Ru-
dzie Milickiej, a w znajdującej się tu 

Chacie Edukacyjnej ornitolog pro-
wadzi prelekcje na temat ptaków. 

Ogrody w Wiosce Ptasiej 
Ruda Milicka to także wioska te-
matyczna. Wioski tematyczne mają 
na  celu rozwój miejscowości wo-
kół jakiegoś tematu, wydarzenia 
lub występującego tu surowca. Tak 
powstała Wioska Ptasia. Tutejsze 
domy mają ptasie nazwy oraz ta-
bliczki z ich wizerunkami autorstwa 
Jerzego Zakowicza, co dodaje uroku 
miejscowości. Powstało także wiele 
ptasich tablic informacyjnych dla 
turystów. Mieszkańcy sadzą i  sie-
ją roślinność przyjazną dla ptaków 
oraz projektują ogrody pod kątem 
potrzeb skrzydlatych gości. Przez 
Rudę Milicką przebiega też ścieżka 
dydaktyczna (Sławoszowice – Ruda 
Milicka – Godnowa). 

Stawy Krośnickie
Miejscem, które warto odwiedzić 
jest także kompleks Stawów Kro-
śnickich, przez który prowadzi 
ścieżka o  długości około 10 km. 
Szlak wiedzie przez śródleśny kom-
pleks stawów i  jest często odwie-
dzany przez miłośników ptaków.
Nadleśnictwo Milicz prowadzi za-
jęcia edukacyjne na terenie Stawów 
Milickich oraz Wzgórza Joanny, 
a także prelekcje w szkołach. 
W Dolinie Baryczy działa wiele 
gospodarstw agroturystycznych. 
Część z nich jest prowadzona przez 
pasjonatów ptaków i ptasich wędró-
wek, jak Siedlisko Żuraw i Czapla, 

Głowaczówka oraz Pod Jesionami. 
Można w  tych gospodarstwach 
spotkać prace artystów związanych 
z Doliną Baryczy przedstawiających 
ptaki oraz przyrodę tego terenu. 

Milicz stawia na promocję walorów 
Doliny Baryczy. Powstaje wiele no-
wych przedsięwzięć nawiązujących 
do przyrody tego terenu. Trwa budo-
wa tzw. Ptasiego Traktu w Miliczu. 
Dotyczy to nasadzeń zieleni oraz 
budowy małej architektury, która bę-
dzie pasowała do krajobrazu Doliny 
Baryczy. Zaplanowana jest budowa 
oczek wodnych, pergoli, ławek, gła-
zów, rzeźb ptaków itp. Na milickich 
ulicach powstaną także ptasie zakąt-
ki, a przy ul. Dworcowej ‒ Plenero-
we Centrum Przyrody i Sztuki wraz 
ze szlakiem Rybołowa. 
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Zajęcia edukacyjne obejmują tematy: 

1. Charakterystyka wybranych rzędów 

ptaków– przystosowanie ptaków 

do różnych środowisk – obserwacje 

w okresie wędrówki jesiennej,

2. Sezon lęgowy ptaków,

3. Goście naszych ogrodów, czyli co 

zrobić by ptaki i inne zwierzęta czuły 

się dobrze w zmienionym przez ludzi 

środowisku,

4. Czym dokarmiać ptaki zimą, 

5. Przystosowanie ptaków do lotu. 


