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O

ddany do rąk czytelnika pierwszy numer kwartalnika „Parki Krajobrazowe Mazowsza” jest kolejną inicjatywą pracowników Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych skierowaną do mieszkańców Mazowsza związaną z edukacją ekologiczną. Ta
stosunkowo krótko działająca jednostka organizacyjna
Samorządu Województwa Mazowieckiego wyraźnie zaznaczyła swoją obecność na rynku wydawnictw poświęconych tematyce ekologii i ochronie przyrody. Wszystkie
dotychczas zrealizowane pomysły wydawnicze odniosły
niewątpliwy sukces. Cechowała je wysoka wartość treści
merytorycznych, odpowiednia jakość redakcyjna. Realizowany kolejny pomysł wydawnictwa cyklicznego, dotyczącego Parków Krajobrazowych Mazowsza, ochrony
przyrody i środowiska będzie niewątpliwe godną kontynuacją dotychczasowych osiągnięć.
W zamierzeniu twórców oprócz idei promocji, szerzenia wiedzy o otaczającym nas środowisku, periodyk
będzie pełnił rolę pomostu do współpracy między służbami ochrony przyrody, a mieszkańcami. Na jego łamach
możliwe będzie przedstawianie nie tylko aktualnych problemów i wydarzeń, ale również zaistnieje możliwość do
dzielenia się spostrzeżeniami i wymiany opinii w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera inicjatywy związane z
edukacją ekologiczną. Uważa, że poszerzanie wiedzy na
temat środowiska, tworzenie kolejnych punktów dostępu
do rzetelnych, opartych na wiedzy i najlepszych prakty-

kach informacji, jest słuszną i przynoszącą największe
korzyści z punktu widzenia potrzeb środowiska metodą
działania. Powstały nowy periodyk redagowany przez profesjonalny zespół pracowników Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych pozwoli również niewątpliwe
na realizację celów Funduszu. Trafiający do czytelnika
pierwszy egzemplarz jest początkiem drogi, jaką wyznaczył sobie zespół redakcyjny. Życząc mu powodzenia
i wytrwałości w pracy w imieniu pracowników WFOŚIGW
w Warszawie, wyrażam słowa uznania za włożony trud,
inicjatywę i chęć działania na rzecz środowiska i ochrony
przyrody. Czytelnikom życzę interesującej lektury, wielu
pozytywnych doznań, jednocześnie zachęcam do śledzenia kolejnych wydawnictw w tej serii.
Andrzej Nocoń
zastępca prezesa
WFOŚiGW w Warszawie
Więcej Informacji nt. działalności
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na www. wfosigw.pl

Szanowny Czytelniku
Kwartalnik „Parki Krajobrazowe Mazowsza” jest
pierwszym periodykiem wydawanym przez Mazowiecki
Zespół Parków Krajobrazowych, jednostkę Samorządu
Województwa Mazowieckiego powołaną 1 stycznia 2010
roku. Zespół odpowiedzialny jest za ochronę przyrody,
środowiska, krajobrazu i edukację w 5 parkach krajobrazowych: Brudzeńskim, Chojnowskim, Kozienickim, Nadbużańskim i Mazowieckim.
Czasopismo adresowane jest do dzieci, młodzieży
szkolnej, nauczycieli, lokalnych społeczności i osób zainteresowanych przyrodą, kulturą oraz historią Mazowsza.
Zawierać będzie informacje dotyczące funkcjonowania
Zespołu, jego działań, oferty turystycznej i edukacyjnej oraz opisy przyrody. Najmłodsi czytelnicy będą mogli skorzystać z gier i zabaw o tematyce przyrodniczej
umieszczonych w drugiej części wydawnictwa.

W imieniu redakcji i całej załogi Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych serdecznie zapraszam do
lektury kwartalnika „Parki Krajobrazowe Mazowsza”.
Mam nadzieję, iż periodyk zachęci do odwiedzenia parków krajobrazowych i poznania ich piękna.
Składam serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie za wsparcie finansowe przy wydaniu niniejszego kwartalnika.
Sylwester Chołast
Dyrektor Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych
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Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka
M

azowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka położony jest na obrzeżach Warszawy w części południowo-wschodniej i rozciąga się wzdłuż pradoliny Wisły.
Został utworzony na przełomie lat 1986 i 1987 uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach i Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. Powierzchnia
MPK to aż 15 710 ha, a strefy ochronnej – otuliny 7992 ha.
Park rozciąga się w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: morenowej Wysoczyzny Siedleckiej i Kotliny
Warszawskiej.
Od 1 stycznia 2010 r. nasz park wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych obejmującego ponadto: Brudzeński, Chojnowski, Kozienicki oraz
Nadbużański Park Krajobrazowy.
Park jest nazywany „Leśnym Mazowszem”, gdyż
jego rozległe tereny zajmują lasy, które kiedyś wchodziły
w skład dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą
Osiecką. W parku przeważają lasy iglaste (75%). Dominuje w nich sosna zwyczajna, która jako roślina pionierska porasta często piaszczyste, ubogie gleby i tworzy bory
sosnowe, jakże typowe dla mazowieckiego krajobrazu.
Pozostałe to lasy liściaste, przeważnie grądy, czyli lasy
z dominującym grabem lub dębem oraz bagienne olsy,
gdzie gatunkiem nadrzędnym jest olsza czarna.

Łabędź niemy
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tutaj ptaki m.in. czaplę siwą, bekasa kszyka, derkacza,
żurawia. Można tu spotkać największego ssaka w parku – łosia. Pięknie kwitną: knieć błotna, firletka poszarpana, ostrożeń łąkowy, rośnie tu także kilka gatunków
storczyków (m.in. kukułka krwista), a także owadożerna
rosiczka. Występuje brzoza niska, bardzo rzadki gatunek, który jest reliktem polodowcowym. Bagno Całowanie ma też znaczenie archeologiczne. Na jednej z wydm
o nazwie Pękatka (została ona wpisana do Mazowieckiego Rejestru Zabytków, wraz z 30-metrową strefą ochronną), odkryto ślady łowców reniferów z epoki paleolitu
np. narzędzia kamienne, ślady chat, szałasów, szczątki
rogów reniferów.

Fot. Archiwum MZPK

Mazowiecki krajobraz urzeka nas bogactwem pasm
wydm, rozległych łąk, bagien i torfowisk. Perłą na skalę
europejską jest Bagno Całowanie, jedno z największych
torfowisk Mazowsza, które objęte zostało programem
Natura 2000. Obszar ten jest prawdziwym ziemskim rajem dla bardzo wielu gatunków ptaków oraz siedliskiem
cennej roślinności. Miejsce gniazdowania znalazł tutaj
bocian czarny (hajstra), który jest wizytówką naszego
parku. Jego wizerunek znalazł się w logo Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Mokradła to również oaza dla
ornitologów chcących podpatrywać licznie występujące
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Rezerwat Na Torfach
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Rosiczka okrągłolistna

