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OD REDAKCJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Nasz  poprzedni  numer  Biuletynu  doczekał  się  Jubileuszu.  To  już  10  numerów,  które 

powstały  w  okresie  XVII  kadencji.  Kolejne  numery „Na  tropie  przyrody”  będą  wydawane  po 
niewielkiej  zmianie.  W tym roku odbyły się  wybory do nowej  Komisji  Ochrony Przyrody ZG 
PTTK. Po zmianach zgodnie z wnioskiem z Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody działalność 
wydawnicza biuletynu będzie kontynuowana.  

Zatem zapraszam do lektury.

WPROWADZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Rozpoczęła  się  nowa  XVIII  kadencja  KOP ZG  PTTK.  Uznaliśmy,  że  sprawozdania  z 

Krajowej  Konferencji  Ochrony  Przyrody  nie  zamieścimy  w  Biuletynie  "Na  Tropie  Przyrody" 
bowiem już jest on dostępny na naszej stronie internetowej.
W składzie osobowym Komisji  nastąpiły zmiany  i  jak zwykle bywa w takich sytuacjach nowi  
członkowie   zapoznać  się  musieli  z  zasadami  i  trybem  pracy  w  Komisji.  Mieliśmy  również 
trudności z dostępem do naszej strony internetowej. Ponadto wydanie każdego kolejnego numeru 
związane  jest  z  zebraniem  materiałów,  które  można  zamieścić  na  łamach  naszego  periodyku. 
Powyższe  czynniki  wpłynęły  na   opóźnienie  w  ukazaniu  się  kolejnego  numeru  "Na  Tropie 
Przyrody".

Miło mi powiadomić szanowne Koleżeństwo, iż pomysłodawca, prowadzący i nadzorujący 
w poprzedniej kadencji nasze Biuletyny "Na Tropie Przyrody" Kol. Paweł Idzik zdecydował się na 
pracę w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTTK. Nie kandydował więc na członka KOP ZG PTTK. 
Zadeklarował się, że nadal będzie redaktorem biuletynu. 

Na  zakończenie  pragnę  serdecznie  podziękować  Koleżankom  i  Kolegom  za  nadesłane 
materiały i  jednocześnie zachęcam do nadsyłania interesujących materiałów dotyczących naszej 
przyrodniczej działalności. 

SKŁAD KOMISJI 
OCHRONY PRZYRODY ZG PTTK XVIII KADENCJI

W dniu 15 lutego 2014 roku podczas  Krajowej  Konferencji  Ochrony Przyrody wybrano 
nowy skład Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK XVIII kadencji.

1) Przewodniczący: Andrzej Wąsikowski – Kielce
2) Wiceprzewodniczący: Małgorzata Ciosmak – Lublin
3) Wiceprzewodniczący: Andrzej Grygoruk – Białystok
4) Sekretarz: Sergiusz Borecki – Warszawa
5) Członek: Grażyna Biernat – Wrocław
6) Członek: Elżbieta Kemitz - Bydgoszcz
7) Członek: Maciej Matoń - Gdynia
8) Członek: Włodzimierz Pucek - Poręba
9) Członek: Ewa Turek - Warszawa



DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁOWYCH

KOMISJI OCHRONY PRZYRODY

Za nami Krajowa Konferencja Komisji Ochrony Przyrody na której wybrano nowy skład Komisji 
Ochrony Przyrody ZG PTTK XVIII kadencji. Podczas obrad w dyskusji wiele miejsca poświęcono 
działalności  Oddziałowych  Komisji  Ochrony  Przyrody  w  zakresie  edukacji,  popularyzacji 
zagadnień przyrodniczych, prac użytecznych na rzecz ochrony przyrody i promocji odznaki Turysta 
Przyrodnik. 

