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WPROWADZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Kolejny nasz  periodyk ukazuje się on po II Zlocie Turystów Przyrodników w Supraślu. Czy 

Zlot  był  udany -  ocenią  to  jego  uczestnicy.  Podsumowaliśmy również  nadesłane  sprawozdania 
roczne Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody za 2011r. Sądzę, że wiele zawartych w materiale 
opisów działań  naszych Koleżanek i  Kolegów stanie  się  inspiracją  do  poszerzania  działalności 
również i w Waszych Oddziałowych Komisjach Ochrony Przyrody. Wymianę doświadczeń można 
prowadzić  w  trakcie  bezpośrednich  kontaktów  np.  w  trakcie  rozmów  kuluarowych  Zlotu  ale 
i w oparciu o zawarte w nadsyłanych sprawozdaniach. Zachęcam więc do powielania działań w 
naszych Oddziałowych Komisjach Ochrony Przyrody.
Informujemy  jednocześnie,  iż  intensywnie  pracujemy  nad  nowelizacją  Regulaminu  odznaki 
„Turysta Przyrodnik”. Podczas prac nad tym tematem kierujemy się uwagami Koleżanek i Kolegów 
jakie  udało  się  zgromadzić  w czasie  Zlotów w Lesie  Smołdzińskim i  Supraślu  oraz  w trakcie 
posiedzenia wyjazdowego w Biłgoraju. Zależy nam aby Regulamin odznaki „Turysta Przyrodnik” 
był zgodnie z wolą wielu działaczy czytelny i nie stwarzał kontrowersji. Przyznać należy iż nie jest 
to łatwe zadanie. 
W czasie  Zlotu  Kol.  Jan  Błaszczak  z  Oddziału  PTTK w Luboniu  zaproponował  ustanowienie 
przyrodniczej odznaki dla dzieci i młodzieży „Tropiciel Przyrody PTTK”. Stworzenie liberalnego 
regulaminu dla tej grupy turystów nie powinno być problemem i ta nowa odznaka rozwiązuje wiele 
konfliktowych zapisów  w regulaminie odznaki „Turysta Przyrodnik. Nikt jednak  nie jest jednak 
doskonały, przeto jeśli szanowne Koleżanki i Koledzy mają jakieś sugestie prosimy je przekazać na 
adres e-mailowy sekretarza lub przewodniczącego (adresy dostępne na stronie www.kop.pttk.pl). W 
kontekście powyższego najprawdopodobniej w najbliższym czasie ogłosimy konkurs na wzór tej 
odznaki, oczywiście z nagrodami. 
Zachęcamy nadal do wspólnego redagowania naszego biuletynu.

TAK MAŁO A ZARAZEM TAK WIELE !!!

Podczas ostatniej Krajowej Narady Aktywu Ochrony Przyrody pojawiły się stwierdzenia, że 
niewiele  jest  działań  w zakresie  edukacji,  popularyzacji  zagadnień przyrodniczych,  zdobywania 
odznak,  kontaktów z  mediami,  prac  użytecznych na rzecz  ochrony przyrody itd.  Uznaliśmy za 
stosowne obalić te mity  i udowodnić, że nie jest tak źle. Należało jedynie zebrać na ten temat 
informacje z terenu. We wrześniu 2011r na stronie internetowej KOP ZG PTTK zamieściliśmy druk 
sprawozdań rocznych Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody PTTK. Przedstawiliśmy również 
schemat ich przekazywania, zgodnie z którym  sprawozdania za poprzedni rok należy przekazać do 
KOP ZG PTTK w terminie  do 15 stycznia  następnego roku.  Wyjaśniliśmy także celowość ich 
składania.  Zebrane  dane  zawarte  w  sprawozdaniach  mogą  stać  się  także  naszą  „kartę 
przetargową„ w pozyskiwaniu funduszy na nasze imprezy, między innymi zloty. Zależy nam aby 
uzyskane fundusze umożliwiły obniżenie kosztów jakie muszą wnosić uczestnicy. Najistotniejszym 
jednak  było  uzyskanie  odpowiedzi  na  nurtujące  pytania  dotyczące  faktycznej  działalności 
terenowej. 

