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SYMBOLE MZPK
DĄB – SYMBOL NPK

Potężne, majestatyczne drzewa 

– zakorzenione w ziemi, sięgające 

dumnie koronami wzwyż ku niebu, 

długowieczne –  od zawsze wzbu-

dzają w człowieku uczucie pokory 

i podziwu dla tworów przyrody. 

Drzewa były niegdyś jednymi 

z pierwszych wyobrażeń struktury 

świata. Coroczne zakwitanie, wyda-

wanie owoców i spoczynek zimowy 

przedstawiały cykliczne przemiany 

w przyrodzie i następowanie pór 

roku. Wiecznie zielone drzewa sym-

bolizowały nieśmiertelność, a gu-

biące liście na zimę – śmierć i zmar-

twychwstanie. Drzewo wyobrażało 

oś świata (axis mundi) – korzeniami 

przebija ziemię, dosięgając wód, pień 

jest filarem świata, a niebo opiera się 

na jego rozłożystych gałęziach. 

Ze względu na imponujące roz-

miary i długowieczność, drzewa zo-

stawały naturalnymi pomnikami – sa-

dzono je dla upamiętnienia ważnych 

wydarzeń, np. zwycięskich bitew. 

Słowianie sadzili również drzewa 

z okazji narodzin dziecka.

Dziś drzewa mogą być uznawane 

za pomniki przyrody – jako obiek-

ty szczególnie cenne ze względów 

naukowych, zabytkowych, kulturo-

wych i innych. Taka ochrona zapew-

nia możliwość ich podziwiania także 

przez następne pokolenia.

Jako najbardziej majestatyczne 

i królewskie drzewo większość z nas 

zapewne wskaże dąb. Właśnie on re-

prezentuje Nadbużański Park Krajo-

brazowy poprzez symboliczne logo. 

Taka koncepcja przedstawiania NPK 

towarzyszyła jego założycielom od 

pierwszych opracowań na temat tej 

formy ochrony przyrody – na przeło-

mie lat 80. i 90. Pomysłodawcą był 

pan Cezary Starczewski.

Dęby to szczególne drzewa 

– wyróżniają się na tle innych sil-

ną sylwetką, konarami o znacznych 

rozmiarach, grubymi wzorami kory. 

Najczęściej występujący w Polsce dąb 

szypułkowy jest symbolem trwałości 

i długowieczności – żyje najdłużej ze 

wszystkich liściastych drzew krajo-

wych – kilkaset lat, a nawet 1000 lub 

dłużej.

Każdy z nas doskonale kojarzy 

owoce dębu – żołędzie. Najmłodsi 

lubią je zbierać dla wykorzystywa-

nia w twórczej zabawie, wszyscy 

chętnie obserwujemy uwijające się 

jesienią wiewiórki i sójki – żołędzia-

mi chętnie uzupełniają one zimowe 

spiżarnie. Są to zazwyczaj dziuple 

i norki w ziemi. Kryjówki są tak 

liczne, że pracowite zwierzęta o czę-

ści z nich zapominają i na wiosnę 

z małego żołędzia ma szansę wyros-

nąć wielki dąb.

Tych i innych historii doskonale 

słucha się w cieniu parkowych dę-

bów. Serdecznie zapraszamy do po-

znawania nadbużańskiej przyrody!

ZAPRASZA NA 

DZIEŃ OTWARTY
W MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

IM. CZESŁAWA ŁASZKA
5 MAJA 2012 R. (SOBOTA) OD GODZINY 10.00 DO 15.00

NA UL. SUŁKOWSKIEGO 11, 05-400 OTWOCK 

I W OŚRODKU EDUKACYJNO-MUZEALNYM 

„BAZA TORFY” UL. TORFY 2, 05-480 KARCZEW

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH
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POMAGAMY 
TRASZCE GRZEBIENIASTEJ

Wyniki badań nad stanem populacji płazów w Polsce 
wykazują jednoznacznie, że ich liczebność maleje na tere-
nie całego kraju, a istnienie w wielu regionach jest zagrożo-
ne. Proces ten jest obserwowany również w skali globalnej, 
niezależnie od strefy klimatycznej. Jako przyczyny spadku 
ilościowego występowania płazów podaje się wiele różnych 
czynników: choroby zakaźne i pasożyty, wprowadzenie do 
ekosystemów drapieżników, nadmierne promieniowanie 
ultrafioletowe, zanieczyszczenie środowiska substancjami 
chemicznymi czy wreszcie zmiany klimatyczne. W skali 
lokalnej najważniejszymi zagrożeniami są przekształcenia 
środowiska: zanikanie obszarów wodno-błotnych, chemi-
zacja rolnictwa i leśnictwa, wprowadzanie barier komuni-
kacyjnych w postaci dróg czy linii kolejowych. 

Wszystkie te zagrożenia dotyczą również traszki grze-
bieniastej Triturus cristatus (Laurenti, 1768). Jest to nasz 
największy gatunek traszki z czterech występujących w Pol-
sce, dorosłe osobniki osiągają długość ciała do 15–18 cm.
Posiada wysmukłe ciało o niewielkiej głowie zakończonej 
zaokrąglonym pyskiem (zdjęcie). Ogon jest spłaszczony 
bocznie, nieco krótszy lub osiągający długość reszty cia-
ła. Dominującą barwą grzbietu jest czarny, czasem brązo-
wy, a skóra pokryta jest licznymi niewielkimi brodawka-
mi białego koloru, wilgotna, z dobrze widocznymi porami 
i zrogowaceniami. Wyraźnie inaczej ubarwiona jest strona 
brzuszna: na jaskrawo żółtym tle znajdują się liczne, niere-
gularne, czarne plamy, różnego kształtu i rozmaitej wiel-
kości. Dymorfizm płciowy u tego gatunku zaznaczony jest 
dość wyraźnie, szczególnie w okresie godowym. Wyrasta 
mu wtedy wysoki na kilkanaście milimetrów fałd skórny, 
biegnący wzdłuż kręgosłupa od głowy aż do końca ogona, 
silnie postrzępiony, posiadający przerwę nad okolicą krzy-
żową, u nasady ogona. To właśnie od niego gatunek wziął 
swoją nazwę „grzebieniasta”, gdyż fałd ten przypomina po-
szczerbiony grzebień. Po bokach ogona samca, w okresie 
godowym występuje dodatkowo duża, jasna smuga, opali-
zująca często na kolor niebieski. Dodatkową cechą dymor-
ficzną jest kloaka: u samców jest czarna i dużo większa niż 

u samicy, u której ma barwę żółtą. U samicy brak jest także 
grzebienia godowego, czy smugi po bokach ogona.