Do  15  lutego  2014  roku  z  52  istniejących  Oddziałowych  Komisji  Ochrony  Przyrody 
nadesłano sprawozdania zaledwie z 25. Pomimo opracowania przez KOP ZG PTTK odpowiednich 
druków sprawozdań, ułatwiających ich sporządzanie kompletną dokumentacje przesłały Komisje z: 
Bielska  –  Białej,  Bydgoszczy,  Cieszyna,  Chełma,  Elbląga,  Kamiennej  Góry,  Kielc,  Lwówka 
Śląskiego,  Lublina,  Lubonia,  Łodzi  –  Polesie,  Opola,  Starachowic,  Włocławka,  Zawiercia  i 
Żarnowa.  Przesłano  także  sprawozdania  z  Oddziałowych  Referatów  Weryfikacyjnych  odznaki 
"Turysta  Przyrodnik  z:  Krakowa,  Lubania,  Rzeszowa,  Siemianowic  Śląskich,  Skierniewic, 
Warszawy O/ Mazowiecki, Wodzisławia Śląskiego i Zielonej Góry zawierające jedynie informacje 
o ilościach zweryfikowanych odznak "Turysta Przyrodnik " w których niestety brak jest informacji 
o stanie Instruktorów Ochrony Przyrody i działalności Komisji Ochrony Przyrody. 
Z otrzymanych informacji  wynika ze przy Oddziałowych KOP działa 94 Instruktorów Ochrony 
Przyrody i 58 Opiekunów Przyrody. Najwięcej Instruktorów Ochrony Przyrody działa w KOP w 
Kielcach – 22, Żarnowie – 14 i w Bielsko – Biała – 11. Opiekunów Przyrody najwięcej działa w 
KOP w Opolu – 26, Zawierciu – 14 i w Luboniu – 12.    

Należy stwierdzić że działalność Koleżanek i Kolegów jest  nie tylko zróżnicowana ale i 
wiele inicjatyw zasługuje na uwagę i powielanie. Działalność edukacyjna stanowi ważny element 
pracy w terenie. Edukacja ta prowadzona jest nie tylko dla młodzieży szkolnej i dorosłych ale także 
dla  przedszkolaków.  W szkołach  przeprowadzono  64  prelekcje  w  których  wzięło  udział  3697 
uczniów, w przedszkolach 11 prelekcji  –  304 dzieci.  Przeprowadzono też 36 prelekcji  m.in.  w 
Domach Kultury i na różnych rajdach i zlotach w których wzięło udział 2465 słuchaczy. W 51 
pokazach multimedialnych wzięło udział 2938 uczestników. Na szczególne uznanie zasługuje KOP 
przy  Oddziale  Wojskowym  w  Chełmie  gdzie  w  4  prelekcjach  i  pogadankach  edukacyjno  - 
ekologicznych uczestniczyło 1616 słuchaczy (124 osoby dorosłe,  1382 młodzież szkolna)  oraz 
KOP z Elbląga która zorganizowała 19 prelekcji z udziałem  815 uczestników. 

Komisje zorganizowały 48 konkursów i 18 wystaw. Wśród konkursów dużym powodzeniem 
cieszyły się: „Znam te pomniki przyrody” i „Chronione rośliny naszych okolic” w Bydgoszczy, 
„Poznajemy pomniki przyrody” w Cieszynie, konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze w 
fotografii”  i  konkurs  z  wiedzy  o  Wielkopolskim  Parku  Narodowym  w  Luboniu,  „Walory 
przyrodnicze  ziemi  Chodeckiej”  we  Włocławku  i   konkurs  wiedzy  o  Pilicy  i  Zespole 
Krajobrazowych Parków Nadpilicznych w  Żarnowie.
 Ze  sprawozdań  wynika,  że  weryfikowano  883  odznak  "Turysta  Przyrodnik"  w  tym: 
popularna – 444,  brązowa – 285, srebrna – 113,  złota – 41 oraz przez KOP ZG PTTK: duża  
srebrna – 10, duża złota – 9.  
W TKO  Oddziały  wykazały  weryfikacje  2131  odznak,   przez  czym  KOP ZG  PTTK  według 
wiarygodnych opartych na rejestrze danych zweryfikowała dodatkowo 34 duże odznaki srebrne i 17 
odznak w stopniu duża złota.  Różnica 1299 odznak wynika z braku nadesłanych sprawozdań z 
Oddziałów.
Najwięcej odznak zweryfikowały KOP w: Kamiennej Górze – 136 (94 – popularna, 40 brązowa i 3  
srebrna), w Cieszynie – 69 (31 - popularna, 25 brązowa, 8 srebrna i 5 mała złota), Żarnowie – 64 
(20 - popularna, 26 – brązowa, 12 – srebrna, 6 – mała złota), Rzeszów – 59 (29 – popularna, 19 – 
brązowa, 8 srebrna, 3 mała złota), Warszawa – 57 (35 – popularna, 18-  brązowa, 4 - srebrna), 
Gorzów – 46 (14 - popularna, 16 - brązowa, 14 – srebrna, 2 – mała złota), Kraków – 44(18 – 



