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MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY
im. Czes∏awa ¸aszka
Utworzony zosta∏ na prze∏omie 1986 i 1987 roku. W styczniu 2001 r.
otrzyma∏ imi´ Czes∏awa ¸aszka. Le˝y na terenie dzielnic Warszawy: Weso∏a, Wawer oraz gmin: Wiàzowna, Celestynów, Ko∏biel, Sobienie Jeziory, Osieck, Józefów, Otwock, Karczew i Pilawa. Powierzchnia Parku
wynosi 15 710 ha, a otuliny 7 992 ha.
Jest to park o charakterze leÊnym z przewagà lasów sosnowych. Niezwykle ciekawe, choç rzadsze w Parku sà bory bagienne, porastajàce torfowiskowe obni˝enia pomi´dzy wydmami.
Flor´ MPK reprezentujà liczne gatunki obj´te zarówno ochronà Êcis∏à, jak i cz´Êciowà. Ponadto teren MPK stanowi wa˝nà ostoj´ dla wielu
zwierzàt. Pe∏ni on rol´ w czasie ich w´drówek. Ptasi Êwiat jest reprezentowany przez ok. 200 gatunków.
Na obszarze Parku powo∏ano 9 rezerwatów przyrody.

CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Utworzony zosta∏ 7 czerwca 1993 roku celem zachowania kompleksu
Lasów Chojnowskich o charakterze zbli˝onym do naturalnego oraz doliny rzeki Jeziorki. Park obejmuje powierzchni´ 6796 ha, a otulina
4727 ha, zlokalizowany jest na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Pra˝mów, Tarczyn.
Wyst´pujà tutaj zespo∏y borów mieszanych i Êwie˝ych, gràdów i lasów ∏´gowych. AtrakcyjnoÊç ChPK podkreÊlajà liczne zabytki kultury szlacheckiej
osiemnasto i dziewietnastowiecznej w postaci XVIII i XIX wiecznych pa∏aców i dworków oraz pamiàtki z okresu powstania styczniowego i wojen.
Na terenie Parku utworzono 11 rezerwatów przyrody.
Chojnowski i Mazowiecki Park Krajobrazowy razem z Kampinoskim
Parkiem Narodowym tworzà wokó∏ Warszawy tzw. „Zielony PierÊcieƒ”,
dostarczajàcy aglomeracji Êwie˝ego powietrza i terenów do rekreacji.
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Zarzàd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego
i Brudzeƒskiego posiada w∏asny, dobrze wyposa˝ony OÊrodek Edukacyjny z placówkà terenowà o nazwie Baza „Torfy”. Jej po∏o˝enie na skraju rezerwatu przyrody „Na Torfach”, daje wiele mo˝liwoÊci prowadzenia
atrakcyjnych zaj´ç terenowych.

Baza „Torfy”, ul. Torfy 2, 05-480 Karczew
terminy zaj´ç po uzgodnieniu telefonicznym
(0*22) 779 26 94, w. 103
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„WÂRÓD BORÓW”
Âcie˝ka zarówno dla rowerzystów jak i piechurów, turystów indywidualnych bàdê zorganizowanych grup.
D∏ugoÊç trasy:
Czas przejazdu rowerem:

Dost´pnoÊç:
Wiek uczestników:
Dojazd i powrót:

12,4 km
oko∏o 2 godzin, uwzgl´dniajàc postoje
na punktach dydaktycznych nale˝y
doliczyç jeszcze ok. 1,2 godziny.
od póênej wiosny do jesieni
od VI klasy S. P.
PKP Âródborów, prywatne linie
autobusowe