Do  dnia  4.02.2012r  z  40  istniejących  Oddziałowych  Komisji  Ochrony  Przyrody 
sprawozdania nadesłało 12 i były to Komisje przy Oddziałach: w Biłgoraju, Koszalinie, Elblągu, 
Lwówku  Śląskim,  Międzyszkolnym  w  Starachowicach,  Wojskowym  w  Chełmie,  „Beskidu 
Śląskiego”  w  Cieszynie,  Świętokrzyskim w  Kielcach,  Łódzkim  –  Polesie  im.  Jana  Dylika,  w 
Bielsku – Białej i Pomorska KOP przy Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku oraz  Oddział w 
Kamiennej Góry. Oddział Krakowski  im. Ks. Karola Wojtyły przesłał sprawozdania Instruktorów 
Ochrony Przyrody. 
Pomimo tak niewielkiej ilości nadesłanych materiałów należy stwierdzić, że działalność terenowa 
Koleżanek  i  Kolegów  jest  nie  tylko  zróżnicowana  ale  i  wiele  inicjatyw  zasługuje  na  uwagę  i 
powielanie. Odpowiedz na te niesłuszne zarzuty znaleźliśmy właśnie w nadesłanych materiałach 

http://www.kop/


sprawozdawczych. 
Okazało się, że sfera działalności edukacyjnej stanowi ważny element pracy w terenie. Pod 

pojęciem  prelekcji  uznawać  należy  imprezy  zamknięte  o  ograniczonej  liczbie  osób.  Edukacja 
prowadzona jest dla młodzieży i dorosłych a także tych najmłodszych. 

Ilość prelekcji Ilość uczestników
Przedszkola 3 245
Szkoły podstawowe 28 1086
Szkoły gimnazjalne 8 181
Szkoły licealne 4 133
Szkoły techniczne 4 127
Wojsko 15 720
Ogółem 62 2492

Z danych wynika, że najlepiej układa się współpraca z nauczycielami szkół podstawowych. 
Nie można sie temu dziwić bowiem w programach nauczania przewidziana jest wymagana przez 
uczniów  znajomość  form  ochrony  przyrody.  Słabsze  zainteresowanie  przyrodą  jest  niestety  w 
gimnazjach,  liceach i  technikach.  Niektórzy  poszli  nieco  dalej  i  tak  np.  Instruktorzy  Ochrony 
Przyrody  ze  Starachowickiego  Oddziału  Międzyszkolnego  przeprowadzili  pogadanki 
przedszkolaków  z  tematem  „Czyste  powietrze  wokół  nas”.  Oddziały  w  Łodzi,  Krakowie 
i Cieszynie, nie zapomniały przy okazji prowadzenia prelekcji o popularyzacji odznaki „Turysta 
Przyrodnik”.
Ciekawą inicjatywą i na dodatek cieszącą się dużym zainteresowaniem są wykłady dla wojska ich 
rodzin  a także mieszkańców Chełma prowadzone przez tamtejszy Oddział Wojskowy PTTK. 
W  trakcie  prelekcji  wykorzystywane  są  pokazy  multimedialne  przygotowane  przez  naszych 
działaczy. Elbląg przygotował ciekawy pokaz o tematyce brzmiącej zabawnie – „Olejem w jajo, 
czyli  ograniczenie  liczebności  kormorana  czarnego  w  kolonii  na  Mierzei  Wiślanej”.  Walory 
przyrodnicze podczas pokazów prezentowali Koleżanki i Koledzy z Oddziałów PTTK w Chełmie, 
Bielsku  Białej,  Starachowicach,  Kielcach  przygotowali  takie  pokazy.  Niektóre  Oddziały  np.  w 
Krakowie, Kamiennej Górze, Łodzi i Cieszynie ograniczyły tematykę pokazów do przedstawiania 
tylko regionalnych form ochrony przyrody. 
Popularyzacja  „naszych  małych  ojczyzn”  jest  również  jak  widać  przedmiotem  troski  naszych 
działaczy. 

