
 

 

Karta „Poszukiwacza nadwarciańskich skarbów” 
 

Gra rozpoczyna się przy zabytkowej przepompowni w Warnikach w Kostrzynie nad Odrą 

 
Przypominamy, że na terenie Parku Narodowego poruszanie się dozwolone jest jedynie po drogach 
udostępnionych do ruchu turystycznego.  

Jeżeli zauważyłaś/eś jakieś braki w elementach gry terenowej, skontaktuj się z nami 95 752 40 26. 
 

Zadanie 1 

Zapoznaj się z tablicą informacyjną dot. ścieżki rowerowej TRWN. ( N 52º 35´ 36,57´´ E 14º 41´ 2,62´´) 

Co znajduje się na zdjęciu nr 3?  

 

Odp. ……………………………. 

Wskazówka:  

kieruj się na wschód po wale przeciwpowodziowym (3,2 km), odszukaj norkę amerykańską, szopa pracza i 

jenota (N 52º 36´ 2,15´´ E 14º 43´ 44,94´´) 

 

Zadanie 2 
Jadąc, zwróć uwagę na rzekę znajdującą się po prawej stronie. Jak się ona nazywa? 

………………..………………..  

 

Zadanie 3 

Znajdź tekst o gatunkach inwazyjnych po czym naszkicuj trop jednego z przedstawicieli gatunków 

inwazyjnych  

 

 

 

 

 

   ……………………………….. 

Wskazówka: 

Kieruj się dalej na wschód (2,1 km), poszukaj krzewu bzu czarnego (N 52º 36´ 17,28´´ E 14º 45´ 33,21´´) 

 

Zadanie 4 
Odpowiedz na pytania:  

Do wyrobu czego dodaje się chmielu zwyczajnego?    

odp. …………………………. 

Do wyrobu czego wykorzystywany jest tatarak ?  

odp. …………………………. 

Jakie właściwości ma wiązówka błotna ?    

odp. …………………………….. 

Wskazówka: 

Jedź dalej na wschód (3,4 km) – w kierunku Niwki (N 52º 36´ 30,46´´ E 14º 48´ 24,44´´)  

 

Zadanie 5 

Przy szlabanie zwróć uwagę na zbiornik wodny po lewej stronie. Czy domyślasz się co to jest? 

a) starorzecze 

b) rów melioracyjny 

c) torfianka  

Wskazówka: 

Jedź dalej do Niwki. Zwróć uwagę na kikut złamanego drzewa znajdujące się na rozdrożu dróg. 

 

Zadanie 6 

Odszukaj pudełko z zadaniem znajdujące się wewnątrz spróchniałego pnia. 

 

…………………………………… 

 



 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

 

Zadanie 7 

Przeczytaj tekst na tablicy „Z historii melioracji” po czym odpowiedz na pytanie:  

W którym roku przekopano kanał stanowiący ujściowy odcinek rzeki Warty  – ………………… 

Wskazówka: 

Wróć do skrzyżowania z Bobrową Drogą (0,4 km) (N 52º 36´ 48,91´´ E 14º 48´ 9,57´´), po czym kieruj się 

na zachód w kierunku Dąbroszyńskiej Drogi (0,3 km), poszukaj tropów zwierząt (N 52º 36´ 45,00´´ E 14º 

47´ 54,45´´) 

 

Zadanie 8 

Przeczytaj tekst „Śladami zwierząt”, po czym wpisz litery (znaki) z tekstu i wykonaj zadanie:  

Naszkicuj trop (31) ……….. (16) ……….. (25) ……… (132) ……….. (30) ……….  

 

 

 

 

   ………………………………… 

Wskazówka: 

Dalej na zachód (1,6 km) (N 52º 36´ 42,95´´ E 14º 46´ 33,19´´), poszukaj roślin kanałów i starorzeczy, pod 

kamieniem odszukaj pudełko z zadaniem. 

 

Zadanie 9 
………………………. 

 

Zadanie 10 
………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

Zadanie 11 

Wypisz kilka różnic pomiędzy kanałem a starorzeczem. 

 

……………………………………………….. 

Wskazówka: 

Kieruj się na północ do Dąbroszyna (1,6 km). Przy Pałacu znajduje się tablica z mapą oraz informacją o 

Parku Narodowym „Ujście Warty” (N 52º 37´ 8,49´´ E 14º 42´ 17,31´´) 

 

Zadanie 12 

Odpowiedz na pytania: 

Kiedy powstał Park Narodowy „Ujcie Warty”?    

 

odp. ………………… 

Ile stwierdzono gatunków ptaków lęgowych na terenie PN „UW”?  

 

odp. ………………… 

Jaki jest główny cel utworzenia PN „UW”?  

     

odp. ………………… 

 

Wskazówka: 
Jeśli wykonałeś wszystkie zadania udaj się z „kartą poszukiwacza” do siedziby Parku Narodowego „Ujście 

Warty” w Chyrzynie i odbierz nagrodę - odznakę Poszukiwacza Nadwarciańskich Skarbów. 