Fot. Radosław Dąbrowski

Rezerwat Bocianowskie Bagno
Fot. Radosław Dąbrowski

Rezerwat Szerokie Bagno

Cenne walory przyrodnicze parku chronione są
w dziewięciu rezerwatach. Pięć z nich jest torfowiskowych: Pogorzelski Mszar (utworzony w 1987 r., leży na
terenie miasta Otwock), Bocianowskie Bagno (utworzony
w 1982 r., leży na terenie gminy Celestynów), Żurawinowe Bagno (utworzony w 1994 r., leży na terenie gminy Celestynów), Szerokie Bagno (utworzony w 1984 r.,
leży na terenie gminy Osieck) i Czarci Dół (utworzony
w 1983 r., leży na terenie gminy Celestynów), a dwa leśne:
Las im. Króla Jana III Sobieskiego (utworzony w 1952 r.,
leży na terenie dzielnicy Warszawa-Wawer) i Celestynowski Grąd (utworzony w 1987 r., leży na terenie gminy
Celestynów). Rezerwat Na Torfach jest rezerwatem faunistycznym (utworzony w 1977 r., leży na terenie gminy Karczew). Swobodnie meandrujący odcinek Świdra
(41 km) i Mieni (5 km) chroni rezerwat krajobrazowy
Świder (utworzony w 1978 r., leży na terenie gmin: Kołbiel i Wiązowna oraz miast: Otwock i Józefów).
Warto zwrócić uwagę na bogactwo flory występującej
w parku. Spośród gatunków podlegających ochronie całkowitej wymienić należy m.in.: brzozę niską, wawrzynka
wilczełyko, widłaka goździstego, pióropusznika strusiego, wielosiła błękitnego, kosaćca syberyjskiego, gnidosza
królewskiego, lilię złotogłów, salwinię pływającą. Ochronie częściowej podlegają: płucnica islandzka, kopytnik
pospolity, konwalia majowa, pierwiosnka lekarska, kalina
koralowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, kocanka
piaskowa.
Mazowiecki Park Krajobrazowy posiada ponad 60
pomników przyrody. Stanowią je przede wszystkim stare drzewa: dęby, klony, lipy, które rosły na tych ziemiach
jeszcze za czasów Puszczy Osieckiej. Na szczególną uwagę
zasługuje największy i najstarszy pomnik – lipa drobnolistna, która rośnie nad strugą Maćkowa w gminie Celestynów.
Park stanowi ostoję dla około 230 gatunków kręgowców.
Spacerując leśnymi ostępami możemy spotkać 50 gatunków ssaków, m.in. wydrę, borsuka, tchórza, kunę leśną,

Fot. Przemysław Skrzypiec-Nowak

bobra, dzika, sarnę, jeża, kreta, popielicę. Usłyszymy i wypatrzymy liczną reprezentację ptaków. Wyróżniono 140
gatunków np.: kanię rudą, dzięcioła, łabędzia niemego,
kaczkę krzyżówkę, pierwiosnka, mysikrólika, myszołowa
zwyczajnego. Dość często występują gady (można spotkać
5 gatunków, wszystkie podlegają ochronie): jaszczurka
zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. W parku gromadę płazów reprezentuje
13 gatunków (wszystkie podlegają ochronie), a są to przede
wszystkim żaby i ropuchy, oraz traszka zwyczajna. Wyróżniono także ponad 20 gatunków ryb.
Mazowiecki Park Krajobrazowy to nie tylko przyroda,
ale także cenne zabytki historii i kultury: zespoły dworsko-pałacowe w Celestynowie, Łucznicy, Rudnie, Kołbieli, Sobieniach Szlacheckich, Sobiekursku, Sufczynie,
Zamajdanie-Olszynach; kościoły, cmentarze, chałupy
wiejskie, a także ciągle żywy folklor kołbielski (stroje ludowe, wycinanki). Na osobną uwagę zasługuje Otwock
i jego charakterystyczne drewniane budownictwo nazwane przez poetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
„Świdermajer”. Od 1995 r. na terenie parku działa Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Baza Torfy”, gdzie odbywają
się zajęcia ekologiczne dla grup zorganizowanych. Ponadto od kwietnia do końca września ośrodek czynna jest
w każdy weekend i mogą ją zwiedzać turyści indywidualni. Mazowiecki Park Krajobrazowy zaprasza do odwiedzania jego urokliwych miejsc, ponieważ jest to zakątek
naprawdę ciekawy i każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Warto wybrać się na wycieczkę i spacer. W parku istnieje
wiele wyznaczonych i oznakowanych tras turystycznych.
Wytyczono 10 ścieżek edukacyjnych (3 piesze i 7 rowerowych). Odpoczywajmy więc na łonie natury i zgłębiajmy
tajemnice mazowieckiej fauny i flory.
Katarzyna Grajda
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Chojnowski Park Krajobrazowy
Chojnowski

Park Krajobrazowy został utworzony
w 1993 r. i położony jest na terenie województwa mazowieckiego. Wraz z czterema innymi parkami krajobrazowymi
(Mazowieckim, Nadbużańskim, Brudzeńskim i Kozienickim) wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych. Lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego położone są na południe od lewobrzeżnej strony Warszawy, na terenie pięciu gmin: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno,
Prażmów, Góra Kalwaria i Tarczyn. Symbolem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego jest borsuk. Jest to prawnie
chroniony rzadki drapieżny ssak. Ogólna powierzchnia parku to 11 523 ha wraz z otuliną. Otulina jest to obszar wydzielony wokół chronionego przyrodniczo terenu. Ma na celu
ochronę tego cennego terenu przed niekorzystną działalnością człowieka. Powierzchnia parku bez otuliny wynosi 6796
ha. Park krajobrazowy, zgodnie z polskim prawem, ma na
celu ochronę danego obszaru ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe.
Jednocześnie chroniąc różne wartości park krajobrazowy jest
dostępny dla ludzi i można na jego terenie nie tylko obserwować cuda przyrody i kultury, ale również uprawiać różnego
rodzaju rekreację, taką jak biegi czy jazda na rowerze. Każdy odwiedzający powinien jednak pamiętać o tym, że park
służy każdemu człowiekowi i nie wolno go w żaden sposób
niszczyć. W celu ułatwienia zwiedzania zostały stworzone
specjalne ścieżki, które nierzadko są oznaczone na mapkach
turystycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wchodząc do
parku można obejrzeć ciekawe rzeczy oraz dokładnie zaplanować dzień. Na terenie parku są oczywiście również miejsca
w których można odpocząć, czy schronić się przed deszczem.
W Chojnowskim Parku Krajobrazowym jest wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia i postaram się je wam przybliżyć w taki sposób, żeby każdy znalazł coś interesującego
dla siebie. W parku istnieje jedenaście rezerwatów przyrody,
czyli terenów o szczególnie cennych walorach, które są zachowane w stanie naturalnym lub tylko w niewielki sposób
zostały zmienione przez człowieka. W okolicach Konsatncina-Jeziornej znajdują się aż cztery rezerwaty, w których
można zaobserwować jak pierwotnie wyglądała dolina Wisły. W rezerwacie Łęgi Oborskie spotkacie takie drzewa jak
jesiony i olchy oraz zaobserwujecie bardzo dużą ilość roślin
zielnych. Podobną charakterystykę posiada rezerwat Łyczyńskie Olszyny – jest tam bardzo mokro, a teren jest trudno
dostępny, co może stanowić wyzwanie dla żądnych przygód.
W pobliżu znajduje się również rezerwat Skarpa Oborska,
w którym można oglądać bardzo stare lipy, wiązy, dęby i klony. Krajobraz tworzą tutaj liczne źródła i wąwozy rozcinające
skarpę. Na skraju tego rezerwatu znajduje się również cmentarz z okresu I wojny światowej. Na obrzeżach tych trzech
rezerwatów przebiega niebieski szlak pieszy z Konstancina
do Zalesia Górnego oraz czerwony szlak rowerowy z Konstancina do Góry Kalwarii. Ostatnim rezerwatem na tym
terenie jest rezerwat Obory, który położony jest przy trasie
z Konstancina-Jeziornej do Góry Kalwarii. Można tutaj zaobserwować ponad dwustuletnie dęby, a wiosną pięknie kwitnące pierwiosnki, zawilce, konwalie i konwalijki. Obserwo-
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Fot. Archiwum ChPK

