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SYMBOLE MZPK
DUDEK

Logo Brudzeńskiego Parku Krajo-
brazowego w obecnym kształcie zo-
stało opracowane na przełomie 1999 
i 2000 roku. Wcześniej funkcjonowa-
ły dwa loga BPK – motyw zimorodka 
i zabytkowego dworku.

Dudek (Upupa epos L.) występo-
wał i nadal występuje na terenie Par-
ku i otuliny, a cały obszar chroniony 
jest idealnym środowiskiem dla tego 
gatunku, dlatego postanowiono właś-
nie jego umieścić w logo. Dudek 
zamieszkuje środkową i południo-
wą Azję oraz niemal całą Europę. 
Jest ptakiem wędrownym, przylatuje 
w kwietniu, a odlatuje we wrześniu. 
Dudek cechuje się charakterystycznym 
wyglądem zewnętrznym (na głowie 
dwurzędowy czub koloru rdzawego 
z czarnymi końcówkami, głowa oraz 
szyja rdzawo-brązowe, plecy czerwo-
nobrązowe, na czarnych skrzydłach 
białe i żółte pasy, dziób długi, cienki 
i zagięty rdzawo-brązowy z czarnym 
końcem), co uniemożliwia pomyle-
nie go z innymi ptakami. Samica jest 
nieco mniejsza, dlatego odróżnienie 
jej od samca możliwe jest tylko z bli-

Dudek fot. Krzysztof Olejnicki

ska. Dudek jest niewielkim ptakiem, 
długość jego ciała wynosi ok. 28 
cm, długość dzioba 5-6 cm, długość 
ogona 10 cm, a rozpiętość skrzydeł 
46 cm. Dudek żywi się mrówkami, 
pasikonikami, muchami, ślimakami, 
motylami, chrabąszczami oraz żabami 
i jaszczurkami. Często jego ofiarą pada 
turkuć podjadek. Czasami zjada także 
drobne rośliny i nasiona. Pożywienie 
zdobywa chodząc po piaszczystej 
ziemi, dziobiąc w glebie. Podczas 
żerowania kiwa głową w tył i przód. 
Schwytane owady najpierw miażdży, 
a następnie podrzuca do góry i do-
piero połyka. Miejscami typowymi 
dla gniazdowania dudka są: doliny 
rzek, łąki, pastwiska, pola uprawne, 
ugory, aleje drzew w pobliżu ro-
wów, prześwietlone lasy z licznymi 
polanami, sady oraz obrzeża siedlisk 
ludzkich. Dudki posiadają specyficz-
ną zdolność obrony – w przypadku 
zagrożenia potrafią strzelać mazistą 
substancją  o nieprzyjemnym zapa-
chu z gruczołu kuprowego w kierun-
ku drapieżnika. Gniazda znajdują się 
na wysokości nie większej niż 3 m, 

głównie w dziuplach  spróchniałych 
drzew, w norach skarp i urwisk, ster-
tach kamieni, szczelinach budynków 
oraz pod korzeniami. W tym roku na 
terenie Brudzeńskiego Parku Krajo-
brazowego rozmieszonych zostało 
30 skrzynek lęgowych dla dudków 
w ramach zadania „Aktywna ochrona 
dudka na terenie Brudzeńskiego Par-
ku Krajobrazowego”.

Wrzesień

O  08.09.2011 – spływ kajakowy po-
łączony ze sprzątaniem rzeki zor-
ganizowany wspólnie z fundacją 
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 
„Młodzi Razem” i zakładem Levis’ 
w Płocku w ramach wolontariatu 
pracowniczego (Brudzeński Park 
Krajobrazowy).

O  11.09.2011 – Dożynki Wojewódz-
kie Województwa Mazowieckiego 
2011 w Wyszkowie

O  16-18.09.2011 – Sprzątanie Świata 
w Mazowieckim Zespole Parków 
Krajobrazowych. Hasło tegorocznej 
akcji „Sprzątanie Świata – Polska” 
brzmi: „Lasy to życie – chrońmy je”.

O  17.09.2011 – rodzinny rajd tereno-
wy „Szlakami Chojnowskiego Par-
ku Krajobrazowego” 

Wrzesień / Październik

O  Wystawa fotografii pt. „Dziedzi-
ctwo Puszczy Kozienickiej” prezen-
towana będzie w siedzibie Bibliote-
ki Pedagogicznej w Radomiu, Filia 
w Pionkach.

O  Warsztaty dla uczniów oraz nauczy-
cieli pt. „Energia odnawialna jest 
wśród nas”. Warsztaty odbędą się 
w siedzibie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. Organizatorem pro-
jektu będzie Fundacja Wspierania Ini-
cjatyw Ekologicznych w Krakowie.

Październik

O  01.10.2011 – „Malowany paździer-
nik”, plener malarski w Mazowie-
ckim Parku Krajobrazowym im. 
Czesława Łaszka

O  05.10.2011 – finał konkursu „Pięk-
no rezerwatów przyrody Mazowie-
ckiego Parku Krajobrazowego im. 
Czesława Łaszka”.

O  Finał konkursu „Pomagamy płazom” 
– organizacja IV edycji konkursu 
przyrodniczego na terenie Kozieni-
ckiego Parku Krajobrazowego.

O  Finał konkursu „Nadbużańskie spot-
kania z przyrodą” (siedziba Zespołu 
ds. NPK w Łochowie).

O  Inauguracyjne rajdy z uczniami szkół 
z Nadbużańskiego Parku Krajo-
brazowego po zmodernizowanych 
ścieżkach przyrodniczych „Kor-
czew-Mogielnica” oraz „Torfowi-
sko Kules”.

O  Finał konkursu „Szkolny Zielnik” 
(Chojnowski Park Krajobrazowy).

KALENDARIUM MZPK
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Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

OŚRODEK EDUKACYJNO-MUZEALNY 
„BAZA TORFY” I ŚCIEŻKA 

EDUKACYJNA ŁABĘDZI SZLAK
Ośrodek edukacyjno-muzealny „Baza Torfy” w Kar-
czewie znajduje się nieopodal rezerwatu przyrody „Na 
Torfach” na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowe-
go im. Czesława Łaszka i mieści się w budynku ponad 
100-letniej leśniczówki. Działalność edukacyjna w „Bazie 
Torfy” prowadzona jest od 1995 roku. Powstanie ośrodka 
miało na celu propagowanie roli i funkcji jaką odgrywa 
Mazowiecki Park Krajobrazowy w ochronie i kształtowa-
niu środowiska przyrodniczego, umożliwienie nauczycie-
lom prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie parku, 
prezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, hi-
storycznych i krajobrazowych MPK oraz czynne angażo-
wanie dzieci i młodzieży w programy ochrony przyrody.

