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SYMBOLE MZPK
LOGO KPK
Kozienicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Początkowo była to jedynie obszarowa forma ochrony przyrody bez przypisanej
do niej jednostki zarządzającej. Logo
parku zostało zaprojektowane jeszcze
przed powołaniem Zarządu Parku.
Osobą zaangażowaną w utworzenie
projektu był Pan Andrzej Kowalczewski, Konserwator Przyrody ówczesnego województwa radomskiego.

Logo KPK to prostokąt, w którym na
żółtym tle widnieje głowa jelenia z porożem oraz fragment drzewostanu. Las
stanowi 96% powierzchni Kozienickiego Parku. Najcenniejsze i najbardziej
naturalne ekosystemy leśne, często z ponad 200-letnimi drzewostanami, zostały
objęte ochroną jako rezerwaty przyrody.
Jest ich piętnaście. Jeleń jest gatunkiem
ściśle związanym ze środowiskiem leśnym. Wspólną cechą środowisk leśnych

preferowanych przez jelenie jest ich
różnorodność oraz występowanie w ich
obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie
łąk i pastwisk. Puszcza Kozienicka jest
doskonałym miejscem do życia dla tych
zwierząt. Od wieków są one kojarzone
z tymi terenami, które były niegdyś królewskimi łowiskami, gdzie polowano
m.in. na jelenie i sarny. Stąd jeleń stał
się symbolem Kozienickiego Parku
Krajobrazowego.

Parki Krajobrazowe
nr 4 / 2011

Mazowsza

3

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

OTWARCIE WYSTAWY
PRZYRODNICZEJ
W SIEDZIBIE MZPK
D

nia 5 października 2011 roku w siedzibie MZPK na
ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy przyrodniczej, na której zaprezentowane
zostały eksponaty dermoplastyczne przedstawiające faunę
i florę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka oraz różne typy siedlisk występujące na terenie
parku. Wstęgę przecięli zaproszeni goście m.in. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie Katarzyna Młodawska, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzej
Daniluk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marzena Połosak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów
Otwarcie wystawy

fot. archiwum MZPK

Arkadiusz Szelling oraz Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” Teresa Rytelewska.
Koszty związane z organizacją zadania pn. „Wyposażenie sali wystawowej w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansował w kwocie
10 000,00 zł WFOŚiGW w Warszawie.
Wystawa dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem od poniedziałku do piątku od 8.00 do
16.00.
Zapraszamy serdecznie!
Katarzyna Grajda

Pani Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego
fot. archiwum MZPK
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Wystawa przyrodnicza

fot. archiwum MZPK

FINAŁ KONKURSU
„PIĘKNO REZERWATÓW
PRZYRODY MPK
5 października 2011 r. o godzinie 10.00 na terenie sie-

dziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
w Otwocku na ul. Sułkowskiego11, odbył się finał konkursu
„Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”, zorganizowany wspólnie z miastem Otwock. Konkurs skierowany był do dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu było
poznanie jednego z dziewięciu rezerwatów przyrody znajdującego się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka, a następnie uwiecznienie jego
walorów w formie plastycznej, plakatu lub fotografii.
Finał konkursu uroczyście otworzył, rozdając nagrody i dyplomy Dyrektor MZPK, Pan Sylwester
Chołast. Na imprezę przybyli także zaproszeni goście:
m.in. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Orzełowska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Katarzyna
Młodawska, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Andrzej Daniluk, Naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa

Otwarcie konkursu

Uczestnicy konkursu

fot. archiwum MZPK

fot. archiwum MZPK
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Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

Pan Andrzej Daniluk dyrektor Departamentu Środowiska wręcza
nagrody
fot. archiwum MZPK

Finał konkursu

i Ochrony Środowiska Pani Marzena Połosak, Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów Pan Arkadiusz
Szelling oraz Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego
Koło „Otwockie Sosny” Pani Teresa Rytelewska.
WFOŚiGW w Warszawie finansował w kwocie
10 000,00 zł zakup cennych nagród w postaci np. plecaków, toreb podróżnych, pontonu, namiotu, odtwarzaczy
mp3, albumów i książek oraz wielu innych rzeczy.
A tak uplasowali się nasi zwycięzcy:
W kategorii klas I-III Szkoła Podstawowa:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Człekówce, Jan Matosek
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Aleksandra
Krupa

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Gliniance, Natalia Szostak
Wyróżnienia:
1. Szkoła Podstawowa Nr 138 w Warszawie, Bogusław
Wojciechowski
2. Szkoła Podstawowa w Człekówce, Gabriela Więsik
3. Szkoła Podstawowa w Człekówce, Kaja Więsik
W kategorii IV-VI Szkoły Podstawowe:
I miejsce Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 w Otwocku-Świdrze, Anna Darewska
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Gliniance, Marta
Dziewulska
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Kołbieli, Magdalena
Kosno