wać to wszystko można podążając ścieżką edukacyjną „Lasy
Konstancińskie” lub żółtym szlakiem pieszym z Konstancina
do Góry Kalwarii. W granicach gminy Piaseczno spotkacie
kolejne trzy rezerwaty. Rezerwat Chojnów, który położony
jest pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią. Podziwiać tutaj można stupięćdziesiącioletnie sosny i dęby. Szczęśliwcy
spotkają także dwa chronione gatunki roślin: lilię złotogłów
i konwalię majową. W pobliżu rezerwatu znajduje się również pomnik upamiętniający egzekucję z 1943 roku, w której
Niemcy rozstrzelali dziewięćdziesięciu siedmiu więźniów
Pawiaka. W tym miejscu łączą się aż trzy szlaki piesze. Po
tym terenie można jeździć na rowerze, ponieważ znajduje
się tutaj czarny szlak rowerowy. Centralną część Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zajmuje rezerwat Uroczysko
Stephana, który jest największym rezerwatem przyrody.
Można w nim spotkać bardzo bujną warstwę roślin zielnych,
a w sąsiedztwie występują aż cztery szlaki piesze oraz czarny
szlak rowerowy. Nazwa tego rezerwatu pochodzi od nazwiska węgierskiego leśnika – Wiktora Stephena, który w latach
1892-1929 pracował w Lasach Chojnowskich i Kabackich.
Dla uczczenia jego zasług, przy szosie prowadzącej z Zalesia
Górnego do drogi nr 79, na skrzyżowaniu z zielonym szlakiem pieszym, ustawiony został pamiątkowy kamień. Napis
na nim głosi: „Tu czuwa duch mój”. Niedaleko Uroczyska
Stephana położony jest najmniejszy z rezerwatów – Pilawski
Grąd, na terenie którego można obserwować stuosiemdziesięcioletnie dęby oraz bardzo rzadkie na Mazowszu drzewo
– buk. Przez rezerwat prowadzi czarny szlak pieszy z Zalesia Górnego. W zachodniej części Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego położone są cztery rezerwaty. Pierwszym
z nich jest Las Pęcherski, w którym możemy obserwować
stupięćdziesięcioletnie dęby i sosny. Warto dodać, że jest
to najmniej zmieniony przez człowieka rezerwat. Na skraju
lasu, tuż przy miejscowości Wólka Pęcherska jest rezerwat
Biele Chojnowskie. Jest to miejsce, w którym podziwiać
możemy pochodzące z Ameryki Północnej pnącze wiciokrzew pomorski. Jest to bardzo piękna roślina, którą najlepiej
obserwować w czerwcowe wieczory, ponieważ zapylana
jest przez ćmy, a biało-złociste kwiaty mają oszałamiający
zapach. W pobliżu znajduje się również cmentarz wojenny

Ols

Fot. ChPK Radosław Dąbrowski

z okresu I wojny światowej, a przez rezerwat prowadzi ścieżka edukacyjna „Gonna Sosna”. Niedaleko miejscowości Łoś
można zwiedzać trzeci z rezerwatów o nazwie Łoś. Spotkamy w nim dorodne stuletnie dęby. W rejonie rezerwatu przebiegają dwa szlaki piesze: zielony prowadzący z Konstancina
do Złotokłosu oraz żółty łączący Piaseczno z Prażmowem.
Ostatnim rezerwatem, również położonym w miejscowości
Łoś, jest rezerwat Skarpa Jeziorki. Warto go odwiedzić, ponieważ został mocno zmieniony przez człowieka i można
w nim zaobserwować drzewo pochodzące z Ameryki Północnej – tulipanowiec amerykański. W Chojnowskim Parku
Krajobrazowym i jego otulinie znajduje się również 49 po-

mników przyrody, głównie drzew, z których wartymi odwiedzenia jest aleja lipowa w Łosiu i wspomniany już wcześniej
tulipanowiec amerykański położony w rezerwacie Skarpa Jeziorki. Na terenie parku spotkać można również dwa bardzo
cenne tereny w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Są to
tereny szczególnie cenne przyrodniczo dla całej Unii Europejskiej, a tworzą je dwa typy obszarów: obszary specjalnej
ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Pierwszy z nich znajdziemy w okolicach Żabieńca, a dokładnie
nad stawami rybnymi w Żabieńcu. Obserwować możemy tutaj dwa gatunki płazów pod ochroną – traszkę grzebieniastą i
kumaka nizinnego. Oprócz tego warto wybrać się na spacer
ze względu na malownicze widoki z wydm położonych nad
stawami. Jeśli już zdecydujemy się na spacer warto zabrać
ze sobą lornetkę, ponieważ w okresie wiosennym i letnim
spotkamy tu niezliczoną ilość różnorodnych rzadkich ptaków, takich jak: perkoz rdzawoszyi, bączek, bocian czarny,
bąk, bielik, czy rybołów. Drugim z obszarów Natura 2000
są Łąki Soleckie – szczególnie cenne ze względu na łąkowy charakter. Występują tutaj bardzo małe i rzadkie ślimaki
– poczwarówki, chroniony motyl – czerwończyk nieparek,
a także dwa gatunki modraszków.
Podsumowując, Chojnowski Park Krajobrazowy charakteryzuje bardzo duże bogactwo siedlisk przyrodniczych, w których oprócz bogactwa roślin, występujących
we wszystkich wymienionych rezerwatach można spotkać również rzadkie i chronione ssaki, takie jak: borsuk,
łoś czy wydra, różnorodne ptaki, np.: jastrząb, krogulec,
bekas, kszyk, brodziec samotny oraz płazy – głównie
ropuchę szarą, rzekotkę drzewną i grzebiuszkę ziemną.
W pobliżu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Jedną
z większych jest piaseczyńska kolej wąskotorowa, która
jeździ już od ponad 100 lat. Trasa prowadzi przez urokliwe okolice i w trakcie wycieczki można obserwować
malownicze sady, stawy i doliny rzek. Ta krótka charakterystyka parku pozwoliła na przybliżenie większości walorów przyrodniczych, dla których warto jest spędzać wolny
czas na łonie natury. Należy pamiętać również o pewnych
zasadach istniejących w parkach krajobrazowych, dzięki
którym teren ten może służyć wielu pokoleniom. W parku należy poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach
pieszych, rowerowych lub konnych. Obowiązuje całkowity
zakaz poruszania się pojazdami motorowymi, jeżeli miejsca
takie nie zostały specjalnie oznaczone, a droga ma status
drogi leśnej. W przypadku zauważenia pożaru należy oddalić się od niebezpiecznego miejsca i powiadomić służby ratownicze. Zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku
na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
Marcin Fuzowski

Konwalia majowa

Fot. Archiwum ChPK
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby
P

uszcza Kozienicka położona jest na granicy Mazowsza
i Małopolski, w widłach pradoliny Wisły i Radomki. Jest
to jeden z większych kompleksów leśnych na Mazowszu,
zwany dawniej Puszczą Radomską, a od początku wieku
XVII – Puszczą Kozienicką. Wówczas to, z dóbr królewskich obejmujących główny trzon Puszczy Radomskiej,
w 1607 r. wydzielono tzw. ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozienicach.
Od powstania naszej państwowości do końca istnienia Rzeczpospolitej puszcza była własnością królewską.
W tym okresie występowały licznie: jelenie, łosie, dziki, bobry, niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki, borsuki, lisy,
kuny, tchórze oraz ptactwo wodne i drapieżne. Jako miejsce polowań królewskich puszcza była w pewien sposób
chroniona przed wylesieniami. Sprzyjał temu również
słaby rozwój gospodarki. W tym czasie istniały tu jedynie smolarnie, ptaszarnie i drobne warsztaty rzemieślnicze
(np. bednarskie i kołodziejskie), a także nieliczne młyny
oraz tartaki zwane „piłami”. Popularnymi zawodami były
łowiectwo i bartnictwo.
W miarę upływu czasu, wraz ze wzrostem liczby ludności, rozwojem przemysłu i rosnącym zapotrzebowaniem
na drewno puszcza zaczęła ulegać degradacji. W celu zachowania znacznych jeszcze obszarów naturalnych lasów
z najcenniejszymi drzewostanami, ciekawą florą i fauną
w 1983 r. utworzono tutaj Kozienicki Park Krajobrazowy.
Obecnie (po powiększeniu w 2001 r.) jego powierzchnia
wynosi 26 233,83 ha. Wokół parku istnieje strefa ochronna – otulina obejmująca 36 009,62 ha, która zabezpiecza
park przed zniekształceniem oraz stwarza warunki dla
rozwoju turystyki i wypoczynku.