W tym celu we wnętrzu budynku „Bazy Torfy” zorgani-
zowana została wystawa z ciekawą ekspozycją przyrodniczą, 
charakteryzującą podstawowe typy siedlisk i gatunków fau-
ny występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego im. Czesława Łaszka. Proponowane zajęcia 
przygotowują dzieci i młodzież do umiejętnego i aktywnego 
obserwowania natury oraz poznawania jej regionalnych war-
tości przyrodniczych i środowiskowych. Natomiast druga 
część wystawy prezentuje pamiątki etnograficzne i kulturo-
we z regionu kołbielskiego oraz przedmioty archeologiczne. 
Ekspozycja ma na celu przybliżenie zwiedzającym kultury 
i pokazanie tradycyjnych narzędzi związanych z codziennym 
życiem i pracą mieszkańców naszego regionu. 

Na terenie bazy wielką popularnością cieszy się woliera 
z żywym wilkiem szarym o imieniu Zew, który został tutaj 
sprowadzony w 2005 roku z prywatnego zoo w Kadzidło-
wie. Na zewnątrz zaprezentowane są również typy budek 
lęgowych dla różnych gatunków ptaków, tablice edukacyj-
ne oraz ciekawa budowla, jaką jest piwnica dla nietoperzy. 
W 2009 roku otwarto drewnianą wiatę edukacyjną, która 
umożliwia prowadzenie zajęć dla większej liczby osób. 

Oferta edukacyjna Ośrodka skierowana jest do uczniów 
wszystkich typów szkół oraz osób dorosłych. Metody i formy 
pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników 
korzystających z naszej oferty edukacyjnej. Autorskie scena-
riusze nauczania dopasowane są do zapotrzebowania i wy-
magań odbiorców. Zajęcia dla grup zorganizowanych trwają 
około 3 godzin i odbywają się od kwietnia do października. 

W sprawie wycieczek prosimy dzwonić pod numer 
(022) 779-26-94 wew. 103 lub rezerwować termin mailo-
wo: edu@parkiotwock.pl. Zajęcia są bezpłatne.

Od 2010 roku od kwietnia do października turyści 
indywidualni (w soboty i niedziele, w godz. 9-14) mogą 
bezpłatnie odwiedzać muzeum.

Po zajęciach stacjonarnych w muzeum odbywa się 
część terenowa czyli spacer po ścieżce dydaktycznej „Ła-
będzi Szlak”, znajdującej się tuż obok muzeum. Prowadzi 
ona do bardzo urokliwego zakątka, jakim jest powstały 
w 1977 roku (wcześniej niż sam Mazowiecki Park Krajo-
brazowy) faunistyczny rezerwat „Na Torfach”. Zwiedza-
nie rezerwatu odbywa się wzdłuż jego granic i kończy się 
w punkcie widokowym, na którym podziwiać można pa-
noramę 7-hektarowego, płytkiego, porośniętego roślinnoś-

Ośrodek edukacyjno-muzealnym „Baza Torfy”  fot. archiwum MZPK

Tablica edukacyjna fot. archiwum MZPK
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Wilk szary – Zew fot. archiwum MZPK

cią wodną jeziora potorfowego. Na pewno zobaczymy tam 
również ptaki wodne m.in. łabędzie i kaczki krzyżówki. 

Na szlaku znajduje się 9 tablic informacyjnych z krót-
kimi opisami. Są to: 
1. Informacja o Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
2. Mrowiska.
3. Drzewa.
4. Ptaki leśne.
5. Zwierzęta leśne.

6. Las jako ekosystem.
7. Jezioro „Torfy”.
8. Bór suchy.
9. Mchy i porosty.

Zachęcamy wszystkich mieszkających w parku i poza 
nim do aktywnego spędzania czasu na łonie natury i od-
wiedzania Ośrodka edukacyjno-muzealnego „Baza Tor-
fy” oraz „Łabędziego szlaku”.

Katarzyna Grajda

Wiata edukacyjna fot. archiwum MZPK

W 2011 roku dzięki staraniom Dyrektora MZPK Pana 
Sylwestra Chołasta udało się pozyskać dotację od Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w kwocie 15 000,00 zł na wyremon-
towanie zdewastowanego pomostu i punktu widokowego 
na ścieżce „Łabędzi szlak”. Przedsięwzięcie finansowali 
również Starostwo Powiatowe w Otwocku i Nadleśnictwo 
Celestynów. Rezerwat „Na Torfach” jest bardzo licznie 
i chętnie odwiedzany przez mieszkańców Otwocka i oko-
lic, a głównym elementem ścieżki przyrodniczej „Łabędzi 
Szlak” jest pomost i punkt widokowy, gdzie od wielu lat 
można podziwiać malownicze widoki jeziora „Torfy”.

Pomost fot. archiwum MZPKPomost przez remontem fot. archiwum MZPK

Dziękujemy WFOŚiGW w Warszawie za możliwość 
naprawy tak ważnego przyrodniczo miejsca aktywności 
turystycznej. Takie przedsięwzięcie na pewno się opłaca. 

Katarzyna Grajda

MODERNIZACJA PUNKTU WIDOKOWEGO
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Chojnowski Park Krajobrazowy

HISTORIA PRAŻMOWA
W aktualnym numerze chciałbym przybliżyć walory 
historyczne miejscowości Prażmów, przez którą prze-
biega malownicza ścieżka rowerowa „Doliną Jeziorki”. 
Gmina Prażmów położona jest w południowej części po-
wiatu piaseczyńskiego, ok. 30 km od Warszawy. Histo-
rycznie w XV w. teren ten był gniazdem rodu Okuniów 
herbu Belina, z którego pochodził m.in. prymas Polski 
i kanclerz wielki koronny Mikołaj Prażmowski, żyjący 
w XVII w. W ówczesnym czasie decydujący wpływ na 
losy Prażmowa miał potop szwedzki, który doprowadził 
do całkowitego zniszczenia zabudowań Prażmowa. Cza-
sy świetności Prażmów zawdzięcza natomiast pocho-
dzącemu z Flandrii kamerdynerowi i antreprenerowi te-
atralnemu Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego 
bratanek Franciszek Ryx otrzymał tytuł własności Praż-
mowa. To właśnie jego potomkowie w wieku XIX byli 
właścicielami majątków ziemskich Prażmowa. Dzięki 
Ryxom Prażmów posiada przepiękne zabytki, których 
historia sięga właśnie wieku XIX.  Najstarszym z budyn-
ków powstałych w Prażmowie jest kościół. Zbudowany 
został w latach 1800-1817 w stylu klasycystycznym, 
a w 1871 roku przeszedł modernizację, efektem której 
jest kościelna wieża. To właśnie na tyłach tego kościo-
ła znajduje się rodzinny grobowiec Ryxów, w którym 
spoczywają: Franciszek Ryx (zm. 1839), Ludwika Ryx 
(zm. 1841), Jerzy Ryx (zm. 1944), Irena Ryx (zm. 1932), 
Jadwiga Mysyrowiczowa z Ryxów (zm. 1925) wraz 
z synem Aleksandrem (zm. 1948). Nieopodal kościoła 