popularna, 17 – brązowa, 6 – srebrna, 3 – mała złota).
Napisano i przeprowadzono – 121 artykułów i wywiadów do prasy, 77 – do Radia, 19 – do TV i 29  
– inne media. Najbardziej aktywne KOP to: z Opola, Cieszyna, Lublina, Zawiercia, Kielc, Lubonia 
i Starachowic.     

Dużą  popularnością  cieszyły  się  imprezy  plenerowe  takie  jak  rajdy,  zloty  i  pikniki 
ekologiczne.  Wymienić  należy rajd „Bydgoskie pomniki  przyrody w jesiennej  szacie”,  „Święto 
Drzewa” w Cieszynie, spacery edukacyjne po terenie Elblągu, warsztaty terenowe w „GeoPark” 
Kielce, Piknik naukowy w Lublinie i II Zlot Turystów Przyrodników w Supraślu, akcja wakacyjna 
„Wędruj z nami” w Starachowicach, VI Rajdu "Poznajemy Historię i Przyrodę Poręby" oraz Rajdu 
„Przebiśniegom na spotkanie” w Zawierciu i „ Rajd Brzegiem Pilicy” w Żarnowie.

Prowadzono szkolenia Instruktorów Ochrony Przyrody,  Opiekunów Przyrody w: Bielsku 
Białej, Opolu, Starachowicach, Włocławku. Szkolenie i egzamin dla kandydatów na Instruktorów 
Ochrony Przyrody z terenu województwa łódzkiego prowadził Oddział PTTK w  Żarnowie, który 
ukończyło pozytywnie 10 osób - w tym 2 z Ukrainy. Wykłady z ochrony przyrody dla kandydatów 
na przewodników przeprowadzili IOP z Oddziału  Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach,
Lustracje obiektów przyrodniczych prowadzą a zaobserwowane nieprawidłowości przekazują do 
odpowiednich służb i jednostek OKOP z: Bielsko Białej, Bydgoszczy, Cieszyna, Elbląga, Kielc, 
Lublina, Lwówka Śląskiego, Łódź – Polesie, Opola, Starachowic, Zawiercia i Żarnowa. 
Członkowie KOP w Kielcach prowadzą od 24 lat obserwację nietoperzy w jaskini „Raj” i w Kanale  
Górnym zabytkowej Huty „Józef” w Samsonowie, w Biłgoraju liczone są żurawie a w Żarnowie 
prowadzona jest  obserwacja stanu czystości wód i powietrza okolicy oraz  obserwacje bocianich 
gniazd i zachowań tych ptaków w gminie Białaczów.

W związku z pracami budowlanymi członkowie KOP w Bydgoszczy wystosowali protest 
przeciwko decyzji  Rady Miasta o zniesieniu ochrony wobec niektórych pomników. Członkowie 
KOP w we Lwówku Śląskim wzięli udział w konsultacji w sprawie przebiegu szlaku zielonego na 
terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru w okolicy Dzikiego Wąwozu. Przy KOP w Zawierciu 
działa  Grupa  Interwencyjno-Patrolowa,  która  jako  jedyna  na  terenie  powiatu  zawierciańskiego 
pełniła  dyżury  w  Smoleniu,  Podzamczu,  Morsku  i  Podlesiach,   a  także  porządkując  teren  i 
wykonując drobne naprawy w/w miejscowościach (m.in. naprawa ogrodzeń wokół mrowisk). W 
2013r. przeprowadzono 11 patroli, podczas których udzielono 17 pouczeń i upomnień. 

