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Miniesz cały szereg stawów, jadąc Przyrębską ulicą.
Może prócz roślinności jakieś ptaki Cię tu zachwycą?

Rzadkie są bąk oraz bączek z rodziny czaplowatych.
Tokują niskim głosem, jakby wół zawodził rogaty. 
Gdy się niepokoją, dziób wyciągają w stronę nieba.
Dotarłeś do mostu? Bachórz przejechać znów trzeba.

Przed i za mostem grobla   _  _ _  _  _ _  _  _  jest wysadzana,
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A za kolumnadą z lip czeka Cię kierunku zmiana.
Na głównej szosie w prawo - do miejscowości Las!
Rezerwat Przyrody Przeciszów poznać nadszedł czas.

Zaraz ukażą się drzewa rezerwatu bardzo okazałe.
Ty jedź szosą do przydrożnej kapliczki białej.
W 1923 roku ufundowali ją państwo Parzymiętowie
Przed wyjazdem do USA. Ku szlabanowi zwróć głowę.

Tak, naprzeciwko jest leśny rezerwat przyrody!
Chroni go program Natura   _  _ _ _ . Masz swoje powody,
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By spojrzeć na tablicę, co mówi o martwym drewnie.
U dołu nazwa:  _   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  fraxineus. Znasz 
pewnie?           13    9  17

Grzyb ten azjatycki niszczy europejskie drzewa...
Bez obaw jednak, ptaki mają tu na czym śpiewać!
Dominuje las mieszany: graby, dęby, lipy, sosny.
Sikorek, drozdów śpiewaków usłyszysz śpiew radosny?

A może słychać myszołowa albo klekanie bociana?
Także sarny, dziki i zające żerują tutaj od rana.
Pogłowie sarny w Polsce wynosi blisko miliona,
Europę Środkową nad inne regiony ceni sobie ona.

Ulicą jeszcze sto metrów przejedź, pod altanę,
I czytaj, co w pierwszej kolumnie jest napisane.
„Dolina Karpia to obszar o wybitnych walorach
Przyrodniczych i  _  _  _  _   _  _ _ _ _ _ _ ”. Na skarb już pora!
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Dom Ludowy ma adres Leśna   _   _  . Resztę hasło powie.
          28   29
Mamy nadzieję, że wycieczka wyszła Ci na zdrowie!
Jeśli dalej pojedziesz ulicą, mostu nie ominiesz,
Zobaczysz kanał łączący Przeciszów z Oświęcimiem.

To kanał „Dwory”, miejsce wędkarzom dobrze znane,
Grand Prix Polski i inne zawody są tu rozgrywane.
Ty odniosłeś dziś zwycięstwo w zawodach z questem.
Jest ich więcej w Dolinie Karpia, pokonaj resztę!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Quest prowadzi po bezcennym przyrodniczo obszarze Doliny 
Karpia – kompleksie stawów zaliczanym do najcenniejszych siedlisk 
ptaków w Europie. Wyprawa kończy się zaś przy leśnym rezerwacie 
przyrody.

Gdzie to jest:
Gmina Przeciszów leży w Dolinie Karpia w zachodniej Małopolsce, 
nieopodal Zatora. Na północy opiera się o koryto Wisły.

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Zabierz: rower, coś do pisania, dla wygody kompas lub 
urządzenie GPS

Miejsce startu:
Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie. 
GPS: 50.010521, 19.371595

Wyprawa po zielone 
skarby Przeciszowa

Mikroprojekt „Questy w Dolinie Karpia” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

®
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Wędrowcze, witaj w pięknym, zielonym Przeciszowie!
Quest o skarbach tych okolic co nieco Ci opowie.
Zaczynasz pod Urzędem Gminy przy ulicy  _  _   _  _ _ _ _ _ .
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Do Lasu przygoda dzisiejsza także Cię poniesie!

Zwróć się na północny-wschód, zaraz pokonasz tory.
Za nimi od razu w prawo - i prosto odcinek spory.
Przejedziesz drewniany most na Bachórzu - potoku,
I skręcisz za nim, by drzewa mieć z prawego boku.

Bachórz to dopływ Wisły. Królowa jest niedaleko!
Jeśli ukończysz quest, spotkasz się z tą rzeką.
Na razie wzdłuż Bachórza, miniesz niebieski most
I wraz z drogą oderwiesz się na wschód. Na wprost!

Kończy się asfalt. Tabliczki tutaj nie pominiesz:
Instytutu Rybactwa  _ _ _  _   _  _ _ _ _ _  _  _  w Olsztynie.
                   3    18         24
Droga wiedzie na groblę, podziwiać będziesz stawy!
Czytaj o nich najpierw, nim powrócisz do zabawy:

Stawy karpiowe są popularne w Europie Wschodniej.
I tutaj hoduje się karpie (tylko nie zgłodniej!),
W dodatku bez przerwy od dobrych siedmiuset lat
Tymi samymi metodami, choć tak zmienił się świat.

Pomimo że drewniane wozy zastąpiły już ciągniki,
Reszta odbywa się tak samo. A to daje wyniki!
Wiesz, że stawy regularnie napełnia się i osusza?
Tradycyjny cykl gospodarki do tego nas zmusza.

Muliste dno służy roślinom: nawodnikom, ciborom,
A także ptakom siewkowatym. Zaś kiedy ryby biorą,
Przyciągają rybożerne ptaki: kormorany, rybogłowy,
Także bieliki. A tutaj wspaniałe są ryb połowy.