znajduje się pochodzący z 1820 roku murowany klasy-
cystyczny dwór wybudowany przez majora Francisz-
ka Ryxa. W 1832 roku całość dóbr odziedziczył naj-
młodszy syn Franciszka, Aleksander, a po jego śmierci 
w 1863 roku majątek przeszedł na własność Bronisława 
Feliksa Ryxa. To właśnie on w roku 1863 zniósł pań-
szczyznę chłopów na terenie Prażmowa. Katastrofalnym 
w skutkach dla właściciela majątku było powstanie stycz-
niowe, które dotknęło Prażmowa 5 sierpnia 1863 roku. 
W tym właśnie dniu doszło do potyczki pomiędzy rosyj-
ską formacją podpułkownika Kulgaczewa i insurgentami 
z oddziału Władysława Grabowskiego. Pamiątką po tym 
wydarzeniu jest grobowiec na cmentarzu parafialnym 
z informacją o 11 poległych powstańcach. Sam Broni-
sław Ryx nie odniósł ran, został mianowany majorem, 
ale musiał uciekać, gdyż został wydany na niego wyrok 
śmierci przez rosyjski audytoriat polowy. Powrócił do-
piero w 1884 r. i został aresztowany przez władze ro-
syjskie, ale po licznych staraniach żony Izabelli został 
ułaskawiony. To właśnie Izabella z Kropiwnickich pod 
nieobecność męża zarządzała majątkiem, tworząc no-
woczesne centrum hodowli drobiu i trzody chlewnej. Po 
jej śmierci w 1904 roku majątek przeszedł w ręce dzieci 
– Jerzego, Bronisławy i Jadwigi. Niestety w 1935 roku ze 
względu na zadłużenie cały majątek został przejęty przez 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, kończąc tym samym 
ponad stuletnie panowanie rodu Ryxów na tym terenie. 
Zachęcam wszystkich do odwiedzenia historycznego za-
kątka, jakim jest Prażmów.

Marcin Fuzowski
Grób 11 powstańców z okresu powstania styczniowego
 fot. archiwum MZPK

XIX-wieczny kościół w Prażmowie fot. archiwum MZPK
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W dniu 10 czerwca 2011 roku na terenie szkółki leśnej 
Nadleśnictwa Chojnów odbył się finał konkursu dla dzie-
ci z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Rok 
2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Międzynarodowym Rokiem Lasów. To właśnie ta idea 
przyświecała podczas tworzenia konkursu, który prze-
biegał pod nazwą „Mazowieckie Lasy – Skarbem Przy-
rody”. Zmagania konkursowe zostały podzielone na trzy 
kategorie wiekowe, a konkurs skierowany był do uczniów 

„MAZOWIECKIE LASY 
– SKARBEM PRZYRODY”

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących 
się w okolicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawo-
wej rywalizowali w kategorii „Drzewa Chojnowskiego 
Parku”, która polegała na wykonaniu, dowolną techniką 
pracy plastycznej formatu A4 prezentującej najciekaw-
sze drzewa występujące na terenie Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego. Dzieci uczęszczające do klasy czwartej, 
piątej i szóstej szkoły podstawowej brały udział w kon-
kursie fotograficznym pod nazwą „Las w obiektywie”, 
w ramach którego wykonywały zdjęcia roślin, zwierząt 
i krajobrazów występujących w Chojnowskim Parku 
Krajobrazowym. Do uczniów szkół gimnazjalnych skiero-
wana była kategoria „Mój las w moim parku” – młodzież 
wykonywała prezentacje multimedialne.

Tegoroczne zmagania konkursowe prezentowały bar-
dzo wysoki poziom, a jury miało bardzo trudne zadanie 
przy wyborze zwycięzców. Lista osób nagrodzonych pre-
zentuje się następująco:

Kategoria „Drzewa Chojnowskiego Parku”
Miejsce I – Andrzej Jabłoński
Miejsce II – Dominik Jarosz
Miejsce III – Agnieszka Durka
Wyróżnienia: Łukasz Małkowski, Julia Cibicka, 
Joanna Zduńczyk, Zuzanna Krzyczkowska, Julia Krupa.
Kategoria „Las w obiektywie”
Miejsce I – Jan Rutka
Miejsce II – Kamila Zwęglińska
Miejsce III – Wiktoria Lesiuk
Wyróżnienia: Julia Kielak, Daria Budyta, Sebastian 
Lewicki, Emilia Baldy, Zofia Wcisło.
Kategoria „Mój las w moim parku”
Miejsce I – Karolina Miłobędzka
Miejsce II – Łukasz Romanowicz
Miejsce III – Jakub Łobodecki
Wyróżnienia: Natalia Obrębska,Bartłomiej Grochow-
ski, Anna Stróż, Agnieszka Maciorowska, Aleksandra 
Kozłowska.