Pani Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wręcza nagrody
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Wyróżnienia:
1. Szkoła Podstawowa w Kołbieli, Gabriela Banaszek
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie, Joanna Jeż
3. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Otwocku, Aleksandra Mucha
W kategorii Gimnazja:
I miejsce: Gimnazjum w Kołbieli, Kinga Makulska
II miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Otwocku, Szymon Gajak
III miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Otwocku, Jakub Leśkiewicz
Wyróżnienia:
1. Gimnazjum Nr 1 w Józefowie, Sylwia Pawłowska
2. Gimnazjum Nr 4 w Otwocku, Anna Karpińska
3. Gimnazjum Nr 1 w Józefowie, Małgorzata Raczyńska
Po części oficjalnej i wręczeniu nagród uczniowie brali udział w grach i zabawach edukacyjnych prowadzonych
przez pracowników MZPK. Wśród licznych atrakcji znalazły się m.in.: koło fortuny, puzzle przyrodnicze, krzyżówki ekologiczne, parawany przyrodnicze z magnesami,
a dla najmłodszych warsztaty plastyczne.

Oprawę finału uświetnił specjalny ogródek zabaw
z dmuchanymi zamkami, wata cukrowa i gorąca zupa
z kuchni polowej, które sfinansował Urząd Miasta Otwocka,
słodki poczęstunek zasponsorował Zakład Piekarski „Oskroba”, a pieczywo Piekarnia „Soplicowo”. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów za rok.
Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
„Przyrodniczy konkurs edukacyjny pn. „Piękno
rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka” dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji
w kwocie 10 000,00 zł.
Katarzyna Grajda

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MPK
N

iedawno minął pierwszy kwartał działania Towarzystwa Przyjaciół Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Nasze Towarzystwo założyliśmy we trzech: Wiktor
Kulerski – emerytowany nauczyciel, Maciej Zabrzyjewski – lekarz weterynarii i ja.
Od dawna męczył nas problem dewastacji tego niezwykłego miejsca przez quady, motory i sterty porzucanych
śmieci.
W naszych działaniach przyjęliśmy dwie zasady. Po
pierwsze zgodnie ze Statutem koncentrujemy się tylko na
działaniach: 3 x NIE (śmieci, motory i quady). Po drugie
staramy się drobnymi kroczkami skutecznie i konsekwentnie działać bez wzbudzania złych emocji związanych
z tymi problemami.
Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Strażą Miejską
w Warszawie i Wydziałem Ochrony Środowiska
w Wawrze w ciągu kilku dni od złożenia naszych pism
udało się usunąć w dwóch miejscach: wywrotkę gruzu
oraz pozostałości rozebranego samochodu.
Wspólnie z dyrektorem Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych panem Sylwestrem Chołastem
i nadleśniczym panem Arturem Dawidziukiem z Nadleśnictwa w Celestynowie odbyliśmy kilka spotkań
w celu omówienia stawiania biało-zielonych szlabanów na
wjeździe do wspólnie wybranego dużego fragmentu lasu
pomiędzy Międzylesiem, Radością i Czarnym Stawem

(oczywiście Trakt Napoleoński, jako droga publiczna będzie przejezdny). Mamy
już środki na postawienie kilku szlabanów.
Częściowo pochodzą one od prywatnych
fundatorów. Poszukujemy kolejnych firm
lub osób indywidualnych, które chciałyby
mieć ufundowany przez siebie szlaban (możliwa jest tabliczka z podziękowaniem umieszczona na szlabanie, koszt
jednego szlabanu to suma około 1000 złotych). Warto tutaj podkreślić, że postawienie około 20 szlabanów ochroni
przed dalszą dewastacją 300 hektarów lasu.
Wkopanie szlabanów to tylko połowa sukcesu. Szukamy pomysłu na miejsce, w którym młodzi ludzie mogliby
jeździć na quadach i motorach. Pytani przez nas miłośnicy
tych sportów motorowych też chcieliby jeździć legalnie,
ale nie bardzo mają gdzie to robić.
Myśleliśmy o zorganizowaniu na jesieni przy współpracy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym wycieczki dla mieszkańców Wawra po ciekawych fragmentach
naszej części MPK. Po wynikach ankiety postanowiliśmy
przełożyć realizację tego pomysłu na wiosnę.
Więcej informacji można znaleźć na naszym facebook’u: http://www.fasebook.com/pages/TowarzystwoP
rzyjaci%C3%B3%C5%82-Mazowieckiego-Parku-Krajobrazowego/117859711627368
Mariusz Umecki