Punkty edukacyjne:
1. ÂRÓDBORÓW
Do stacji Âródborów mo˝emy dogodnie dojechaç kolejà, rozk∏ad jazdy pociàgów znajdziemy na stacjach lub stronie internetowej PKP. Oddalajàc si´ od stacji pó∏nocnà stronà torów w kierunku zachodnim, mijamy pensjonat „Âródborowianka”, który jak wi´kszoÊç przedwojennych
otwockich pensjonatów, by∏ w∏asnoÊcià ˝ydowskà. Powsta∏ na poczàtku
lat trzydziestych i sta∏ si´ miejscem letniego wypoczynku ˝ydowskiej elity. Przyje˝d˝ali tu pisarze (bywa∏ m. in. Julian Tuwim), aktorzy, Êpiewacy operowi. Jak wspominajà starsi bywalcy „Âródborowianki”, w piwnicach mieÊci∏o si´ kasyno. Pod koniec wojny stacjonowa∏y tu oddzia∏y armii radzieckiej, a po wojnie w „Âródborowiance” znajdowa∏ si´ dom
dziecka dla ˝ydowskich sierot. W 1964 r. w∏aÊciciele sprzedali oÊrodek
Towarzystwu Spo∏eczno-Kulturalnemu ˚ydów w Polsce, z zastrze˝eniem, ˝e musi si´ tu mieÊciç pensjonat ˝ydowski. Tak te˝ si´ sta∏o. W tej
chwili „Âródborowianka” jest jedynym w kraju oÊrodkiem wypoczynkowym liczàcego ok. 2000 osób Stowarzyszenia ˚ydów Polskich.
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Poruszajàc si´ dalej natkniemy si´ na szlak rowerowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajobrazowego o nazwie „Otwocki szlak okr´˝ny”,
(R-2) prowadzàcy ze stacji Âródborów przez Mlàdz, Âwider, Karczew na
powrót do Otwocka i Âródborowa. Jego d∏ugoÊç to 36 km, znaki niebieskie.
2. BORY
Borem nazywamy zbiorowisko leÊne z przewagà gatunków iglastych, rosnàce z regu∏y na kwaÊnych, ubogich glebach. Mijajàc ostatnie
zabudowania zag∏´biamy si´ w bór sosnowy z udzia∏em kwasolubnych
roÊlin runa tzw. acydofitów, takich jak: borówka czernica, wrzos, siódmaczek leÊny, mech rokietnik. Na najubo˝szych wydmowych piaskach
roÊnie bór suchy, ze s∏abo wykszta∏conà warstwà zielnà runa oraz
zwartà warstwà przyziemnà, z∏o˝onà z porostów, g∏ównie z licznych gatunków chronionych chrobotków, p∏ucnicy islandzkiej oraz mchów: rokietnika pospolitego i wid∏oz´bu miotlastego. W zag∏´bieniach terenu
natkniemy si´ na bór bagienny na glebach torfowych, z borówkà bagiennà (∏ochynià) i bagnem zwyczajnym.
3. SOSNA
(Pinus silvestris) – nieod∏àczny element mazowieckiego krajobrazu.
Za m∏odu posiada sto˝kowaty pokrój z konarami ustawionymi w okó∏ki,
w starszym wieku wykszta∏ca wyraêny pieƒ z ma∏à zaokràglonà koronà.
Jej ig∏y zebrane sà po 2 w p´czku i majà d∏ugoÊç od 3 do 7 cm. Sosna pospolita jest gatunkiem o ma∏ych wymaganiach siedliskowych, odpornym
na mrozy oraz ma∏o wra˝liwym na susz´. Jest Êwiat∏olubna i wra˝liwa na
zanieczyszczenia powietrza. Mo˝e zajmowaç siedliska skrajnie suche,
piaszczyste, ubogie w sk∏adniki od˝ywcze. Swym zasi´giem obejmuje rozleg∏e obszary Êrodkowej i pó∏nocnej Europy, Azji Mniejszej i Syberii.
Co roku soÊnie przybywa jeden okó∏ek ga∏´zi, dzi´ki czemu bez trudu policzyç mo˝emy wiek m∏odszych drzew. Pami´tajmy, aby do obliczonego wieku dodaç 1 rok – ten, w którym z nasiona staje si´ drzewem.
4. SUKCESJA
Przemierzajàc Êródwydmowe zag∏´bienia, zaobserwowaç mo˝emy
torfowiska b´dàce istotnymi uk∏adami ekologicznymi, miejscem akumu-
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lacji torfu. Sà to tereny stale podmok∏e, o pod∏o˝u trudno przepuszczalnym, pokryte zbiorowiskami roÊlin bagiennych i bagienno-∏àkowych.
Ze wzgl´du na genez´, charakter zbiorowiska roÊlinnego i w∏aÊciwoÊci torfu wyró˝niamy:
- torfowiska niskie (∏àkowe) – najpospolitsze, wykszta∏cajà si´ w obr´bie
dolin rzek o s∏abym nurcie, ˝yzne i bogate florystycznie zbiorowiska
szuwarowe (trzcina, sitowie) lub darniowe (mchy, turzyce);
- torfowiska wysokie (mszary) – powstajàce w bezodp∏ywowych zag∏´bieniach terenu, silnie kwaÊne, ubogie w substancje od˝ywcze, a co za tym
idzie ubogie florystycznie (mchy, turzyce, roÊlinnoÊç owado˝erna);
- torfowiska przejÊciowe – typ poÊredni mi´dzy torfowiskiem niskim
a wysokim lub stadium rozwojowe torfowiska wysokiego.
Posiadajà one wbrew pozorom bardzo z∏o˝onà struktur´,
a co za tym idzie nieprzeci´tne
walory dla nauki, stanowià te˝
wa˝ny element krajobrazu lasów naszej strefy geograficznej. Magazynujà znaczne iloÊci
wody (przekracza ona dziesiàtki razy ci´˝ar nagromadzonych
torfów), zawierajà czytelne
wiadomoÊci o ekologicznej
i w∏asnej historii, a tak˝e krajobrazu, w którym poszczególne
torfowiska zosta∏y usytuowane.
Zmiany ró˝norodnoÊci biologicznej chronionych obszarów majà Êcis∏y zwiàzek z sukcesjà roÊlinnoÊci drzewiastej i krzewiastej na torfowiskach. W tym przypadku sukcesja jest skutkiem zmian stosunków wodnych i spowodowanego przez melioracje obni˝enia poziomu wód powierzchniowych oraz gruntowych, przyÊpieszenia zarastania torfowisk
wskutek uwalniania substancji od˝ywczych z murszejàcych torfów, niekorzystnych zmian jakoÊci wód. Wszystkie te zmiany pociàgajà za sobà
wypieranie z torfowisk typowych gatunków o wàskiej specjalizacji, cz´sto rzadkich i zagro˝onych. Ich miejsce zajmuje roÊlinnoÊç o szerokich
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mo˝liwoÊciach przystosowawczych, niewra˝liwa na zmiany warunków
Êrodowiska. Sà to g∏ównie brzozy brodawkowata i omszona, olsza czarna, kruszyna pospolita, sosna pospolita i wierzby szerokolistne. W tym
miejscu mo˝emy spróbowaç rozpoznaç kilka gatunków roÊlin Pogorzelskiego Mszaru (nerecznica krótkoostna, orlica pospolita, wid∏ak goêdzisty,
gruszyczka jednostronna, konwalijka dwulistna, mchy torfowce). W pobli˝u zachowa∏ si´ nasyp kolejki wàskotorowej funkcjonujàcej na prze∏omie XIX i XX w. od Âródborowa do folwarku ˚arynów w Âwierku.
5. WYDMA
Wzniesienia mijane po drodze zbudowane sà z piasków drobnoziarnistych – ziaren o wielkoÊci (0,125-0,25mm), które znalaz∏y si´ tutaj na skutek dzia∏alnoÊci eolicznej (przyniesione przez wiatr). Szacuje si´, ˝e powsta∏y one ju˝ 11 tysi´cy lat temu. Piaszczyste wydmy Êródlàdowe, tworzàce niekiedy ∏aƒcuchy si´gajàce nawet 20 metrów wysokoÊci porastajà bory
chrobotkowe z wrzosem pospolitym, kostrzewà owczà, turzycà wrzosowiskowà czy szczotlichà siwà. Warstwa mszysta jest tu dobrze rozwini´ta z charakterystycznym bogactwem porostów – szczególnie chrobotków i p∏ucnicy
islandzkiej. Te rzadkie siedliska zajmujà mniej ni˝ 1% powierzchni MPK.
W tym miejscu Êcie˝ka edukacyjna ∏àczy si´ ze szlakiem PTTK „Warszawska Obwodnica Turystyczna” biegnàcym z Góry Kalwarii przez
Glinki, Otwock Wielki, Janów, Jezioro Czarne, Dàbrowiecka Góra,
Oko∏y, Pogorzel Warszawska, Otwock Jab∏onna, Otwock Meran,
Otwock Mlàdz, Bia∏ek, Wiàzowna, Zielony ¸ug, Warszawa CZD, Barciucha, Kamieƒ Pi∏sudskiego do Warszawy Rembertów ¸àczna d∏ugoÊç
szlaku 54,3 km, znaki czerwone.
6. POGORZELSKA STRUGA
Jest malowniczym strumieniem wijàcym si´ przez ∏´gi, bory mieszane
i wilgotne ∏àki, które stanowià miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków Êpiewajàcych, miejsce rozrodu p∏azów i ˝erowisko nietoperzy. Swój
poczàtek bierze w okolicach wsi Dyzin a jej wody sà na tyle czyste, aby
móg∏ wyst´powaç w nich rak szlachetny. Jest on najwi´kszym przedstawicielem ˝yjàcych w Polsce raków. Dorasta do 25 cm d∏ugoÊci i jest d∏ugowieczny – ˝yje ponad 25 lat. Jego pancerz ma z regu∏y barw´ ciemnobru-
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natnà i czarnà, ale bywajà równie˝ b∏´kitne, natomiast spodnia strona jest
koloru czerwonego. Okres godowy, zaczyna si´ na prze∏omie wrzeÊnia
i paêdziernika. Nast´pnie samice opiekujà si´ jajeczkami, które przyklejajà pod odw∏okiem, specjalnà nicià, produkowanà w ich gruczo∏ach cementowych. Po wykluciu si´ ma∏ych raczków opiekujà si´ nimi przez ok. 8 miesi´cy, to znaczy a˝ do pierwszej zmiany „ciasnego” pancerza, który nie roÊnie wraz z cia∏em raka, jest to tzw. linienie. Do tego czasu nie rozstajà si´
z nimi ani na chwil´. W okresie po linieniu, rak jest bezbronny przez okres
oko∏o 10 dni, kiedy jego „nowy” pancerz jest mi´kki i podatny na ataki ryb.
˚ywià si´ przede wszystkim pokarmem roÊlinnym, czasem poszukujà
drobnych zwierzàt np. ma∏˝, larw owadów wodnych, nie gardzà Êni´tymi
rybami. Jako ciekawostk´ mo˝na dodaç, ˝e raki jako jedne z nielicznych
zwierzàt, potrafià samoistnie odrzuciç cz´Êç swego cia∏a w momencie zagro˝enia. Zjawisko takie nazywamy autotomià. Odrzucona cz´Êç odrasta
u m∏odych raków w ciàgu kilku miesi´cy, a u starszych w ciàgu paru lat.
7. POMNIK ˚O¸NIERZY AK
Akcje kolejowe na tej linni przeprowadza∏y oddzia∏y dyspozycyjne
Komendy Okr´gu Warszawskiego
AK (w których mogli braç udzia∏ okoliczni mieszkaƒcy zwiàzani z konspiracjà) m. in. dowodzone przez por. cc
Józefa Czum´ „Skrytego”. Dalej
szlak biegnie czerwonà drogà, której
nazwa zwiàzana jest z charakterystycznym kolorem nawierzchni zbudowanej z czerwonych cegie∏ w okresie II wojny Êwiatowej.
8. ETAPY ˚YCIA LASU
Poruszajàc si´ „Czerwonà drogà” mijamy ró˝nowiekowe drzewostany.
Na krótkim odcinku Êcie˝ki dydaktycznej mo˝na przeÊledziç kolejne fazy
rozwojowe drzewostanu – od uprawy leÊnej, przez m∏odnik, tyczkowin´,
dràgowin´, do drzewostanu dojrza∏ego. Fazy te zwiàzane sà z wiekiem

9

„WÊród borów”

