
 

  

  

  

Projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus+ 

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne 

Tytuł projektu – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” 

 

 

 

   W dniu 16 marca 2017r. po raz drugi wyszliśmy w teren. Tym razem naszym przewodnikiem, 

edukatorem był leśniczy p. Krzysztof Senczyk z Nadleśnictwa Biała Podlaska. 

                    

 

 

                                         

 

Nasza grupa w terenie/ fot. Karolina Podkańska 

  

    Na zajęciach obserwowaliśmy i liczyliśmy pomniki przyrody na uroczysku Kołowierz w Leśnej 

Podlaskiej. Podziwialiśmy ich wyniosłość, potęgę i długowieczność. 

 

 

 

 



 

Słynny Dąb Miłości/fot. Irmina 

Ludwiszewska 

 

Jeden z pomników przyrody - dąb szypułkowy 

na uroczysku Kołowierz /fot. I. Ludwiszewska 

 

W czasie zajęć mierzyliśmy obwody drzew na wysokości 130cm za pomocą  taśmy 

mierniczej i długością ramion.   

  

Ten pomnik przyrody (dąb szypułkowy) ma w obwodzie 388cm/fot. Gabriela Gadomska 



   Na uroczysku Kołowierz naliczyliśmy 8 pomników przyrody (6 dębów szypułkowych i 2 jesiony 

wyniosłe). 

  

Jesion wyniosły wyróżniający się guzowatością ustanowiono pomnikiem przyrody w 1989r./fot. 

Karolina Podkańska 

    Z uroczyska Kołowierz przeszliśmy na teren klasztoru. Tam zobaczyliśmy cztery okazałe, 

ok. 300 letnie dęby szypułkowe. 



  

Trzy z czterech pomników przyrody rosnące wokół klasztoru/fot. Karolina Podkańska 

 

 

                             

Mierzenie obwodów drzew długością ramion/fot. Karolina Spychel 

  

    W czasie zajęć terenowych na uroczysku Kołowierz dostrzegliśmy pierwsze zwiastuny wiosny. 



  

Kwitnąca leszczyna/fot. Karolina Podkańska 



  

„Wychodzące’’ z ziemi zawilce gajowe/fot. Karolina Podkańska 

 

 

 

 

  

Złoć żółta z pąkami kwiatowymi/ fot. Karolina Podkańska 



  

Kwitnący wawrzynek wilczełyko (gatunek częściowo chroniony)/fot. Karolina Podkańska 

  

   W czasie zajęć naliczyliśmy 12 pomników przyrody, a na terenie gminy Leśna Podlaska znajduje 

się ich 21. Inne pomniki przyrody znajdują się między innymi: 

jesion wyniosły w pobliżu zabytkowego spichrza w Ludwinowie 

w parku zabytkowym w Droblinie- jesion wyniosły 

a być może w miejscowości, w której mieszkasz? 

Jeżeli tak jest, zrób zdjęcie pomnika, umieścimy je na stronie internetowej szkoły. 

 Karolina Spychel i Gabriela Gadomska 

 

Prezentacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Prezentacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja 

odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.  

PREZENTACJA BEZPŁATNA 

  

 