Parki Krajobrazowe
nr 4 / 2011

Mazowsza

7

Chojnowski Park Krajobrazowy

CO MOŻNA WYCZYTAĆ
Z WODY?
W południowo-zachodniej części Chojnowskiego Par-

ku Krajobrazowego i na przyległych obszarach znajduje
się znaczna liczba zbiorników wodnych: sztucznych oraz
naturalnych (starorzecza, całoroczne i okresowe małe,
płytkie jeziorka, podmokłe łąki z oczkami wodnymi).
Zapewniają one wilgoć glebom otoczenia i są środowiskami rozwoju roślinności i zwierząt wodnych. Ponieważ występują w rozmaitym otoczeniu – łąk, pól lub
lasów, ich wody różnią się znacznie. Bardzo wyraźne są
różnice barwy wody – od niemal bezbarwnej kremowej
po intensywnie brunatną. Prawie bezbarwne wody mają
zbiorniki wśród pól i suchych (nie pobagiennych) łąk,
w lasach szpilkowych zabarwienie jest słabe, natomiast
ciemnobrunatna woda wypełnia zbiorniki w lasach liściastych, zwłaszcza tych z dużym udziałem buka i dębu.
Przyczyną zabarwienia jest rozpuszczona w wodzie substancja organiczna, wymywana z rozkładającej się ściółki leśnej, dlatego najintensywniejsza barwa pojawia się
po zimie. Ponieważ duża część rozpuszczonych związków chemicznych to kwasy organiczne, zatem im ciemniejsza woda, tym jest kwaśniejsza (niskie wartości pH).

Zbiornik wodny w lesie w okolicy Piskórki, widoczna brunatna barwa
wody, opadłe liście drzew na dnie i pokrywa rzęsy.

Południowo-zachodnia część Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;
niebieskie punkty oznaczają zbadane zbiorniki wodne.
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Zależność ta jest dobrze widoczna na wykresie; w żadnym zbiorniku nie ma nawet wody o odczynie obojętnym (pH nie osiąga wartości 7). Ciemna woda nagrzewa
się od słońca tylko w płytkiej warstwie, głębiej światło
słoneczne nie dociera. Z powodu nikłego naświetlenia
roślinność denna rozwija się słabo, wydziela zatem mało
tlenu. Dlatego rozpuszczone w wodzie związki organiczne powoli utleniają się do dwutlenku węgla. Zwierzęta wodne (płazy, ryby, larwy owadów) mogą mieć
niedobór tlenu, ponadto wiele z nich źle znosi kwaśne
środowisko. Na powierzchni takich zbiorników chętnie
rozwija się rzęsa, korzystająca z rozpuszczonej w wodzie
substancji organicznej jako odżywki, jednak odbija ona

Żaba trawna w wodzie zbiornika w Zawodnem; na aktywność życiową
płazów wpływa temperatura wody zbiornika, jej odczyn i rozpuszczone
w niej substancje.

Zależność między barwą wody (zmierzoną metodą wzorca platynowokobaltowego) i jej kwasowością (odczynem); przykładowo pokazano
także barwę 5 próbek wody zbiorników chojnowskich i wody destylowanej w warstwie o grubości 20 mm, brunatne liczby podają wartości
jednostek barwy dla tych próbek.

dużą część światła słonecznego i spowalnia ogrzewanie
nawet przypowierzchniowej warstwy wody. Zawartość
rozpuszczonych soli mineralnych w wodach zbiorników
parku i jego otoczenia jest niewysoka, nie przekracza zazwyczaj 100 mg/L. Główne pierwiastki to sód i wapń,
w przybliżeniu obecne w równych stężeniach – od kilku
do około 50 mg/L. Powszechnie w stężeniach od kilku do 40 mg/L występują jon wodorowęglanowy oraz
chlorkowy. Wody takie są dobrym środowiskiem dla
organizmów zwierzęcych. Potas zazwyczaj pojawia się
w ilościach od dziesiątych części do kilku mg/L. Jedynie w zbiornikach położonych blisko pól osiąga ponad
65 mg /L (np. w Uwielinach) – przyczyną jest nawożenie

upraw rolnych. Towarzyszą mu znaczne stężenia azotanów. Składniki te sprzyjają rozwojowi roślin wodnych,
ale po ich obumarciu rozkład masy roślinnej wywołuje
w warstwie przydennej warunki beztlenowe, szkodliwe
dla zwierząt wodnych. Ponadto z rozkładu substancji
organicznej w osadzie dennym przy skąpym dopływie
tlenu pojawiają się w wodzie pewne ilości trującego siarkowodoru jonu i siarczkowego. Działalność człowieka
powoduje powszechną (choć niewysoką) obecność jonu
siarczanowego, pochodzącego ze spalania węgla i paliw
płynnych.
Rozmnażanie i rozwój roślin i zwierząt wodnych uzależnione są w dużym stopniu od temperatury wody. Po zimie woda ma temperaturę kilku stopni Celsjusza, do końca
marca – połowy kwietnia wzrastającą do 10-15oC w dzień
na powierzchni. Niezacienione części zbiorników w słoneczne dni kwietnia osiągają przy powierzchni temperaturę nawet wyższą, niż maksymalna temperatura powietrza,
natomiast w cieniu jest ona znacznie niższa (na wykresie
np. 20 IV). Ponieważ nagrzana warstwa wody jest wiosną cienka, chłodne i pochmurne dni oraz opady powodują znaczne obniżenie jej temperatury (8 V). Także silny
wiatr, wywołujący falowanie wody, miesza cieplejszą
warstwę powierzchniową z głębszą ciągle jeszcze chłodną
i powoduje wyziębienie tej pierwszej (15 V). Czynniki te
wpływają na aktywność godową, rozród i rozwój przede
wszystkim płazów w zbiornikach wodnych.