Traszka grzebieniasta najlepiej czuje się w siedliskach 
zróżnicowanych, np. stanowiących mozaikę terenów leś-
nych i krajobrazu rolniczego, z licznymi zakrzaczeniami, 
miedzami i zbiornikami wodnymi. Jest to gatunek o dość 
niskiej sile dyspersji. Młodociane osobniki w poszukiwaniu 
nowych zbiorników do odbycia godów mogą przewędro-
wać dość znaczne odległości, natomiast osobniki starsze 
potrafią przebyć odcinki dużo krótsze. Badania naukowe 
wykazały, że ponad 95% wszystkich osobników w popu-
lacji nie oddala się od zbiornika, w którym odbywa gody 
na odległość większą niż 50 m. Bariery takie jak drogi, za-
budowa, czy przerwanie mozaikowego charakteru siedliska 
np. przez duży obszar zajęty pod pola uprawne pozbawione 
miedzy, a więc jakiegokolwiek schronienia i szlaku komu-
nikacyjnego dla tych zwierząt, skutecznie uniemożliwia 
jakiekolwiek migracje. Może to prowadzić nawet do cał-
kowitego izolowania populacji, co w konsekwencji może 
sprawić, że wyginie ona wskutek braku możliwości wymia-
ny materiału genetycznego z inną populacją.

Gatunek ten charakteryzuje się największym zasię-
giem geograficznym spośród wszystkich europejskich 
gatunków traszek. Forma nominalna T. cristatus cristatus 
występuje w środkowej, północnej i wschodniej Europie, 
od północno-wschodniej Francji na zachodzie do Uralu 
na wschodzie. Na północy sięga południowej części Pół-
wyspu Skandynawskiego, występuje również w Wielkiej 
Brytanii. Oprócz formy nominalnej uznawano 3 inne 
podgatunki, występujące w Europie Zachodniej i Połu-
dniowej, które obecnie uzyskały status gatunków.

Spośród naszych krajowych gatunków traszek, uzna-
wany jest on za najrzadszy i najbardziej zagrożony wygi-
nięciem. Znajduje się na Czerwonej Liście IUCN, gdzie 
zaliczony został do gatunków niższego ryzyka (LR). Jest 
to gatunek objęty w Polsce ochroną gatunkową, z zastrze-
żeniem, że wymaga ochrony czynnej, znajduje się rów-
nież w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Jest także 

Charakterystyczny brzuch traszki grzebieniastej Jaja traszki grzebieniastej
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umieszczony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 
UE, czyli uznany za gatunek ważny dla Wspólnoty Eu-
ropejskiej, a tym samym wymagający szczególnej ochro-
ny w skali całej Europy poprzez tworzenie obszarów 
NATURA 2000. Na podstawie powyższych przepisów 
musimy zadbać o tzw. „właściwy stan ochrony gatunku” 
na tych obszarach, czyli taki, w którym liczebność i zasięg 
występowania jego populacji nie będzie ulegał zmniejsze-
niu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że istnieje 
i nadal będzie istniało odpowiednio duże i odpowiednie 
siedlisko dla utrzymania jego populacji.

Traszka grzebieniasta jest zagrożona głównie przez 
niszczenie miejsc rozrodu. Zbiorniki wodne zasiedlane 
przez nią są zasypywane, zatruwane wskutek składowa-
nia odpadów lub zarybianie, co prowadzi do gwałtownego 
zmniejszania się populacji tych zwierząt. Sytuacja traszki 
grzebieniastej na środkowym Mazowszu potwierdza ten-
dencje obserwowane w skali kraju. 

Rozród odbywa się w niewielkich zbiornikach wodnych, 
w których występuje roślinność podwodna. W czasie suchych 
lat korzystające często z sezonowych zbiorników osobniki 
tego gatunku mogą w ogóle się nie rozmnażać. Kilka takich 
lat pod rząd może doprowadzić do wymarcia populacji. 

Wszystko rozpoczęło się w 2004 roku, kiedy pracowni-
cy Zakładu Zoologii Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW 
w Warszawie wspólnie z pracownikami Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego postanowili czynnie chronić trasz-
kę grzebieniastą. Po ustaleniu konieczności dokładnego 
rozpoznania sytuacji gatunku na terenie Mazowieckiego 
i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez pierwsze 
trzy sezony prowadzono prace inwentaryzacyjne. Przeszu-
kiwano zbiorniki wodne w celu sprawdzenia obecności ga-
tunku oraz opisywano cechy środowiska zarówno wodnego 
i lądowego. Po tak przeprowadzonej analizie przygotowano 
projekt restytucji gatunku, który ruszył w roku 2007 dzięki 
dofinansowaniu WFOŚiGW w Warszawie. 

Podstawowymi założeniami projektu było odchowy-
wanie larw, aż do przeobrażenia i wypuszczenie młodocia-
nych osobników w miejscu, z którego pobrano jaja. Były to 
najczęściej zbiorniki zagrożone wysychaniem w ciągu se-
zonu wegetacyjnego bądź nadmiernie zarastające, między 
innymi z powodu eutrofizacji. W każdym roku prowadze-
nia działań (projekt jest realizowany do dziś, planowane są 
również prace w roku 2012) wybierano kilka najbardziej 
zagrożonych zbiorników, o których wiadomo, że były miej-
scem rozrodu traszek. Stwierdzano to na podstawie obec-

ności w zbiorniku jaj w poprzednim sezonie. Metoda ta jest 
najprostszą i najskuteczniejszą weryfikacją faktu rozmna-
żania się traszek. Wymaga najmniejszego nakładu pracy 
i może być prowadzona nawet przez niewykwalifikowane 
osoby. Często wystarczy kilka minut, aby odnaleźć śnież-
nobiałe jaja, które pojedynczo zawinięte są przez samicę 
w drobne liście roślinności podwodnej. Łatwo je odróżnić 
od jaj traszki zwyczajnej, które są brunatne bądź brązowa-
we i trochę mniejsze (zdjęcie). Inne metody inwentaryzacji 
to odłów dorosłych i larw przy pomocy sieci herpetologicz-
nej (zdjęcie), poszukiwanie dorosłych z latarką (w okresie 
rozrodczym, kiedy przebywają w zbiornikach wodnych są 
aktywne nocą), dodatkowo można przeszukiwać przez cały 
sezon środowisko lądowe w pobliżu zbiornika. 

