Drewniane wiaty muszà zostaç za Tobà
A Ty podà˝aj dalej leÊnà drogà
Wejdê w lasek, gdzie rosnà drzewa sosnowe
Ich olejki eteryczne sà bardzo zdrowe
By zdrowie poprawiç weê bez poÊpiechu
DwadzieÊcia porzàdnych, gł´bokich oddechów!
Gdzie dom drewniany z jednym oknem w Êcianie
Tam czeka na Ciebie kolejne zadanie
Budynek jest - co wa˝ne! - zielono-bràzowy
Odszukaj go szybko i nie łam sobie głowy
Druga cyfra numeru z domu tego
Ostatnià b´dzie do hasła szukanego
Idê dalej prosto drogà asfaltowà
Podà˝aj dziarsko noga za nogà
I choç ju˝ zalew za sobà zostawiłeÊ
W´drówki questowej jeszcze nie skoƒczyłeÊ
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Maszeruj pewnym krokiem przez wiosk´
Co prze˝yła niejednà w swej historii trosk´…
Lecz zachowała dawny układ przestrzenny
I krajobraz, co od wieków jest prawie niezmienny
Troch´ tu pól i lasów, ale łàki dominujà
I ludzie, i zwierz´ta ich „dary” wykorzystujà
Gdy jesteÊ tu wiosnà, latem to bez wàtpienia
Przekonasz si´, ˝e to raj bocianiego zasiedlenia!
Gdy miniesz Êwietlic´ wiejskà, to b´dzie znak
˚e koƒczyç w´drówk´ nadszedł ju˝ czas
Wejdê do oÊrodka ekologicznej edukacji
I podaj Pani hasło - nie bez satysfakcji!
A wtedy rozwiàzana b´dzie łamigłówka
Jak du˝à powierzchni´ ma Zalew Siemianówka!

Wi´cej o questingu: www.questy.com.pl
Questy do pobrania ze stron:
www.questy.com.pl oraz www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb
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Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Przyrodnicze w´drówki
brzegiem Siemianówki
Gdzie to jest?
Siemianówka to wieÊ poło˝ona w gminie Narewka, w powiecie
hajnowskim (województwo podlaskie), przy granicy
z Białorusià, nad zalewem o tej samej nazwie. Wyprawa
rozpoczyna si´ na terenie OÊrodka Edukacji Ekologicznej.
Tematyka:
Spacer trasà questu pozwoli Ci dowiedzieç si´ kilku ciekawostek
o przyrodzie Zalewu Siemianówka. Czekajà Ci´ pi´kne
krajobrazy i Êwie˝a bryza od strony jeziora!
Jak szukaç skarbu?
Twoim zadaniem b´dzie odgadni´cie ukrytych na trasie liczb
i cyfr, a dzi´ki temu na koƒcu questu poznasz hasło i znajdziesz
skarb! Weê ze sobà coÊ do pisania. ˚yczymy udanej zabawy!
Czas przejÊcia: ok. 1 godziny

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej”
współfinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

S TA R T
Witamy Ci´ GoÊciu w oÊrodku edukacji
Mamy dziÊ dla Ciebie mnóstwo atrakcji
Opowiedzieç chcemy o naszym zalewie
Gdy go zobaczysz poczujesz si´ jak w niebie
Maszeruj tam, gdzie zakaz wjazdu
A samochód zostaw wÊród innych pojazdów
Po lewej stronie rozrywka dla dzieci
Bàdê pewny, ˝e czas na queÊcie miło zleci
Âcie˝ka czerwona zawiedzie Ci´ na wał
A tam ciekawostek przyrodniczych szał
Widzisz stare lipy ze znaczkiem zielonym?
Ich liczba w drugie miejsce w haÊle ma byç wstawiona
Przejdê teraz przez mostek drewniany
By ujrzeç ogromny teren wodà zalany
WieÊ Siemianówka jest wałem chroniona
Bo tafla wody wy˝ej od niej jest spi´trzona