Zupełnie  inny wymiar  mają imprezy plenerowe organizowane przez PTTK np. w czasie 
trwania  rajdów,  spływów,  wycieczek  również  prowadzona  jest  edukacja.  Takie  działania 
podejmowały Oddziały w Koszalinie  i  Kamiennej  Górze.  W sumie  w 25 imprezach  sprawami 
przyrodniczymi działacze próbowali zainteresować grupę  ok. 2684 osób.
Szkolenia  prowadzone  przez  Oddziały  PTTK  mają  istotne  znaczenie.  Oddziały  w  Bielsku  i 
Kielcach  prowadziły  szkolenia  ,  w  wyniku  których  16  członków  PTTK  uzyskało  uprawnienia 
Instruktorów  Ochrony  Przyrody  zaś  Oddział  Gdański  przeszkolił  kolejnych  15  Opiekunów 
Przyrody.  W Oddziale  Krakowskim  im.  Ks.  Karola  Wojtyły  i  Kielcach  Instruktorzy  Ochrony 
Przyrody  szkolili  kandydatów  na  przewodników  terenowych.  Członkowie  naszej  kadry 
programowej  przygotowywali  także  młodzież  do  Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Turnieju 
Turystyczno Krajoznawczego PTTK, takie działania prowadziły Oddziały  w Gdańsku, Biłgoraju i 
Kielcach.  Oprócz  tego  Gdańska  Komisja  Ochrony Przyrody zorganizowała  seminaria  na  temat 
„Natury  2000”  oraz  „Roku  2011  Rokiem  Międzynarodowym  lasów”.  Kielecki  Klub  IOP 
organizował warsztaty terenowe na obszarze  Ponidzia (florystyczne, faunistyczne i ornitologiczny).

Poznawczy i pouczający charakter mają wszelkiego rodzaju konkursy i quizy. Nasi działacze 
wykazują się w tym względzie dużą inwencją. Niektórzy jak np. w Bielsku Białej zorganizowali we 
współpracy ze strażą pożarną konkurs plastyczny pt. „Dziś płonie trawa – jutro twój dom” a udział 
w  nim  wzięło  453  uczniów.  Oddział  Świętokrzyski  w  Kielcach  był  współorganizatorem 
fotograficznego  konkursu  wojewódzkiego  –  „Bioróżnorodność  regionu”.  Znakomite  zdjęcia 
formatu  A4  umieszczone  w  antyramach  zdobią  ściany  jednej  z  kieleckich  szkół.  Oprócz 
tradycyjnych form wprowadzane są i te nowoczesne np. Oddział z Elbląga zainicjował konkurs 



internetowy „Chrońmy kasztanowce” i „Kraina Kanału Elbląskiego”. 
Chełmski Oddział Wojskowy zaprezentował 5 wystaw z tematyką dotyczącą miejscowych 

pomników przyrody, rezerwatów  i  godnym powielania tematem –„Zabytkowe parki podworskie 
pow. chełmskiego”. Ogółem wystawy te zwiedziło ponad 1000 osób. Oddział Koszaliński wykazał 
organizację   14  wystaw  w  tym  reprezentującą  parki  narodowe  województwa  lubuskiego 
wyeksponowaną podczas 54 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej – Żary 2011.
Z dużymi obawami zamieściliśmy w druku sprawozdania tabelkę dotyczącą kontaktów z mediami. 
Obawy  okazały  się  niezasadne,  bowiem  w  okresie  sprawozdawczym  działacze  udzielili   37 
wywiadów dla  prasy,  uczestniczyli  w 12  audycjach  radiowych i  byli  8  krotnie  w obiektywach 
kamer  telewizyjnych.  Zazwyczaj  sprawami  przyrodniczymi  interesowali  się  redaktorzy  pras 
lokalnych. Ukazujące się artykuły przedstawiały przeważnie relacje z wycieczek, rajdów, akcji itd.
Przed mikrofonami radiowymi już znacznie mniej  jest wystąpień.  Przykładowo działacze nasi z 
Oddziału w Biłgoraju w Radiu Lublin reprezentowali „Atrakcje przyrodnicze Puszczy Solskiej” zaś 
w  kieleckim radio  prezentowano  tematy:  „Nietoperze  zwiastunami  wiosny”,  Chronione  rośliny 
zielne”, Zasady zachowania podczas wyciecze”, „Pojazdy silnikowe na terenach leśnych”. 
Zagadnieniami związanymi z  ochroną przyrody udało się zainteresować lokalne gazety i rozgłośnie 
radiowe a niektórym udało się przemycić sprawy przyrodnicze na szczebel centralny.  Działacze 
Oddziału  Międzyszkolnego  w  Starachowicach  uczestniczyli  w  wyemitowanym  przez  TVP1 
programie pt. „Rodzinka Dinka” w ramach V Świętokrzyskiego Pikniku Jurajskiego w Bałtowie. W 
dniu 23.09.2011r wzięli również udział w programie „Kawa czy herbata” promując między innymi 
walory przyrodnicze regionu. Program odbywał się na terenie Muzeum Przyrody i  Techniki  w 
Starachowicach.  W dniu  28.06.2011r  w  programie  „Bliżej  Natury”  emitowanym  przez  TVP3 
przedstawiony został cieszyński rezerwat „Kopce”.