Do specjalnie urządzonych akwariów (zdjęcie) prze-
noszono co roku kilkaset jaj. Zgodnie z danymi literatu-
rowymi, ponad połowa z nich rozwijała się prawidłowo 
i wylęgały się z nich kilkumilimetrowej długości larwy. 
Ich karmienie to najtrudniejszy etap opieki – muszą pobie-
rać mikroskopijnej wielkości pokarm zwierzęcy, najchęt-
niej skorupiaki. W tym celu przynoszono na podmianę 
wodę ze zbiorników z obficie występującym planktonem, 
bądź hodowano larwy solowca. Po kilku dniach młode po-
bierają trochę większe skorupiaki, np. oczliki. Stosunko-
wo łatwe staje się karmienie od drugiego tygodnia życia, 
kiedy można podawać rozwielitki i rureczniki. Stopniowo 
dietę można uzupełniać o larwy komarów, ochotkę i inne 
drobne bezkręgowce. Tuż przed przeobrażeniem można 

Prowadzenie badań

▼

Traszka grzebieniasta

Samiec w porze rozrodu
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stosować cienkie dżdżownice oraz drobne organizmy lą-
dowe podawane np. na powierzchnię roślin pływających 
czy na elementy wystroju akwariów wystające nad wodę. 

Jaja umieszczano z reguły po 50 na zbiornik o po-
jemności 25 l. Po wykluciu przez pierwsze 2–3 tygodnie 
wszystkie larwy (około 20–30) utrzymywano w jednym 
zbiorniku. Następnie rozdzielano je, ze względu na moż-
liwość wystąpienia kanibalizmu. Jest to spowodowane nie-
równym tempem wzrostu i dużą drapieżnością. Docelowo 
w zbiornikach utrzymywano po około 10 osobników, dba-
jąc o to, by znajdowały się tam rośliny podwodne, korze-
nie, kamienie stanowiące kryjówki i miejsca schronienia. 
Cały proces trwał około trzech miesięcy, na przełomie lipca 
i sierpnia przeobrażone młodociane osobniki wypuszczano 
na wolność. Pozwalało to z jednej strony zasilić populację 
w miejscach, które mogły zbyt wcześnie w ciągu sezonu 
wyschnąć, a z drugiej strony zwiększało liczbę młodych 
traszek w środowisku. Największa śmiertelność występuje 
w stadium larwalnym, obecność ryb lub innych drapieżni-
ków wodnych (np. niezwykle groźnych larw ważek) może 
dziesiątkować populacje tego gatunku. Do ryb, które mogą 
stanowić zagrożenie zaliczamy nie tylko drapieżniki, ale 

również całkiem małe gatunki, takie jak ciernik. Dlatego 
też specjaliści często podkreślają, że idealnym zbiornikiem 
dla traszki jest taki, który wysycha permanentnie co kilka 
lat, co skutecznie eliminuje obecność ryb. 

Przetrzymywanie larw w pomieszczeniach Zakładu 
Zoologii SGGW oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego było również świetną okazją do prowadzenia działal-
ności dydaktycznej wśród studentów i osób odwiedzających 
park. Traszki są stosunkowo słabo znane wśród społeczeń-
stwa i każda popularyzacja wiedzy o nich, ich zagrożeniach 
i możliwości ochrony jest bardzo ważna. Istnieje szansa, że 
działania restytucyjne będą kontynuowane z korzyścią nie 
tylko dla tych sympatycznych płazów, ale również dla ca-
łych ekosystemów niewielkich zbiorników wodnych. 

Krzysztof Klimaszewski
Zakład Zoologii 

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach 

SGGW w Warszawie
fot. Krzysztof Klimaszewski

OBCHODY 25-LECIA 
MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

IM. CZESŁAWA ŁASZKA
W 2012 roku przypada 25. rocznica utworzenia Mazo-

wieckiego Parku Krajobrazowego. Z tej okazji zaplanowane 
zostało następujące kalendarium uroczystości rocznicowych:

25 kwietnia (środa)
Otwarcie wystawy z okazji 25-lecia Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Wystawa przyrodni-
czo-fotograficzna w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie, prezentująca walory 
przyrodnicze, kulturowe oraz działalność i funkcjonowanie 
bieżące MPK.

5 maja (sobota) godz. 10.00–15.00
Dzień Otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym 
– tematem przewodnim Dnia Otwartego w MPK jest 
jubileusz 25-lecia parku. W trakcie trwania uroczysto-
ści lokalna społeczność zapozna się z funkcjonowaniem 
i działalnością Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
Poprzez aktywną edukację, informację i promocję w dzie-
dzinie ochrony przyrody, środowiska MPK przyczynia się 
do propagowania właściwych postaw proekologicznych 
lokalnej społeczności. Dzień Otwarty będzie odbywał się 
równocześnie w ośrodku edukacyjno-muzealnym „Baza 
Torfy” w Karczewie, jak również w siedzibie dyrekcji 
MZPK na ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku.

13 czerwca (środa) godz. 11.00–13.30
Finał „Przyrodniczego konkursu edukacyjnego dla szkół 
z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cze-

sława Łaszka” – jest to dwudziesta edycja konkursu. Pod-
kreślając wagę wydarzenia i świętując rocznicę, planuje-
my, aby tematami tegorocznego konkursu było 25-lecie 
powstania MPK (m.in.: historia powstania, walory przy-
rodnicze, kulturowe i historyczne parku). 

21 maja (poniedziałek) godz. 10.00
Wystawa z okazji 25-lecia – otwarcie wystawy przy-
rodniczo-fotograficznej w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie. Wystawa fotograficzna 
prezentować będzie walory przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe. Wystawa jest podsumowaniem działalności 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na przełomie 
25 lat.

5–6 września (środa, czwartek)
Konferencja „25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego im. Czesława Łaszka” – planowana jest dwudnio-
wa konferencja naukowa. Pierwszego dnia zamierzamy 
zorganizować sesję referatową, drugiego dnia odbędą się 
warsztaty terenowe, prezentujące tereny powierzchni ba-
dawczych czynnej ochrony MPK.

Wydanie albumu
„25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. 
Czesława Łaszka”
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Dla wielu z nas wiosna jest najpiękniejszą porą roku. 
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy jej nadejścia. 
Świat roślin i zwierząt budzi się do życia, odradza się co 
roku, jak mityczny Fenix. Dni są coraz dłuższe i cieplej-
sze. Kolory stają się bardziej wyraziste i żywe. Zwierzęta 
przygotowują się do odbycia godów, ptaki pięknie śpie-
wają, budząc nas o poranku.

