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ATRAKCJE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE  

W MOJEJ OKOLICY 

 

Przewodnik wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7  

im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu 

 

Fot. własna: D. Bartnik 

 
Praca opracowana przez uczniów klasy V: 

 

Dominika Bartnik 

Julia Brzyska 
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Piotr Mazur 
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Nasza szkoła położona jest w malowniczej części Jarosławia, 

w otoczeniu domków jednorodzinnych oraz zieleni drzew i łąk.  

 
 

 

 
Źródło: mapy.google.pl 
 
 
 

Zarówno w otoczeniu szkoły, jak i w najbliższej okolicy 

znajduje się wiele obiektów przyrodniczych.  

Wnikliwy obserwator zauważy piękno otaczającego krajobrazu, 

rozpozna typowych dla tych obszarów przedstawicieli flory i fauny. 
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BABIONKA  I KORYTO  STAREGO SANU 
 

 
Źródło: mapy.google.pl 

 
W niedalekiej odległości od szkoły znajdują się stawy, które 

powstały w wyniku pobierania  żwiru dla  celów  budowlanych.  

Jest to skupisko dwóch dużych i trzech mniejszych stawów. 

Miejsce to nazywane jest  przez tutejszych mieszkańców Babionką. 

 

 

Amatorzy wędkarstwa 

znajdą w stawach dużo 

gatunków ryb, takich jak: 

karp, amur, szczupak, sum, 

tołpyga, okoń, sandacz, płoć, 

leszcz, ukleja.  

 
Fot. własna: P.Mazur 
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Przybycie wiosny ogłaszają żabimi koncertami stali 

mieszkańcy Babionki i koryta starego Sanu.  

Tereny te są siedliskiem pięknie upierzonych dzikich kaczek, 

majestatycznie pływających po licznych rozlewiskach.  

 

Fot. własna: P.Mazur 

Fot. własna: P.Mazur 
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Nad  taflą wody można zaobserwować unoszące się piękne, 

kolorowe ważki oraz skupiska wielu różnorodnych owadów.    

W ostatnich latach na Stawkach, jednej z ulic w pobli żu koryta 

starego Sanu, założyły swe gniazda jastrzębie. Na  pobliskich  polach 

można zaobserwować wiele bażantów, saren i lisów.  

Drzewami, które przeważają w tych okolicach są wierzby, gdyż 

są to tereny podmokłe.  

 

 

Największym  problemem 

związanym z działalnością 

człowieka w okolicy 

Babionki i Stawek jest 

zaśmiecanie stawów 

i okolicznych łąk. 

 
 

Fot. własna: D.Bartnik 

Fot. własna: P.Mazur 
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ŁĄKA  
 

W naszej okolicy przeważają obszary uprawne, pola orne 

sąsiadują z łąkami. Łąka jest bogatym zbiorowiskiem różnorodnych 

roślin i zwierząt. Na łąkach rośnie około tysiąca różnych traw i innych 

roślin zielnych. Zwierzęta, zwłaszcza te niewielkie, znajdują tu 

schronienie, a także odpowiednią ilość pożywienia. 

W różnych porach roku wygląd, a zwłaszcza barwa 

jarosławskich łąk zmienia się. Wczesną wiosną łąka jest zielona – 

najwcześniej bowiem rozwijają się trawy. Nieco później staje się 

zielono-żółta bo jako pierwsze zakwitają żółte pierwiosnki lekarskie, 

jaskry, knieć błotna zwana kaczeńcem, a także mniszek pospolity, 

który popularnie nazywany mleczem.  

 

 

 

Fot. własna: D.Bartnik 
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Pod koniec maja i na początku czerwca łąka osiąga pełnię 

rozwoju i zmienia barwę na zielono – biało –różową. Wówczas 

bowiem na kolor 

biało-różowy 

zakwitają trawy, 

a także biało – żółte 

stokrotki i podobnie 

ubarwione złocienie. 

Prawie wszędzie 

kwitnie czerwona 

i różowa koniczyna 

łąkowa.  