Laureat konkursu fot. archiwum MZPK

Zwycięzca konkursu fot. archiwum MZPK
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Imprezę finałową o godzinie 11:00 oficjalnie otworzył 
Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazo-
wych – Pan Sylwester Chołast oraz Zastępca Dyrektora 
– Pan Robert Belina. Dyplomy i nagrody rzeczowe zwy-
cięzcom wręczali również przybyli goście: Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Chojnów – Pan Sławomir Mydłowski 
oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – Pani 
Jolanta Łączyńska. Każdy zainteresowany mógł obej-
rzeć nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne, jak 
również na przygotowanym stanowisku zapoznać się ze 

zwycięskimi prezentacjami multimedalnymi. W trakcie 
finału konkursu dzieci i młodzież miały okazję zdobyć 
dodatkowe nagrody książkowe poprzez uczestnictwo 
w różnego rodzaju zmaganiach przyrodniczych. Każdy 
chętny mógł również zrobić i zabrać do domu świeczkę 
z węzy pszczelarskiej. Dla uczestników finału konkursu 
przewidziano także gorący posiłek w formie grillowa-
nych kiełbasek i karkówki. Nie zabrakło również różne-
go rodzaju „słodkości” w postaci ciasteczek i zimnych 
napojów. Sponsorem cateringu był Urząd Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, za co serdecznie dziękujemy. Szczególne 
podziękowania składamy Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, który był sponsorem nagród rzeczowych w posta-
ci: aparatów fotograficznych, kart pamięci, odtwarzaczy 
mp3, plecaków, toreb podróżnych, śpiworów, lornetek 
i książek. Dziękujemy również Nadleśnictwu Chojnów 
za udostępnienie zadaszonej wiaty na terenie szkółki leś-
nej w Stefanowie.

Marcin Fuzowski

Chojnowski Park Krajobrazowy

Laureat konkursu fot. archiwum MZPK

Zwycięzca konkursu fot. archiwum MZPK
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej 
powstała w 1994 roku w śródpuszczańskiej wiosce Au-
gustów (przy trasie Radom–Kozienice). Urządzono ją 
dzięki współpracy Kozienickiego Parku Krajobrazowe-
go, Wójta Gminy Pionki oraz Nadleśnictw Kozienice, 
Radom, Zwoleń i Dobieszyn w starej, pochodzącej 
z 1905 r. leśniczówce. 

Zadaniem Izby Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy 
Kozienickiej jest:
$  prezentowanie wartości przyrodniczych, kulturowych 

i historycznych Puszczy Kozienickiej,
$  popularyzowanie idei ochrony przyrody i ochrony śro-

dowiska,
$  prezentowanie aktualnych problemów ochrony przyro-

dy oraz możliwości ich rozwiązywania,
$  prezentowanie roli gospodarki leśnej w zachowaniu 

i tworzeniu walorów Puszczy Kozienickiej,
$  pełnienie roli banku informacji i wiedzy ekologicznej.

W skład obiektu wchodzą cztery pomieszczenia – trzy 
wystawiennicze i pracownia przyrodnicza.

W pomieszczeniach wystawienniczych prezentowane 
są:
$  Leśnictwo (sylwetki leśników związanych z Puszczą 

Kozienicką, dokumenty, mapy, zdjęcia, dawne narzę-
dzia leśne oraz pamiątki historyczne),

$  Historia osadnictwa, etnografia i kultura (dawne sposo-
by wykorzystania lasu, bartnictwo, łowiectwo, obecne 
sposoby zagospodarowania lasu i gospodarki leśnej),

Izba Dydaktyczno-Muzealna 
Puszczy Kozienickiej

$  Flora i fauna Puszczy Kozienickiej (eksponaty dermo-
plastyczne przedstawiające gatunki ptaków i ssaków 
występujących na tym terenie, w zainscenizowanych, 
charakterystycznych dla siebie ekosystemach oraz 
dziuple, gniazda, gałęzie drzew i krzewów ze śladami 
żerowania różnych gatunków zwierząt itp.). 
Nastroju tych pomieszczeń dopełnia odpowiednie 

oświetlenie oraz odgłosy przyrody odtwarzane z nośni-
ków audio.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest tu od kwiet-
nia do października. Nauczanie odbywa się na podstawie 
scenariuszy stanowiących integralną część opracowanego 
przez pracowników parku programu edukacji środowi-
skowej. W jego skład wchodzą moduły o następujących 
tematach:

Ekspozycja faunistyczna fot. archiwum MZPK

Ekspozycja terenowa sprzętu leśnego fot. archiwum KPK
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

$  Puszcza Kozienicka jako obiekt chroniony
$  Drzewa Puszczy Kozienickiej
$  Fauna Puszczy Kozienickiej
$  Dawne i współczesne sposoby wykorzystania lasu, kul-

tura materialna Puszczy Kozienickiej
$  Tradycje leśnictwa i gospodarka leśna na terenie Pusz-

czy Kozienickiej
$  Zagrożenia antropogeniczne Puszczy Kozienickiej

Uczestnicy zajęć w grupach 30-osobowych mogą 
brać udział w trwającym ok. 2,5 godziny bloku progra-
mowym obejmującym m.in. lekcję muzealną, projekcję 
filmu prezentującego walory przyrodnicze, historyczne 
i krajobrazowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 
przyrodnicze gry edukacyjne, ćwiczenia i doświadczenia 
przyrodnicze (w tym: samodzielne wykonywanie prepara-
tów mikroskopowych z możliwością przeniesienia obrazu 
poprzez kamerę mikroskopową na ekran telewizora oraz 
przeprowadzanie badań wody i gleby wykorzystując tecz-
ki eko-badacza). 

W celu wzbogacenia wiedzy przyrodniczej prezento-
wane są plansze z okazami roślin i zwierząt chronionych, 
gabloty z owocami, pędami i liśćmi drzew leśnych, mcha-
mi i porostami, zbiór fragmentów pni drzew z trzema 

Tablice edukacyjne fot. archiwum MZPK

przekrojami – podłużnym, poprzecznym i stycznym oraz 
mapy parku.

W usytuowanej na zewnątrz budynku ekspozycji te-
renowej zgromadzono stary, konny sprzęt leśny, wagoni-
ki dawnej, nieistniejącej już, kolejki leśnej oraz plansze 
z trasami jej przebiegu, terenową stację meteorologiczną, 
która pozwala na automatyczne rejestrowanie aktualnych 
parametrów pogodowych Puszczy Kozienickiej. Dodat-
kowo została wyposażona w wysokiej rozdzielczości ka-
merę internetową, która pozwala na śledzenie aktualnego 
przebiegu pogody na terenie Puszczy.

Ekspozycja terenowa składa się również z kilku nie-
wielkich zbiorników wodnych. Uczestnicy zajęć obser-
wują w nich żółwie błotne – zwierzęta chronione, bardzo 
rzadko spotykane w naturalnym środowisku oraz żółwie 
czerwonolice. Wszystkie gady pochodzą z Ogrodu Zoolo-
gicznego w Warszawie. W jednym ze zbiorników można 
obserwować różanki – niewielkie, chronione prawem eu-
ropejskim ryby ostrakofilne, których rozród możliwy jest 
jedynie w przypadku współbytowania z małżami z rodzi-
ny skójkowatych. 