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, przy-
rodnicy jednak wyznaczają pory roku na podstawie na-
stępujących po sobie zjawisk, takich jak np. zakwitanie 
po sobie konkretnych gatunków roślin. Nauką zajmują-
cą się okresowymi, cyklicznymi zmianami pór roku jest 
fenologia. Marzec to czas przebudzenia przyrody z zi-
mowego letargu. W polskiej fenologii miesiąc ten nosi 
nazwę „przedwiośnia”. Wraz ze wzrostem temperatu-
ry i ubywaniem warstwy śniegu zaczynają pojawiać się 
pierwsze rośliny – „zwiastuny wiosny”. Jako pierwsze, 
już w lutym zakwitają przebiśniegi oraz leszczyna. Na 
gałązkach wawrzynka wilczełyko, pojawiają się piękne 
i pachnące różowe kwiaty. W lasach wśród zeszłorocznych 
liści kwitną niebiesko-fioletowe przylaszczki. W tym roku 
wiosenne tchnienie można było poczuć dopiero w połowie 
marca. Mimo że zdarzały się jeszcze dni z niskimi tempe-
raturami i nawroty zimy, w przyrodzie zapanowało spore 
ożywienie. Na pochmurnym marcowym niebie mogliśmy 
dostrzec przelatujące stada gęsi, żurawi, łabędzi i kaczek, 
które powróciły do nas z „ciepłych krajów”. Ptasie zwia-
stuny wiosny to także szpaki, skowronki, pierwiosnki oraz 
zięby, które pięknym śpiewem oznajmiają nam jej nadej-
ście. Zaraz za nimi na podmokłe łąki przylatują czajki 

i bociany. U zarania wiosny odlatują na północ ptaki, któ-
re u nas zimowały: gile, jemiołuszki, kwiczoły. Wczesną 
wiosną swoje zimowe kryjówki opuszczają między in-
nymi jeże, borsuki, czy węże. Z zimowego odrętwienia 
budzą się także płazy, które udają się do zbiorników wod-
nych, gdzie przystępują do odbycia godów. Marzec jest 
miesiącem przyjścia na świat małych zajączków zwanych 
marczakami oraz warchlaków – młodych dzika. Przebu-
dzenie obejmuje także świat owadów. Wśród kwiatów 
możemy dostrzec pierwsze barwne motyle przedwiośnia: 
latolistka cytrynka oraz rusałki: pawika i pokrzywnika. 
Zimę spędziły one w rozmaitych kryjówkach. Wkrótce 
po przebudzeniu zaczynają przygotowywać się do zło-
żenia jaj. Owady, które zimowały jako poczwarki, swoje 
schronienia opuszczą znacznie później, ponieważ potrze-
bują więcej ciepła, aby przeobrazić się w pięknego mo-
tyla. Wśród nich jest bielinek kapustnik. Na pierwszych 
wiosennych kwiatach możemy także dostrzec pracowite 
pszczoły. Wraz z upływem dni i wzrostem temperatury 
zaczyna kwitnąć coraz więcej roślin. W kwietniu, zanim 
las się zazieleni, można już podziwiać barwne miodunki, 
zawilce gajowe, złocie żółte oraz ziarnopłony wiosenne 
i śledziennice skrętolistne.

Nie przegapmy tej niesamowitej pory roku, bądźmy 
bacznymi obserwatorami przyrody i chętnie wybierajmy 
odpoczynek na łonie natury.

Jolanta Górka

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Przylaszczka pospolita fot. archiwum MZPK

Wawrzynek wilczełyko fot. archiwum MZPK
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Chojnowski Park Krajobrazowy

„GONNA SOSNA” 

„Gonna Sosna” to malownicza ścieżka edukacyjna na 
terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, która na 
przełomie roku 2011 i 2012, przeszła gruntowną moder-
nizację. Początek sześciokilometrowej ścieżki znajduje 
się nieopodal leśniczówki w miejscowości Bogatki, przy 
drodze wojewódzkiej nr 722. Z myślą o turystach przy-
gotowano miejsce postojowe wraz z wiatą turystyczną 
oraz grą edukacyjną „Światowid”. Na trasie umieszczo-
no dziewięć tablic informacyj-
nych o różnej tematyce. Ścieżka 
biegnie na wschód w kierunku 
miejscowości Pęchery, ukazu-
jąc przede wszystkim siedliska 
borowe, a w mniejszym stop-
niu lasy mieszane. Po drodze 
można spotkać mrowisko oraz 
dowiedzieć się, jaką rolę pełnią 
mrówki. Nieopodal znajduje się 
„zatopiony las”, w którym zaob-
serwować można „drugie życie 
drzew” oraz poznać rolę mar-
twego drewna w ekosystemie 
leśnym. 

Kolejnym interesującym 
przystankiem ścieżki jest utwo-
rzony w 1989 roku rezerwat 

Mapa ścieżki fot. archiwum MZPK

Mrowisko fot. archiwum MZPK

przyrody „Las Pęcherski”. Na powierzchni 14,99 hektarów 
ochronie podlega mało przekształcony las grądowy, gdzie 
rosną ponad stu pięćdziesięcioletnie sosny i dęby. Podąża-
jąc dalej ścieżką można podziwiać drzewostany modrze-
wiowe i uzyskać informację na temat grzybów leśnych. 

Kolejnym przystankiem jest tablica informacyjna, opi-
sująca zwierzęta zamieszkujące te tereny. Nieopodal tego 
miejsca znajduje się zrąb, gdzie przekonać się można, jak 

Legenda

Początek ścieżki dydaktycznej „Gonna Sosna”

Ścieżka dydaktyczna „Gonna Sosna”

Granica Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Granica rezerwatu „Biele Chojnowskie”, „Las Pęcherski”

Cmentarz wojenny

Pałac, dwór, inny zabytek

Miejsce postojowe

w praktyce wygląda gospodarka leśna, na czym pole-
gają oraz w jaki sposób prowadzone są prace w lesie. 
Następnym ciekawym miejscem jest rezerwat przy-
rody „Biele Chojnowskie”, który został utworzony 
w roku 1979 na powierzchni 14,04 hektarów dla 
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Zatopiony las fot. archiwum MZPK

Wiata edukacyjna fot. archiwum MZPK

ochrony rzadkiej rośliny – wiciokrzewu pomorskiego. 
Jest to pnącze o charakterystycznych białych kwiatach 
wydzielających oszałamiający zapach, kwitnąc w czerw-
cu. Na skraju rezerwatu przyrody i drogi wojewódzkiej 
nr 722 znajduje się również zabytkowy cmentarz z okresu 
I wojny światowej, na którym pochowanych jest sześć-
dziesięciu ośmiu żołnierzy niemieckich oraz znajduje się 
osiemnaście mogił żołnierzy rosyjskich. Wśród poległych 
znajdują się również Polacy. Ścieżka przecinając dro-

gę wojewódzką prowadzi dalej na południowy-zachód 
przez rezerwat, w którym możemy obserwować zarówno 
siedliska boru mieszanego jak i siedliska grądu oraz olsu. 
Przy leśniczówce w Bogatkach ścieżka skręca, prowadząc 
przez siedliska boru mieszanego. W tym miejscu można 
zaobserwować letnie schronienia dla nietoperzy, w formie 
budek wiszących na drzewach. 