Obserwujemy tu dużą różnorodność form ukształtowania terenu – równinny krajobraz polodowcowy urozmaicają malownicze doliny rzek Radomki i Zagożdżonki
oraz wzniesienia wydmowe z charakterystycznymi zabagnieniami, zwanymi w miejscowej gwarze „ługami”.
Pięknym krajobrazom towarzyszy bogactwo świata roślin i zwierząt. Stwierdzono tu występowanie 294 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 228 porostów i 94
mszaków oraz około 628 gatunków roślin naczyniowych
należących do 84 rodzin i 294 rodzajów. Wśród nich jest
65 gatunków chronionych, a 6 wpisanych jest do „Polskiej
czerwonej księgi roślin”. Z występujących tu ponad 218
gatunków ptaków do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” wpisanych jest 28 gatunków. Ssaki reprezentowane
są przez 59 gatunków – w tym 32 chronione. W lasach

Rezerwat Ługi Helenowskie

Spływ po Radomce
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Fot. C. Iwańczuk

Rezerwat Królewskie Źródło

Fot. J. Tabor

Fot. Archiwum KPK

Rezerwat Jedlnia

Fot. A. Tabor

Puszczy Kozienickiej żyje 16 gatunków nietoperzy (m.in.:
mroczek posrebrzany i pozłocisty, nocek wąsatek, mopek
i borowiaczek), 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów
(w tym żółw błotny) oraz liczne bezkręgowce.
Najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy
leśne, często z około 200-letnimi drzewostanami zostały objęte ochroną jako rezerwaty przyrody. Jest ich 15
i reprezentują najciekawsze i najbogatsze zbiorowiska
roślinne. Łącznie zajmują 1267,92 ha. Śródleśne bagna,
oczka wodne i torfowiska o łącznej powierzchni 335,28
ha uznano za użytki ekologiczne. Ochroną pomnikową
objętych jest 261 obiektów. Są to drzewa rosnące pojedynczo i w grupach, jedna aleja lipowo-kasztanowa,
2 krzewy i 2 głazy narzutowe oraz 3 stanowiska bluszcza
zwyczajnego.

Puszcza Kozienicka ze swoimi cennymi zasobami
przyrodniczymi jest majątkiem narodowym, z którego
wszyscy możemy korzystać. Coraz większa potrzeba kontaktu człowieka z przyrodą prowadzi do wzrastającego
zainteresowania społecznego lasami. Wędrując po leśnych ostępach, będąc na grzybobraniu czy zbierając jagody pamiętajmy, aby zachować w lesie ciszę, nie śmiecić,
nie niszczyć roślinności i niejadalnych grzybów, nie płoszyć zwierząt. Uprawiajmy przyjazne przyrodzie formy
turystyki. Obszar Kozienickiego Parku Krajobrazowego
charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną, na
którą składają się drogi i koleje (odległość od Warszawy
to tylko 100 km).
Warto tu przyjechać. Dla zainteresowanych pogłębianiem wiedzy przyrodniczo-leśnej przygotowana jest oferta edukacyjna, z której można skorzystać w Izbie Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie
oraz na ścieżkach dydaktycznych w terenie.
Dla turystów preferujących piesze wycieczki przygotowane są szlaki piesze, wyposażone w liczne parkingi
leśne i miejsca wypoczynku. Przez teren parku przebiega
9 oznakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości 186 km (oraz 300 km szlaków nieoznakowanych).
Są to przeważnie fragmenty długich kilkudniowych tras
wychodzących lub kończących się poza terenem parku.
Miłośnicy coraz bardziej popularnej turystyki rowerowej mają do dyspozycji sieć szlaków rowerowych, której
długość wynosi ponad 350 km. Łączy ona najpiękniejsze
i najciekawsze zakątki puszczy.
Na obrzeżach parku i poza jego granicami skoncentrowana jest dość dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczno-gastronomiczna, a funkcjonujące gospodarstwa
agroturystyczne proponują takie atrakcje jak spływ kajakowy, jazdę konną, przejażdżki bryczką czy hipoterapię.
Dodatkowo gospodarze oferują kuchnię domową wykorzystującą produkty z własnego gospodarstwa.
Beata Waluś

Zajęcia terenowe na terenie KPK

Fot. B. Waluś

Parki Krajobrazowe
nr 1 / 2011

Mazowsza

9

Brudzeński Park Krajobrazowy
B

rudzeński Park Krajobrazowy został utworzony
uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku
z dnia 9 czerwca 1988 r. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 4 kwietnia 2005 r. Powierzchnia parku wynosi
3171 ha, a otuliny 4397 ha. Administracyjnie park w całości leży w powiecie płockim, na obszarze gmin Brudzeń
Duży i Stara Biała.
Brudzeński Park Krajobrazowy obejmuje dolinę Skrwy
Prawej, a także przylegające kompleksy leśne w uroczyskach Brwilno, Sikórz i Brudzeń oraz fragment polodowcowy Rynny Karwosiecko-Cholewickiej wraz z ciągiem
drobnych jezior i torfowisk. W otulinie parku znalazła się
druga długa rynna dopływu Skrwy – Wierzbicy. Takich
głębokich, świeżych morfologicznie dolin i jarów jest
w parku więcej – to jeden z uroków tego kameralnego krajobrazu. Bo właśnie rzeźba jest tu nieoczekiwanym urozmaiceniem, kontrastem do lekko pofalowanej morenowej
wysoczyzny i ledwie pagórkowatej wydmami doliny Wisły. Dominującym elementem jest głęboka i kręta dolina
Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę,
a właściwie w sandrowe piaski ostatniego zlodowacenia.
W jej przebiegu wyróżnia się wielopoziomowe terasy
rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami, parowami i wąwozami. Rzeka silnie meandruje, tworzy szypoty i odcinki
przełomowe. Rozdwaja i rozstraja koryto, mnoży wielkie
kępy i pozostawia starorzecza zmieniające się w pachnące
torfowiska. Z krawędzi skarp rozciągają się bodajże najpiękniejsze na Mazowszu widoki na rzekę i jej dolinę, na
przyrodę bogatą i rozmaitą. W dolinach dopływów Skrwy
spotykamy ciekawe formy rzeźby polodowcowej: wały
ozów, kemy, rynny supraglacjalne, wytopiska i sandrowe
terasy. Cywilizacyjnym uzupełnieniem tego bogactwa są
liczne stare spiętrzenia młyńskie ze stawami, młynówkami, pełnymi bobrów cofkami. Park bogaty jest również
w wartości kulturowe.
Główną rzeką jest Skrwa Prawa, będąca prawostronnym dopływem Wisły. Park położony jest w jej dolnym
biegu, tuż powyżej ujścia do Wisły. Całkowita powierzchnia dorzecza Skrwy Prawej zgodnie z Mapą GeologicznoGospodarczą wynosi około 1665 km2, z czego w parku
znajduje się 23,83 km2. Pozostała część parku położona
jest w obrębie bezpośredniej zlewni Zbiornika Włocławskiego. Skrwa Prawa na odcinku z Brudzenia do ujścia
stanowi oś Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego będąc
jednocześnie jednym z jego najpiękniejszych elementów.
Prawie na całej długości koryto rzeki ma naturalny charakter. Rzeka płynąc tworzy liczne meandry i rozlewiska,
podcina skarpy i odsłania korzenie drzew, które porastają
brzegi, a nawet powoduje, że przewracają się w nurt rzeki
tworząc naturalne przegrody.
Inne formy ochrony przyrody Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego to:
• Rezerwat ,,Sikórz” utworzony w 1980 r. Celem ochrony jest zachowanie malowniczego odcinka rzeki Skrwy
oraz nadbrzeżnych zbiorowisk łęgowych i grądowych
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Antonówka – zabytkowy drewniany budynek w Brwilnie
Fot. Archiwum BPK