W ogrodzie otaczającym obiekt rosną drzewa i 
krzewy występujące w lasach Puszczy Kozienickiej. 
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Ustawiono tu także tablice dydaktyczne prezentujące 
zagadnienia z zakresu ekologii ekosystemów leśnych. 
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu odby-
wają się pod wiatą typu grzybek, gdzie przygotowano 
stoły i ławki dla ok. 30 osób.

W pobliżu Izby znajdują się: pochodząca z 1933 roku, 
nieczynna już wyłuszczarnia nasion, cmentarz wojenny 
z okresu I wojny światowej oraz stara lipa z barcią (bart-
nictwo to jeden z najbardziej rozwiniętych zawodów 
puszczańskich uprawianych na tym terenie do XIX w.). 
Wszystkie wymienione obiekty stanowią kompleks prze-
znaczony do wszechstronnej prezentacji walorów Pusz-
czy Kozienickiej, a także problemów z zakresu ekologii, 
ochrony przyrody i środowiska.

Metody i formy pracy dostosowane są do potrzeb, 
możliwości i zainteresowań uczestników. Prowadzący za-
jęcia pracownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajo-
brazowego stara się też powiązać zakres przekazywanych 
treści ze szkolnym programem nauczania.

Nasza oferta edukacyjna cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Dotychczas skorzystało z niej około 35 tys. 
osób. 

Położona w centrum Puszczy Kozienickiej Izba Dy-
daktyczno – Muzealna umożliwia połączenie zajęć stacjo-
narnych z wyprawą w teren, która odbywa się na specjal-
nie w tym celu wytyczonych ścieżkach dydaktycznych.

Dla grup zorganizowanych zajęcia odbywają się po 
wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 
48 612 34 41.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Uczniowie przy ekspozycji terenowej żółwi błotnych fot. archiwum MZPK

Warsztaty ekologiczne dla nauczycieli  fot.  archiwum KPK Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków  fot. achiwum MZPK
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Brudzeński Park Krajobrazowy

17 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 w Bazie Edukacyj-
nej Leśnictwa Brwilno odbył się uroczysty finał konkursu 
przyrodniczego dla uczniów ze szkół z terenu Brudzeńskie-
go Parku Krajobrazowego pod nazwą: „Mazowieckie lasy 
skarbem przyrody”. Patronat nad konkursem objął Starosta 
Płocki Pan Piotr Zgorzelski. Konkurs edukacyjny zorga-
nizowany we współpracy z Nadleśnictwem Płock miał na 
celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz zainspirowanie ich do poznawania walo-
rów przyrodniczych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 
W związku z ogłoszeniem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, tematyka prac 
wykonanych przez dzieci i młodzież związana była z lasami 
na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Konkurs 
odbył się w trzech kategoriach tematycznych:
1.  „Drzewa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” –  dla 

uczniów klas I-III szkół podstawowych, których zada-
niem było wykonanie pracy plastycznej prezentującej 
najciekawsze drzewa z terenu BPK. 

2.  „Las w obiektywie” – dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych, którzy mieli za zadanie sfotografować 
drzewa. 

3.  „Mój las w moim parku” – konkurencja dla gimnazjali-
stów, którzy wykonali prezentacje multimedialne. 
Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonali Zastępca 

Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Pan Robert Belina, oraz zaproszeni goście: Wicesta-
rosta Płocki Pan Jan Ciastek, główny specjalista Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– Wydział Zamiejscowy w Płocku Pan Krzysztof Olejnicki, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Pan Zbigniew Suchodolski 
oraz Zastępca Nadleśniczego Pan Marek Włoczkowski.

Zakup nagród dofinansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 20 tys. zł.

Po części oficjalnej na wszystkich uczniów, opieku-
nów oraz przybyłych gości czekał poczęstunek.

Wyniki konkursu:
1.  Kategoria „Drzewa Brudzeńskiego Parku Krajobrazo-

wego” 
Miejsce 1: Adrian Buchalski – S.P. w Myśliborzycach
Miejsce 2: Dominika Kucharska – S.P. w Sikorzu
Miejsce 3: Magdalena Brudnicka – S.P. w Brudzeniu Dużym

Wyróżnienia:
Magdalena Pawlikowska – S.P. w Brudzeniu Dużym
Daria Lewandowska – S.P. w Drobinie
Aleksandra Felkowska – S.P. w Drobinie
Patrycja Pietrzak – S.P. w Sikorzu
Małgorzata Borkowska – S.P. w Myśliborzycach

Finał konkursu „Mazowieckie 
lasy skarbem przyrody” 

Laureaci fot. archiwum MZPK

Finał konkursu fot. archiwum MZPK

Wręczenie nagród fot. archiwum MZPK
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2.  Kategoria „Las w obiektywie” 
Miejsce 1: Martyna Kowalska – S.P. w Brudzeniu Dużym
Miejsce 2: Wojciech Żółtowski – S.P. w Siecieniu
Miejsce 3: Agata Kowalska – S.P. w Maszewie Dużym
Wyróżnienia:
Maria Pankowska – S.P. w Maszewie Dużym
Karolina Maj – S.P. w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie
Magdalena Amlicka – S.P. w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie
Mateusz Słoński – S.P. w Brudzeniu Dużym
Sylwia Piątkowska – S.P. w Myśliborzycach
3.  Kategoria „Mój las w moim parku” 
Miejsce 1: Bartłomiej Dach – Gimnazjum nr 6 w Płocku
Miejsce 2: Beata Markowska – Gimnazjum im. Pawła 
Włodkowica w Brudzeniu Dużym

Rezerwat utworzony został w 1980 roku. Celem ochrony 
jest zachowanie 12-kilometrowego malowniczego odcinka 
rzeki Skrwy oraz nadbrzeżnych zbiorowisk łęgowych i grą-
dowych o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowy-
mi drzewami oraz stanowiskami roślin chronionych. Dolinę 

Miejsce 3: Paulina Betkowska – Niepubliczne Gimnazjum 
Katolickie w Sikorzu
Wyróżnienia:
Kinga Chojecka – Gimnazjum nr 6 w Płocku
Sebastian Skierski – Gimnazjum im. Pawła Włodkowica 
w Brudzeniu Dużym
Magdalena Donoch – Gimnazjum nr 6 w Płocku
Filip Bęczkowski – Gimnazjum nr 8 w Płocku
Anna Trojanowska – Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
w Siecieniu

Ponadto nagrody otrzymali wszyscy opiekunowie oraz 
szkoły, których uczniowie otrzymali 1, 2 oraz 3 miejsce. 
Dla miejsc 1 były to rzutniki multimedialne, natomiast dla 
pozostałych aparaty fotograficzne.