Szlak „Gonna Sosna” kończy się, doprowadzając tu-
rystów bezpośrednio do miejsca postojowego i wiaty tu-
rystycznej.

Serdecznie zachęcamy do wiosennych spacerów po 
ścieżce edukacyjnej „Gonna Sosna”. 

Zapraszamy szkoły do skorzystania ze specjalnie przy-
gotowanej oferty edukacyjnej, w ramach, której oprócz 
zajęć i prelekcji stacjonarnych proponujemy bezpłatne 
zajęcia terenowe. 

Kontakt:  tel. (22) 754-51-00
e-mail:edukacjachpk@parkiotwock.pl 
lub chojnowskipark@parkiotwock.pl

Marcin Fuzowski
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

ŻÓŁW BŁOTNY
(EMYS ORBICULARIS LINNAEUS)

Żółw błotny to jedyny przedstawiciel żółwi w Pol-
sce. Gatunek ten zamieszkuje całą Europę Południową, 
a północna granica jego zasięgu przebiega przez Niem-
cy, Polskę i inne kraje nadbałtyckie. Obecnie żółw błotny 
uważany jest za gatunek ginący, podlegający całkowitej 
ochronie prawnej. W „Polskiej Czerwonej Księdze Zwie-
rząt – Kręgowce” (2001) i na „Czerwonej liście zwierząt 
ginących i zagrożonych” (2002) otrzymał on kategorię EN 
(endangered) – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie 
zagrożony i wymagający ochrony czynnej.

Żółwie błotne to bardzo interesujące, lecz niełatwe 
do obserwacji zwierzęta, ponieważ przebywają głównie 
w trudnodostępnych, zarastających zbiornikach wodnych. 
Środowiskiem ich życia mogą być również śródleśne bag-
na, wolno płynące, czyste rzeki, płytkie, eutroficzne i dys-
troficzne jeziora, a nawet niewielkie torfianki. 

Żółwie są zwierzętami zmiennocieplnymi – ich aktyw-
ność zależy od warunków termicznych i jest ściśle zwią-
zana z porami roku. Optimum termiczne żółwia błotnego 
wynosi 5–10 stopni Celsjusza, co oznacza, że w tym prze-
dziale temperatur organizm gada funkcjonuje prawidło-
wo. Poniżej 5 stopni Celsjusza procesy życiowe ulegają 
spowolnieniu wprowadzając żółwia w stan odrętwienia 
zwanego snem zimowym. Temperatura jest głównym 
czynnikiem warunkującym zakończenie snu zimowego, 
rozpoczęcie okresu godowego, początek składania jaj oraz 
powodzenie ich inkubacji, a nawet determinującym płeć 
młodych osobników. Sen zimowy kończy się na przeło-
mie kwietnia i maja, rozpoczynając okres godowy. Doj-
rzałość płciową żółwie osiągają w wieku około 18–20 lat. 

Gody odbywają się w wodzie. Głównym czynnikiem 
umożliwiającym rozpoznanie się płci i uaktywniającym 
samca są specyficzne substancje wonne, produkowane 
przez gruczoły analne dojrzałej samicy. Dzięki znakomi-
cie rozwiniętemu narządowi węchu samiec natychmiast 
rozpoznaje samicę, po czym towarzyszy jej nieodłącznie 
aż do kopulacji prowadzącej do wewnętrznego zapłodnie-
nia. W okresie godowym samce są niezwykle agresywne, 
atakują i dotkliwie kąsają inne, pojawiające się w pobliżu 
osobniki męskie. Ostatnia dekada maja oraz pierwsza po-
łowa czerwca to okres składania jaj. W tym czasie samice 
odbywają długie wędrówki w poszukiwaniu odpowied-
niego lęgowiska. Żółwice wybierają miejsca o lekkiej, 
piaszczystej glebie, dobrze nasłonecznione i oddalone od 
wody. Są to często tereny położone na skraju pól upraw-

nych i lasów. Podczas wędrówki samica jest bardzo czuj-
na. Jaja, w ilości 10–20 sztuk składa do wykopanej przez 
siebie komory lęgowej o głębokości ok 12 cm. Po złożeniu 
ostatniego jaja, samica zakopuje oraz maskuje gniazdo, po 
czym wraca do zbiornika wodnego.

Okres inkubacji trwa około trzech miesięcy. Po tym 
czasie młode opuszczają komorę lęgową i podejmują peł-
ną niebezpieczeństw wędrówkę do najbliższego zbiorni-
ka wodnego. Świeżo wyklute żółwie błotne mają miękki 
pancerz o długości ok. 2,5 cm. Podobnie jak jaja są bardzo 
łatwym kąskiem dla wielu zwierząt (m.in.: kruka, lisa, 
kuny, borsuka, wydry). Dopiero po osiągnięciu wieku 
5–6 lat, wielkość i twardość pancerza zapewni im ochro-
nę. Do tego czasu bezpieczeństwo zapewniają im jedynie 
śródleśne bagna i moczary, gdzie mogą się ukryć wśród 
roślinności wodnej.

Żółwie błotne  fot. archiwum MZPK

Ekspozycja terenowa żółwi błotnych fot. archiwum MZPK (2)
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Żółw błotny doskonale pływa i nurkuje. Jest żarłocz-

nym drapieżnikiem. Odżywia się wyłącznie pod wodą, 

drobnymi owadami wodnymi, bezkręgowcami, larwami 

płazów i ślimakami, a także roślinami wodnymi. Podczas 

polowania kieruje się głównie węchem, jednak najszybciej 

reaguje na ruch ofiary. Żółwie mają dobry wzrok – potra-

fią dostrzec niebezpieczeństwo z odległości 50 m, widzą 

również pewien zakres podczerwieni.

Żółw błotny jest zwierzęciem długowiecznym, doży-

wającym ponad 100 lat. W naturze dorosłe osobniki nie 

mają naturalnych wrogów. Zagraża im tylko człowiek. 

Głównymi przyczynami zamierania populacji są m.in.: 

wypłycanie się zbiorników wodnych, zanieczyszczanie 

wód ściekami, zalesianie lub zaorywanie lęgowisk, węd-

karstwo i kłusownictwo.

Puszcza Białowieska, Puszcza Kampinoska, 
Bory Tucholskie, Puszcza Niepołomicka – 
wszystkie te obszary zostały włączone do liczby 
godnych uwagi miejscowości krajoznawczych. 
Pominięto Puszczę Kozienicką, wyrządzając 
jej tem wielką krzywdę, gdyż zarówno ze 
względów turystycznych jak i krajoznawczych 
oraz historycznych zasługuje ona wraz z całym 
terenem powiatu na bliższą znajomość… 
Z punktu widzenia krajoznawczego 
i turystycznego są to atrakcje pierwszorzędne.