o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi
drzewami oraz stanowiskami roślin chronionych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 215,87 ha.
• Rezerwat ,,Brwilno” utworzony w 1977 r. Jest najstarszym rezerwatem na terenie Nadleśnictwa Płock. Powołany został w celu zachowania fragmentu świetlistej
dąbrowy, coraz rzadziej spotykanego obecnie na terenie
Polski zbiorowiska leśnego. Jego powierzchnia wynosi
65,68 ha. Las ten porasta południową wystawę pradoliny Wisły. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, skarpę
przecinają parowy i wzniesienia, tworząc wspaniałe miejsca widokowe na dolinę Wisły i ujście Skrwy.
• Rezerwat ,,Brudzeńskie Jary” utworzony w 2002 r., obejmuje obszar lasu o łącznej powierzchni 39,10 ha. Znajduje

Spływ kajakowy po Skrwie Prawej

Fot. Archiwum BPK

Montowanie budek lęgowych dla trzmieli

Fot. Archiwum BPK

Skrwa zaskakuje kajakarzy bystrym nurtem i przeszkodami
Fot. Archiwum BPK

się na terenie gminy Brudzeń Duży, w leśnictwie Sikórz.
Rezerwat został powołany w celu ochrony i zachowania
w stanie nienaruszonym skarpy Skrwy Prawej i jej dopływów oraz występujących na tym terenie zbiorowisk
grądowych. Skrwa Prawa, meandrując w swoim dolnym
biegu przecina pagórkowaty obszar morenowy tworząc
niepowtarzalne ukształtowanie terenu, ze znaczną różnicą wzniesień sięgającą kilkunastu metrów. Ciekawa rzeźba terenu oraz bogata szata roślinna decydują o walorach
krajobrazowych tego terenu.
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sieci Natura 2000 o
numerze inwentarzowym PLH 140012 zajmuje 142,60
ha. W 95,8% obszar położony jest na terenie Rezerwatu Sikórz. Obejmuje on 12-kilometrowy odcinek silnie
meandrującej rzeki Skrwy Prawej. Drzewostany na siedliskach świeżych występują na glebach płowych zbrunatniałych i typowych lub brunatnych kwaśnych. Są to
drzewostany: dębowe z domieszką grabu, buka, lipy
i innych drzew liściastych. Siedliska wilgotne obejmujące lasy mieszane wilgotne i lasy wilgotne wyróżniono na czarnych ziemiach i glebach gruntowo-glejowych. Występujące tu drzewostany to drzewostany
jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego,
jaworu, klonu zwyczajnego, lipy, buka i olszy. W podszycie występują: głóg, bez czarny i koralowy oraz kalina koralowa. Siedliska wilgotne lasu łęgowego zajmują niewielkie powierzchnie i występują na madach
rzecznych głównie o uziarnieniu głębokich utworów
pyłowo-piaszczystych. Na siedlisku tym opisano również drzewostany jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, klonu zwyczajnego, klonu polnego,
olszy i topoli. Łącznie 15,8% powierzchni obszaru
obejmują lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
natomiast 42,8% grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny.

• Pomniki Przyrody. Obecnie na terenie Brudzeńskiego
Parku Krajobrazowego znajduje się 27 pomników przyrody, w tym 19 na terenie parku i 8 w otulinie. Wśród
pomników przyrody dominują okazałe drzewa (16) oraz
ich grupy (9), ponadto znajdują się tu także dwie pomnikowe aleje drzew oraz głaz narzutowy. W lasach Nadleśnictwa Płock znajduje się 15 pomników, natomiast
pozostałe położone są na gruntach prywatnych oraz na
gruntach Skarbu Państwa przy drogach publicznych
i szkołach, na terenach zabytkowych założeń parkowych oraz przy kościołach.
• Użytki Ekologiczne. W granicach Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego i otuliny powołano 19 użytków ekologicznych, w tym 15 na terenie parku i 4 w otulinie,
łącznie zajmujących powierzchnię 14,06 ha. Użytki
ekologiczne w myśl obowiązującej ustawy o ochronie
przyrody są powoływane w celu ochrony pozostałości
,,…ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania
różnorodności biologicznej”. Najczęściej pod ich postacią chronione są naturalne zbiorniki wodne, w tym śródpolne i śródleśne oczka wodne, ale także kępy drzew
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza.
W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym głównymi użytkami ekologicznymi są torfowiska niegdyś traktowane
jako nieużytki, a obecnie walory ich zostały docenione
jako wzbogacające zróżnicowanie środowiska przyrodniczego.
Przez park przebiega dobrze oznakowany czerwony
szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego.
Serdecznie zapraszam do zwiedzania Brudzeńskiego
Parku Krajobrazowego, jednego z najmniejszych w Polsce, ale też jednego z najpiękniejszych.
Ludwik Ryncarz
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Nadbużański Park Krajobrazowy
N

adbużański Park Krajobrazowy to doliny wielkich naturalnych nizinnych rzek, to szum rzecznego nurtu, wspaniałych puszcz i lasów, to krajobraz, który przyspiesza bicie
serca, to esencja mazowieckiej przyrody, kultury i historii.
Obszar NPK rozpościera się w północno-wschodniej
części Mazowsza – obejmując doliny Bugu (ok. 120 km
długości rzeki) i Narwi (ok. 40 km długości rzeki). Granicami na Bugu są ujścia dwóch kolejnych cieków – od
wschodu Tocznej, a od zachodu Liwca. Bogatą różnorodność regionu park chroni od 1993 r. Jego powierzchnia
to 74 165,5 ha, a wraz z otuliną 113 671,7 ha – NPK jest
drugim co do wielkości parkiem krajobrazowym Polsce.
Zróżnicowanie gatunków i krajobrazów możliwe jest
dzięki obecności całej mozaiki siedlisk.
Przede wszystkim są to siedliska kształtowane przez
obecność wielkiej rzeki – rozlewiska, starorzecza, pojawiające się wyspy i odsłaniane brzegi. Możemy powiedzieć, że rośliny-pionierzy, te, które poszukują nowych,
pustych lokalizacji do życia, dzięki zdolności rzeki do
zmiany swojego otoczenia zawsze znajdą dla siebie miejsce. Nie zabraknie też miejsca dla innych formacji roślinnych – warto je poznawać: tajemnicze i cenne niczym
dżungla łęgi, zwarte zarośla wierzbowe, zaciszne szuwary
i malownicze łąki.
Środowiska nadrzeczne to także doskonałe miejsca dla
życia zwierząt. Niektóre przebywają tu stale, inne wykorzystują je jako trasę swoich wędrówek. Pod tym względem możemy rzekę nazwać korytarzem ekologicznym.
Nietrudno wyobrazić sobie, że im mniejsze są odległości
między zachowanymi naturalnymi fragmentami środowiska i im szersze są łączące je „korytarze”, tym więcej gatunków ma możliwość się nimi przemieszczać.
Dolina rzeki jest jak skomplikowany organizm. Nie możemy chronić tylko jednej jej części, jednej wyspy, jednego
starorzecza. Ważne jest, by dbać o całą rzekę, pozwolić jej
kształtować ten przepiękny mazowiecki krajobraz oraz być
domem dla wielu roślin i zwierząt, a także miejscem wypoczynku i przyrodniczych wrażeń dla człowieka.