W lokalnych telewizjach zaakcentowaliśmy również nasz udział. Miedzy innymi w Bielskiej 
Telewizji ukazała się relacja z otwarcia „Ogródka Roślin Skalnych” na Szyndzielni. W kieleckiej 
telewizji kablowej wyemitowano program promujący rezerwat archeologiczny „Rydno” a także 8 
odcinków  „Zielone  Kielce”.  W  programach  zainspirowanych  i  współprowadzonych  przez 
instruktora  ochrony  przyrody  prezentowana  jest  tematyka  związana  z  ochroną  środowiska 
przyrodniczego.

Niebywale  istotne  są  prace  użyteczne  i  wszelkie  działania  na  rzecz  ochrony  przyrody. 
Przedstawienie wymiernych efektów stanowi sedno tej  sfery zagadnienia.  Przy odrobinie dobrej 
woli  można jak się  okazuje   prowadzić  działania  użyteczne  w przeróżny sposób.  W Cieszynie 
wiosną i jesienią młodzież sprząta rezerwaty: „Lasek Miejski nad Olzą”, „Kopcie”, „Zadni Gaj” a 
także użytek ekologiczny. W akcji zebrano 6000 litrów śmieci. Tak duża ilość śmieci zastanawia i 
pobudza do refleksji. Dlaczego śmiecimy i to na dodatek w rezerwatach?                         Czy 
mieszkańcy Cieszyna i okolic są naprawdę takimi śmieciarzami, jeśli tak  – to wstyd. Gdzie jest 
sumienie ekologiczne?  
Nie  tylko  zresztą  w  rejonie  cieszyńskim  prowadzone  są  takie  akcje,  również  i  Oddział 
Międzyszkolny w Starachowicach zainicjował w okresie sprawozdawczym kolejną akcję „Nasze 
góry – czyste góry”.  W tym przypadku na szlakach turystycznych śmieci było znacznie mniej a 
głównymi sprawcami byli turyści   z całego kraju odwiedzający ten region. 
Niezwykle  cenne  działania  prowadzone  są  przez  Oddziały:  Chełmski  Wojskowy,  Biłgorajski  i 
Świętokrzyski  w Kielcach gdzie zostały wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe i przyrodnicze. 
Spektakularnym czynem Oddziału PTTK w Bielsku był współudział w rekonstrukcji Ogrodu Roślin 
Skalnych na Szyndzielni.
Oddziały  z  Bielska,  Biłgoraja  i  Kielc  prowadzą  lustracje  obiektów  przyrodniczych  a 
zaobserwowane  nieprawidłowości  przekazywane  są  do  odpowiednich  służb  i  jednostek.  W ten 
sposób przejść można do kolejnego działu a mianowicie współpracy. Generalnie niemal wszyscy co 
jest  uzasadnione  wykazują  współprace  z  Regionalnymi  Dyrekcjami  Ochrony  Środowiska, 
Nadleśnictwami,  Urzędami  Gmin,  Dyrekcjami  Parków  Narodowych  i  Krajobrazowych  i 
organizacjami  proekologicznymi.  Współpracę  ze  Strażą  Graniczną  podjął  również  Oddział 
Koszaliński.



Okazuje  się,  że  działa  pewna  grupa  zajmująca  się  obserwacjami  przyrodniczymi.  W Biłgoraju 
obserwowane są żurawie a w Kielcach nietoperze.
Reasumując – pomimo, że dotyczy to jedynie danych zawartych w sprawozdaniach uznać należy, iż 
działacze  terenowi  wykonali  tytaniczną  pracę  w  terenie.  Pragniemy  tą  drogą  podziękować 
Koleżankom i Kolegom za zdyscyplinowanie organizacyjne i mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
również i z pozostałych Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody otrzymamy sprawozdania.