Komisja Ochrony Przyrody w Cieszynie przeprowadzi od wielu lat prace na rzecz obiektów 
przyrodniczych sprzątając tereny zielone i rezerwaty przyrody w Cieszynie, Skoczowie, Brennej, 
Ustroniu  i  Goleszowie.  Tylko  w  2013r  zebrano  około  90  worków  100  litrowych  oraz  kilka 
przedmiotów wielkogabarytowych, a Komisja w Bielsku Białej prowadziła prace pielęgnacyjne na 
terenie Ogródka Roślin Skalnych na Szyndzielni. 

Podsumowując  przekazane  sprawozdania  należy  uznać  że  działacze  KOP  w  terenie 
wykonali ogromną pracę. Pragniemy wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie podziękować 
za  nadesłane  sprawozdania.  Świadczą  one  o  pozytywnej  pracy  i  podtrzymaniu  tradycji 
ochroniarskich w naszym Towarzystwie.  Liczymy na to, że w przyszłym roku do przekazanych 
sprawozdań dołączą inne KOP.

LAS W CENTRUM JÓZEFOWA

Podróż po Lubelszczyźnie doprowadziła mnie do Józefowa - miasta wchodzącego w skład 
powiatu  biłgorajskiego,  będącego  siedzibą  gminy  liczącej   ok.  7  tysięcy  osób.  Tym  samym 
znalazłam  się  w  centrum  Roztocza  i  Puszczy  Solskiej,  nad  rzeką  Niepryszką.  Co  więcej,  za 
południową granicą miasta rozpoczyna się Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,  a ok. 4 km na 
północ znajduje się granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ciekawe przyrodnicze 
tereny otaczały mnie zewsząd, a w Józefowie wcale nie tak niepostrzeżenie przyroda wkradła się 
również do samego centrum miasta. Pomysł  rewitalizacji  rynku,  zwanego  w  Józefowie  parkiem 
miejskim,  powstał  w  2010  roku  i  realizowany  był  do  roku  2012.  Projekt  skonsultowano  z 



mieszkańcami, dzięki czemu park uzyskał wielofunkcyjny charakter, a jego centralny punkt miała 
stanowić  fontanna.  Realizując  projekt  miasto  korzystało  ze  środków zewnętrznych  z  Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  w  ramach  działania  „Wdrażanie  lokalnych 
strategii rozwoju” oraz „Odnowy i rozwoju wsi”. Tym samym rewitalizacja parku wpisała się w 
koncepcję tworzonego na tym terenie "Szlaku geoturystycznego Roztocza Środkowego". Włodarze 
gminy przygotowali wiele działań, mających na celu otwarcie tej przyrodniczej perły do mądrego i 
zrównoważonego  udostępnienia  jej  ruchowi  turystycznemu.  Wytyczono  ścieżki  przyrodniczo-
edukacyjne, ustawiono tablice edukacyjne i mapy oraz kosze na śmieci. 

Pośrodku rynku uwagę przykuwa nietypowa fontanna. Nie tylko daje ukojenie w ciepłe dni,  
ładnie wygląda, ale pełni funkcję edukacyjną, o co zabiegły władze miasta. W centrum fontanny 
umieszczono osiem sylwetek zwierząt  naturalnej  wielkości,  wykonanych jako odlewy z żywicy 
syntetycznej. Przedstawione zwierzęta zamieszkują okoliczne lasy. Zobaczyć można z bliska konika 
polskiego, wilka, rysia, jelenia, dzika, lisa, głuszca i orła bielika. Rzeźby powstały w pracowni dra 
Wojciecha Mendzelewskiego w Lublinie, podczas ich tworzenia prowadzono konsultacje z Polskim 
Związkiem  Łowieckim  w  Lublinie.  Figury  wykonano  jako  odlewy  z  żywicy  syntetycznej,  z 
patynowaną  powierzchnią  w  kolorze  brązu,  zabezpieczoną  przed  wpływem  warunków 
atmosferycznych.  Rzeźba  skały  w  centrum  fontanny  także  wykonana  została  z  żywicy  i  ma 
wysokość 2 m, obniża się w stronę lustra wody. Na misie fontanny umieszczono mosiężne tablice 
(60x30cm) z opisami zwierząt, ich nazwą polską i łacińską oraz ich tropami. 
Fontanna  budzi  podziw,  jednak  to  nie  koniec  atrakcji,  fontanna  będzie  rozbudowywana!  Jak 
wspomina doradca burmistrza miasta Józefów Ireneusz Wilczyński: „ze względu na duże koszty 
związane z  wykonaniem instalacji  sterowania  fontanny,  jej  iluminacji  oraz  wykonania mozaiki, 
przedstawiającej  podwodny świat  fauny roztocza,  końcowy etap  realizacji  będzie  wykonany w 
najbliższej przyszłości”.