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
Wydział Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Temperatura wody w wybranych zbiornikach chojnowskich w okresie
od 17 kwietnia do 17 maja 2011 r., mierzona na głębokości 2 cm (górne końce niebieskich pasków) oraz 20 cm (dolne końce); czerwone
punkty oznaczają maksymalną temperaturę powietrza.

mgr. inż. Katarzyna Kozłowska
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

REZERWAT PRZYRODY
„ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE”
„Ź

ródło Królewskie” – to nazwa rezerwatu przyrody
(leśnego częściowego, o pow. 29,67 ha) znajdującego się
na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Położony na południowy-zachód od wsi Kajzerówka rezerwat obejmuje fragment doliny rzeki Zagożdżonki
i otaczających ją lasów z obfitymi źródliskami. Zagożdżonka – największa rzeka Puszczy Kozienickiej ma w granicach rezerwatu naturalny charakter i płynie krętym korytem
wśród podmokłych lasów i zarastających łąk. Wśród tutejszych zbiorowisk roślinnych przeważa las mieszany oraz
łęg jesionowo-olszowy. W drzewostanie dominuje olcha
i dąb szypułkowy. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty,
wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów,
konwalia majowa, marzanka wonna i kopytnik pospolity.
Reintrodukowane bobry wybudowały tu kilka tam.
W południowo-wschodniej części rezerwatu, u podnóża wysokiej na kilka metrów skarpy, sączą się obfite źródła. Największe z nich nosi nazwę Źródła Królewskiego.
Według miejscowych przekazów ludowych oraz danych
historycznych król Władysław Jagiełło podróżował przez
teren ówczesnej Puszczy Radomskiej 23 razy, zatrzymując się na wypoczynek w pobliskiej Jedlni. Okoliczne lasy
były wówczas miejscem królewskich polowań, podczas
których wodą z tutejszych źródeł gaszono pragnienie.
Obecnie przez teren rezerwatu i w jego pobliżu prowadzi czarny szlak pieszy, dwie ścieżki dydaktyczne oraz
trasy rowerowe, biegnące nasypami dawnej, nie istniejącej już dziś kolejki leśnej, po której pozostał jedynie stary
most kolejowy na rzece Zagożdżonce.

Królewskie Źródło

fot. archiwum MZPK

Rezerwat Źródło Królewskie

fot. archiwum MZPK
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Nieopodal, na zachód od rezerwatu usytuowana jest
polana, która niegdyś służyła za składnicę drewna, a dziś
stanowi jedno z najważniejszych miejsc koncentracji ruchu turystycznego w Kozienickim Parku Krajobrazowym.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom turystów Nadleśnictwo Kozienice dołożyło wielu starań, aby zagospodarować ten teren. Umieszczono tu wiaty, ławy, stoły, zadaszenia itp. tworząc dogodne miejsce piknikowe.
W celu zabezpieczenia źródlisk i brzegów rzeki przed
wydeptywaniem ułożono kilkaset metrów kładek i pomostów oraz wybudowano platformę widokową. Ustawiono
wiele tablic dydaktycznych zawierających informacje
przyrodnicze i historyczne.
Dogodny dojazd (od szosy Radom – Kozienice) leśną
drogą sprawia, że przy sprzyjającej pogodzie, zwłaszcza
w dni wolne od pracy wypoczywa tu jednorazowo nawet
ponad 300 osób.
Jak mówi legenda woda z królewskiego źródła wzmacnia miłość między ludźmi. Tak więc kochani turyści, licznie przybywający do rezerwatu, pijcie tę źródlaną wodę,
niech umacnia się w Was miłość do drugiego człowieka
oraz szacunek do jego wysiłków, zwłaszcza tych, które
mają na celu udostępnienie Wam tego uroczyska.
Beata Waluś
Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego

WIZYTA GOŚCI
Z BRANDENBURGII
W

dniach 17-19 października 2011 Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych odwiedziła dwuosobowa delegacja z Niemiec, w skład której wchodzili Pan
Gunnar Heyne – kierownik Parku Krajobrazowego DahmeHeideseen, położonego 30 km na południowy-wschód
od Berlina oraz Pani Sabine Schmidt z organizacji Naturwacht – zajmująca się edukacją ekologiczną. Wizyta
miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy parkami
krajobrazowymi województwa mazowieckiego, a parkami krajobrazowymi Brandenburgii. Delegacja zapoznała
się z funkcjonowaniem parków na Mazowszu. Omówiono
także wstępne propozycje współpracy. Jednak głównym
punktem wizyty było przedstawienie naszych parków.
17 października goście zostali oprowadzeni po siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
w Otwocku, a następnie zwiedzili Bazę Edukacji Ekologicznej i Muzeum „Torfy”.
Wtorek 18 października spędzili na zwiedzaniu Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Tam pod przewodnictwem
Pani Beaty Waluś – kierownika Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zwiedzili między innymi: siedzibę Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach,
Izbę Dydaktyczno-Muzealną w Augustowie oraz odbyli
wycieczkę po ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła”.
Na zakończenie wizyty w Kozienickim Parku Krajobrazowym niemiecka delegacja zwiedziła zespół pałacowo-