RELACJA Z II ZLOTU TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW PTTK

Odbył się on w Supraślu w dniach od 7 do 10 czerwca br. Partnerami byli Dyrekcja Parku 
Krajobrazowego  Puszczy  Knyszyńskiej  oraz  Nadleśnictwa  w  Krynkach,  Supraślu  i  Czarnej 
Białostockiej. Patronat honorowy objęli Starosta Białostocki, Burmistrz Miasta Supraśl, Regionalna 
Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku  oraz  Dyrektor  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych  w  Białymstoku.  Organizatorami  Zlotu  byli  Regionalny  Oddział  PTTK  w 
Białymstoku a inicjatorem Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK.

           

Zgodnie z programem po otwarciu odbyła się sesja w trakcie, której członkowie KOP ZG PTTK 
poinformowali  zebranych  o  pracach  Komisji  i  propozycjach  zmian  w  Regulaminie  odznaki 
„Turysta Przyrodnik. Uczczono również minutą ciszy pamięć zmarłych Kol. Jerzego Szukalskiego z 
Gdańska, Krystyny Foryś z Gliwic, Jerzego Kapuścińskiego z Kielc, Jana Tumiłowicza z Lublina i 
Kazimierza Wojciechowskiego z Lubania Śląskiego.
Na  zakończenie  sesji  interesującą  prezentację  walorów  przyrodniczych  Puszczy  Knyszyńskiej 
przedstawiła Pani mgr.  inż. Jolanta Kurzawa - Dyrektor Parku Krajobrazowego. Pierwszy dzień 
zakończył się obiadokolacją  i wieczorem integracyjnym z dłuuuugim stołem szwedzkim.
W kolejnym - drugim dniu organizatorzy zaplanowali atrakcyjne wycieczki. Pierwszym punktem 
programu była wizyta w Kruszynianach, gdzie zwiedziliśmy drewniany zabytkowy meczet z XVIII 
w. i mizart (cmentarz tatarski). O obiekcie i cmentarzu tatarskim z najstarszymi nagrobkami z końca 
XVIII w. oprowadzał nas Dżemil Gembicki.
Po  krótkim  spacerze  przemieściliśmy  się  w  rejon  Zalewu  Ozierany,  gdzie  Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Krynki Pan  mgr. inż. Waldemar Paweł Sieradzki poprowadził zlotowiczów Szlakiem 
Ekumenicznym wokół  Zalewu.  Cały  5  km szlak  usiany  jest  niepowtarzalnymi  rzeźbami,  przy 
których ustawiono dwujęzyczne tablice, na których widnieją legendy i opowiadania przybliżające 
wiedzę na temat każdej z trzech religii.
Kolejnym punktem programu był obiad w Poczopku, po którym kontynuowano sesję w trakcie, 
której członkowie KOP ZG PTTK przedstawili zasady tworzenia oddziałowych Komisji Ochrony 
Przyrody,  omówili  zagadnienia  związane  z  kadrą  programową,  zasady  tworzenia  referatów 
weryfikacyjnych i zapoznali z tematami zawartymi na naszej stronie internetowej. 

Otwarcia  II  Zlotu  Turystów Przyrodników w Centrum 
Edukacji  „Bukowisko”  dokonał  Komandor 
Kol. Andrzej Grygoruk 

Życzenia  owocnych  obrad  złożyła  Wicestarosta  
Białostocki Pani Jolanta Den. 



Dużą atrakcją była wizyta w „Galerii na skraju Lasu”, w której znajduje się interesująca ekspozycja 
spreparowanych zwierząt i szklanym ulem pszczelim i formikarium z – gniazdem mrówki omowej. 
Po obiekcie  prowadził  ich Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki.  Część uczestników obejrzała 
mecz Polska – Grecja a pozostali wzięli udział w integracyjnym ognisku.                                           
Sobotnią część zlotu zaszczycił swoja obecnością Prezes ZG PTTK Kol. Lech Drożdżyński. Po 
śniadaniu przeprowadzono egzaminy dla 16 kandydatów na instruktorów ochrony przyrody PTTK. 
Następnie  w „Bukowisku”  odbyła  się  sesja  poświęcona  wyłącznie  osobom niepełnosprawnym. 
Interesujące referaty wygłosili  Kol.  Maria Maranda – Przewodnicząca Rady ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych przedstawiając walory rehabilitacji kontaktach osób z niepełnosprawnością z 
ojczystą przyrodą. 

Uczestnicy  zlotu  mieli  możliwość  obserwacji  
wypuszczanego  wyleczonego  przez  pracowników 
Nadleśnictwa nura czarnoszyjnego, zwiedzili wspaniałe  
Silvarium. 