drzewostanu i mogà nast´powaç wczeÊniej lub póêniej, zale˝nie od siedliska, budowy drzewostanu i jego sk∏adu gatunkowego. Mo˝na zaobserwowaç, jak z wiekiem zmienia si´ struktura lasu i zwarcie drzew, jak tworzà
si´ poszczególne warstwy lasu: korony drzew, podszyt i runo. Du˝y wp∏yw
na kszta∏towanie drzewostanu w ró˝nych fazach rozwojowych mo˝e mieç
prowadzona przez leÊników gospodarka leÊna. Zabiegi piel´gnacyjne wyprzedzajà niektóre nieuniknione procesy naturalne; np. wydzielanie si´
(usychanie) s∏abszych drzew uprzedza si´ przez ich wyci´cie. W pobli˝u
znajduje si´ kolonia Oko∏y, dawny dwór i folwark. Przy skrzy˝owaniu szlaku czerwonego i zielonego zachowa∏ si´ zdzicza∏y park dworski.
9. SOSNA BANKSA (Pinus banksiana)
Pomimo, ˝e nie jest naszà rodzimà sosnà spotykamy jà czasem w naszych lasach, sadzona by∏a w Polsce
w drodze eksperymentu. Jej ojczyznà
jest centralna Kanada, porasta równie˝
w niewielkim stopniu pó∏nocno-wschodnie
obszary Stanów Zjednoczonych, gdzie dorasta do 20 m wysokoÊci, u nas jest znacznie mniejsza i przyjmuje nieregularny pokrój. Jest gatunkiem Êwiat∏olubnym, odpornym na
mrozy, zasiedlajàcym ubogie i piaszczyste gleby. RoÊnie bardzo wolno.
Ig∏y zebrane w p´czku po dwie, bardzo krótkie, 2,5-3,3 cm, sztywne,
ciemnozielone. Charakterystyczne sà szyszki d∏ugoÊci 3-5 cm, spiczaste
przy wierzcho∏ku i zakrzywione. Dojrzewajà w ciàgu 2 lat od zapylenia
i zaraz potem uwalniajà nasiona lub pozostajà na ga∏´ziach przez lata,
otwierajàc si´ dopiero pod wp∏ywem wysokiej temperatury towarzyszàcej po˝arom. W ten sposób na czarnej, u˝yênionej popio∏ami glebie mo˝e wyrosnàç nowe pokolenie lasu.
10. FORTYFIKACJE
Spróbujmy wyobraziç sobie wyglàd tego miejsca w 1941 roku. Szczytu góry nie porastajà ˝adne drzewa, z ziemi wystajà jedynie dwie masywne, ˝elbetonowe budowle górujàce nad okolicà. To fragment niemieckich umocnieƒ tzw. Brückenkopf Warschau, PrzedmoÊcia Warszawa.
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Zaraz przy drodze znajduje si´ 600 m3 litego betonu
– niemiecki schron obserwacyjny (dla obserwatora
artylerii) typu 120a, o wymiarach 14 x 11,5 m. Wewnàtrz na poczàtku znajduje si´ przedsionek, tu˝
Schron typ 120a (fot. Micha∏ Pawlak)
za nim jest Êluza przeciwgazowa. Z niej mo˝na przejÊç albo do strzelnicy flankujàcej wejÊcie, albo
do wn´trza schronu. Po stronie lewej mijamy pokój oficerów, na wprost
mamy ówczesny pokój map, a dalej pomieszczenie z zachowanà trzydziestotonowà ˝elaznà kopu∏à, w której kiedyÊ znajdowa∏y si´ peryskopy.
Niedaleko znajduje
si´ drugi obiekt. Wed∏ug
nomenklatury jest to
schron bojowy dla ci´˝kiego karabinu maszynowego, typu 514, o wymiarach 9 x 10 m, gruboÊci
˝elbetowych Êcian i stropu dochoSchron typ 514 (fot. Micha∏ Pawlak)
dzàcych
do 2 m. Podobnie jak w poprzednim, zaraz za
przedsionkiem znajdowa∏a si´ Êluza przeciwgazowa, za nià pomieszczenie dla
za∏ogi, pomieszczenie obserwacyjne
i dalej bojowe. Izba bojowa oddzielona jest od otoczenia osiemnastotonowà ˝elaznà p∏ytà.
11. SOSNA WEJMUTKA
Podobnie jak sosna banksa nie
jest naszym rodzimym gatunkiem.
Do Europy sprowadzona zosta∏a
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w XVII wieku, roÊnie tu wolniej i osiàga 25-30 m. Jej ojczyznà jest
wschodnia cz´Êç Ameryki Pó∏nocnej gdzie porasta niziny i ni˝sze partie gór o ch∏odnym i wilgotnym klimacie. Tam te˝ roÊnie szybko osiàgajàc 60 m wysokoÊci. Jej ga∏´zie sà rozpostarte poziomo z wierzcho∏kami wznoszàcymi si´ zazwyczaj ∏ukowato ku górze. Jest sosnà pi´cioigielnà, to znaczy, ˝e ig∏y ustawione sà po 5 w p´dzelkowatych
p´czkach na krótkop´dach. Majà 6-12 cm d∏ugoÊci, sà mi´kkie i cienkie, jasnozielone lub niebieskawozielone, po stronie wewn´trznej
z bia∏ymi, pod∏u˝nymi paskami. Szyszki zwisajàce, smuk∏e, walcowate, o d∏ugoÊci 10-20 cm, jasnobràzowe, dojrzewajàce jesienià drugiego roku. Preferuje Êwie˝e gleby, ma jednak niewielkie wymagania pokarmowe, niewra˝liwa na mrozy. Lubi stanowiska nas∏onecznione,
toleruje jednak delikatne ocienienie. Bardzo cz´sto jest atakowana
przez rdz´ wejmutkowo-porzeczkowà. Objawem choroby jest p´kanie kory, z której wycieka ˝ywica.
12. OLS
Jeden z najbardziej niedost´pnych i nieprzyjaznych dla cz∏owieka typów lasu. Olsy porastajà tereny z wysokim poziomem wód
gruntowych, o utrudnionym odp∏ywie. Miejsca takie sà przez ca∏y
rok silnie wilgotne, a okresowo ca∏kowicie dno lasu znajduje si´ pod
wodà. Na skutek wiosennego podtapiania olsy majà charakterystycznà „k´pkowo-dolinkowà” budow´. Drzewostan olsów budowany jest prawie wy∏àcznie przez olsz´ czarnà, rzadziej z domieszkà jesionu, Êwierka czy brzozy. WÊród krzewów sà mi´dzy innymi kruszyna pospolita, czeremcha zwyczajna, porzeczka czarna kilka gatunków wierzb. Po pniach i ga∏´ziach pnà si´ nierzadko ∏odygi chmielu
zwyczajnego. Wi´kszoÊç ludzi zna chmiel z upraw na bardzo wysokich, cienkich tyczkach i kojarzy z wyrobem piwa. Ma∏o kto wie, ˝e
pierwotnie chmiel wyst´powa∏ jedynie w podmok∏ych lasach. Oplecione chmielem olchowe pnie drzew stanowià dla drobnych ptaków
Êpiewajàcych doskona∏à kryjówk´ i dobre miejsce na gniazdo. Mo˝emy tu spotkaç ró˝ne roÊliny i zwierz´ta np. dziki, sarny i ∏osie, co
w po∏àczeniu z malowniczà i nieco tajemniczà scenerià, nadaje tym
lasom swoisty urok.
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13. NIETOPERZE
Nietoperze sà oryginalnà, a przy tym ma∏o znanà grupà zwierzàt. Sà
jedynymi ssakami zdolnymi do aktywnego lotu, co w po∏àczeniu z jak
osobliwà biologià sprawi∏o, ˝e wy∏oni∏a si´ swoista dziedzina wiedzy –
chiropterologia traktujàca wy∏àcznie o nich,. Nazwa ta pochodzi od ∏aciƒskiej nazwy rz´du – Chiroptera (co oznacza „r´koskrzyd∏e”). ZdolnoÊç aktywnego lotu, zawdzi´czajà temu, ˝e ich koƒczyny przednie sà przekszta∏cone w skrzyd∏a.
B∏ona lotna jest rozpi´ta na wyd∏u˝onych koÊciach przedramienia, d∏oni i palców,
a nawet nóg i ogona.
Posiadajà nadzwyczaj
dobrze
rozwini´ty zmys∏
s∏uchu. W orientacji przestrzennej
pos∏ugujà si´ rodzajem echolokacji.
Zamieszkujà wszystkie kontynenty, prócz Antarktydy. ˚yjàce w strefie klimatu umiarkowanego zapadajà w sen zimowy bàdê w´drujà na po∏udnie. W Polsce ˝yje ok. 20 gatunków tych
ssaków. Podczas prowadzonych badaƒ na terenie MPK stwierdzono
obecnoÊç 9 gatunków nietoperzy: nocek du˝y, nocek wàsatek, nocek rudy, mroczek póêny, karlik wi´kszy, borowiec wielki, gacek
brunatny, gacek szary, mopek.
Nietoperze sà zwierz´tami nocnymi, chwytajàcymi bardzo ma∏e
ofiary, tote˝ musia∏y wykszta∏ciç sposób orientowania si´, zast´pujàcy
im s∏aby (w porównaniu z ludzkim czy ptasim) wzrok. Sposobem tym
okaza∏a si´ echolokacja. Nietoperze emitujà bardzo wysokie, zwykle
nies∏yszalne dla cz∏owieka, dêwi´ki (tzw. ultra dêwi´ki – o cz´stotliwoÊci powy˝ej 20 kHz). Dêwi´ki te odbijajà si´ od przeszkód i ofiar a nast´pnie wracajà do uszu nietoperza. Na ich podstawie zwierz´ potrafi
rozpoznaç odleg∏oÊç, kszta∏t, wielkoÊç, a niekiedy równie˝ faktur´
obiektu, nawet w ca∏kowitej ciemnoÊci.
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Najwa˝niejszym zadaniem dzia∏aƒ
ochronnych jest zabezpieczenie podziemnych kryjówek nietoperzy przed niekontrolowanà penetracjà ludzkà. Np.
niektóre bunkry czy piwnice mo˝na zabezpieczaç poprzez zwyk∏e zamkni´cie
na k∏ódk´. W podziemiach mo˝na budowaç dodatkowe schronienia dla hibernujàcych zwierzàt, np. mury z ceg∏y dziurawki lub umieszczaç ró˝ne przedmioty
imitujàce naturalne szczeliny.
Od kilku lat na terenie naszych parków, w ramach czynnej ochrony, prowadzone sà badania nietoperzy. W monokulturach sosnowych rozwieszono ponad 200
specjalnych skrzynek, które s∏u˝à nietoperzom jako schronienie w okresie letnim.
Trasa koƒczy si´ przy Bazie „Torfy”.
Stàd Êcie˝kà edukacyjnà, „¸ab´dzim szlakiem”, dotrzemy do punktu widokowego przy rezerwacie „Na Torfach”.
Szlakiem rowerowym ˝ó∏tym przyrodniczej Êcie˝ki edukacyjnej
„Przez lasy Celestynowsko – Otwockie” mo˝emy dotrzeç do Celestynowa. Niebieskie znaki szlaku rowerowego zaprowadzà nas do Âródborowa. Niebieskie – szlaku pieszego „Borów NadwiÊlaƒskich” do Garwolina przez Celestynów, Zabie˝ki i Osieck, bàdê w stron´ pó∏nocnà do
Otwocka i dalej nad rzekà Âwider do Glinianki. Znaki czarne piesze do
Otwocka i Âwidrów Wielkich, bàdê w drugà stron´ na powrót do fortyfikacji na Dàbrowieckiej Górze.