Pan Janusz Stąpór Starosta Kozienicki oprowadza gości
fot. archiwum MZPK

Zwiedzanie MZPK

Goście z Brandenburgii

fot. archiwum MZPK

-parkowy, dzięki uprzejmości Starosty kozienickiego
Pana Janusza Stąpór, który udzielił ciekawych i wyczerpujących informacji dotyczących tego obiektu.
Ostatniego dnia nasi goście odwiedzili siedzibę Nadleśnictwa Celestynów. Następnie udali się do Centrum

fot. archiwum MZPK

Edukacji Leśnej, gdzie pracownik nadleśnictwa opowiedział o odbywających się w tutaj zajęciach edukacyjnych
oraz oprowadził po siedzibie. Zwiedzili również Muzeum
Wnętrz w Otwocku Wielkim.Na koniec wizyty zastępca
dyrektora Pan Robert Belina zabrał delegację na krótką
wycieczkę po bagnie „Całowanie”.
Goście zachwyceni byli bogactwem mazowieckiej
przyrody. Podczas całego pobytu delegacji towarzyszył
dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Sylwester Chołast. Mamy nadzieję, że ta wizyta
będzie początkiem trwałej i owocnej współpracy pomiędzy naszymi parkami.
Joanna Chmielewska
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Brudzeński Park Krajobrazowy
W bieżącym roku MZPK udało się uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wydanie albumu pt. Ptaki Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego. Fotografie do albumu – ok. 200 szt. – zgodzili się przekazać nieodpłatnie trzej pasjonaci, ornitolodzy amatorzy i fotograficy, którzy od lat penetrują wszystkie zakątki parku i otuliny
robiąc zdjęcia napotkanym ptakom. Album będzie gotowy na koniec listopada bieżącego roku.
Mamy nadzieję, że album będzie swoistym zaproszeniem do Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najmniejszych w Polsce, ale skrywającego w sobie najpiękniejszą dolinę rzeczną na
Mazowszu. Poniżej przedstawiamy słów kilka o awifaunie parku, które znajdą się w albumie.

AWIFAUNA BPK
Na

terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
stwierdzono występowanie 151 gatunków ptaków,
co stanowi 35% krajowej awifauny. Liczba gatunków lęgowych wynosi 119, a dalsze 32 to gatunki przelotne lub
zalatujące. Jest to odpowiednio 52% z 227 gatunków gnieżdżących się w całej Polsce i 15,3% z gatunków przelotnych
odnotowanych w kraju. Południowa granica otuliny parku
sąsiaduje ze szlakiem intensywnych wędrówek ptaków
– rolę tę pełni dolina Wisły. Dla terenu parku bardzo skąpe
są starsze materiały źródłowe, a uzyskane wyniki pochodzą
prawie wyłącznie z prezentowanych, 20-letnich obserwacji
własnych. Jedynie dla kilku gatunków znane są ogólnikowe
dane krajowe z lat wcześniejszych. Na tej podstawie można stwierdzić, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci bardzo
silnie zwiększył liczebność łabędź niemy i kruk, podobnie
jak miało to miejsce prawie w całym kraju. W początku lat
siedemdziesiątych osiedliła się tu sierpówka, pospolita już
wtedy na terenie całego kraju.
Spośród występujących na terenie parku ptaków lęgowych można wyróżnić 3 zasadnicze grupy: zespoły
ptaków związane z rzeką (55 gatunków), występujące w
dolinie Skrwy Prawej i w odcinku ujściowym oraz w stre-