Oprócz terenów nadrzecznych w NPK możemy obejrzeć pozostałości dawnych mazowieckich puszcz. Tereny leśne stanowią około 36% powierzchni parku, króluje
w nich sosna, która nie obawia się ubogich piaszczystych
siedlisk i jest głównym składnikiem nadbużańskich lasów
iglastych zwanych borami.
Różnorodne nadbużańskie siedliska zapewniają miejsce
do życia wielu roślin: pospolitych i rzadkich. Znajdziemy
tu 42% wszystkich gatunków występujących w Polsce,
a także reprezentantów 86% flory polskiego niżu. Warto
wybrać się do parku, aby poznać gatunki zaliczane do rzadkich w skali kraju i regionu, takich jak: wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta. Spośród rzadkich
gatunków roślin leśnych na uwagę zasługują: wawrzynek
wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, naparstnica
zwyczajna, zimoziół północny, parzydło leśne, mącznica
lekarska, sasanka Tekli, gruszyczka okrągłolistna, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny i widłaki (goździsty,
jałowcowaty, spłaszczony, cyprysowy i wroniec). Na torfowiskach i łąkach warto poszukać: bagna zwyczajnego,
rosiczki okrągłolistnej, wełnianki pochwowatej, czermieni

Wierzba

Nadbużańskie zakątki

Fot. J. Kur
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Panorama Bugu

Fot. J. Kur

Fot. J. Kur

Rzeka Bug

Fot. J. Kur

błotnej, kosaćca syberyjskiego, wielosiłu błękitnego, pełnika europejskiego, groszku błotnego oraz storczyków – szerokolistnego i plamistego. Nad wodą możemy obserwować:
grzybienie białe, grążel żółty, okrężnicę bagienną i osokę
aloesowatą. Ciekawe są również rośliny na zbiorowiskach
muraw piaskowych, gdzie rosną takie gatunki, jak: kocanki
piaskowe, jastrzębiec polski i gruczołowaty, lepiężnik kutnerowaty, jaskier kaszubski, smagliczka drobna, skalnica
trójpalczasta, przetacznik pagórkowy.
Jeśli te nazwy brzmią tajemniczo – serdecznie zapraszamy do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, aby
poznawać przyrodnicze skarby Mazowsza.
W eksplorowaniu obszaru parku pomagają wyznaczone szlaki piesze i rowerowe. Poznawanie wartości
przyrodniczych, kulturowych i historycznych ułatwi nam
9 wyznaczonych w różnych częściach parku ścieżek dydaktycznych wyposażonych w tablice edukacyjne i miejsca ułatwiające wypoczynek na trasie.
Wyjątkowymi miejscami na mapie parku są szczególnie chronione jego fragmenty. Warto poznać rezerwaty
przyrody – obszary zachowane w stanie naturalnym lub

mało zmienionym i wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi.
W kolejnych numerach kwartalnika postaramy się przybliżyć te miejsca: rezerwaty leśne Dębniak, Kaliniak,
Przekop, Czaplowizna, Jegiel, Sterdyń; florystyczne: Biele, Bojarski Grąd, Podjabłońskie; faunistyczne: Moczydło, Mokry Jegiel; ornitologiczny – Dzierżenińska Kępa;
torfowiskowy – Śliże oraz krajobrazowy – Wilcze Błota.
Kolejna forma ochrony przyrody – pomniki przyrody – wyróżnia wyjątkowe okazy elementów przyrody.
W NPK są to głównie drzewa i aleje drzew. Znajdziemy
także wzgórze ostańcowe, kolonię mrowisk i stanowisko
grzyba podziemnego – w sumie ponad 280 niezwykłych
tworów natury. Najciekawsze z nich to np. lipa drobnolistna
w miejscowości Miednik o obwodzie pnia 637 cm i monumentalna aleja lipowa w miejscowości Ceranów o długości
3 km, obejmująca 441 drzew o obwodach do 460 cm.
Na obszarze parku powołano dotychczas 62 użytki
ekologiczne, o łącznej powierzchni 226,70 ha. Są to przeważnie śródleśne i śródpolne jeziorka, „oczka wodne”,
starorzecza, bagienka, czasem wydmy. Te niewielkie powierzchnie chronią pozostałości ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemów.
Teren parku wyróżniono – włączając go do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. W granicach NPK znajduje się jeden specjalny obszar ochrony
siedlisk – Ostoja Nadbużańska oraz cztery obszary specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnego Bugu, Dolina
Dolnej Narwi oraz niewielkie fragmenty osop Puszcza
Biała i Dolina Liwca.
Serdecznie zapraszamy do poznawania nadbużańskich
krajobrazów. Znaleźć tu można różnorodną przyrodę, bogatą tradycję i historię oraz wciąż żywą i pielęgnowaną
kulturę.
Natalia Wielechowska

Rozlewiska Bugu w Morzyczynie Włościańskim

Fot. N. Wielechowska
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Oferta edukacyjna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Czesława Łaszka
W 2011 roku Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych w Otwocku proponuje Państwu
następujące tematy zajęć dla dzieci i młodzieży:
1. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – historia powstania, poznanie poszczególnych parków
wchodzących w skład Zespołu, rezerwatów przyrody,
charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu.
2. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława
Łaszka w pigułce – obserwacje terenowe (piesze
i rowerowe), najciekawsze miejsca, symbol parku,
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, działalność edukacyjna, ośrodek rehabilitacji ptaków, walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
3. Formy ochrony przyrody w Polsce – ochrona obszarów cennych przyrodniczo, omówienie występowania poszczególnych form ochrony przyrody
w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych,
wycieczki piesze i rowerowe po rezerwatach MPK.
4. Obszar Natura 2000 – Bagno Całowanie – obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), typy torfowisk
i wydm, Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich
ptaków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt,
zagrożenia i sposoby ochrony torfowisk.
5. Bioindykatory w lesie – obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), określenie czystości powietrza na
podstawie skali porostowej, systematyka, charakterystyka, rola i środowisko życia porostów, inne rodzaje
bioindykatorów.
6. Ekosystem lasu – obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), rola drzew, struktura i funkcjonowanie lasu,
charakterystyka i typy borów, warstwy lasu, ochrona
przed zagrożeniami, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu w ciągu czterech pór roku, klucze i atlasy do
rozpoznawania roślin.

Zajęcia edukacyjne

Fot. Archiwum MPK

7. Przygotowanie roślin i zwierząt do zimy – obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), jakie są zimowe
sposoby roślin i zwierząt na przetrwanie tego trudnego okresu.
8. Ornitofauna MPK – obserwacje terenowe (piesze
i rowerowe), różnorodność świata ptaków, ich zachowania i zwyczaje, ptaki lęgowe, zalatujące i osiadłe,
anatomia i budowa, zasady dokarmiania ptaków zimą,
rozpoznawanie głosów ptaków i czynna ich ochrona.
9. Kirkut – śladami otwockich Żydów – wycieczka
piesza lub rowerowa, zapoznanie z symboliką i obrzędowością kultury hebrajskiej.
10. Bunkry – schron obserwacyjny i bojowy na Dąbrowieckiej Górze – wycieczka rowerowa, fortyfikacje Przedmościa Warszawy, „Czerwona Droga”,
historyczne aspekty powstania fortyfikacji.