Prócz karpi hoduje się jazie, liny, szczupaki
I inne. Dzięki tej gospodarce mieszkają tu ptaki -
Dolina Karpia jest bezcenną ostoją w skali Europy!
Niech więc groblą poprowadzą Cię już ptasie tropy.

Jedziesz między stawami: Górecznikiem i Maryninem.
Na pierwszym skrzyżowaniu skręcisz na IX godzinę,
By na chwilę pożegnać gęste szuwary i trzciny.
Na kolejnej krzyżówce - jedź w stronę trzeciej godziny.

Prócz szlaku biegnie tu   _  _ _ _ _  _  _  Trasa Rowerowa.
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Ruszaj! Przed Tobą budowla nieco już zabytkowa...
Działa tu Rybacki  _ _  _  _ _  _    _ _ _ _ _  _  _  _  _ _ _ _ _ 
w Zatorze.           4             20                        5        12

Zadarcie głowy w rozwiązaniu zagadki Ci pomoże.

Jest tu Gospodarstwo Przeręb i  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   ulica.
            7
Jedź dalej! Wiesz, że pokarmem karpi jest pszenica?
Jedzą też kukurydzę. To gatunek wszystkożerny,
Choć bez pokarmu zwierzęcego ich żywot jest mierny.

Przy dużej wierzbie rozwidlenie - jedź przed siebie!
Droga skręci w lewo. Multum szlaków jest na drzewie,
Co stoi przy kolejnym rozstaju. Nie służy Ci czarne!
Opuścisz asfalt albo dostaniesz okrążenie karne.

Ogromny park rozrywki ujrzysz zaraz w oddali.
Ty jednak chcesz tu poznać przyrodę? To się chwali!
W kompleksie Przeręb ptaków żyje szczególnie dużo.
Gęste szuwary i roślinność wodna dobrze im służą.

Czy pływające liście zdobią dzisiaj stawy licznie?
Przeręb słynie z zagrożonej w Polsce krytycznie
Kotewki orzecha wodnego. Może też to być podobny,
Również bardzo cenny i piękny grzybieńczyk wodny.

Grzybieńczyk ma żółte kwiaty, kotewka zaś białe.
Trudno spotkać te gatunki niemal w Europie całej,
A kotewki jest tu największe w Polsce siedlisko,
Choć i tu w niektórych latach populację ma niską.

Orzechy mają tak ostre kolce, że w dawnych czasach
Używano ich do pułapek urządzanych w lasach.

Ich smak też ceniono, a w indyjskiej Ajurwedzie
To ważna roślina lecznicza. Droga groblą wiedzie.

Pędy kotewki dochodzą 10 m! Tu nie jest głęboko,
Lecz bądź ostrożny. Drzewo zgięte wychwyci Twoje oko,

Z koroną w wodzie zanurzoną. Za nim skręt w lewo,
Ty jednak prosto podążaj, kłaniając się drzewom.

Wierzby, brzozy, lipy, jawory stoją tu na straży.
Zaraz na trzech drzew kępie szlaki zauważysz:

W tym aż   _   rowerowe. Bądź przy tym bardzo uważny,
                    26

Niebieski bicykl malowano dawno, jest niewyraźny.

Miniesz kolejny zakręt i obumarłych drzew parę.
Saprotrof* hubiak pospolity obrasta pnie te stare.
Przez tysiące lat z jego pomocą ogień rozpalano,

Przerabiając na materiał, który hubką zwano.

Z lewej jest staw Pilawa, liczący 78 hektarów,
Największy w tym kompleksie. Podobnych rozmiarów

Jest staw Leliwa - kiedyś jedną całość tworzyły,
A staw ów zwał się Maurycy. Jak tam Twoje siły?

Na rozstaju w lewo odbij, wciąż okrążaj Pilawę.
Dojrzysz ptaki, które przynoszą stawom sławę?

W Polsce większość ślepowronów - znanych w świecie,
Lecz rzadkich w Europie - żyje w tym powiecie.

Za dnia w zaroślach siedzą, żerują wszak nocą.
Prędzej rybitwa białowąsa ukaże się Twym oczom,
Bo dużo lata. Lub hełmiatka, też ptak u nas rzadki.

Rdzawy, puszysty czub mają samce owej hełmiatki.

Ile tu ptaków wodno-błotnych w Europie zagrożonych!
Do rozstaju dotrzesz, lip starych żegnając korony,
I pojedziesz w górę prosto - nie w lewo na groblę!

Prosto do wału wiślanego. Z jazdą jest tam problem?

Wałem w lewo. Prowadź rower, jeśli trawa jest wysoka.
Widać łabędzie na stawie albo sieweczkę w obłokach?

Wisłę podziwiaj! Jest wędrujących ptaków ostoją.
Wałem dotrzesz do „bramki”. W dole budynki stoją.

Jedź do nich w lewo, opuszczając już wały wiślane.
Przy zbiorniku stoją owe budynki na  _ _ _  _   _   malowane.
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I dalej tą drogą, w cieniu drzew pędź przed siebie

Na południe, do znaku zakazu przy dużym drzewie.

To drzewo to  _ _  _  _ _ _  _  . Jedź, gdzie drugi znak zakazu!
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Znasz tę drogę. Przez 2 km nie skręcisz ani razu.

Mapa terenuMapa terenu
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* Organizm odżywiający się martwymi 
szczątkami organicznymi