fie brzegowej Wisły, zespoły ptaków leśnych – związane
z wnętrzem lasów i ich obrzeżem, a także zespoły charakterystyczne dla mozaiki krajobrazu rolniczego i leśnego.
Na terenie kompleksu leśnego Brwilno i w przylegającym do niego odcinku doliny Skrwy Prawej przeprowadzono badania bioróżnorodności awifauny dla poszczególnych
typów siedlisk. Stwierdzono najwyższe wskaźniki bioróżnorodności w łęgu olchowo-jesionowym, a najniższe w obrębie borów, szczególnie zagospodarowanych na monokultury sosnowe. Także liczba gatunków i stałość dominantów
wskazują na najkorzystniejsze warunki w obrębie ujściowego odcinka Skrwy Prawej (30 gatunków), w dolinie Skrwy
Prawej na odcinku Sikórz-Kobierniki nieco mniej (25 gatunków), w łęgu olchowo-jesionowym, a w borze mieszanym
o strukturze słabo odkształconej – 26 gatunków, natomiast
w monokulturach sosnowych tylko 14 gatunków.
Według podziału ptaków na grupy uwzględniające
ich stopień zagrożenia wyginięciem w kraju zanotowano
w parku gatunki lęgowe należące do pięciu kategorii zagrożenia. W poszczególnych grupach znalazło się: 1 gatunek
(1 stopień zagrożenia), 8 gatunków (2 stopień zagrożenia),
31 gatunków (3 stopień zagrożenia), 56 gatunków (4 sto-

Czapla biała

Łabędź niemy
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Rzeka Skrwa
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pień), 33 gatunki (5 stopień zagrożenia). Do gatunków ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, których lęgi
stwierdzono na terenie parku i otuliny należą: bączek (Ixobrychs minutus), kania czarna (Milvus migrans). Ponadto
zanotowano derkacza – gatunek zagrożony w skali światowej, 19 gatunków zagrożonych w skali europejskiej oraz
18 gatunków ujętych w Załączniku I do Dyrektywy Ptasiej.
Na szczególną uwagę zasługują drapieżniki. W omawianym rejonie zaobserwowano 10 gatunków ptaków
drapieżnych i 4 gatunki sów. Z trzcinowiskami, porastającymi obrzeża zbiorników wodnych, związany jest
błotniak stawowy, który gniazduje tu w liczbie kilku par.
W kompleksach leśnych parku gnieżdżą się: trzmielojad,
myszołów zwyczajny, jastrząb i krogulec.

Na terenie parku wykazano występowanie 12 gatunków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych z 45 wymienianych przez Tomiałojcia – „Ptaki ziem polskich”
[1990] jako zagrożone. Wśród nich stosunkowo liczne
są tu świergotek łąkowy i pleszka. Największą atrakcją
ornitologiczną terenów okolicznych parku jest „Wyspa
Brwileńska” (zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie
otuliny), gdzie znajduje się kolonia lęgowa kormorana
czarnego i czapli siwej. Jest to jedna z największych kolonii w kraju.

Bogdan Kaźmierczak
Krzysztof Olejnicki

REZERWAT
,,BRUDZEŃSKIE JARY”
Utworzony w 2002 roku, obejmuje powierzchnię
39,10 ha. Rezerwat obejmuje niewielki odcinek skarpy Skrwy Prawej oraz dolinę jej dopływów biorących
swoje początki pod Brudzeniem Dużym oraz Małym.
Obszar objęty ochroną cechuje znaczne urozmaicenie
terenu oraz duże deniwelacje przekraczające 25 m. Na
obszarze tym występuje interesująca szata roślinna – ponad 150-letni drzewostan dębowy z domieszką: brzozy
brodawkowatej, lipy drobnolistnej oraz klonów, w sąsiedztwie cieków występuje także topola biała i olsza
czarna. Podszyt budują gatunki ciepłolubne: leszczyna
pospolita, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Do najcenniejszych składowych runa należą: śnieżyczka przebiśnieg, rutewka orlikolistna, zawilec gajowy
i zawilec żółty. Ponadto, spotkać tu można wawrzynka
wilczełyko, lilię złotogłów i bluszcz pospolity oplatający
drzewa. W północno-zachodniej części rezerwatu, na krawędzi wysokiego brzegu doliny Skrwy znajduje się dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko. Jest
to grodzisko pierścieniowate o kształcie zbliżonym do

Rezerwat Brudzeńskie Jary

fot. archiwum MZPK

trójkąta, o rozmiarach w najszerszym miejscu wynoszącym ok. 125x90 m. Na tym obszarze chronionym znajduje się także obelisk upamiętniający męczeńską walkę
z hitlerowcami w czasie II wojny światowej.
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Nadbużański Park Krajobrazowy

SPOTKALIŚMY SIĘ Z PRZYRODĄ!
– FINAŁ KONKURSU W NPK
Jesienne słońce powitało laureatów XII edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”. Na polanie przy
wiacie edukacyjnej w miejscowości Garnek zgromadzili
się młodzi miłośnicy przyrody, ich szkolni opiekunowie
oraz znamienici goście.
Swoja obecnością zaszczycili nas między innymi pan
Władysław Krysik – Dyrektor Wydziału Edukacji Ekologicznej i Ochrony PrzyrodyWFOŚiGW w Warszawie,
pani Mirosława Płocka – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach, pani Longina Oleszczuk
– Z-ca Burmistrza Gminy Kosów Lacki, pan Krzysztof
Młyński – Wójt Gminy Ceranów, przedstawiciele Nadleśnictwa Łochów i Nadleśnictwa Sokołów Podlaski.
Gości powitali Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – pan Sylwester Chołast oraz Kierownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – pani Ewa Sychut-Czapla.