W sprawie wycieczek prosimy dzwonić pod
numer telefonu
tel./fax (22) 779-26-94 wew.103 (Edukacja)
e-mail: przyroda@parkiotwock.pl
edu@parkiotwock.pl
Na terenie parku działa
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Baza Torfy”,
w którym odbywają się zajęcia ekologiczne
dla grup zorganizowanych. Ponadto od
kwietnia do października ośrodek jest otwarty
w weekendy od 9.00 do14.00
i mogą go zwiedzać turyści indywidualni.
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Baza Torfy”
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Oferta edukacyjna Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Chojnowski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza
do udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Na państwa życzenie przyjedziemy do szkoły
i poprowadzimy prelekcję dla uczniów.
Gwarantujemy dopasowanie poziomu prelekcji
do wieku uczniów. Poniżej przedstawiamy naszą
propozycję tematów:

5. Charakterystyka drzew leśnych Polski – prezentacja
przedstawiająca budowę drzewa, drewna. Przedstawienie głównych gatunków lasotwórczych Polski.
W trakcie prelekcji dzieci mają okazję dotknąć i porównać deski pochodzące z różnych gatunków drzew.

1. Chojnowski Park Krajobrazowy – prezentacja dotycząca historii i walorów przyrodniczo-krajobrazowych
parku.
2. Dokarmianie ptaków – prezentacja dotycząca charakterystyki ptaków i właściwego sposobu ich dokarmiania.
3. Formy ochrony przyrody – prezentacja dotycząca
form ochrony prawnej i nawiązanie do form ochrony
prawnej na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
4. Porosty – badamy zanieczyszczenie powietrza – prezentacja dotycząca skali porostowej.

Zgłoszenia i ewentualne propozycje tematów
prelekcji prosimy przesyłać na adres
e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl
lub telefonicznie pod numerami
(22) 754 51 00 lub 722 397 728.
Prosimy również odwiedzać stronę
www.parkiotwock.pl, na której będziemy
umieszczać aktualne informacje dotyczące
terenowej oferty edukacyjnej.

Oferta edukacyjna Kozienickiego Parku Krajobrazowego
Kozienicki Park Krajobrazowy propaguje nastêpujące
formy zajęć:
1. Stacjonarne zajęcia edukacyjne w Izbie Dydaktyczno-Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie.
Działalność edukacyjna w Izbie Dydaktyczno-Muzealnej
prowadzona jest od kwietnia do października. Uczestnicy
zajęć w grupach 30-osobowych mogą brać udział w trwającym ok. 2,5 godziny bloku programowym obejmującym
m.in. lekcję muzealną, projekcję filmu prezentującego
walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego, przyrodnicze gry edu-

kacyjne, ćwiczenia i doświadczenia przyrodnicze (w tym:
samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych
z możliwością przeniesienia obrazu poprzez kamerę mikroskopową na ekran telewizora oraz przeprowadzanie
badań wody i gleby wykorzystując teczki eko-badacza).
Na zewnątrz Izby znajduje się ekspozycja terenowa żółwi błotnych i czerwonolicych, starego konnego sprzętu
używanego niegdyś w leśnictwie, wagoników nieistniejącej już kolejki leśnej oraz stacji meteorologicznej.
2. Terenowe zajęcia na ścieżkach dydaktycznych
Obecnie na terenie Puszczy Kozienickiej udostępnionych jest 9 ścieżek dydaktycznych.
Lp. nazwa ścieżki
1.
2.

Pionki
Pionki

3.

Jedlnia

4.

Krępiec

5.

Miodne

6.
7.
8.
Izba Dydaktyczno-Muzealna w Augustowie

Fot. Archiwum KPK

9.

Królewskie
Źródła
Źródło
Królewskie

rodzaj

lokalizacja

przyrodnicza
krajobrazowa
przyrodniczoleśna
przyrodniczokrajobrazowa
przyrodniczoleśna

rezerwat „Pionki”
rezerwat „Pionki”

długość
(km)
1,5
3

rezerwat „Jedlnia”

2,5

rezerwat „Krępiec”

2,5

dydaktyczna

przyrodniczoleśna
przyrodniczoŚródborze
leśna
przyrodniczoNad Pacynką
leśna

rezerwaty „Miodne”
i „Ługi Helenowskie”
rezerwat „Źródło
Królewskie”
rezerwat „Źródło
Królewskie”
leśnictwo Przejazd,
przy szkółce leśnej
Las Rajecki
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3,5
3
0,5
3
4
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3. Pogadanki i prelekcje
Pracownicy parku biorą udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i poza nim w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów, pogadanek, pokazów, prezentacji multimedialnych w systemie klasowo-lekcyjnym.
4. Warsztaty
Stacjonarno-terenowe warsztaty ekologiczne prowadzone są dla uczniów a warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
5. Konkursy cykliczne dla dzieci i młodzieży szkolnej:
„Moje spotkania z Puszczą, „Szkolny karmnik”, „Pomagamy płazom”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”.
6. Koordynacja realizacji na terenie parku akcji i programów ogólnopolskich.
7. Wystawy: stałe, okresowe, okolicznościowe.

8. Zajęcia: tematyczne (na hałdach przy Elektrowni Kozienice, w oczyszczalni ścieków, w szkółce leśnej,
w stacji hydrologiczno-meteorologicznej), praktyki zawodowe, obozy specjalistyczne.
9. Pomoc merytoryczna w zakresie zbierania materiałów do prac naukowych i dyplomowych. Istnieje
możliwość wypożyczenia książek i filmów przyrodniczych zgromadzonych w bibliotece Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.

Z wyżej wymienionej oferty edukacyjnej można
skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
tel. (48) 612 34 41
e-mail:kozienickipark@interia.pl

Oferta edukacyjna Brudzeñskiego Parku Krajobrazowego
Celem zajęć prowadzonych przez pracowników BPK
jest zaznajomienie dzieci i młodzieży szkolnej
z walorami przyrodniczo-kulturowymi BPK oraz
z ideą ochrony przyrody.
Proponujemy:
1. Zwiedzanie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego
w Murzynowie (symboliczna opłata – 1 zł od osoby):
– funkcjonowanie stacji meteorologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
– funkcjonowanie urządzeń ochrony środowiska.
2. Zwiedzanie ciekawych miejsc – punkty widokowe, zabytki, rezerwaty i pomniki przyrody.
3. Przejście wybranym odcinkiem szlaku turystycznego
im. Bolesława Krzywoustego.
4. Przejście dydaktyczną ścieżką ornitologiczną w Murzynowie i Biskupicach.
5. Poznanie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-leśnej
w Sikorzu.
Ścieżka przeznaczona do zajęć dydaktycznych dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa jej przebiega przez
rezerwat „Sikórz”, liczy 9 przystanków oznakowanych
tablicami informacyjno-merytorycznymi:
I. Woda i jej rola w lesie
II. Zwierzęta naszych lasów
III. Budowa lasu
IV. Krok przed naturą
V. Leśne ptaki
VI. Inżynier środowiska – bóbr europejski
VII. Dlaczego las jest taki ważny?
VIII. Owady
IX.Wędrówka drzew
Istnieje możliwość zorganizowania ogniska na końcu
ścieżki.
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Pracownicy BPK mogą przeprowadzić prelekcję, warsztaty ekologiczne na terenie placówki oświatowej znajdującej
się w gminie Brudzeń Duży, Stara Biała oraz w Płocku.
Proponowane bloki tematyczne zajęć:
1. Brudzeński Park Krajobrazowy.
2. Fauna Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
3. Walory kulturowe i historyczne Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego.
4. Formy ochrony przyrody w Polsce.
5. Rodzime gatunki drzew i krzewów.