14

„SZLAKIEM WSI MAZOWIECKICH”
Âcie˝ka zarówno dla rowerzystów jak i wytrawnych turystów indywidualnych bàdê zorganizowanych grup.
D∏ugoÊç trasy:
Czas przejazdu rowerem:

Dost´pnoÊç:
Wiek uczestników:
Dojazd i powrót:

23,6 km
oko∏o 4 godzin, uwzgl´dniajàc postoje na
punktach dydaktycznych nale˝y doliczyç
jeszcze oko∏o godziny.
od póênej wiosny do jesieni
od VI klasy S. P.
Celestynów PKP, PKP Chrosna

Opis punktów:
1. CELESTYNÓW
Nazwa tej miejscowoÊci, z której rozpoczyna si´ trasa, pochodzi od
imienia córki Leopolda Polakiewicza. Od∏àczenie w 1873 roku istniejàcego ju˝ od 40 lat folwarku Radzin od dóbr ziemskich Glinki da∏o poczàtek tej miejscowoÊci. Pierwotnie stacja Celestynów przeznaczona by∏a dla doje˝d˝ajàcych do Ko∏bieli, jej budowa przyczyni∏a si´ do rozwoju tej letniskowej miejscowoÊci. Celestynów by∏ w czasie II wojny Êwiatowej miejscem wielu akcji zbrojnych, tu rozegra∏a si´ opisana przez
Aleksandra Kamiƒskiego w „Kamieniach na Szaniec” akcja odbicia 49
wi´êniów politycznych wiezionych do OÊwi´cimia.
2. WIEÂ LASEK – ZADRZEWIENIA ÂRÓDPOLNE
Zadrzewieniami nazywa si´ pojedyncze drzewa i krzewy, a tak˝e ich
zbiorowiska nie stanowiàce zbiorowisk leÊnych z zajmowanym przez nie
terenem i roÊlinnoÊcià nieleÊnà.
Zadrzewienia sà sojusznikami rolnika; dobre rolnictwo nie mo˝e si´
bez drzew obejÊç. Zadrzewienia Êródpolne ograniczajà ucieczk´ wody
15
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z gleby wskutek parowania na
rzecz przechwytywania wody
przez roÊliny, a co najwa˝niejsze zwi´kszenia
u˝ytecznego obiegu
wody w procesie
transpiracji. Drzewa
w pobli˝u upraw rolnych poprawiajà wi´c
gospodark´ wodnà roÊlin
uprawnych, co oczywiÊcie nie jest
bez wp∏ywu na plon. Rola mikroklimatyczna zadrzewieƒ przejawia w ich korzystnym oddzia∏ywaniu na mikroklimat pól i ∏àk poprzez: hamowanie pr´dkoÊci wiatru, ograniczenie
strat wody w skutek parowania co wp∏ywa na ∏agodzenie wysychania gleby latem, a zimà jej przemarzania, zwi´kszenie wilgotnoÊci powietrza
w warstwie przygruntowej (ograniczenie erozji wietrznej), ograniczenie
parowania i odp∏ywu wody w czasie suszy latem, zmniejszenie dobowych
amplitud temperatury powietrza, w tym cz´stoÊci wyst´powania przymrozków wiosnà, ograniczenie przemieszczania si´ z jednych pól na inne niepo˝àdanych zwiàzków chemicznych b´dàcych nast´pstwem stosowania nawozów mineralnych oraz pestycydów. Zadrzewienia wywierajà
niewàtpliwie wp∏yw na biocenozy pól, inny jednak na organizmy glebowe, a inny na ˝yjàce nad glebà. Zadrzewienia poprawiajà gospodark´
wodnà gleby, co ma szczególne znaczenie na obszarach o glebach lekkich, z niewielkà iloÊcià opadów atmosferycznych. Korzystny wp∏yw sàsiedztwa zadrzewieƒ na roÊliny mo˝e byç bezpoÊredni i poÊredni, przez
poprawienie warunków egzystencji organizmów glebowych. Z regu∏y
wi´cej bezkr´gowców glebowych wyst´puje na polach znajdujàcych si´
pod wp∏ywem wyraênie korzystnego oddzia∏ywania mikroklimatycznego
zadrzewienia. W miejscach takich liczniejsze sà tak˝e mikroorganizmy
glebowe, a wÊród nich grzyby i nicienie – paso˝yty stonki, która przecie˝
przepoczwarza si´ i zimuje w glebie. Znacznie wyraêniejszy jest wp∏yw
zadrzewieƒ na organizmy nadglebowe. Zadrzewienia sà miejscem rozrodu drapie˝nych i paso˝ytniczych owadów, w tym takich, które mogà
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zniszczyç do 80% jaj stonki. Drapie˝ne chrzàszcze z rodziny biegaczowatych i kusakowatych wyraênie licznej wyst´pujà na polach w sàsiedztwie zadrzewieƒ. Dotyczy to tak˝e wielu gatunków biedronek ˝ywiàcych
si´ mszycami, drapie˝nych muchówek z rodziny bzygowatych oraz takich owadów b∏onkoskrzyd∏ych b´dàcych paso˝ytami szkodników roÊlin
uprawnych, jak gàsieniczniki. Wiele gatunków muchówek i b∏onoskrzyd∏ych, a wÊród tych ostatnich dzikich pszczo∏owatych, które w zadrzewieniach znajdujà dobre
miejsca rozrodu, bierze
udzia∏ w zapylaniu roÊlin
uprawnych. Zadrzewienia dostarczajà miejsc
schronienia i gniazdowania dla p∏azów, ptaków i ssaków. Wi´kszoÊç
z nich zdobywa pokarm
na pobliskich polach.
Bywa te˝ odwrotnie.
Biegacz skórzasty
Warunkiem gnie˝d˝enia
si´ niektórych gatunków ptaków na polach, miedzach lub ∏àkach jest bliskie sàsiedztwo zadrzewienia. Do takich gatunków nale˝à np.: pliszka
˝ó∏ta, poklàskwa, ortolan, które, obierajà sobie zazwyczaj skraje zadrzewieƒ jako miejsca Êpiewu i obserwacji. Znacznie wi´cej gatunków ptaków wyprowadza swoje l´gi na brzegach lasów i zadrzewieƒ ni˝ te na terenach otwartych. Pola penetrujà w celu zdobycia pokarmu. Dotyczy to
zarówno ptaków owado˝ernych, jak i drapie˝nych. Zadrzewienia, szczególnie z obfitym podszyciem krzewów, takich jak g∏óg, bez czarny, tarnina i inne, nale˝à do najkorzystniejszych miejsc pobytów ptaków. Pasy
i k´py drzew sà tak˝e miejscami z których przenikajà na pola ssaki owado˝erne i drapie˝ne, takie jak nietoperze, ryjówki, ∏asice, je˝e. Zadrzewienia urozmaicajà monotonny krajobraz pól uprawnych, co jest szczególnie pozytywnie dostrzegane w terenie równinnym. Zadrzewienia, pasy oraz k´py drzew i krzewów uatrakcyjniajà krajobraz nie tylko mikroklimatycznie i biocenotycznie. Jeden hektar zadrzewieƒ produkuje rocznie ok. 10 ton tlenu. Drzewa i krzewy stanowià ochron´ przed spalina-
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mi i ha∏asem. Chronià tak˝e pasàce si´ zwierz´ta przed zimnymi wiatrami wiosnà a latem przed upa∏ami. Wielkie znaczenie ma tak˝e rola krajobrazowa i rekreacyjna zadrzewieƒ. Ta ostatnia ma szczególne znaczenie w rejonach o ma∏ej lesistoÊci i wp∏ywa korzystnie na rozwój turystyki, zach´ca ludzi z miast do wypoczynku na wsi.
3. POMNIKOWE D¢BY
Szczególnie dorodne i stare drzewa cz´sto chronimy w formie pomników przyrody. Cz´Êç z nich poddawana jest troskliwemu „leczeniu”. Z takich drzew wybiera si´ próchno, konserwuje odpowiednimi Êrodkami i zak∏ada „plomby”. Zabiegi takie sà na ogó∏ kosztowne. Za pomniki przyrody uznaje si´ zazwyczaj drzewa wyró˝niajàce si´ rozmiarami, wiekiem, indywidualnymi cechami, a tak˝e o szczególnej wartoÊci naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Nie ma chyba nikogo, kto by nie zna∏
d´bu; nawet dzieci potrafià
odró˝niç jego owoce –
˝o∏´dzie – od owoców
innych drzew. Warto
tylko pami´taç, ˝e naszymi krajowymi gatunkami sà: dàb szypu∏kowy, który ma
˝o∏´dzie na d∏ugich,
kilkucentymetrowych
szypu∏kach, i dàb bezszypu∏kowy, o znacznie krótszych szypu∏kach owoców i d∏u˝szych
ogonkach liÊci. LiÊcie obu
gatunków sà nieco skórzaste, o g∏´bokich, lecz ∏agodnie zaokràglonych zatokach. Oba te gatunki majà podobne w∏aÊciwoÊci lecznicze (przeciw-krwotoczne, dezynfekujàce).
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Zawsze bardzo wysoko ceniono w budownictwie i meblarstwie niezwykle
trwa∏e drewno d´bowe, co powodowa∏o, ˝e najpi´kniejsze dàbrowy gin´∏y
pod ciosami siekier. ˚o∏´dzi (przysmak dzików) u˝ywano na karm´ dla
Êwiƒ. Z ˝o∏´dzi tak˝e wyrabiano namiastk´ kawy, taƒszà od prawdziwej,
a przy tym doÊç po˝ywnà. Robiono jà bardzo prostym domowym sposobem, – m∏ode ˝o∏´dzie pozbawione „∏upin”, pra˝ono na patelni i mielono.
4. ROZPOZNAWANIE ROÂLIN
Rosnà tu mi´dzy innymi: kaczeƒce, dzi´giel leÊny, wiàzówka b∏otna, jaskier roz∏ogowy, dereƒ
Êwidwa, czeremcha zwyczajna, zawilec gajowy
i inne. Czy potrafisz je rozpoznaç?
5. KROGULEC
Zmierzajàc w kierunku wsi Regut
mijamy m∏ody las sosnowy graniczàcy
z polami. Takie miejsca wybiera na siedzib´ jeden z naszych drapie˝nych ptaków.
Krogulec z rodziny jastrz´biowatych jest niewielkim ptakiem, osiàga
30-40 cm d∏ugoÊci cia∏a i 60-80 cm rozpi´toÊci skrzyde∏. Charakterystycznym, jak u wszystkich ptaków drapie˝nych, jest fakt, i˝ samica jest
znacznie wi´ksza od samca. Mo˝emy go spotkaç w ca∏ej Europie Êrodkowej, wschodniej Azji i pó∏nocnej Afryce. Zamieszkuje skraje lasów
i zagajników Êródpolnych, gdzie poluje na drobne ptaki. Gniazdo zak∏ada wÊród ga∏´zi przy pniu drzewa. W MPK sà to najcz´Êciej sosny.
W czerwcu i lipcu wyprowadza m∏ode karmiàc je do wrzeÊnia poza
gniazdem. W Polsce nie nale˝y do gatunków cz´sto spotykanych.
6. REGUT
Poczàtki wsi Regut si´gajà po∏owy XVI w. W 1569 roku w Regucie by∏y
23 kmiecie gospodarstwa. Pierwsi ludzie, którzy osiedlajàc si´ na pó∏nocnym skraju puszczy osieckiej dali poczàtek wsi Regut, byli poddanymi starosty osieckiego. Zak∏adajàc w∏asne gniazda stawali si´ dostawcami danin,
a w okresie póêniejszym p∏atnikami czynszowymi. Cz´Êç pierwszych mieszkaƒców Reguta naby∏a swe majàtki w drodze wykupu, a sprzedawcà by∏ ks.
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Kacper Sad∏ocza, kanonik warszawski, który z rozkazu króla zasiedla∏ wieÊ
Regut. Zapiski z prze∏omu XVI i XVII wieku mówià o znacznym zaludnieniu Reguta na tle innych wsi osieckiego starostwa, a dalszy wykup ziemi