Sikórz – zakończenie wycieczki

Sikórz – mostek na Skrwie

Skrwy Prawej objętą ochroną w rezerwacie „Sikórz” po-
rastają pozostałości naturalnych zbiorowisk leśnych, które 
w przeszłości pokrywały teren uroczyska. Dominujące 
zbiorowiska grądowe tworzą: dęby, klony, lipy, a także 
sosny, modrzewie i świerki. Charakterystyczne runo z do-
minacją geofitów obfituje w szereg wiosennych gatunków, 
w tym śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów i wawrzynek 
wilczełyko. Dno doliny z rozlewiskiem porasta las łęgowy 
z olszą czarną. Otoczenie rezerwatu zdominowane jest 
przez introdukowane drzewostany sosnowe i świerkowe. 
Drzewostany takie występują w niewielkim stopniu rów-
nież na terenie rezerwatu, m.in. na tarasie zalewowym 
Skrwy Prawej. W inwentaryzacjach przyrodniczych na te-
renie rezerwatu stwierdzono występowanie 363 gatunków 
roślin naczyniowych, 34 mchów i jednego wątrobowca, 
spośród nich 16 gatunków podlega ochronie. Powierzchnia 
rezerwatu znajdującego się na terenie gminy Brudzeń Duży 
wynosi 215,87 ha. 

Ludwik Ryncarz

REZERWAT ,,SIKÓRZ”

Sikórz – widok na Skrwę
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Nadbużański Park Krajobrazowy

Nadbużański Park Krajobrazowy to rozległy ob-
szar obfitujący w miejsca wartościowe ze względów 
przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Na pew-
no warto zwrócić uwagę na szczególne punkty na ma-
pie parku – rezerwaty przyrody. Miejsca te z definicji 
pokazują nam coś wyjątkowego, coś wyróżniającego 
się – obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym. Należy jednak pamiętać, że w rezerwacie 
wszystko powinno pozostać tak jak przed naszą wizytą 
– nie można niczego zrywać, niszczyć ani wykopywać, 
a poruszać się można tylko po wyznaczonych szlakach.

W sam raz na pierwszy raz w podziwianiu przyrody 
objętej ochroną rezerwatową, wydaje się być rezerwat Bo-
jarski Grąd.

Położony w sercu NPK, w Gminie Kosów Lacki, ok. 
1 km od wsi Grądy. Godnie reprezentuje lokalny nadbu-
żański krajobraz, a i do samej rzeki nie jest stąd daleko. 
Możemy podziwiać okoliczne rozległe łąki, jak i zadrze-
wienia, które powstały na pagórkowatych zwydmieniach. 
Wyglądają one jak malownicze zielone wyspy otoczone… 
zielonym morzem [zdj. 1].

Bojarski Grąd to rezerwat florystyczny – czyli został 
utworzony, by chronić przede wszystkim rosnące tam ro-
śliny. Oznacza to, że największe ciekawostki i przyczynę 
utworzenia rezerwatu może poznać nawet początkujący 
przyrodnik – rośliny nie dadzą się płoszyć i cierpliwie 
zniosą naszą obserwację.

Szansę na owocne poszukiwania cennych gatunków 
zwiększa niewielka powierzchnia do eksploracji – Bo-
jarski Grąd to obszar zaledwie 7,02 ha, a spacer dookoła 
oznacza ok. 1,5 km do przejścia.

Przedstawiciele świata zwierząt w Bojarskim Grądzie 
może nie występują tłumnie (wyobrażamy sobie, że nie 
byłoby to łatwe na tak małej powierzchni), mimo to po-
jawiają się ptaki, które preferują warunki leśne, np. zięba, 
wilga i zaganiacz. Sąsiedztwo terenów otwartych sprzyja 

Bojarski Grąd – rezerwat w sam raz 

występowaniu zwierząt, które lubią takie „graniczno-mie-
szane”, leśno-łąkowe warunki np. trznadel, cierniówka, 
myszołów, sójka.

Tworzenie rezerwatów sprzyja nie tylko przyrodzie, 
ale w znacznej mierze także człowiekowi. Każdy z nas 
chyba lubi czuć się wyjątkowo, a miejsca, które również 
są wyjątkowe – tak jak chroniące naturalność rezerwaty, 
na pewno będą nam w tym sprzyjać.

Człowiek z natury jest bardzo ciekawy otaczającego 
go świata – a jak najlepiej go poznawać, jeśli nie poprzez 
obcowanie z jego cudami? Możliwość zobaczenia, spraw-
dzenia kształtu łodygi, ułożenia nań włosków, kształtu 
i rozmieszczenia liści, poczucia zapachu i zaobserwowa-
nia cech wyróżniających środowisko występowania – któż 
lubi o tym czytać – takie rzeczy trzeba zbadać!

Zapraszamy do eksploracji terenu Nadbużańskiego 
Parku Krajobrazowego – choć może nie całego na raz.

Rezerwat Bojarski Grąd:
Powierzchnia: 7,02 ha
Data utworzenia: 1996
Gmina: Kosów Lacki

Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazo-
wych zwydmienia śródłąko-
wego, stanowiącego wartoś-
ciowy obiekt geobotaniczny 
z rzadkimi zbiorowiskami 
roślinnymi, który jest siedli-
skiem rzadkich i chronionych 
gatunków roślin.

Podczas wizyty w rezer-
wacie masz szansę spotkać 
m.in. takie gatunki chronione:

Naparstnica zwy-
czajna to roślina o żół-
tych kwiatach, które 
w kształcie przypomi-
nają naparstek. Roś-
nie w widnych lasach, 

Borajski Grąd na mapie fot. archiwum MZPK

Borajski Grąd fot. archiwum MZPK
Rezerwat Borajski Grąd 

 fot. archiwum MZPK
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w zaroślach, na łąkach. Na-
parstnica jest rośliną trującą, 
a zarazem leczniczą. Jej liście 
zawierają substancje o działa-
niu nasercowym.

Goździk pyszny ma blado-
różowe lub białe kwiaty o cie-
kawie postrzępionych płatkach. 
Rośnie na brzegach lasów, wil-

gotnych łąkach i torfowiskach. 
Na północny wschód od Polski 
raczej niespotykany, ponieważ 
w naszym kraju przebiega jego 
granica jego występowania.