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych,
zróżnicowanych wiekowo. Oferujemy szeroką
gamę zajęć o różnorodnej tematyce dostosowaną
do wieku i możliwości dzieci i młodzieży.
Zajęcia są bezpłatne.
Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt
telefoniczny bądź e-mail:
tel. (24) 231 12 73; 691 443 205
e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

Oferta edukacyjna Nadbużañskiego Parku Krajobrazowego
Zapraszamy do udziału w zajęciach przyrodniczych
organizowanych przez Nadbużański Park Krajobrazowy.
Zajęcia ukazujące piękno natury, urok mazowieckich
krajobrazów oraz znaczenie wartości kulturowych i historycznych mogą odbywać się w terenie, szkolnej sali
lub izbie edukacyjnej. Staramy się, aby zachęcały one
do czynnego udziału w odkrywaniu tajników przyrody.
Główną formą naszych działań są warsztaty przeplatane
pogadanką lub poprzedzone prelekcją. Możemy wybrać
się także na wspólną wycieczkę pieszą lub rowerową np.
po wyznaczonych ścieżkach dydaktycznych. W terenie na
pewno nie zabraknie ciekawych obiektów i zjawisk. Nie
na darmo obszar ten zasłużył na objęcie go taką formą
ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy.
Proponujemy różnorodne treści zajęć – przykładową
tematykę przedstawiamy poniżej.
Proponowana tematyka zajęć:
1. Jaki jest Nadbużański Park Krajobrazowy?
Skąd biorą się parki krajobrazowe? Dlaczego jeden
z nich powstał nad Bugiem? Jakie wyjątkowe rośliny
i zwierzęta tu występują? Jakie wartości kulturowe
i historyczne oraz walory krajobrazowe ściągają tutaj
turystów? Jak chroni się przyrodę w parku?
Poznajemy najcenniejsze elementy naszego regionu.
2. Znamy sposoby na ochronę przyrody.
Dlaczego chronimy przyrodę? Jakie formy ochrony
przyrody spotykamy w Polsce? Jakie formy ochrony
przyrody spotykamy w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym? Jak chronić przyrodę na co dzień?
Sprawdzimy, czy ochrona przyrody dotyczy każdego
z nas.
3. Dbamy o środowisko.
W jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska? Jak zmniejszyć ilość powstających odpadów, jak postępować z tymi, które już otrzymaliśmy? Dlaczego warto oszczędzać wodę i energię?
Uczymy się pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.
4. Co w lesie piszczy, co tupta, a co śpiewa, czyli rzecz
o obserwowaniu zwierząt.
W poszukiwaniu mieszkańców parku będziemy uważnie patrzeć przed siebie, ale także do góry – w korony
drzew i w przestworza, niejednokrotnie także w dół
– przeczeszemy trawy i leśne runo, może nawet pozaglądamy pod kamienie. Czasem oko trzeba będzie
uzbroić w lupę, a czasem w lornetkę. Może uda nam
się przeżyć spotkanie oko w oko, a może będziemy
musieli odczytywać informacje z leśnego szyfru tropów i śladów. A może zamkniemy oczy i postaramy
się odnaleźć poddanych Królestwa Fauny za pomocą
innych zmysłów? Wrażeń na pewno nie zabraknie!
5. Ta niezwykła woda.
Obecność wody to dla nas taka zwyczajna sprawa. Jednak jeśli przyjrzymy się jej dokładnie, odkryjemy jej
niezwykłe właściwości, które wpływają na liczne pro-
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cesy wokół nas. Omówimy obecność wody w różnych
zbiornikach i ciekach, a także w żywych organizmach.
Jakie są skutki oddziaływania wody? Jaki wpływ wywiera człowiek na stan wód? W jaki sposób ja mogę
chronić zasoby wody?
6. Cztery pory roku w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.
Czym wyróżnia się aktualna pora roku spośród innych?
Co porabiają mieszkańcy lasów i łąk? Na jakim zadaniu skupione są teraz rośliny? Jakich skarbów możemy
poszukiwać teraz w świecie przyrody? Jakie pamiątki
pozostawiły po sobie poprzednie pory roku?
Trenujemy umiejętność uważnej obserwacji przyrody.
7. Kto się czubi, kto się lubi, czyli o z zależnościach w
przyrodzie.
Warsztaty stacjonarne, które pozwolą nam prześledzić
przeróżne „układy” i „układziki” jakie zaaranżowała
przyroda.
8. Wstęp do mikroświata.
Czy istnieją włochate rośliny? Jak wyglądają tajemniczy mieszkańcy zwykłych kałuż? Z jakiej perspektywy
nasza skóra może wyglądać jak krajobraz księżycowy?
Czy za pomocą naukowego sprzętu można w niewielkim fragmencie pobranym z przyrody dostrzec krajobraz iście jak z nieodkrytej planety?
Wybierz się z nami w tę niezwykłą podróż przy użyciu
mikroskopów i własnej pomysłowości w doborze preparatów do obserwacji.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: edukacja.npk@gmail.com
tel.: (25) 644 13 71 (Natalia Wielechowska)
Istnieje możliwość realizacji warsztatów lub
prelekcji dotyczących innych zagadnień
– po wcześniejszym ustaleniu.
Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników.
Prosimy zwrócić uwagę na odpowiednie
przygotowanie do zajęć terenowych – odzież
i obuwie powinny być dostosowane do wyjścia
w teren, pory roku i pogody.
Prosimy, aby grupy nie liczyły więcej niż 25 osób
(dotyczy to w szczególności zajęć warsztatowych).
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Połącz liniami sylaby i odgadnij nazwy ptaków.

Połącz liniami liczby
kolejno od 1 do 20.
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Jakie zwierzę znajduje się w logo
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego:

Dudek

Borsuk

Bocian czarny

Największy ssak żyjący
w Mazowieckim Parku Kajobrazowym to:
Łoś

Jeleń szlachetny

Dzik

Zaznacz ptaki, które powracają do Polski
na wiosnę z ciepłych krajów

wilga

kukułka

słowik

jaskółka

dudek

bocian

Krzyżówka 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wgłębienie wzdłuż drogi
Na kolcach nosi zimowe zapasy
Wisła lub Odra
Żyje w zgodzie z naturą
Ścieżka ... przez las
Boa lub pyton
Wspólna wyprawa do lasu
Inaczej szlak, ścieżka
To co nas otacza
Ciekawe, pouczające wydarzenie
w czasie wakacji
Między lasem wysokim a poszyciem
Czarne owoce na kłujących krzakach
Okres godowy jeleni
Płonie w ognisku
Dziura w drzewie
Unosi się szary nad ogniskiem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Krzyżówka 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Uroczysko, mokradło
Kwitnąca pora roku
Żuraw i ...
Najlepszy ptasi śpiewak
Duży jak ..., głupi jak koza
Symbol Kanady
Kłujące drzewo o pięknie pachnących kwiatach
Szarak
Płynie w korycie
Król Puszczy Białowieskiej
Wielbiciel, znawca przyrody
Mała kolczasta kuleczka

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Krzyżówka 3

1. Ruda miłośniczka orzeszków
2. Żółto-czarny ptaszek, który przylatuje
do nas na wiosnę
3. Najcieplejsza pora roku
4. Wieczny śpioch
5. Smaczne, czerwone owoce, które rosną
na kolczastych krzaczkach
6. Czas letniej zabawy i wypoczynku

1
2
3
4
5
6

Sfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