Nie robiàc teraz zbyt wiele hałasu
Idê za prawà r´kà, w kierunku lasu
Woda długo b´dzie Ci towarzyszyç
Zdà˝ysz si´ jej widokiem nacieszyç

Wypatruj po drodze słupka ˝ółtego
Takiego niedu˝ego, w oczy si´ rzucajàcego
Ze słupka pierwsza cyfra odczytana
W trzecie miejsce w haÊle ma byç wpisana

Siemianówka nie jest naturalnym jeziorem
Lecz ràk ludzkich sprzed lat wielu tworem
Woda na rzece Narew spi´trzona została
By cz´Êç województwa zbiornik retencyjny miała

Ruszaj dalej, o płazach teraz posłuchaj
Ich skrzeczenie jest tak miłe dla ucha
Niestety, usłyszeç je mo˝na tylko wiosnà
Gdy wiatr w dal niesie ich „pieÊƒ” radosnà

Przyroda rozwin´ła si´ tutaj bujnie
Szczególnie ptaki prezentujà si´ dumnie!
Zbiornik jest znany ze skrzydlatej braci
Kto tu przyjedzie, swà wiedz´ o niej wzbogaci

W maju, na przykład, gdy pora wieczorowa
Skrzeczy całkiem głoÊno ˝aba moczarowa
Oprócz niej jest tu te˝ trawna i wodna
A ka˝da Twej uwa˝nej obserwacji godna

Nad Siemianówkà jest prawdziwy ptasi raj
Przez rok cały, nie tylko wtedy, gdy jest maj
Wiele gatunków tutaj si´ zatrzymuje
Gdy z północy na południe migruje

Ryby te˝ majà silnà reprezentacj´
Złowiç je mo˝na na porzàdnà kolacj´!
Szczupaki, sumy, karasie, leszcze
I wiele innych gatunków jeszcze
Wielkà radoÊç w´dkarze tutaj majà
Gdy w´dki w wodzie z zapałem zanurzajà

Wzdłu˝ brzegu roÊnie trzcina pospolita
Gdzie ptaków gniazduje liczba niesamowita
WÊród szuwarów gniazda dla młodych budujà
I w zielonym gàszczu jaja wysiadujà
Zobaczysz tu ptaki gatunków wielu
Nie sposób ich wszystkich wymieniç Przyjacielu!
Kaczki, łab´dzie, łyski, a nawet bàk
Nie wypuszczaj wi´c przypadkiem aparatu z ràk
Po wale ˝ółte i siwe pliszki spacerujà
A nad nim jaskółki oknówki i dymówki przelatujà
B´dàc nad zalewem przydatna jest lornetka
O wiele bardziej ni˝ damska torebka!

Weê oddech gł´boki, rozejrzyj si´ wokoło
Widzisz, ˝e wody tu całkiem sporo…
Wiedz, ˝e stoisz przy mniejszej cz´Êci zbiornika
A za szarym mostem ta wi´ksza z oczu znika
Maszeruj i rozkoszuj si´ pi´knym widokiem
Bogactwem przyrody, które masz pod bokiem
Lecz nie patrz teraz zbyt cz´sto w niebo
Bo szykuje si´ zagadka „pod nogami” Kolego

Na pewno jest przyjemnie, lecz niestety pomału
Zbli˝asz si´ do koƒca spacerowego wału
Ale to nie finał Twojej z questem przygody
Jeszcze troch´ zostało do zdobycia nagrody

Gdy dojdziesz do szlabanu biało-czerwonego
Po lewej mo˝e zobaczysz ptaka brodzàcego
Mo˝e to byç czapla siwa lub biała
A ka˝da do dokładnej obserwacji doskonała
Podejdê teraz do du˝ej tablicy
Tej, którà masz po swej lewicy
Ile gatunków rybitwy jest na fotografii?
Ta liczba w pierwsze miejsce hasła niech trafi