Tak pisał Jan Szmid o powiecie kozienickim w swo-
jej książeczce „Powiat Kozienicki” z 1936 r. zachęcając 
w niej do zapoznania się z naszą puszczą i jej okolicami. 
Tereny te już w latach 20. i 30. chętnie były odwiedzane 
przez turystów. Garbatka-Letnisko położona wśród borów 
sosnowych była znana i bardzo popularna jako miejsco-
wość letniskowa w okresie międzywojennym, o czym 
świadczy fakt umieszczenia jej w przewodniku po letni-
skach Czesława Rokickiego z 1927 r. 

Do dnia dzisiejszego lasy puszczy stanowią jeden 
z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce. 
Dla ochrony najcenniejszych fragmentów lasów o cha-

WĘDRÓWKI 
PO PUSZCZY KOZIENICKIEJ

Warunkiem koniecznym dla zachowania tego ciekawe-
go gatunku jest występowanie odpowiedniego środowiska 
życia – miejsc bagiennych i zbiorników wodnych oraz po-
łożonych w pobliżu terenów suchych, dobrze nasłonecz-
nionych, porośniętych kserotermiczną roślinnością, które 
mogą być wykorzystywane jako lęgowiska. Tak zróżni-
cowana mozaika siedlisk jest coraz rzadziej spotykana, 
skutkiem czego w naszym kraju żółw błotny zachował się 
tylko na nielicznych stanowiskach. Jedno z nich znajduje 
się na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 

W sezonie letnim można obserwować te ciekawe zwie-
rzęta w zbiornikach ekspozycyjnych ośrodka edukacyjne-
go Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie. 
Żyjące tu żółwie błotne pochodzą z Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie.

Beata Waluś

Rezerwat Jedlnia fot. archiwum MZPK

rakterze naturalnym w 1983 roku utworzono Kozienicki 
Park Krajobrazowy. Na terenie parku utworzono 15 rezer-
watów. Dwa z nich „Ługi Helenowskie” i „Okólny Ług” 
są rezerwatami torfowiskowymi. Rezerwat „Krępiec” ma 
charakter krajobrazowy a pozostałe są to rezerwaty o cha-
rakterze leśnym. Urozmaicony krajobraz, cenne obiekty ▼
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przyrodnicze, kompleksy leśne oraz wodne stwarzają ko-
rzystne warunki dla turystyki i rekreacji. Przez teren par-
ku przebiega 9 oznakowanych szlaków pieszych o łącznej 
długości 186 km. Dla miłośników jazdy na rowerze wyty-
czono 15 szlaków rowerowych o łącznej długości 355 km. 
Przy szlakach znajdują się liczne parkingi leśne i miejsca 
wypoczynku. Turyści preferujący wypoczynek bardziej 
rekreacyjny mogą wypocząć nad wodą. Odkryte kąpieli-
ska są w Jedlni-Letnisko, Garbatce-Letnisko, Pionkach, 
Kozienicach. Na rzece Radomce, która stanowi naturalną 
północno-zachodnią granicę parku, organizowane są spły-
wy kajakowe. Dolna Radomka poniżej Jastrzębi do ujścia 
w Wiśle ma naturalne, nieuregulowane koryto. Brzegi 
porastają lasy łęgowe i ziołorośla, w urwistych brzegach 
gniazdują zimorodki i jaskółki brzegówki. Spływ silnie 
meandrującą doliną Radomki lub wędrówki po szlakach 
puszczy z aparatem fotograficznym i lornetką dostarczają 
wielu wrażeń. 

Teren parku bardzo często odwiedzany jest przez or-
nitologów, którzy obserwują tu ptaki leśne, wodne jak 
i związane z łąkami. Badania terenowe wykazały wystę-
powanie 159 gat. lęgowych, w tym rzadkiego bociana 
czarnego oraz 59 gat. nielęgowych.

Oprócz cennych terenów przyrodniczych na obsza-
rze parku i otuliny znajdują się obiekty historyczne. Są 
to przeważnie zabytki sakralne. Do najstarszych i naj-
ciekawszych należą kościoły w Brzózie, Suchej, Jedlni, 
Policznie oraz jedyny na Mazowszu, drewniany kościół 
w stylu zakopiańskim w Jedlni-Letnisko. Lasy Puszczy 
Kozienickiej stanowiły miejsce odpoczynku i polowań 
Jagiellonów. Trakt wiodący z Krakowa do Wilna do dzi-

siaj nosi nazwę „Królewskiego Gościńca”. Puszcza była 
miejscem działań partyzantów w czasie powstań narodo-
wych oraz obu wojen. Liczne pomniki i miejsca pamię-
ci przypominają o tych wydarzeniach. Warte obejrzenia 
są cmentarze z okresu I wojny światowej w Augustowie, 
Świerżach Górnych i Molendach, pomniki powstańców 
styczniowych na cmentarzu w Jedlni.

Zachęcamy do odwiedzenia Kozienickiego Parku Kra-
jobrazowego, zapoznania się z jego przyrodą i historią. 
Może ktoś odkryje nowe ciekawe miejsca?

Jolanta Tabor
Kozienicki Park Krajobrazowy

Rezerwat Ługi Helenowskie fot. archiwum MZPK

Rezerwat Zagożdżon  fot. archiwum MZPK



Parki Krajobrazowe
Mazowszanr 1 / 2012

13

Brudzeński Park Krajobrazowy

WALORY TURYSTYCZNE
RZEKI SKRWY PRAWEJ

Rezerwat Sikórz fot. archiwum MZPK

Rzeka Skrwa Prawa jest pra-
wym dopływem Wisły. Swe 
źródło ma na Równinie Urszu-
lewskiej, koło wsi Okalewko, 
skąd dalej płynie w kierunku po-
łudniowym. Jej długość wynosi 
113,9 km, a powierzchnia do-
rzecza 1704 km2. Lewe dopływy 
Skrwy to Sierpienica i Wierzbi-
ca, a prawe: Urszulewka, Goz-
downica i Bobrownica. 

Nazwa „Skrwa” pochodzi 
z języka celtyckiego, w którym 
oznacza wodę.