W lecie w parku odbywają się pokazy filmów, festiwale, dożynki i różnorodne konkursy. 
Park  miejski  stał  się  centrum  spotkań  mieszkańców,  dzięki  czemu  władze  uznają  projekt 
rewitalizacji za bardzo udany. Pośród różnych unijnych projektów przedstawiających różnorodne 
horyzonty myślowe, projekt zrealizowany w Józefowie uznaję za jeden z bardziej udanych. Życzę 
sobie więcej tak ciekawych realizacji i  łączenia przyjemnego z pożytecznym. Nikt nie przejdzie 
obojętnie wobec tak ciekawego dzieła małej architektury.

OSTOJA KROCZYCKA

W 2011 roku rozpoczęto a w 2013 zakończono realizację projektu Ochrona i  racjonalne 
udostępnienie  Specjalnego  Obszaru  Ochrony  Siedlisk  „Ostoja  Kroczycka,  w  tym  rezerwatu 
przyrody „Góra Zborów”. Ostoja Kroczycka o powierzchni 1391,2 ha została przyłączona do sieci 
Natura 2000 w 2011 roku nadając jej status prawny specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) i kod 
PLH 240032. 



    
Projekt zakłada kontynuację czynnej ochrony gatunków i siedlisk in situ na terenie SOOS Natura 
2000 Ostoja Kroczycka, m.in. rezerwatu przyrody Góra Zborów i terenach przyległych na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej poprzez m.in.: wykup istotnych gruntów dla ochrony przyrody oraz 
ich renaturyzację, kanalizowanie ruchu turystycznego z budową i remontem infrastruktury m.in. 
rozbudową ścieżki dydaktycznej z lapidarium, czynną ochronę muraw i ostańców skalnych, siedlisk 
ptaków,  ochronę  jaskiń,  w  tym  udostępnienie  Jaskini  Głębokiej,  rozbudowę  kompleksu 
edukacyjnego w Podlesicach a także . rewaloryzację przyrodniczą źródeł Białki Zdowskiej oraz 
Grzybówki.

Obszar obejmuje pasma Skał Kroczyckich, Podlesickich, Rzędkowickich i in. w środkowej 
części  Wyżyny  Częstochowskiej,  z  licznymi  malowniczymi  ostańcami  skał  wapiennych,  ze 
ścianami  kilkudziesięciometrowej  wysokości.  Olbrzymim  walorem  obszaru  są  występujące  tu 
jaskinie (około 20 większych obiektów jaskiniowych),  np.  jaskinia Piętrowa Szczelina z bogatą 
szatą naciekową w dolnych partiach, stanowiąca zimowisko nietoperzy z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej oraz środowisko życia dla kilkudziesięciu gatunków bezkręgowców. Teren w 82 % 
porastają lasy,  w tym: iglaste (drzewostany sosnowe) – 47% powierzchni,  liściaste (ciepłolubne 
buczyny storczykowe) – 19%, a mieszane – 16%. Tereny rolne zajmują 17%. Bardzo cenne są 
zbiorowiska  roślinne  związane  z  podłożem wapiennym.  Na  wschód  i  na  południe  od  ośrodka 
rekreacyjnego Morsko oraz na południowych, południowo-zachodnich i zachodnich stokach Gór: 
Pośredniej, Popielowej, Łysak i Jastrzębnik w Skałach Kroczyckich znajdują się najcenniejsze płaty 
rzadkiej w Polsce buczyny storczykowej, drzewostany ponad 100 letnie, z osobnikami osiągającymi 
średnicę ok. 80 cm. Licznie występują tu gatunki z rodziny storczykowatych: Cephalantera alba - 
Buławnik wielkokwiatowy, Cephalantera longifolia - buławnik mieczolistny, Epipactis helleborine - 
kruszczyk szerokolistny,  Epipactia  atrorubens -  kruszczyk rdzawoczerwony,  Neotia  nidus-avis  - 
gnieźnik leśny, Platantera biforia - podkolan biały. W sumie zajmują one 78,4 ha. Na północnych 