Laureaci konkursu

Integracja przy ognisku

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie wartości przyrodniczych i kulturowych Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego doceniono poprzez bardzo atrakcyjne nagrody – aparaty fotograficzne, sprzęt turystyczny, lornetki
oraz ciekawe książki i pięknie wydane albumy przyrodnicze. Nagrody otrzymali także opiekunowie laureatów, dla
szkół ufundowano lunety obserwacyjne i plansze edukacyjne, by uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy dla wszystkich
uczniów.

fot. archiwum MZPK

Zwcięzcy konkursu
Nagrodzeni „przyrodnicy”
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Konkurs jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem – otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych prac w czterech
kategoriach wiekowych.
Najmłodsi (klasy I-IV) wykonywali prace plastyczne na jeden z wybranych tematów:
1. „W co się stroją drzewa?”
2. „Mali i duzi mieszkańcy drzew”
Zmysł obserwacji i staranność wykonania prac zrobiły na nas duże wrażenie. Laureatami I kategorii zostali:
Miejsce

Laureat

Opiekun

Szkoła

I

Dominika Kalbarczyk

Beata Końsko

SP w Grygrowie

II

Mateusz Kowalczyk

Zofia Kowalczyk

SP w Kołodziążu

III

Oliwia Ślędak

Wioletta Stawiczna

SP w Ostrówku Węgrowskim

wyróżnienie

Mateusz Subda

Krystyna Tomasik

SP w Sadownem

wyróżnienie

Magdalena Kocon

Beata Końsko

SP w Grygrowie

wyróżnienie

Marta Chmiel

Małgorzata Gęsina

SP w Sabniach

W drugiej kategorii uczniowie klas V-VI tworzyli albumy zawierające zdjęcia, mapy i ciekawe opisy związane
z wybranym tematem spośród:
1) „Głowa do góry! – czyli co można zaobserwować w koronach drzew”
2) „Patrz pod nogi! – czyli skarby leśnego runa”
Efekty pracy pokazały duży wkład pracy i umiejętność wnikliwej analizy autorów. Laureatami kategorii II zostali:
Miejsce

Laureat

Opiekun

Szkoła

I

Tomasz Jóźwik

Krystyna Tomasik

SP w Sadownem

II

Joanna Lempek

Agata Wasilczuk

SP w Drażniewie

III

Julia Stasiuk

Jadwiga Szymańska

SP w Sterdyni

wyróżnienie

Alicja Pióro

Krystyna Dołowy

SP nr 3 w Łochowie

wyróżnienie

Patrycja Jachna

Katarzyna Białousz

SP Stoczek

wyróżnienie

Beata Cieciera

Agata Wasilczuk

SP w Drażniewie

W kategorii III konkurowały prace projektowe wykonane przez uczniów gimnazjów. Uczestnicy pracowali w parach
opracowując konkretne obserwacje, formułując hipotezy i wnioski związane z tematami:
1) „Ogródki wiejskie – tradycja i przyszłość”
2) ,,Kultura i tradycja nadbużańskich wsi”
3) ,,Pomysł jest prosty – przesłuchaj porosty”
Najbardziej przemyślanymi opracowaniami mogą pochwalić się laureaci:
Miejsce
I
II
III
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Laureat
Anna Rudaś
Milena Sińczuk
Alicja Makowiecka
Joanna Sińczuk
Paulina Jeger
Angelika Kluczewska
Ewelina Krzyżewska
Daniel Księżak
Anna Marczyńska
Ewelina Strąk
Klaudia Racka
Ewelina Baranowska

Opiekun

Szkoła

Jadwiga Szymańska

Gimnazjum w Sterdyni

Jadwiga Szymańska

Gimnazjum w Sterdyni

Magdalena Piesio

Gimnazjum w Łochowie

Magdalena Piesio

Gimnazjum w Łochowie

Magdalena Piesio

Gimnazjum w Łochowie

Joanna Bańska-Dzięcioł

Gimnazjum w Gwizdałach

Po uroczystym wręczeniu nagród wszyscy mieli możliwość integracji przy ognisku i kiełbaskach. Dziękujemy serdecznie fundatorom poczęstunku – Marii Szajko i Krzysztofowi Szajko – Zakładom Mięsnym w Sterdyni, Piekarni
Robson z Łochowa i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Kosowa Lackiego.
Serdecznie polecamy korzystanie z atrakcji i wrażeń, jakie oferują nam własne spotkania z przyrodą, a w przyszłym
roku zapraszamy do wyrażenia tych przeżyć w kolejnych zmaganiach konkursowych!
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WIELKIE SPRZĄTANIE LASÓW
NA TERENIE MZPK
P