Na obszarze Brudzeńskiego 
Parku Krajobrazowego znajdu-
je się ujściowy odcinek Skrwy 
Prawej, o długości 23,83 km. Na 
odcinku tym obserwuje się liczne 
załamania spadku, które mają wpływ na naturalne spię-
trzenia rzeki. Powstają one w wyniku nagromadzenia ma-
teriału kamienistego, którego obecność powoduje, że rze-
ka tworzy bystrza. Skrwa Prawa ma charakter naturalny 
z licznymi meandrami i rozlewiskami. Jednak na odcinku 

Skrwa zaskakuje kajakarzy bystrym nurtem i przeszkodami fot. archiwum MZPK

od Cierszewa do ujścia tworzy rozległy zalew i występuje 
piętrzenie. W części północnej parku nurt Skrwy Prawej 
jest powolny, jednak odcinek od Parzenia do Radotek cha-
rakteryzuje się wyraźnie większym spadkiem i szybszym 
nurtem. Na tym odcinku na dnie rzeki pojawiają się głazy. 

Skrwa stanowi oś parku będąc 
jednocześnie jednym z jego naj-
piękniejszych elementów. 

Przebiegająca przez Brudzeń-
ski Park Krajobrazowy rzeka 
Skrwa Prawa sprzyja rozwojowi 
turystyki kajakowej. Szlak ka-
jakowy ma 26 km. Jest on dość 
ekstremalny ze względu na za-
legające w rzece powalone pnie 
drzew, ale możliwy do pokona-
nia. Szlak kajakowy na Skrwie 
Prawej można podzielić na 
4 odcinki:
III.  Brudzeń Duży – Parzeń – Na 

tym odcinku kajakarze mogą 
napotkać niewielkie utrud-
nienia. Za mostem w Bru-
dzeniu Dużym zalegają po-
walone drzewa, co wymaga ▼
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Spływ kajakowy fot. archiwum MZPK

III.  przeciągania kajaka pomiędzy pniami. W okolicach 
Krzyżanowa konieczne jest holowanie kajaka, ponie-
waż występują tu wypłycenia spowodowane nagro-
madzeniem materiału morenowego w korycie rzeki. 
Jako atrakcje należy tu wskazać silnie nachylone zbo-
cza oraz kręty bieg rzeki.

III.  Parzeń – Sikórz – Radotki – Na tym odcinku należy 
spodziewać się również utrudnień w postaci powalo-
nych pni drzew oraz wypłyceń, ale również zalega-
jących w korycie rzeki głazów narzutowych. Po dro-
dze obserwować można liczne atrakcje min.: drzewa 
o znacznych rozmiarach oraz ruiny 200-letniego mły-
na w Sikorzu.

III.  Radotki – Cierszewo – ujście – Utrudnienia na tym 
odcinku występują w Radotkach, koło nieczynnego 
młyna, w tym miejscu zachodzi konieczność prze-
ciągnięcia kajaka. Pozostałe utrudnienia stanowią 
zalegające w rzece zwalone pnie drzew. W Ciersze-
wie są dwa piaszczyste zejścia do wody. Płynąc tym 
odcinkiem można zaobserwować wiele śladów dzia-
łalności bobrów.

IV.  Cierszewo – ujście – Występują tu liczne wypłyce-
nia spowodowane akumulacją osadów w zbiorniku. 

Dlatego przy niskich stanach wody odcinek ten może 
okazać się niemożliwy do przebycia.

Podczas spływu warto zwrócić uwagę na bogactwo 
ptactwa gniazdującego nad rzeką, np. kormorana czarne-
go, czapli białej oraz siwej.

Ze względu na swą malowniczość i zmienność koryta 
Skrwa Prawa uznawana jest za jedną z najpiękniejszych 
tras kajakowych w Polsce.

Brudzeński Park Krajobrazowy organizuje coroczne 
spływy kajakowe połączone ze sprzątaniem rzeki Skrwy 
Prawej. Wówczas rzeka oraz jej brzegi jest oczyszczana 
z licznych zalegających w niej śmieci. 

Ta terenie parku znajdują się ośrodki oferujące wypo-
życzanie kajaków. Należy do nich np.: „Marina” w Mu-
rzynowie. Ośrodek znajduje się tuż przy ujściu Skrwy, 
a więc na końcu szlaku kajakowego, co stanowi doskonałą 
okazję do zorganizowania ogniska po przebytej trasie.

Joanna Chmielewska
Ludwik Ryncarz
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Gliniastoszare ubarwienie ropuchy szarej fot. archiwum MZPK

Wiosenne poruszenie

Przyroda stale się zmienia, cykl pór roku nigdy nie po-
zwala znudzić się jej obserwatorom. Panuje w niej także 
nieustanny ruch – szczególnie wiosną. 

Z ciepłych rejonów powracają ptaki, by w Polsce za-
kładać gniazda i wychowywać młode. Budzą się mrówki, 
które zimę przespały na najniższym poziomie mrowiska, 
a teraz pracowicie remontują swój kopiec. Kolejne owady 
opuszczają swoje zimowe kryjówki.

Obfitość owadów zapewnia pokarm dla przybyłych 
ptaków. Ale nie tylko ta grupa zwierząt korzysta z tego 
typu stołówki. W mule na dnie zbiorników wodnych, 
w norkach, dziuplach i pod kamieniami z zimowej hiber-
nacji budzą się płazy. Warto wiedzieć, że są one naszymi 
sprzymierzeńcami między innymi w walce z komarami.

Nie wszystkie płazy spędzają całe życie w wodzie. 
Niektóre wolą łąki, ogrody, inne lasy i zarośla, a są takie, 
które preferują tereny suche. Jest jednak moment i miej-
sce, kiedy mamy szansę na raz przyjrzeć się różnorodności 
tych zwierząt. Taki czas to okres godowy płazów – wiosną 
wszystkie wędrują do zbiorników wodnych, by tam skła-
dać skrzek, z którego rozwinie się nowe pokolenie.

Szczególnie warto przyjrzeć się dwójce wytrwałych 
wędrowców – ropusze szarej i żabie trawnej – starają 
się one powracać do stawów i jezior, gdzie same przyszły 
na świat. Warto dbać o te miejsca.

Ambasador płaziej sprawy

Największą z płazów bezogonowych jest ropucha 
szara. To powolny, duży płaz, o skórze pokrytej licznymi 
brodawkami. Ropuchy mają za krótkie nogi, by pozwolić 
sobie na efektowne skoki, z których słyną żaby.

Jej szarobrązowy kolor sprzyja maskowaniu. Gdy ta 
pierwsza linia obrony zawiedzie, ropucha unosi się jak 
najwyżej na wyprostowanych nogach, nadyma się, by 
wyglądać na jak największą i przestraszyć przeciwnika. 
Kiedy i ten sposób nie pomaga – działa broń ostateczna 
– trucizna zgromadzona w brodawkach. Nie należy jednak 
bać się ropuchy – sama nie umie ona wydzielać szkodli-
wych substancji. Dzieje się tak dopiero, gdy na jej skórę 
będzie działał nacisk – np. gdy drapieżnik pochwyci ją 
w zęby. Takie spotkanie kończy się gorzką nauczką dla 
atakującego.