Natalia Wielechowska

Bóbr to zwierzę wyjątkowe nie tylko ze względu 
na swoje wyjątkowe zdolności przekształcania 
środowiska dla swoich potrzeb i przystosowanie 
do życia blisko człowieka. Dziś wydaje się nam, 
że bobry są niemal wszędzie, gdzie płyną rzeki 
lub kanały. Były jednak w historii takie chwile, 
gdy wydawało się, że bobry mogą zniknąć bezpo-
wrotnie...

W tej sytuacji niezwykle ważną pomocą oka-
zały się specjalne zarządzenia, które dziś mogli-
byśmy nazwać prawem ochrony przyrody. Bóbr 
to zwierzę, które zajęło ważne miejsce w historii 
– jako pierwszy gatunek chroniony na ziemiach 
polskich.

Jak to z bobrem było...
Ochrona przyrody w Polsce ma długie tradycje. To już 

Bolesław Chrobry wprowadził w państwie Polan pierwsze 
prawo dotyczące ochrony gatunkowej bobra (Castor fiber), 
ustanawiając jednocześnie urząd bobrowniczego (pierw-
szy strażnik leśny, łowiecki). Był on wyłączony spod 
władzy kasztelanów, wojewodów i podlegał wyłącznie 
władzy królewskiej, książęcej. Z wydawanych zezwoleń 
na polowanie wówczas wyłączone były gatunki takie jak 
żubr, tur i bóbr, które mogły być przedmiotem polowania 
wyłącznie władzy (książąt). 

Od XIII wieku w Polsce wszystkie warstwy społeczne 
obarczone były obowiązkiem wypełniania świadczeń po-
trzebnych do obsługi łowisk oraz samych polujących. Na 
Mazowszu od XIII do XV wieku pojawia się pojęcie bo-
browe (jata) czyli obowiązek nałożony na chłopów, doty-
czący strzeżenia (ochrony) bobrów i ich żeremi. Stanowi-
ska te nazywano „gonami” i znajdowały się w miejscach 
trudno dostępnych, na bagnach i rozlewiskach rzek. Do 
pomocy potrzebna była okoliczna ludność. Za wyprowa-
dzenie się bobrów z ich ostoi oraz kłusownictwo chłopów, 
oczekiwały srogie kary, z karą śmierci włącznie. 

Ochrona bobra przez wieki
Nowelizację prawa ochronnego w stosunku do bobra 

wprowadzają dopiero w XVI wieku tzw. statuty litewskie. 
Obradujący w latach 1529-1588 sejm w Grodnie uchwalił 
pełne prawo ochrony bobra. Według ówczesnych przepi-
sów: „Gdyby kto miał w czyjej ziemi bobrowe gony, mógłby 
żądać, aby właściciel tego gruntu, ani sam, ani ludziom po-
zwalać podorywać pole lub karczować, siaożeć w odległości 
rzucenia kijem, celem aby bobry nie były płoszone…”

Mimo tak długiej ochrony biernej i surowych kar w 
XVIII i XIX wieku kurczyła się polska populacja bobra. 
W 1868 roku Sejm Krajowy we Lwowie podjął ustawę o 
ochronie kozicy, świstaka i bobra właśnie. Był to pierw-
szy akt prawny chroniący gatunki zwierząt ze względów 
naukowych i kulturowych lecz nie zatrzymał postępujące-
go procesu zanikania tego gatunku. 

Jeszcze w XVIII wieku bobrownictwo słynęło nad 
Wartą, Wisłą i Narwią. Rokrocznie spisywano żeremia i 
ustanawiano specjalny urząd bobrowniczego. Gustaw Sza-
błowski pisał (1911): „O łosiach i bobrach zapomnieliśmy 
już dawno wszyscy i znamy je w Królestwie (Polskim, 
Kongresowym) już tylko z opisów zoologii lub wzmianek 
i artykułów łowieckich”.

Na terenie Mazowsza występował jasno ubarwiony 

Historia bobra w Polsce i na Mazowszu

Bóbr  fot. archiwum MZPK

Naparstnica zwyczajna 
fot. archiwum MZPK Goździk pyszny fot.archiwum MZPK
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bóbr wiślany (Castor fiber vistulanus). Podgatunek ten 
miał rozległy zasięg występowania w dorzeczu Wisły. Na 
obszarze Mazowsza wyginął w 1861 roku. Wśród przyczyn 
wymierania bobrów na Mazowszu wymienić należy: wyrąb 
lasów, zubożenie bazy pokarmowej, osuszanie bagien, ra-
bunkową gospodarkę wodną oraz intensyfikację gospodar-
ki rolnej i rybackiej. O ile w XVIII wieku bobry spotykane 
były jeszcze w całej obecnej Polsce to już w połowie XIX 
wieku, na zachodniej stronie od Wisły, spotkanie ich było 
sensacją. W latach 1820-1826 dostarczono jeszcze do war-
szawskich aptek 4 bobry upolowane pod Zegrzem. W 1831 
roku zabito bobra w majątku „Góra” nad Narwią, a ostatni 
raz wdziano go na Wiśle pod Puławami w 1851 roku. 

W 1919 roku w odrodzonej Polsce ukazało się rozporzą-
dzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego w sprawie ochrony m.in. łosia, kozicy, świstaka, żubra 
oraz bobra. Wg Ejsmonda w rozlewiskach rzek na terenie 
II Rzeczpospolitej żyło wówczas 235 sztuk bobrów.

Czas na ochronę czynną
Po II wojnie światowej liczebność bobrów w Polsce 

nie przekraczała 270 osobników, a zasięg ich populacji 
ograniczony był jedynie do północno-wschodnich rubie-
ży naszego kraju. Występowały one tylko w kilku rezer-
watach. Z inicjatywy prof. dr. Mieczysława Czaji w dniu 
18 sierpnia 1958 roku w Terenowym Zakładzie Hodowli 
Doświadczalnej Zwierząt PAN w Popielnie (powiat Pisz) 
została otwarta pierwsza, doświadczalna ferma tych zwie-
rząt. Sprowadzono do niej z Woroneża (ZSRR) cztery 
pary bobrów europejskich. W 1970 roku było już w Polsce 
600 tych ssaków z czego 75% bytowało w województwie 
białostockim, a pozostałe w olsztyńskim. Powstała także 
druga ferma w Oliwie. 

