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Witamy Cię gościu w ośrodku edukacji 
Mamy dziś dla Ciebie mnóstwo atrakcji 

Opowiemy dziś o naszym zalewie 
Gdy go zobaczysz poczujesz się jak w niebie 
 
Maszeruj tam, gdzie zakaz wjazdu 
A samochód zostaw wśród innych pojazdów 
Po lewej stronie rozrywka dla dzieci 

Bądź pewny, że czas na queście miło zleci 
 
Ścieżka czerwona zawiedzie Cię na wał 
A tam ciekawostek przyrodniczych szał 
Widzisz stare lipy, samotne, stoją na Twej trasie 
Ich liczba w drugie miejsce  
  w haśle szybko uda się  _ 
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Przejdź teraz przez mostek drewniany 
By ujrzeć ogromny teren wodą zalany 
Wieś Siemianówka jest wałem chroniona 

Bo tafla wody wyżej od niej jest spiętrzona 
 

Weź oddech głęboki, rozejrzyj się wokoło 
Widzisz, że wody tu całkiem sporo… 
Wiedz, że stoisz przy mniejszej części zbiornika     
A za szarym mostem ta większa z oczu znika 
 
Nie robiąc teraz zbyt wiele hałasu 

Idź za prawą ręką, w kierunku lasu 

 

 

Woda długo będzie Ci towarzyszyć 
Zdążysz się jej widokiem nacieszyć 
 
Siemianówka nie jest naturalnym jeziorem 
Lecz rąk ludzkich sprzed lat wielu tworem 
Woda na rzece Narew spiętrzona została 

By część województwa zbiornik retencyjny miała  
 
Przyroda rozwinęła się tutaj bujnie 
Szczególnie ptaki prezentują się dumnie! 
Zbiornik jest znany ze skrzydlatej braci 
Kto tu przyjedzie, swą wiedzę o niej wzbogaci 

 
Nad Siemianówką jest prawdziwy ptasi raj 
Przez rok cały, nie tylko wtedy,gdy jest maj 
Wiele gatunków tutaj się zatrzymuje 
Gdy z północy na południe migruje 
 
Wzdłuż brzegu rośnie trzcina pospolita 

Gdzie ptaków gniazduje liczba niesamowita 
Wśród szuwaru gniazda dla młodych budują 
I w zielonym gąszczu jaja wysiadują 
 

Zobaczysz tu ptaki gatunków wielu 
Nie sposób ich wszystkich wymienić przyjacielu! 
Kaczki, łabędzie, łyski, a nawet bąk 

Nie wypuszczaj więc przypadkiem aparatu z rąk 
 
Po wale żółte i siwe pliszki spacerują                     
A nad nim jaskółki oknówki i dymówki przelatują 
Będąc nad zalewem przydatna jest lornetka 
O wiele bardziej niż damska torebka! 

 
Maszeruj i rozkoszuj się pięknym widokiem 
Bogactwem przyrody, które masz pod bokiem 

Lecz nie patrz teraz zbyt często w niebo 
Bo szykuje się zagadka „pod nogami” kolego 
 
Wypatruj dwóch słupków żółtych 

pierwszy raz spotkanych 
Z liczbami na nich namalowanych 
Ze słupków pierwsza cyfra odczytana 
W trzecie miejsce w haśle ma być wpisana _ 
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Ruszaj dalej, o płazach teraz posłuchaj 
Ich skrzeczenie jest tak miłe dla ucha 
Niestety, usłyszeć je można tylko wiosną 
Gdy wiatr w dal niesie ich „pieśń” radosną 
 
W maju, na przykład, gdy pora wieczorowa 

Skrzeczy całkiem głośno żaba moczarowa     
Oprócz niej jest tu też trawna i wodna 
A każda twej uważnej obserwacji godna 
 
Ryby też mają silną reprezentację,  
Złowić je można na porządną kolację! 

 
Szczupaki, sumy, karasie, leszcze, 
I wiele innych gatunków jeszcze 
Wielką radość wędkarze tutaj mają 
Gdy wędki w wodzie z zapałem zanurzają 
 
Na pewno jest przyjemnie, lecz niestety pomału 

Zbliżasz się do końca spacerowego wału 
Ale to nie finał Twojej z questem przygody 
Jeszcze trochę zostało do zdobycia nagrody 
 

Na końcu wału, gdy dojdziesz  
  do szlabanu biało-czerwonego 
Po lewej możesz zobaczysz ptaka brodzącego 

Może to być czapla siwa lub biała 
A każda do dokładnej obserwacji doskonała        
 
Podejdź teraz do dużej tablicy 
Tej, którą masz po swej lewicy 
Ile gatunków rybitwy jest na fotografii? 

Ta liczba w pierwsze miejsce hasła niech trafi  _ 
                1 
 

Wieża widokowa swą wysokością kusi 
Kto żądny pięknego krajobrazu  
   skorzystać z niej musi   
Gdy zejdziesz, pozostaw wieżę 

   i drewniane wiaty za sobą 
I podążaj wsród sosen leśną drogą 
 
Gdy wyjdziesz na asfalt,  
 wypatruj po lewej stronie domu brązowego 
 



Zaś dach jest koloru czerwonego 

Tu kolejny test dla Ciebie gotowy 

 
Odszukaj go szybko i nie łam sobie głowy 
Druga cyfra numeru z domu tego 
Ostatnią będzie do hasła szukanego  _ 
             4 
Idź daje prosto drogą asfaltową 

Podążaj dziarsko noga za nogą 
I choć już zalew za sobą zostawiłeś 
Wędrówki questowej jeszcze nie skończyłeś 
 
Maszeruj pewnym krokiem przez wioskę 
Co przeżyła niejedną w swej historii troskę… 

Lecz zachowała dawny układ przestrzenny 
I krajobraz, co od wieków jest prawie niezmienny 
 
Trochę tu pól i lasów, ale łąki dominują 
I ludzie, i zwierzęta ich „dary” wykorzystują 
Gdy jesteś tu wiosną, latem to bez wątpienia 
Przekonasz się, że to raj bocianiego zasiedlenia! 

 
Gdy miniesz świetlicę wiejską, to będzie znak 
Że kończyć wędrówkę nadszedł już czas 
Wejdź to ośrodka ekologicznej edukacji 

I podaj Pani hasło - nie bez satysfakcji! 
 
A wtedy rozwiązana będzie łamigłówka 

Jak dużą powierzchnię ma Zalew Siemianówka! 
 
 
 

HASŁO : _  _  _  _ 
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    Questy - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej 

 

 

PRZYRODNICZE WĘDRÓWKI 

BRZEGIEM SIEMIANÓWKI 
 

 

GDZIE TO JEST ? 
 

Siemianówka to wieś położona w gminie Narewka, 
w powiecie hajnowskim (województwo podlaskie), 
przy granicy z Białorusią, nad zalewem o tej samej 
nazwie. Wyprawa rozpoczyna się na terenie 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej. 

 

TEMATYKA 
 

Spacer trasą questu pozwoli Ci dowiedzieć się kilku 
ciekawostek o przyrodzie Zalewu Siemianówka. 

Czekają Cię piękne krajobrazy i świeża bryza od 
strony jeziora! 
 

JAK SZUKAĆ SKARBU? 
 

Twoim zadaniem będzie odgadnięcie ukrytych na 
trasie liczb i cyfr, a dzięki temu na końcu questu 

poznasz hasło i znajdziesz skarb! Weź ze sobą coś 
do pisania. Życzymy udanej zabawy! 
 

CZAS PRZEJŚCIA: ok. 1 godziny 
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