PŁAZIE WĘDROWANIE

Wygląd ropuchy nie przysparzał jej sławy wśród lu-
dzi. Uważano ją za zwierzę przeklęte, rzucające uroki 
i nieodłączny atrybut czarownic. Możemy przyjąć, że te 
historyczne przesądy teraz ubarwiają jedynie postać tego 
doskonałego płaziego ambasadora. Myślę, że jest ona do-
skonała kandydatką na takie stanowisko – jako płaz, który 
bardzo dużo zjada – szczególnie uznawanych za szkodniki 
ślimaków i owadów (np. stonkę ziemniaczaną), na które 
niezbyt chętnie polują inne zwierzęta. Ropucha w ogro-
dzie sprzyja właścicielowi w dbaniu o uprawy.

Możemy spotkać ją także na polach, łąkach, w sadach 
i lasach. Jest aktywna głównie po zmroku, za dnia skry-
wa się w chłodniejszych kryjówkach – niejednokrotnie są 

Pomagamy płazom – płotki ochronne nie pozwalają im wejść na jezdnię, 
a my przenosimy je do zbiornika wodnego fot. archiwum MZPK

Nadbużański Park Krajobrazowy

▼
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to piwnice, szopy, czy kąty pod schodami. Czyż to nie 
doskonały ambasador – z ciekawą przeszłością, pozytyw-
nym wpływem na naszą działalność i przebywający tak 
blisko nas? 

– dostosowuje je do zamieszkiwanego środowiska, choć 
zawsze pozostaje w tonacji brunatnej. W tej kwestii prze-
wyższa ją tylko rzekotka drzewna, którą możemy nazwać 
polskim kameleonem – zmienia kolory od żółtawego, 
przez odcienie zieleni do niemal fioletowego.

Zachęcamy do obserwacji płazów – nielicznej w ga-
tunki, ale jakże różnorodnej grupy zwierząt. Sprzyja nam 
wiosna – doskonała pora, by zobaczyć w stosunkowo 
krótkim czasie większość ich przedstawicieli w jednym 
typie środowiska.

Pamiętajmy jednak, że płazy występują 
tylko w środowiskach czystych! Szkodliwe 

substancje szybko przenikają przez ich 
cienką skórę. Obecność płazów świadczy 

o dobrym stanie przyrody wokół nas!

Wędrujące płazy mogą napotykać 
na swojej drodze różnorodne przeszkody. 

Warto pomagać tym sympatycznym 
i pożytecznym zwierzętom. Zachęcamy do 
śledzenia przebiegu oraz czynnego udziału 

w programie edukacyjnym „Pomagamy 
płazom w trakcie wiosennych wędrówek”. 

Więcej informacji w aktualnościach na 
naszej stronie internetowej. Kontakt 

z koordynatorem programu: 
edukacja.npk@gmail.com

Ropucha szara to największy płaz bezogonowy fot. archiwum MZPK Żaba trawna również stosuje ubarwienie maskujące fot. archiwum MZPK

Popularna żaba

Żaba trawna to kolejny wytrwały wędrowiec, który 
woli spędzać czas na łąkach w lasach i ogrodach, a w po-
rze godów wraca do zbiornika wodnego, gdzie przyszła 
na świat. Długie nogi pozwalają jej na pokonywanie trasy 
w podskokach. Wiosną pojawia się jako pierwsza – jest 
bardzo odporna na chłód, budzi się wkrótce po zniknię-
ciu śniegu. Sprawia to, że skoki nie zawsze urozmaicają 
jej zachowanie – niska temperatura spowalnia jej ruchy 
i reakcje.

Jest chyba najbardziej rozpoznawanym, wręcz popu-
larnym, płazem – może dlatego, że jak zaznaczyliśmy 
na początku – można ją spotkać w bardzo licznych sied-
liskach oraz w trakcie wędrówki. Żaba trawna jest także 
płazem szeroko rozpowszechnionym – jedynym, który 
żyje w warunkach tundry – czyli w strefie arktycznej! 

Warto przyglądać się kolejnym przedstawicielom tego 
gatunku – ich ubarwienie również jest bardzo różnorodne 

Natalia Wielechowska
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 1.  Owady – żyją w gniazdach, 
w zorganizowanej społeczności, mają 
królową i robotnice

 2.  Nie pszczoła, a też zapyla
 3.  Ptak który przynosi „wiosnę”, mieszka na 

ziemi, śpiewa pod niebem
 4.  Jedne z pierwszych wiosennych kwiatów
 5.  Topi się ją pierwszego dnia wiosny
 6.  Kolorowe jajka
 7.  Z niego powstają kijanki
 8.  Wyrasta z kijanki
 9.  Drzewo iglaste o miękkich igłach
10.  Ma czerwony dziób, nogi i klekocze
11.  Wiosną wstaje coraz wcześniej
12.  Znika na wiosnę
13.  Śpiew żurawia

KRZYŻÓWKA WIOSENNA
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REBUS

JAKI TO PTAK?
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Zabytki i kultura Mazowsza

Antoniówka fot. archiwum MZPK

Brwilno Antoniówka (Gmina Stara Biała) – budynek 
wzniesiony, jako dom letniskowy Seminarium Duchowne-
go w Płocku w latach 1926–27, z fundacji biskupa płockiego 
Antoniego Nowowiejskiego. Zgodnie z koncepcją architek-

ta Stefana Szyllera obiekt miał sięgać wzorców architektu-
ry obronnej XVI i XVII w. Budynek należy do tzw. „stylu 
narodowego” popularnego w dwudziestoleci międzywojen-
nym. Obecnie znajduje się tu Dom Pomocy Społecznej.



Pomniki przyrody Mazowsza

Kwartalnik dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

Dęby często wyobrażamy so-
bie jako najbardziej królewskie 
spośród naszych drzew. Podzi-
wiamy ich imponujące rozmiary, 
silne konary, rozłożyste korony. 
W Nadbużańskim Parku Kra-
jobrazowym królują one także 
wśród pomników przyrody. 

Bardzo okazały jest dąb szy-
pułkowy znajdujący się na skra-
ju miejscowości Długie Grzymki 
(gmina Ceranów, powiat sokołow-
ski). Wrażenie robią jego niesa-
mowite wymiary: obwód pnia na 
wysokości 1,3 m wynosi 482 cm,
zaś wysokość około 25 metrów. 

Dąb szypułkowy fot. archiwum MZPK

Zachęcamy do odwiedzania go na 
szlaku przyrodniczych wędrówek 
po Nadbużańskim Parku Krajo-
brazowym.