Niektórzy szukali szczęścia licząc na 
piękną królewnę.



Z kolei Kol. Helena Bęben – Jaworska omówiła zagadnienie edukacji przyrodniczej dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej na podstawie dolnośląskich doświadczeń.
W dyskusji jaka wywiązała się uznano, iż istnieją bariery dla grupy osób z niepełnosprawnością 
przy zwiedzaniu obiektów przyrodniczych. Dyskusja trwałaby jeszcze długo jednak zobligowani 
czasem uczestnicy spotkania przemieścili się do siedziby Dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy 
Knyszyńskiej,  gdzie  zwiedzili  nowo  otwartą  ekspozycję  edukacyjną.  Następnie  autokarem 
przemieściliśmy  się  do  Kopnej  Góry.  Po  plenerowym  obiedzie  zwiedziliśmy  arboretum  im. 
Powstańców 1863r., gdzie na stosunkowo niewielkiej powierzchni – 26 ha zgromadzono ok. 500 
gat. I odmian drzew i krzewów. Ciekawie zaprezentowane są tam również typy leśnych siedlisk 
charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej.   Z zainteresowaniem uczestnicy Zloty zwiedzili 
Muzeum  Historii  Puszczy  Knyszyńskiej  w  którym  znajduje  się  między  innymi  ekspozycja 
upamiętniająca  „bitwę  pod  Sokołdą”  z  okresu  Powstania  Listopadowego  1831r  po  których 
oprowadzał mas Pan Krzysztof Łaziuk.

Od lewej stoją: Kol. Wojciech Napiórkowski , Kol. Andrzej Grygoruk, Kol. Lech Drożdżyński,  Kol. Andrzej Wąsikowski, Kol. Józef  
Partyka, Kol. Dariusz Kużelewski i  Kol. Maciej Maśliński.

Z Kopnej  Góry do  Supraśla  uczestnicy  przeszli  pieszo.  Tam przy ognisku  z  bigosem i 
kiełbaską toczyły się rozmowy integracyjne.

Kol. Maria Maranda wygłaszając 
referat podczas Zlotu..



W ostatni niedzielny  dzień zlotu organizatorzy „zafundowali„  nam zwiedzanie samego Supraśla. Z 
przewodnikiem Kol.  Adamem Szepielem obejrzeliśmy pałac  Buchholtza,  dom tkaczy,  Kościoły 
p.w. Świętej Trójcy i NMP Królowej Polski oraz Dom Ludowy.
Niekwestionowaną atrakcją była wizyta w Muzeum Ikon będącym muzeum prawosławnej sztuki 
sakralnej.  Przed  rozpoczęciem  ostatniej  sesji  w  „Bukowisku”  Prezes  ZG  PTTK  Kol.  Lech 
Drożdżyński  wspólnie  z  Przewodniczącym  KOP  ZG  PTTK  wręczyli  Kol.  Marcinowi 
Kruszczyńskiemu z Koszalina Honorową odznakę „Turysta Przyrodnik”.
Prezes  ZG PTTK  w swoim wystąpieniu  wyraził  słowa  uznania  za  doskonałą  organizację  oraz 
merytoryczną  stronę  Zlotu  wręczając  Komandorowi  Zlotu  Kol.  Andrzejowi  Grygorukowi  i 
Przewodniczącemu KOP ZG PTTK albumy fotograficzne. Zlot zakończyła burzliwa dyskusja nad 
propozycjami zmian w regulaminie odznaki „Turysta Przyrodnik”.