stokach wzgórz znajdują się  rozległe,  doskonale zachowane płaty żyznej  buczyny sudeckiej  na 
granicy występowania. Buczyna storczykowa zajmuje eksponowane partie grzbietowe oraz stoki 
południowe i  zachodnie,  zaś żyzna buczyna górska porasta stoki północne i  wschodnie.  Jest  to 
typowe dla buczyn na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Bezleśne  stoki  natomiast  zajmują  zarośla  z  szakłakiem,  dereniem,  głogami,  tarniną  i 
leszczyną oraz fragmenty muraw ciepłolubnych i  roślinność naskalna.  W wielu miejscach dużą 
powierzchnię  porastają  priorytetowe  płaty  jałowca  pospolitego  na  podłożu  wapiennym.  
Na  skałach  rozwinęły  się  murawy  naskalne  i  zbiorowiska  paproci  szczelinowych,  z  rzadkimi 
gatunkami roślin, m.in.: goździk siny Dianthus gratianopolitanus, kostrzewa blada Festuca pallens, 
skalnica gronkowa Saxifraga paniculata (relikt glacjalny).

Tuż  przy  rezerwacie  przyrody  „Góra  Zborów”  znajduje  się  Centrum  Dziedzictwa 
Przyrodniczego  i  Kulturowego  Jury  w  Podlesicach.  W  skład  kompleksu  wchodzi  zaplecze 
edukacyjne z  budynkami,  ścieżka przyrodnicza,  przygotowana do ruchu turystycznego,  Jaskinia 
Głęboka  oraz  tereny udostępnione  do  uprawiania  turystyki  kwalifikowanej,  w  tym wspinaczki 
skalnej. Prowadzone działania związane z ochroną dziedzictwa przyrodniczego: usuwanie drzew i 
krzewów  z  wytypowanych  nasłonecznionych  grzbietów  skalnych  oraz  wypas  zwierząt 
gospodarskich,  a  także  kanalizowanie  ruchu  turystycznego,  przyczyniają  się  do  zachowania 
bioróżnorodności i swoistości krajobrazu Jury, nazywanej w niedawnej przeszłości „krainą białych 
skał”. Specyficzne układy biocenotyczne mają wpływ na tutejsze dziedzictwo kulturowe. 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach i okolicznych wsi 
bierze udział  w programie restytucji  owcy rasy olkuskiej  i  szkoleniach promujących miejscowe 
dziedzictwo (np. obróbka i filcowanie wełny) oraz kultywuje tradycje wyrobu potraw regionalnych. 
W  budynkach  Centrum  Dziedzictwa  Przyrodniczego  i  Kulturowego  Jury  w  Podlesicach 
prezentowane są między innymi efekty prowadzonych w tym regionie badań entomologicznych, 
paleontologicznych czy archeologicznych. Ośrodek, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
pełni  funkcje:  edukacyjną,  naukową,  dokumentacyjną,  wystawienniczą,  wydawniczą.  Na  ponad 
200-metrowej  powierzchni  znajdują  się:  interdyscyplinarna  ekspozycja  (m.in.  trójwymiarowa, 
interaktywna  makieta  okolicy  Góry  Zborów)  oraz  multimedialna  sala  konferencyjna,  w  której 
prezentowane są filmy edukacyjne i prelekcje, organizowane warsztaty i sympozja. Ośrodek oferuje 
także  sprzedaż  wydawnictw  regionalnych  i  pamiątek  i  kuchnię  regionalną.  Budynek  stanowi 
zaplecze  logistyczne  dla  działań  w  zakresie  ochrony  krajobrazu  i  bioróżnorodności  Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej,  prowadzonych  przez  Towarzystwo  Miłośników  Ziemi 
Zawierciańskiej pod nadzorem merytorycznym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego z 
licznymi partnerami. 

Znajdująca się na terenie Centrum Zagroda Edukacyjna to drewniany obiekt z elementami 
tradycyjnego wyposażenia  gospodarskiego i  fotogramami obrazującymi  krajobraz Góry Zborów 
sprzed kilkudziesięciu lat. 