Êwiadczy o zamo˝noÊci jej mieszkaƒców. Wojny szwedzkie zniszczy∏y wiele
w starostwie osieckim. Kolejne wojny Rzeczpospolitej z pierwszej po∏owy
XVIII w. dokonujà kolejnych dzie∏ zniszczenia i dalsze ubo˝enie ludnoÊci.
Ch∏opi nie obsiewajà pól, nie karczujà lasów pod upraw´, ograniczajà hodowl´. Dopiero od po∏owy XVIII w. nast´puje ogólne o˝ywienie gospodarcze. W 1765-1789 nast´puje pe∏ne zaludnienie wsi osieckiego starostwa.
W okresie tym na zachód od Reguta na skrzy˝owaniu dwóch traktów: ∏àczàcego ziemi´ litewskà przez Miƒsk, Ko∏biel z Czerskiem i ∏àczàcego Garwolin przez Osieck i Karczew z Warszawà powsta∏a wieÊ Tabor. Prawdopodobnie w ostatnim 10-cioleciu XVIII w. powsta∏y wsie Podbiel i Ponurzyca.
Nast´puje powolna poprawa ˝ycia mieszkaƒców wsi. Coraz cz´Êciej, choç
jeszcze okresowo, dochodzi do zmiany paƒszczyzny na czynsz (Regut jest
pierwszà wsià w starostwie gdzie dokonuje si´ takich zmian). Mo˝liwe zaczynajà byç ma∏˝eƒstwa mieszane np. ch∏op z folwarku Chrosna do którego nale˝a∏ Regut, z poddankà w∏aÊciciela dóbr sàsiednich Sufczyƒskiego.
By∏o to jeszcze mocno uwarunkowane. W koƒcu XVIII w. Regut mia∏ 18
gospodarstw i widoczne efekty w produkcji ˝yta, j´czmienia, owsa, a nawet
pszenicy. Niestety mieszkaniec Reguta nie móg∏ w ca∏oÊci dysponowaç
efektami swojej pracy – musia∏ bowiem utrzymywaç dwór folwarczny
w ChroÊnie, dwór starosty w Osiecku i w∏aÊcicieli dóbr osieckich z rodu Bieliƒskich. Mimo to ch∏op Regucki by∏ najzamo˝niejszym wÊród ch∏opów
paƒszczyêniano-czynszowych. Znaczny rozwój Reguta nastàpi∏ w XIX w.
W tym okresie Regut by∏ jednà z najbogatszych wsi starostwa osieckiego.
Przez wieÊ przebiega szlak rowerowy PTTK czerwony do Otwocka i Pilawy.
7. JE˚YNY
Sà bogate w witaminy A, B, sole mineralne, potas, wapƒ, magnez. Je˝yny sà jednymi z najlepszych owoców, jakie ofiarowuje nam jesieƒ. Placki z jab∏kami i je˝ynami, d˝em i galaretka z je˝yn to przysmaki nie tylko dla dzieci. Gdzieniegdzie do
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dziÊ popularny jest kordia∏ je˝ynowy. Na bolàce gard∏o i chrypk´ dobrze
jest lizaç i powoli ∏ykaç ∏y˝k´ d˝emu je˝ynowego. Tak jak czarne jagody,
je˝yny majà dzia∏anie Êciàgajàce i antyseptyczne. Ocet winny z sokiem je˝ynowym jest znakomitym Êrodkiem na podra˝nienia b∏ony Êluzowej ust.
8. OG¸AWIANIE WIERZB
W Polsce dziko wyst´puje oko∏o 28 gatunków wierzb oraz wiele
ich mieszaƒców i odmian. Najcz´Êciej spotyka si´ wierzb´ bia∏à
i wierzb´ kruchà. Sà one gatunkami wybitnie zwiàzanymi z dolinami rzecznymi. Wierzby drzewiaste, wypierane z naturalnych stanowisk, znalaz∏y miejsce zarówno
w krajobrazie kulturowym i podlegajàcym silnym wp∏ywom cz∏owieka. Szeregi og∏awianych, kulistych wierzb, sà
niedocenianym elementem krajobrazu wsi. Og∏awianie wierzb naturalnie rosnàcych w dolinach rzecznych, a potem sadzonych przy drogach, obejÊciach
wiejskich oraz ró˝nego rodzaju zbiornikach wodnych, wywodzi si´ z okresu
Êredniowiecza, kiedy liÊcie z drzew lub ca∏e, ob∏amywane lub Êcinane ga∏´zie
stanowi∏y pasz´ dla zwierzàt. Obecnie cz´sto s∏u˝à jako opa∏.
9. BOCIAN BIA¸Y
Czynnikiem warunkujàcym gnie˝d˝enie si´ bociana
jest obecnoÊç w krajobrazie elementów, na których
ptaki b´dà mog∏y umieÊciç gniazdo. W dawniejszych czasach bociany znajdowa∏y dostatek starych, cz´Êciowo uschni´tych drzew, na których
∏atwo by∏o zbudowaç gniazdo. Upodoba∏y sobie tak˝e strome dachy budynków, kryte strzechà bàdê dachówkà. Dost´pnoÊç takich miejsc
zmniejsza si´, bociany coraz cz´Êciej lokalizujà
swe gniazda w miejscach niebezpiecznych, jak
s∏upy sieci elektroenergetycznej i czynne kominy,
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a czasem, nie mogàc znaleêç miejsca pod budow´ gniazda, opuszczajà okolic´ w której si´ gnieêdzi∏y. Ludzie od dawna pomagajà bocianom bia∏ym
w znalezieniu miejsca do za∏o˝enia gniazda. KiedyÊ zach´cano bociany do
osiedlenia si´ umieszczajàc na wysokim drzewie lub dachu stare ko∏o od
wozu. Obecnie zak∏ada si´ specjalnie przygotowane platformy gniazdowe.
Po kilku latach bocianich l´gów gniazdo osiàga znaczny ci´˝ar. Aby uchroniç s∏up przed nadmiernymi obcià˝eniami co par´ lat redukuje si´ ci´˝ar
gniazda – usuwajàc w okresie jesienno-zimowym wierzchnie warstwy materia∏u gniazdowego, pozostawiajàc podstaw´ gniazda gruboÊci 20 – 30 cm.
10. PONURZYCKA LEGENDA
Dawno, dawno temu, przy znajdujàcym si´ do dziÊ strumykiem
„Âlepota” w Ponurzycy wed∏ug opowieÊci ludzi zawsze coÊ straszy∏o.
Jedni mówili, ˝e ukaza∏ im si´ baran na kopcu i becza∏, a innym
ukazywa∏ si´ koƒ. Bezradni mieszkaƒcy Ponurzycy nie wiedzàc co
zrobiç z tym poszli do ksi´dza, aby im coÊ poradzi∏. Ksiàdz wys∏uchawszy co si´ tam dzieje da∏ im stu∏´ i powiedzia∏ ˝eby zarzucili jà
na szyj´ zwierzakowi, który si´ im ukarze. Pewnej nocy ch∏opi z Ponurzycy zaczaili si´ na straszyd∏o. Czekali d∏ugo, kiedy nagle ku ich zdziwieniu pokaza∏ im
si´ pi´kny rumak. Szybko zerwali si´ z kryjówki i zarzucili owà stu∏´ na szyj´ dorodnemu zwierz´ciu. Koƒ zaczà∏ si´ szarpaç, jednak stu∏a sprawi∏a, i˝ straci∏ si∏y. Wzi´to go do zagrody i wiele lat s∏u˝y∏ na polu tym, którzy nie mieli konia.
Jednak nikt przez ten czas nie zdejmowa∏ mu z szyi magicznej stu∏y. Po wielu latach, kiedy koƒ ju˝ by∏ bardzo stary pewnego dnia zdech∏. Ludzie zebrani przy
koniu ju˝ zacz´li si´ k∏óciç o to kto weêmie skór´, która w tamtych czasach by∏a bardzo cennym surowcem. Gdy ustalono wszystko, przed zdejmowaniem
skóry postanowiono zdjàç zdech∏emu zwierzakowi stu∏´. Kiedy jeden z ch∏opów
zbli˝y∏ si´ do konia i zdjà∏ mu stu∏´, zwierzak nagle zerwa∏ si´ i galopem uciek∏
na pobliskie wzgórze. Stamtàd koƒ wykrzycza∏ ludzkim g∏osem: „Dostaç si´
w ch∏opa r´ce to b´dziesz ca∏e ˝ycie robi∏, a potem jeszcze ci´ ze skóry obedrze”.
Dopiero wtedy ludzie zrozumieli, ˝e przez ca∏y czas do swoich p∏ugów zaprz´gali diab∏a, który uwi´ziony pod stu∏à nie móg∏ wykorzystaç diabelskiej mocy.
Przez Koloni´ Galasy, nale˝àcà do Ponurzycy, przebiega szlak rowerowy
PTTK czerwony do Otwocka i Pilawy oraz szlaki piesze ˝ó∏ty Stara WieÊ –
Osieck, zielony Karpiska i czarny do Podbieli.
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11. ¸OWIECTWO
Wbrew powszechnie przyj´tym przekonaniom – tropienie, Êciganie i strzelanie do zwierzyny to tylko niewielki fragment tego, co zwykliÊmy nazywaç ∏owiectwem.
Jest w nim przebogata tradycja historyczna, jest ono reprezentowane we wszystkich dyscyplinach sztuki, wnosi niema∏e bogactwo do skarbca kultury narodowej. MyÊliwi majà
swój j´zyk, swój ceremonia∏ i obszernà opraw´. Poniewa˝ istnienie ∏owiectwa i myÊliwych zale˝y od przyrody, stali si´ jej sprzymierzeƒcami i obroƒcami. Przyjmujà na swe barki wynikajàce z tego obowiàzki – coraz wi´ksze,
trudniejsze i bardziej kosztowne. Do tego bractwa ∏owieckiego przychodzi
si´ ze swej woli jak do klasztoru: dobrowolnie i pod rygor, z pe∏nà ÊwiadomoÊcià o koniecznoÊci poÊwi´cenia swego czasu, energii i grosza w s∏u˝bie
Êw. Huberta. Strzelanie do zwierzyny obwarowane jest przepisami – to równie˝ koniecznoÊç, wynikajàca z zasad gospodarowania ∏owiectwem.
Przyk∏ady j´zyka ∏owieckiego:
¸ania – samica jelenia
Byk – samiec jelenia i ∏osia
Klempa, ¸osza – samica ∏osia
Koza – samica sarny
Kozio∏ – samiec sarny
Cewki – nogi sarny
Skoki – nogi zajàca
S∏uchy – uszy zajàca
Wadera – samica wilka prowadzàca stado
Basior – przywódca stada wilków
Wataha – stado wilków, dzików
Tabakiera – ryj dzika
Do g∏ównych zadaƒ proekologicznych, realizowanych przez myÊliwych
w celu zachowania trwa∏oÊci wyst´powania poszczególnych gatunków
zwierzyny zaliczyç nale˝y:
• Udzia∏ w odnawianiu powierzchni leÊnych, zalesianiu nieu˝ytków rolniczych, sadzeniu podszytów w starszych klasach wieku drzewostanów,
grodzeniu upraw leÊnych, sprzàtaniu lasów i zadrzewieƒ.
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• Wyznaczanie dla poszczególnych gatunków zwierzyny miejsc dobowych ostoi i obejmowanie ich szczególnà ochronà, do zakazu polowania na tych terenach w∏àcznie.
• Wykupywanie na w∏asnoÊç gruntów stanowiàcych nieu˝ytki rolnicze
w celu dalszego utrzymania ich pierwotnego, przyrodniczego charakteru, co ma niebagatelne znaczenie dla Êrodowiska bytowania zwierzyny.
• Organizowanie ró˝nego typu imprez o charakterze przyrodniczo-∏owieckim i kulturalnym, propagujàcych zasoby przyrodnicze regionu
oraz w∏aÊciwà postaw´ spo∏eczeƒstwa wobec zwierzàt dziko ˝yjàcych
i Êrodowiska ich bytowania (wystawy, konkursy, koncerty).
• Opracowywanie zasad, jakie powinny byç zachowane przy prowadzeniu inwestycji ucià˝liwych dla Êrodowiska, a przede wszystkim
stwarzajàcych bariery w kontaktach wewnàtrzpopulacyjnych zwierzàt dziko ˝yjàcych.
12. ˚YCIE MARTWYCH DRZEW
Opis na str. 27. Na stacji PKP ma swój poczàtek zielony szlak do Zabie˝ek.