 
 
 
Na kwitnących roślinach wiosną i latem spotyka się mnóstwo 

owadów: pszczół, trzmieli i motyli. Przylatują zwabione barwą 

i zapachem kwiatów. Odżywiają się ich pyłkiem i nektarem, 

jednocześnie 

przenosząc pyłek 

z jednych kwiatów 

na drugie. W ten 

sposób zapylają 

rośliny ł ąkowe. 

Dzięki temu mogą 

powstawać owoce 

i nasiona roślin.  

 
 
 

Fot. własna: D.Bartnik 

Fot. własna: D.Bartnik 
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Koniec czerwca to czas sianokosów. W pełni lata zakwitają 

fioletowe dzwonki. Na roślinach łąkowych łatwo dostrzec znane 

wszystkim biedronki. Wśród roślin żyje też konik pospolity – łąkowy 

grajek. Wśród wysokich traw pająki budują swoje lepkie pajęczyny 

pułapki na muchy i inne owady, którymi się odżywiają.  

Na łące spotkać 

można żaby i ropuchy. 

Polują one na owady 

i ślimaki. Niektóre 

z żab niełatwo zoba-

czyć, bo ich zielona 

skóra zlewa się 

z zielenią roślinności.  

 
 

 
 

Łąka to także raj dla ptaków. Niektóre z nich wśród wysokich 

traw budują swoje gniazda, jak na przykład świergotek łąkowy czy 

pliszka siwa. Na łące 

można zobaczyć 

bociany, które tutaj 

właśnie odżywiają się  

owadami, a także – 

rzadziej niż się 

powszechnie uważa – 

żabami. Często spot-

kać można bażanty 

i szpaki.  

 

Żródło: www.fotoplatforma.pl 
 

Fot. własna: D.Bartnik 
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Gośćmi łąki bywają też sarny i lisy, które przychodzą 

z odległych lasów, żeby się pożywić. Dla zajęcy łąka to dobra 

kryjówka przed drapieżnymi ptakami.  

Bardzo charakterystyczne na łące są usypane przez krety kopce.  

Często jesienią i wiosną wypala się uschnięte rośliny ł ąkowe. 

Nie należy tego robić! Ogień uśmierca bowiem wszystkie organizmy 

łąkowe, a pożar może rozprzestrzenić się na zabudowania powodując 

wielkie szkody. 

 

 

W ostatnim czasie zauważyć też można, że część łąk przestaje 

być użytkowana, porastając krzewami i drzewami. Dodatkowym 

czynnikiem zagrożenia łąk jest nadmierne osuszanie, powszechne 

stosowanie związków chemicznych, zabijających nie tylko szkodniki 

i chwasty, ale również zagrażających zarówno owadom 

(np. pszczołom), jak i człowiekowi. 

Fot. własna: D.Bartnik 
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ZMIANY KRAJOBRAZU  
BUDOWA OBWODNICY 

 
Typowy do niedawna krajobraz, wyznaczający umowne granice 

naszej okolicy, z charakterystyczną skałą lessową ulega znacznym 

zmianom. Less jest skałą skłonną do osiadania pod wpływem 

zawilgocenia oraz dodatkowego obciążenia.  

 
 

 
 
  
 

Plany związane z budową obwodnicy Jarosławia w tych 

okolicach spowodowały, że wykonano  szereg badań geologicznych 

i archeologicznych. Na terenie tym dokonano szeregu znalezisk: 

szczątków ludzi i zwierząt, pozostałości starych naczyń.  

Obecnie trwają prace przy budowie obwodnicy, która będzie 

liczyć 11 km i przebiegać będzie przez północną stronę miasta, nie 

przekraczając rzeki San.  

 
 
 
 



11 
 

Źródło: html://nowiny24.pl 

 
Projekt przewiduje budowę: 5 wiaduktów, 3 mostów, ekrany 

akustyczne, drogi dojazdowe i przebudowę sieci energetycznych, 

telefonicznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przewidywany termin zakończenia budowy obwodnicy to kwiecień 

2012 roku.  
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Wraz z postępującymi pracami zmienia się krajobraz naszej 

małej ojczyzny. 

 
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY  DO ODWIEDZENIA  NASZYCH  

MALOWNICZYCH  OKOLIC 
 

Fot. własna: E.Krzeszowiec 
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