W rezerwacie przyrody Góra Zborów urządzona jest ścieżka przyrodnicza. Zwiedzając ją 
poznamy walory skalnego rezerwatu, historię pasterstwa na Jurze. Dowiemy się, do czego służył 
kalcyt,  jak  dawno  Jura  została  zasiedlona  przez  człowieka,  a  także  zobaczymy  efekty 
prowadzonych  od  kilku  lat  zabiegów  czynnej  ochrony  przyrody  i  krajobrazu.  Jednym  z 
przystanków ścieżki  przyrodniczej  jest  zabezpieczona  w 2010 r.  i  ponownie  przystosowana do 
ruchu turystycznego Jaskinia Głęboka. 
Można w niej obserwować przebieg procesów krasowych kształtujących podziemne próżnie oraz 
przedstawicieli  fauny jaskiniowej.  Jaskinia  jest  oświetlona,  przed  wejściem znajdują  się  tablice 
informacyjne  i  punkt  widokowy  z  miejscem  odpoczynku  dla  turystów.  Centrum  Dziedzictwa 
Przyrodniczego  i  Kulturowego  Jury  w  Podlesicach  gmina  Kroczyce  powiat  zawierciański  to 
znakomite miejsce do wypoczynku, organizacji imprez, konferencji i szkoleń. 

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i znajduje się ok. 16 km od Zawiercia. Można tam 
dojechać drogą krajową DK 78 Zawiercie – Szczekociny. 



POSADZILI LAS

W trakcie konferencji " Lasy w turystyce " zorganizowanej 10 maja br. przez Oddział 
PTTK w Żarnowie i  Nadleśnictwo Opoczno z siedzibą w Sitowej  zapadła  decyzja,  że jesienią 
podejmiemy akcję sadzenia lasu. Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody zaakceptowała pomysł, w 
wyniku czego w czwartek 16 października zorganizowany został wyjazd do leśnictwa Dęba, aby 
zrealizować  podjęte  zobowiązanie.  Teren  objęty  zalesieniem  znajdował  się  w  okolicach 
Poświętnego,  na  przygotowanym  uprzednio  polu.  Po  krótkim  szkoleniu,  pod  czujnym  okiem 
leśników posadziliśmy ok. 2 tys. 3- letnich sosen. Pracę wykonała społecznie grupa 28 osób, w tym 
12 dorosłych działaczy PTTK i 16 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. 

Po skończonej  pracy uczestnicy akcji  z  dużą  dumą i  satysfakcją  spoglądali  na  swoje 
dzieło. Na zakończenie Nadleśnictwo Opoczno przygotowało posiłek turystyczny przy ognisku w 
osadzie  leśnej  Ceteń.  Zarówno nadleśniczy Dawid Kosylak  jak i  towarzyszący nam specjalista 
służby  leśnej  Piotr Stanik i miejscowi leśnicy dołożyli starań, aby ta ze wszech miar pożyteczna 
akcja była sprawnie i dobrze zorganizowana. W planach Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody 
jest kontynuowanie dalszej współpracy z lasami państwowymi. Mamy nadzieję , że podjęte przez 
nas działania będą służyć ochronie przyrody ojczystej i zwrócą uwagę na racjonalne korzystanie z 
lasu i jego zasobów.

GRZYBIENIE BIAŁE

Grzybienie białe (Nymphaea alba L.),  zwane również nenufarem lub lilią wodną to  gat. 
byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Występuje w niemal całej Europie aż po Ural. 
W Polsce spotykać go można poza terenami nizinnymi w górach rzadki.
Grzybienie  są  rośliną  wodną,  o  grubych  kłączach  pełzających  w  mulistym  dnie  zbiorników 
wodnych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzybieniowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bylina_(botanika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)


                                    