W II Zlocie Turystów Przyrodników udział wzięło 72 przyrodników z 26 Oddziałów PTTK 
z  Białegostoku,  Bydgoszczy,  Bielska  Białej,  Cieszyna,  Elbląga,  Gdańska,  Gdyni,  Katowic, 
Koszalina, Kielc, Lwówka Śląskiego, Lublina, Lubania, Pabianic, Płocka, Skierniewic, Szczecina, 
Środy Wielkopolskiej, Warszawy, Włodawy, Włocławka, Zawiercia, Zielonej Góry, Łodzi, Ojcowa i 
Ostrowa Wielkopolskiego.
 W Zlocie uczestniczyli: Kol. Lech Drożdżyński,  Kol. Maria Maranda – Przewodnicząca rady ds. 
Turystyki Osób Niepełnosprawnych,  Kol. Józef Partyka – Przewodniczący Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK, Kol. Wojciech Napiórkowski – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK, Kol. 
Aleksandra Staszak – sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, Kol. Dariusz 
Kużelewski  –  członek Komisji  Rewizyjnej  ZG PTTK, kol.  Paweł  Kamiński  –  Przewodniczący 
Komisji Akademickiej oraz Kol. Maciej Maśliński – członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
Bardzo często Zlotowicze zwracali  się do mnie osobiście  z  gratulacjami  i  podziękowaniami za 
dobrą organizację Zlotu. Uznaję za stosowne przekazać tą drogą podziękowania przede wszystkim 
organizatorom  -  członkowie  Regionalnego  Oddziału  PTTK  w  Białymstoku.   Wykonali  oni 
tytaniczną pracę nad sprawnym przebiegiem naszego spotkania. Szczególne słowa uznania należą 
się Kol. Katarzynie Pierwienis – Laskowskiej , Dariuszowi  Kożelewskiemu  i Adamowi  Szepieli. 
Zapewnili oni nam  znakomitą  dobre wyżywienie i zadbali o świetną atmosferę. Szczególne słowa 
uznania należą  się  Komandorowi Zlotu Kol.  Andrzejowi Grygorukowi  .  Uczestnicy żegnali  się 
słowami – „do zobaczenia na kolejnym Zlocie” co potwierdza, iż tego typu imprezy są potrzebne i 
warto je kontynuować.

Z PRAC KOMISJI

Od  ukazania  się  poprzedniego  numeru  biuletynu  komisja  spotkała  się  w  kwietniu  na 
posiedzeniu w Warszawie oraz podczas zlotu w Supraślu. Spotkanie kwietniowe zdominowane było 
przygotowaniami do II Zlotu Turystów Przyrodników w Supraślu. Omówiliśmy wiele spraw, które 
miały być poruszone podczas zlotu. Przewodniczący wyznaczył podział obowiązków dla każdego z 
członków KOP ZG PTTK.  Kolejnym ważnym punktem była  analiza  nadesłanych  sprawozdań. 
Komisja  Ochrony  Przyrody  ZG  PTTK  opracowała  wzory  sprawozdań  tak  aby  ujednolicić 
napływające  informacje  z  działań  podejmowanych  w  terenie.  Wnioski  z  analizy  sprawozdań 
publikujemy w tym numerze biuletynu. W związku z obchodami Dni Ziemi staraliśmy się podjąć 
dyskusję o możliwości prowadzenia akcji przez Oddziałowe Komisje Ochrony Przyrody. Z takim 
apelem zwróciliśmy się do działaczy poprzez stronę internetową komisji. Ponownie analizowaliśmy 
działania  zmierzające  do  zmiany regulaminu  Odznaki  Turysta  Przyrodnik  co  ma  być  tematem 
podczas zlotu. Zatwierdzono Oddziałową Komisję Ochrony Przyrody oraz referat weryfikacyjny nr 
101/ KOP ZG PTTK przy Zarządzie Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza.
Kolejne spotkanie odbyło się podczas II Zlotu w Supraślu. Podczas posiedzenia podziękowaliśmy 
kol.  Dariuszowi  Kużalewskiemu  za  organizację  tak  wspaniałej  imprezy.  Zatwierdzono  nowych 
Instruktorów  Ochrony  Przyrody,  którzy  zdawali  egzaminy  podczas  zlotu.  Podjęto  dyskusję  o 
organizacji kolejnego zlotu, który odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2013 r. miejsce zostanie 
podane  po  analizie  kosztów  zlotu.  Jak  się  okazuje  zaplanowane  wyjazdowe  posiedzenie  w 



Szklarskiej  Porębie  ze  względów  finansowych  stoi  pod  znakiem  zapytania.  Wszystkie  nasze 
działania  zmierzają  do  zorganizowania  spotkania  z  działaczami  z  zachodniej  części  Polski. 
Szukamy alternatywnych rozwiązań.  