od koniec lata tego roku rozpoczęliśmy wielkie sprzątanie na terenie parków krajobrazowych wchodzących
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu w dniu
18 sierpnia 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Zespołem
Parków Krajobrazowych i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Porozumienie to jest jednym
z członów programu „Czyste lasy na Mazowszu”, który
od maja 2010 r. realizowany jest w województwie mazowieckim przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Sprzątanie lasów

fot. archiwum MZPK

Porządkowanie MZPK
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Wielkie sprzątanie
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Zawarcie porozumienia
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Wodnej. Na mocy tego dokumentu na terenie naszego zespołu parków osadzeni z warszawskich zakładów karnych
sprzątają lasy. Z jednej strony jest to niezwykle istotny element resocjalizacji, który w znaczący sposób może wpłynąć na powrót osadzonych do normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie, z drugiej zaś strony pozwala to na lepsze
utrzymanie otaczających nas lasów w czystości. Aktualnie
akcja prowadzona jest na ternie czterech naszych parków:
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Kozienickiego
Parku Krajobrazowego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Warto dodać, że w tego rodzaju przedsięwzięciu niezwykle
ważny jest udział lokalnego społeczeństwa oraz urzędów
gmin i sołtysów. Mieszkańcy nierzadko posiadają wiedzę
na temat lokalizacji dzikich wysypisk i terenów najbardziej
zanieczyszczonych, sołtysi pozwalają przeprowadzić akcję
w sposób kontrolowany, informując społeczeństwo o tym,
że takie prace są realizowane w okolicy ich domów, a gminy
nierzadko służą swoją pomocą przy utylizacji nieczystości.
Do dnia dzisiejszego na terenie wszystkich parków pracowało dwudziestu pięciu osadzonych, którzy w Chojnowskim Parku zebrali ponad czternaście kontenerów śmieci,
w Kozienickim Parku około 5 kontenerów, w Mazowieckim Parku przeszło osiemnaście kontenerów, a w Nadbużańskim Parku około piętnastu kontenerów nieczystości.
Tak duża ilość zebranych śmieci jednoznacznie wskazuje
na znaczący problem związany z zanieczyszczeniem otaczających nas lasów. Warto dodać, że sprzątanie często
odbywało się w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo, takich jak rezerwaty przyrody, np. „Świder”, „Jegiel”,
„Pilawski Grąd”, „Skarpa Oborska” oraz obszary NATURA 2000: „Bagno Całowanie”, „Celestynowskie Bagno”.
Ze względu na zbliżającą się jesień powoli kończymy tegoroczną akcję sprzątania, aby na wiosnę przyszłego roku
ponownie zadbać o czystość naszych lasów. W związku
z powyższych prosimy wszystkich o przekazywanie nam
informacji na temat zauważonych nieczystości na terenie
naszych parków, abyśmy mogli w optymalny sposób pokierować przyszłoroczną akcją.
Marcin Fuzowski

Odgadnij gatunki ptaków.
W pionie wpisz nazwy
ptaków które odlatują na
zimę z Polski, a w poziomie
te które zimują w kraju.
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Jaka roślina ma takie owoce: 1. Jarzębina, 2. Róża, 3. Konwalia.
Zaznacz ptaki, które odlatują z Polski: żuraw, skowronek (drugi i piąty).
Jakie zwierzę znajduje się w logo KPK: jeleń.
Krzyżówka 1 – KOLOROWE LIŚCIE JESIENI
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Zabytki i kultura Mazowsza

Pomnik, kolumna upamiętniająca narodziny króla Zygmunta Starego w Kozienicach w 1467 r.

Para

królewska Elżbieta i Kazimierz Jagiellończyk
schronili się w Kozienicach w 1466 r. przed tzw. morowym powietrzem. Tutaj 1 stycznia 1467 roku przyszedł na
świat późniejszy król Zygmunt I zwany Starym. Królewskie narodziny upamiętniono stawiając ok. 1527 roku kamienny słup z płytami, z których jedna przedstawia króla
klęczącego przed krucyfiksem. Pomnik został odrestauro-

Fot. archiwum MZPK

wany jeszcze w 1702 roku przez księcia Hieronima Lubomirskiego, do dziś stoi w tym samym miejscu, w parku
zespołu pałacowego w Kozienicach.
Jest to najstarszy świecki pomnik w Polsce, postawiony o ponad 100 lat wcześniej niż kolumna króla Zygmunta
w Warszawie.
Jolanta Tabor

Fot. S. Wąsik

Pomniki przyrody Mazowsza

P

omnik przyrody Zygmunt August rośnie na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
w najstarszym z tutejszych rezerwatów przyrody
„Zagożdżon”. Jest to dąb szypułkowy o obwodzie
5,30 m, pierśnicy 102 cm i wysokości 28 m. Jego

wiek szacuje się na ok. 230 lat. Ten pomnikowy dąb
jest wyjątkowy ze względu na imponujący, potężny
i strzelisty pień. Nazwany na cześć króla Zygmunta
Augusta, który przyczynił się do powstania Kozienic
i rozwoju regionu.
Beata Waluś

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