Liście skórzaste do 30 cm śr. którego klapy u nasady są klinowato wycięte niemal do połowy.  Liść  
ma  długi do 2,5 m ogonek sięgający dna i mogą być zakorzenione. Wierzch liścia jest zielony od 
spodu zaś fioletowy. Młode okazy mają zwinięte liście o bladozielonym zabarwieniu. Liście unoszą 
sie na lustrze wody dzięki licznym komorom powietrznym. Dodatkowo roślina wydziela śluz przez 
liczne włoski gęsto pokrywające spód liścia. Śluz ten chroni też liść przed wysychaniem. 
Kwiaty grzybieni na długich szypułkach osiągające do 12 cm śr. są największymi kwiatami wśród 
roślin dziko występujących w naszym kraju. W kwiatostanie znajduje się ok. 20 białych spiralnie 
ułożonych płatków.  Kwitnące od czerwca do października grzybienie otwierają się tylko w porze 
dziennej przy min. temp. 18°C i są zapylane przez owady, choć odnotowano także samopylność. 
Kwiaty mają delikatny zapach. Po przekwitnięciu szypułka kwiatowa przekształca się w owoc.

                                             

Owoc zielony  wielonasienny,  kulisty  dojrzewa  pod  wodą.  Dojrzałe  brunatnoczerwone  nasiona 
przez jakiś czas unoszą się na wodzie.  Po zgniciu ich lepkiej  osnówki nasiona opadają na dno 
zbiornika,  część  z  nich   przylepia  się  do  piór  i  płetw  ptaków  wodno-błotnych  i  są  przez  nie 
przenoszone na inne miejsca.
Kłącze rośliny jest walcowate o śr. ok 5 cm. umożliwiające  roślinie rozmnażanie wegetatywne. 
Grzybienie białe - hydrifit  spotkać można w płytkich wodach stojących lub wolno płynących z 
dnem  mulistym lub piaszczysto-mulistym, rzadziej torfowym. Rośnie głównie w starorzeczach, 
przybrzeżnych strefach jezior, stawach a także w kanałach i zakolach rzek. Zazwyczaj rośnie w 
towarzystwie innych roślin wodnych, szczególnie grążelem żółtym. Roślina ta na zimę obumiera, 
zimują wyłącznie kłącza.
W stawach i oczkach wodnych uprawiana jest jako roślina ozdobna, gdzie hoduje się wiele odmian 
różniących się wielkością i barwą kwiatów oraz liści.

Działanie lecznicze: wyciągi ze świeżych kwiatów – Flos Nymphaeae recens stosowane są 
jako   środek  nasercowy  i  uspakajający.  Działają  ogólnie  uspokajająco,  nasennie  i  hamują 
pobudzenie seksualne. Kłącza – Radix Nymphaeae używano drzewiej do pielęgnacji włosów. 



W  medycynie  ludowej  używano  grzybieni  do  leczenia  wrzodów,  wyprysków  i  róża 
przykładając  świeże  liście  na  zainfekowane  miejsca.  Napar  z  suszonych  liści  stosowano 
wewnętrznie przy schorzeniach układu oddechowego. 
Młode korzenie zawierające sole żelaza stosowane były do barwienia na kolor zielony, stare zaś na 
czarny.
Pochodzenie nazwy Nymphaea według podań mitologii greckiej oznacza roślinę, która wyrosła z 
ciała  nimfy zmarłej  z  zazdrości  o  Heraklesa.  "Biały"  alba oznacza  w języku  łacińskim barwę 
kwiatów.
Nazwa grzybienie białe w polskim nazewnictwie winno się stosować tylko w liczbie mnogiej. W 
gwarze ludowej grzybienie nazywane są: bonowie, grążel biały, momycz, wodna lilia.
Liście grzybieni są często i silnie zjadane przez larwy i owady dorosłe Szarynki Grzybieniówki 
Galerucella nymphaeae. Liście i kwiaty zjadają także gąsienice molika Nimfy Świtezianki 
Nymphula nymphaeata . Częstą chorobą grzybieni jest grzybowa plamistość liści pojawiająca się po 
dłuższych okresach ciepłej i wilgotnej pogody. Na liściach powstają brązowe plamy, z czasem 
dziury a powodują ją grzyby (Cercospora, Cladosporium, Phyllosticta).

W Polsce gatunek ten był objęty ochrony ścisłą od 1949 do 2004 r. od którego objęty jest 
ochroną częściową. Pamiętać winniśmy, że  roślina ta więdnie wkrótce po zerwaniu.
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