Rozpoczęto więc ochronę czynną. W 1974 roku Za-
kład Doświadczalny PAN w Popielnie z inicjatywy prof. 
Wirgiliusza Żurowskiego przedstawił „Program Aktyw-
nej Ochrony Bobra Europejskiego”, który zatwierdziła 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Program ten miał 
polegać na corocznym osiedlaniu w dopływach Wisły 
i Odry kilkudziesięciu bobrów wyhodowanych na fer-
mie w Popielnie oraz dzikich, odławianych na Suwal-
szczyźnie.

W latach 1976-1978 przeprowadzono introdukcję 
w dorzeczu Wisły. Efektem tych reintrodukcji (ponownego 
sprowadzenia) było pojawienie się w 1988 roku pierwsze-
go stanowiska bobrów na rzece Mieni (prawym dopływie 
Wisły, dawne województwo włocławskie). W 1992 roku 
odkryto pierwsze stanowisko na samej Wiśle w miejsco-
wości Wistka Szlachecka. Bobry powróciły po 130 latach 
nieobecności. Był to wieki sukces eksperymentu. 

Wielki powrót bobra
Czynna ochrona była realizowana do 1992 roku, dzięki 

czemu populacja bobrów w Polsce zwiększyła się do ok. 
2300 osobników. W następnych latach sytuacja rozwijała 
się samoczynnie, siłami natury. Wyniki tej akcji przeszły 
oczekiwania – już w kilka lat po ustaniu czynnej pomo-
cy ze strony człowieka, pod koniec 2000 roku, populacja 
bobrów w Polsce osiągnęła poziom około 18 000 osob-
ników. Następne przynosiły kolejne wzrosty, by w 2008 
roku osiągnąć wielkość populacji 60 000 osobników.

Czy znalibyśmy dziś bobry, gdyby nie zapoczątkowane 
przed wiekami działania ochronne? Zwróćmy uwagę, że bier-
na ochrona (wprowadzanie prostych zakazów) nie zawsze 
wystarcza. W przypadku bobra wspaniałe wyniki przyniosła 
ochrona czynna – czyli podejmowanie konkretnych działań, 
mających na celu zwiększenie liczebności tego gatunku.

Czy warto cieszyć się z powrotu bobrów? Dlaczego 
zwierzę to zasługuje na nasze zainteresowanie i dalszą 
ochronę? Zapraszamy do lektury kolejnych numerów na-
szego czasopisma.

dr inż. Marcin Dolota

Osika uszkodzona przez bobry fot. archiwum MZPK

Tama bobrów fot. archiwum MZPK

Żeremie bobrów fot. archiwum MZPK



Parki Krajobrazowe
Mazowszanr 3 / 2011

17

Ro
zw

ią
za

ni
a

 z
 p

o
p

rz
e

d
ni

e
go

 n
um

e
ru

:
K

rz
yż

ów
ka

 1
 –

 P
A

R
K

I 
K

R
A

JO
B

R
A

Z
O

W
E

P
os

zu
ka

j 
m

oj
eg

o 
og

on
ka

: 
N

A
T

U
R

A
.

Ja
ki

 j
es

t 
na

jc
ie
żs

zy
 p

ta
k 

la
ta

ją
cy

 w
 P

ol
sc

e:
 ła

bę
dź

 n
ie

m
y.

R
oś

lin
a 

ow
ad

oż
er

na
 o

bj
ęt

a 
śc

is
łą

 o
ch

ro
ną

 t
o:

 r
os

ic
zk

a 
ok

rą
gł

ol
is

tn
a.

N
aj

m
ni

ej
sz

a 
so

w
a 

w
ys

tę
pu

ją
ca

 w
 P

ol
sc

e 
to

: 
só

w
ec

zk
a.

Jaka roślina ma takie owoce? 3. K..................................
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Zaznacz ptaki, 
które odlatują 
z Polski

Jakie zwierzę znajduje się 
w logo Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego?
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Znajdź 5 szczegółów różniących te dwa obrazki.

Krzyżówka 1

 1.  Taki mały, a tak dokucza latem
 2.  W dzień śpi, w nocy lata, a nie ma piór
 3.  Tam gdzie rosną drzewa i żyją zwierzęta
 4.  Ptak – symbol mądrości
 5.  Otula pień drzewa
 6.  Grzyb – ładny, ale bardzo trujący
 7.  Z rudą kitą – nie lis, a …
 8.  Drzewo – nazwa kojarzy się z jesienią
 9.  Spadają z drzew jesienią
10.  „Dziki” i „zły” w wierszu Brzechwy
11.  Chodzi z domem na „grzbiecie”
12.  Ten, co kica
13.  Dwu lub wielokropka
14.  Jego gody to rykowisko
15.  Drzewo z czerwonymi owocami
16.  Częsty jesienią
17.  Chytry zwierz
18.  „Lekarz drzew”
19.  Nie pszczoła, a też zapyla
20.  Niszczy drzewa od środka
21.  Największy polski ślimak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Helena Paderewska – druga żona 
Ignacego Jana Paderewskiego, prze-
kazała na potrzeby oświaty grunt pod 
budowę przyszłej szkoły oraz obiekt 
obecnie zwany Pałacykiem (zbudowa-
ny w 1904 r.),w którym znajduje się 
obecnie Dom Dziecka „Julin”. Pier-
wotne przeznaczenie obiektu zgodnie z 
życzeniem Pani Paderewskiej to Dom 
Dla Dziewcząt Polskich oraz Szkoła 
Gospodarstwa Wiejskiego. Piękny bu-
dynek położony w malowniczym oto-
czeniu nad rzeką Liwiec, tylko 5 km od 
Łochowa i 70 km od Warszawy może-
my podziwiać w miejscowości Kaliska 
w otulinie Nadbużańskiego Parku Kra-
jobrazowego.

Zabytki i kultura Mazowsza



Pomniki przyrody Mazowsza

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

Dąb Bartek to najsłynniejsze polskie drzewo rosnące 
w województwie świętokrzyskim. Równie interesują-
cy okaz przyrodniczy znajduje się w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Jest to 
ponad 400 letni dąb szypułkowy. Bartek Mazowiecki 
znajduje się w miejscowości Emów (w okolicy Wią-

zowny). Położony jest na lewym brzegu rzeczki Mie-
nia (prawy dopływ Świdra), na terenie objętym rezer-
watem przyrody „Świder”. Można do niego dotrzeć 
idąc czerwonym szlakiem turystycznym. Wymiary 
owego pomnika przyrody są imponujące: obwód pnia 
590 cm, a wysokość około 23 metry.