Tras´ mo˝emy zakoƒczyç na stacji PKP Karpiska. Przez wieÊ przebiega szlak rowerowy PTTK, którym mo˝emy dotrzeç do Celestynowa.
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ÂCIE˚KA PIESZA
Âcie˝ka zaprojektowana dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
D∏ugoÊç trasy:
Czas przebycia w przybli˝eniu:
Dost´pnoÊç:
Wiek uczestników:
Dojazd:

3 km
1.5 h
od wiosny do jesieni
od IV klasy S. P.
MZA (z p´tli Metro Wilanowska
autobus 710 do Konstancina-Jeziornej)

Poczàtek trasy w Konstancinie na parkingu przy ulicy Od Lasu.
Trasa Êcie˝ki pokrywa si´ z ˝ó∏tym szlakiem turystycznym PTTK
z Konstancina- Jeziornej do Góry Kalwarii i czarnym szlakiem dooko∏a
Konstancina – Jeziornej oraz czarnà trasà rowerowà PTTK z Konstancina – Jeziornej do Zalesia Górnego.
CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY powo∏ano 7 czerwca
1993 r. celem zachowania kompleksu Lasów Chojnowskich o charakterze zbli˝onym do naturalnego oraz doliny rzeki Jeziorki. Park obejmuje
powierzchni´ 6796 ha, a otulina 4727 ha, (wi´cej informacji na stronie 3).

1. FUNKCJE PARKU KRAJOBRAZOWEGO.
Celem utworzenia parku krajobrazowego jest zachowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wartoÊci przyrodniczych, historycznych i kulturowych w warunkach zrównowa˝onego rozwoju. Chojnowski i Mazowiecki Park Krajobrazowy razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym
tworzà wokó∏ Warszawy tzw. „Zielony PierÊcieƒ”, chroniàcy przed nadmiernà rozbudowà tej aglomeracji i dostarczajàcy Êwie˝ego powietrza.
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2. SIEDLISKOWE TYPY LASU – GRÑDY
Typ siedliskowy lasów, które wyst´pujà na terenie ca∏ej Polski, na ni˝u i w pi´trze pogórza. KiedyÊ gràdy by∏y najpospolitszym typem lasów
ale ze wzgl´du na ˝yzne siedliska na których wyst´powa∏y, zosta∏y wylesione. Wspó∏czeÊnie zajmujà mniej ni˝ 1% powierzchni kraju. Pod
wzgl´dem pochodzenia gleby, warunków siedliskowych i troficznych sà
bardzo zró˝nicowane. Wyst´pujà trzy typy ekologiczne gràdów: niski, typowy, wysoki. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem lasotwórczym
w gràdach jest grab pospolity, od którego wywodzi si´ nazwa tego siedliska. W warunkach Êrodkowej Polski w gràdach oprócz graba pospolitego (Carpinus betulus), wielogatunkowy i wielowarstwowy drzewostan
budujà tak˝e: dàb szypu∏kowy (Quercus robur), klon pospolity (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata).
Gràdy charakteryzujà si´ du˝à dynamikà struktury drzewostanu
tzw. fluktuacjà. Nast´puje tutaj sta∏a wymiana poszczególnych sk∏adników drzewostanu. We wczesnych stadiach rozwojowych gràdu, na przeÊwietlonych fragmentach pojawiajà si´ gatunki pionierskie: topola osika (Populus tremula), brzoza brodawkowata (Betula pendula), sosna zwyczajna (Pinus silvestris), wierzba iwa (Salix caprea). W nast´pnym etapie
rozwoju gràdu, wykszta∏ca si´ las z przewagà d´bu i graba, a gatunki
pionierskie stopniowo ust´pujà. Dojrza∏e stadium rozwojowe gràdu
charakteryzuje si´ dominacjà pojedynczych starych d´bów.
Gràdy majà bogato rozwini´tà warstw´ podszytu z udzia∏em leszczyny pospolitej (Corylus avellana), trzmieliny brodawkowatej (Euonymus
verrucosus). W runie charakterystyczne sà roÊliny kwitnàce wczesnà wiosnà: zawilec leÊny (Anamone nemorosa), gajowiec ˝ó∏ty (Galeobdolon
luteum), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), barwinek pospolity (Vinca minor).
3. SIEDLISKOWE TYPY LASU – BORY
Sà najbardziej pospolitymi zbiorowiskami leÊnymi w Polsce. Rosnà
na najubo˝szych siedliskach, które nie zosta∏y wykorzystane rolniczo.
Jednak pozostajàc pod d∏ugà presjà gospodarki leÊnej, promujàcej tylko
niektóre gatunki drzew – sosny pospolitej i Êwierka pospolitego – uleg∏y
du˝emu uproszczeniu i straci∏y naturalny charakter. Bory wyst´pujà na
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kwaÊnym pod∏o˝u z procesem bielicowym. Z trudno rozk∏adajàcych si´
igie∏ sosen i Êwierka tworzy si´ gruba warstwa surowej próchnicy. RoÊlinnoÊç borów jest uboga, w runie wyst´pujà g∏ównie krzewinki i mchy.
Bory sosnowe pojawiajà si´ na ubogich i Êrednio ˝yznych glebach, gatunkiem panujàcym w drzewostanie jest sosna pospolita (Pinus silvestris). Drzewa liÊciaste wyst´pujà jako domieszkowe i w podszycie.
Bory mieszane tworzà si´ na zasobniejszym pod∏o˝u, a udzia∏ drzew
iglastych i liÊciastych jest cz´sto równorz´dny. W runie mo˝na spotkaç
gatunki charakterystyczne dla borów i lasów liÊciastych.
Przy wysokim stanie wód gruntowych i silnym zakwaszeniu gleby
mo˝na wyró˝niç jeszcze bory wilgotne i bagienne.
4. REZERWAT PRZYRODY – OBORY
Powierzchnia 44,34 ha. Zosta∏ za∏o˝ony w 1979 roku w celu ochrony i zachowania drzewostanu o zró˝nicowanej strukturze zespo∏ów leÊnych. Wyst´pujà tutaj zespo∏y borów mieszanych, zespo∏y przejÊciowe pomi´dzy borami
a lasami gràdowymi oraz zespo∏y przejÊciowe pomi´dzy borem mieszanym
a Êwietlistà dàbrowà. Najwi´kszy powierzchniowo udzia∏ w rezerwacie Obory majà zespo∏y gràdu wysokiego. W drzewostanie dominuje dàb szypu∏kowy (Quercus robur) z ró˝nym udzia∏em brzozy brodawkowatej (Betula pendula), osiki (Populus tremula), sosny (Pinus silvestris) oraz z domieszkà jesiona (Fraxinus excelsior), lipy (Tilia cordata). Drzewostan ma oko∏o osiemdziesi´ciu lat z licznymi 130-letnimi d´bami. W runie wyst´pujà mi´dzy innymi:
listera jajowata (Listera ovata), gnieênik leÊny (Neottia nidus-avis), podkolan
bia∏y (Platanthera bifolia), konwalia majowa (Convallaria majalis), czworolist
pospolity (Paris quadrifolia), pierwiosnka wynios∏a (Primula elatior).
5. ROLA MARTWYCH DRZEW W LESIE.
Drzewa stare i próchniejàce, szczególnie te w lasach, powinny byç zostawione samym sobie. Sà one cz´sto siedliskiem bardzo specyficznej fauny i flory. Bardzo cz´sto zasiedlane sà przez liczne gatunki ptaków, ch´tnie wybierane sà przez dzi´cio∏y, dla których sà miejscem poszukiwania
pokarmu oraz miejscem na wykucie dziupli w celu odbycia l´gu. Opuszczone przez dzi´cio∏y dziuple z kolei wykorzystujà pod gniazdo szpaki, sikory, mucho∏ówki, kowaliki, dudki i inne. Pod odstajàcà korà zak∏adajà
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gniazda pe∏zacze. Drzewa spróchnia∏e w lasach czy stojàce gdzieÊ na uboczu wykorzystujà na gniazda sowy, których liczebnoÊç jest ostatnio coraz
ni˝sza – prawdopodobnie jednà z przyczyn tego stanu jest trudnoÊç znalezienia odpowiedniego miejsca na odbycie l´gu. SpoÊród ssaków cz´sto
z takich drzew korzystajà gryzonie, a tak˝e je˝e czy kuna leÊna. Nietoperze zak∏adajà w nich kolonie rozrodcze i wykorzystujà je jako schronienia w ciàgu dnia.
Bardzo bogaty jest tu Êwiat bezkr´gowców,
a szczególnie fauna owadów. Rozk∏adajàce
si´ drewno zasiedla niezliczona iloÊç
chrzàszczy. Zarówno tych od˝ywiajàcych si´
drewnem, jak i drapie˝nych. Szczególnie
cenna jest fauna od˝ywiajàca si´ w∏aÊnie
spróchnia∏ym drewnem. Cz´sto sà to gatunki bardzo rzadkie, kiedyÊ zamieszkujàce
rozleg∏e obszary pierwotnych lasów, w których nie brakowa∏o obumar∏ych pni drzew.
A poniewa˝ takich miejsc jest coraz mniej –
wiele z tych chrzàszczy na naszych terenach
wymar∏o. Pojedyncze stare drzewa to niekiedy ostatnie ostoje niegdyÊ bardzo licznej fauny takich Êrodowisk. Z innych bezkr´gowców na uwag´ zas∏uguje specyficzna fauna roztoczy czy
pajàków. Przewrócone drzewa porastajà liczne porosty, mchy i grzyby,
które stanowià doskona∏e Êrodowisko ˝ycia dla rozmaitych zwierzàt. Wewnàtrz hub spotkaç mo˝na du˝à ró˝norodnoÊç bezkr´gowców zwiàzanych
tylko z nimi, na hubach zaÊ wyst´pujà liczne chrzàszcze, muchówki, a tak˝e motyle. Martwe drzewa sà wreszcie zimowym schronieniem dla licznych zwierzàt, wymieƒmy tu choçby nocujàce w dziuplach ptaki, zimujàce
je˝e i pilchowate. Zakamarki i dziuple wykorzystane sà przez nietoperze,
a liczne szczeliny zamieszkiwane przez bezkr´gowce. Pozostawmy wi´c
stare drzewa – niech zachodzà w nich naturalne procesy rozk∏adu. Obserwujmy w nich ˝ycie i chroƒmy do ca∏kowitego rozpadu, bo w takim martwym drewnie a˝ roi si´ od ˝ycia.
Koniec trasy na skraju lasu i na granicy rezerwatu Obory – tablica ChPK.
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ÂCIE˚KA PIESZA
Âcie˝ka zaprojektowana dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
D∏ugoÊç trasy:
Czas przebycia w przybli˝eniu:
Dost´pnoÊç:
Wiek uczestników:
Dojazd:

5 km
2.5 h
od wiosny do jesieni
od IV klasy S. P.
PKS Piaseczno

Poczàtek trasy na przystanku autobusowym w P´cherach
Trasa Êcie˝ki pokrywa si´ z czerwonym szlakiem PTTK z Góry Kalwarii do Brwinowa i Zaborowa.

1. REZERWAT LAS P¢CHERSKI
Rezerwat typu leÊnego utworzony w 1989 r.
o powierzchni 14,99 ha, po∏o˝ony jest w gminie Piaseczno na terenie leÊnego uroczyska P´chery o kilkaset metrów na pn.-zach. od wsi
P´chery. Las w rezerwacie reprezentuje przekszta∏conà form´ gràdu (Tilio-Carpinetum).
W urozmaiconych drzewostanach rezerwatu dominujà sosna i dàb szypu∏kowy
z domieszkà brzozy, a ich najstarsze partie
osiàgajà wiek 120-150 lat. DorodnoÊcià wyró˝niajà si´ zw∏aszcza pi´kne ponad 100letnie sosny. Dolnà warstw´ drzew tworzy g∏ównie grab, zaÊ w podszycie
dominuje leszczyna z domieszkà jarz´biny, trzmieliny brodawkowatej,
derenia Êwidwy, kruszyny pospolitej, kaliny koralowej i bzu czarnego.
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Obcà domieszkà w drzewostanie jest
wkraczajàca z sàsiednich terenów
u˝ytkowanych rolniczo – robinia akcjowa. W runie rosnà m. in. zawilec
gajowy, niecierpek pospolity, dàbrówka roz∏ogowa, szczawik zaj´czy
i mo˝ylinek trójnerwowy.
2. LAS GOSPODARCZY
W Chojnowskim Parku Krajobrazowym gospodarkà leÊnà zajmuje si´
NadleÊnictwo Chojnów. LeÊnicy prowadzà w lesie ró˝ne prace zwiàzane
m. in. z hodowlà, u˝ytkowaniem,
ochronà. W momencie, kiedy drzewa
w lesie uzyskajà wiek dojrza∏oÊci
r´bnej np. sosna 100 – 120 lat, sà wycinane. Wycinka drzew odbywa si´ ró˝nymi metodami dostosowanymi do
miejscowych warunków i sk∏adu gatunkowego drzewostanów. W Lasach
Chojnowskich stosuje si´ g∏ównie ró˝ne warianty r´bni gniazdowej, polegajàce na stopniowym wycinaniu drzew na ma∏ych powierzchniach. W celu zapewnienia ciàg∏oÊci istnienia lasu, na powsta∏ych zr´bach leÊnicy sadzà kolejne pokolenie drzew. Zanim z sadzonek wyroÊnie las, drzewka
przejdà kolejne fazy rozwojowe, poczàwszy od m∏odnika przez tyczkowin´, dràgowin´ po doros∏y drzewostan. W ka˝dej z tych faz leÊnicy wykonujà szereg zabiegów hodowlanych majàcych doprowadziç do uzyskania
zdrowego, odpornego na ró˝ne niekorzystne czynniki dojrza∏ego lasu.
3. POMNIK PRZYRODY – fragment pnia starej okaza∏ej sosny
Ju˝ na prze∏omie XVIII i XIX wieku
Humboldt wprowadzi∏ termin
pomnik przyrody, dajàc tym samym poczàtek nowemu konserwatorskiemu kierunkowi ochrony przyrody.
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Zgodnie z Ustawà o ochronie przyrody z 2004 roku pomnikami przyrody sà pojedyncze twory przyrody ˝ywej i nieo˝ywionej lub ich skupienia o szczególnej wartoÊci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajàce si´ indywidualnymi cechami, wyró˝niajàcymi je wÊród innych tworów, okaza∏ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, êród∏a, wodospady, wywierzyska, ska∏ki, jary, g∏azy narzutowe oraz jaskinie.
W Polsce znajduje si´ oko∏o 33 tysiàce pomników przyrody, z czego
najwi´cej jest pojedynczych drzew i grup drzew. W Chojnowskim Parku
Krajobrazowym znajduje si´ 49 pomników przyrody, sà to g∏ównie stare
d´by i lipy. W Piasecznie, kilka kilometrów od granicy parku znajduje
si´ najwi´kszy na Mazowszu g∏az narzutowy „Mazur”.
Stare drzewa sà bardzo wa˝nym elementem kulturowym w krajobrazie.
4. REZERWAT BIELE CHOJNOWSKIE
Rezerwat florystyczny utworzony w 1979 r. o powierzchnia 14,04 ha,
po∏o˝ony na skraju uroczyska Biele w gminie Piaseczno, 1 km na pd.zach. od wsi Wólka P´cherska, po obu stronach szosy z Piaseczna do
Grójca. G∏ównym przedmiotem ochrony jest tu bogate stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera
periclymenum), pnàcza b´dàcego rzadkoÊcià w Polsce
Êrodkowej. Rezerwat po∏o˝ony na skraju doliny rzeki
Jeziorki. Kraw´dê skarpy
doliny rzeki dzieli rezerwat
na dwie cz´Êci ró˝niàce si´
szatà roÊlinnà. Wiciokrzew
wyst´puje w zachodniej cz´Êci rezerwatu po∏o˝onej na bagnistym dolnym tarasie doliny rzeki. Wyst´puje tu zespó∏ olsu porzeczkowego (Ribeso nigri-Alnetum), z drzewostanem tworzonym g∏ównie przez olch´ z domieszkà brzozy brodawkowatej i jesionu wynios∏ego. W bujnym podszycie rosnà porzeczka czar-
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na, trzmielina europejska i brodawkowata, czeremcha zwyczajna i jarz´bina. W runie rosnà m. in. nerecznica b∏otna, pokrzywa zwyczajna i turzyca d∏ugok∏osa. Skarp´ i wy˝szy taras doliny zajmujà zubo˝one zespo∏y gràdu subkontynetalnego (Tilio-Carpinetum) z drzewostanem tworzonym przez brzoz´ i dàb oraz boru mieszanego (Querco-Pinetum) z dominacjà sosny i d´bu szypu∏kowego oraz domieszkà osiki i brzozy.
W podszycie rosnà tu leszczyna pospolita, kruszyna pospolita i malina
zwyczajna. W rezerwacie wyst´pujà m. in. chronione porosty z rodzaju
chrobotek. Na terenie rezerwatu, przy szosie, znajduje si´ cmentarz wojenny z lat 1914-15, na którym pochowani sà ˝o∏nierze armii rosyjskiej
i niemieckiej polegli w czasie walk toczonych na tym terenie na jesieni
1914 r. i w lecie 1915 r. WÊród poleg∏ych bylo bardzo wielu Polaków m.
in. z Pomorza i Poznaƒskiego oraz okolic Grodna i Wilna. W pobli˝u
cmentarza najd∏u˝szy szlak PTTK, wyznakowany kolorem czerwonym,
tzw. Warszawska Obwodnica Turystyczna. W Wólce P´cherskiej zachowa∏ si´ zabytkowy murowany dworek.
Koniec trasy na przystanku autobusowyn w Wólce P´cherskiej.
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