XV WIELKOPOLSKI RAJD „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE”

Wielkopolscy  przyrodnicy  w  niedzielę  22  kwietnia  2011  r. 
poznawali  piękno  Pszczewskiego  Parku  Krajobrazowego.  W 
rajdzie  udział  wzięło  198  osób,  trasę  pokonywano  nie  tylko 
pieszo, ale i rowerami.
Rajd zorganizowali: Oddział PTTK Poznań-„Nowe Miasto” im. 
Franciszka  Jaśkowiaka,  Koła  PTTK  „Łaziki”  Swarzędz  oraz 
„Viator”  Czerwonak.  Wsparcia  organizacji  rajdu  udzielili: 
Miasto  Poznań,  Urząd  Marszałkowski  Województwa 
Wielkopolskiego,  Zespół  Parków  Krajobrazowych 
Województwa  Wielkopolskiego,  Szkoła  Podstawowa  w 
Kamionnej.
Spotkanie  było  okazją  do  poszerzania  wiedzy  przyrodniczej, 

promowania zdrowego trybu życia i budowania więzi z przyrodą. Najwięcej na starcie pojawiło się 
piechurów, wędrowali oni przez Pszczewski Park Krajobrazowy trasą Mniszki – Mnichy – Dolina 
Kamionnej – Kamionna (zwiedzanie Kościoła) w sumie ok. 6 km.
Rowerzyści  brali  udział  w samodzielnie  przygotowanej  wędrówce,  z  piechurami spotkali  się w 
Mniszkach i  na  mecie  rajdu  zorganizowanej  w Kamionnej,  na terenie  Szkoły Podstawowej  ul. 
Powstańców Wielkopolskich 2.
Mniszki – dawny folwark, dziś przysiółek nad Kamionną graniczy z Mnichami, zwany Małymi 
Mnichami. Folwark w XVIII w. był własnością starościca obornickiego Wincentego Prusimskiego, 
latach 1809-12 dzierżawiony przez Franciszka Ksawerego Alkiewicza, następnie w rękach rodziny 
Unrugów. Zachował się dwór z I poł. XIX w. dużą część mieszkańców stanowili ewangelicy we wsi 
powstałą  szkoła  ewangelicka.W  zabudowaniach  folwarku  dziś  mieści  się  Centrum  Edukacji 
Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach k. Międzychodu. Ośrodek ten gromadzi zbiory i promuje 
wiedzę  o  ginących  zawodach  –  kowalstwie,  garncarstwie,  wikliniarstwie,  pszczelarstwie. 
Ekspozycja przedstawia sprzęty dawnego gospodarstwa domowego, maszyny rolnicze. W Centrum 
prowadzone są zajęcia edukacyjne, organizowane są różnorodne imprezy.
Mnichy – wieś sołecka, do XV w. własność klasztoru w Paradyżu od XV własność szlachecka 
m.in. Dobrogosta Koleńskiego, Sędziwoja z Ostrorogu. Dzięki poczynionym zamianom w 1466 r. 
wsie Mnichy Tuczępy, Miłostowo, Gralewo otrzymał Sędziwój Grodzki dał on początek rodowi 
Mniskich  herbu  Nałęcz.  W XVIII  w.  własność  rodziny  Brezów,  von  Hase.  W końcu  XIX  w. 
właścicielem majątku był Kazimierz Szmidt. Po II wojnie majątek znacjonalizowano.
We wsi dwór z 1908 r. otoczony parkiem z pomnikowymi drzewami, pomnikowe okazy cisów o 
obwodzie ponad 1 m, 3 lipy (510-580 cm), stary świerk i dwa miłorzęby, zachował się we wsi młyn 
z 1900 r.
Kamionna – wieś w powiecie międzychodzkim. Powstała w XI lub XII wieku jako osada przy 
młynie wodnym, nad stawem w dolinie Kamionki. Założycielami wsi był ród Nałęczów. W piśmie 
z 1261 r. Kamionna i Mnichy funkcjonują jako nadania ziemskie na rzecz zakonu cystersów w 
Paradyzu i  Bledzewie.  W XIV w. w rekach rodu Kamieńskich,  w XVII w. Prusimskich.  Status 
miasta Kamionna uzyskała już w 1402 utraciła w 1874 r. Dziś o dawnej świetności przypomina 
czworoboczny rynek. W roku 1919 Kamionna uczestniczyła w Powstaniu wielkopolskim.
Kościół w Kamionnie zbudowany w końcu XV w. z fundacji M. Kamieńskiego- opata cystersów z 
Bledzewa. Cenny zabytek gotycki, orientowany, zbudowany na planie prostokąta, jednonawowy, z 
przylegającymi kruchtami i wieżą-dzwonnicą nakrytą ceglanym hełmem. Ściana wschodnia posiada 
trójkondygnacyjny szczyt gotycki. W ścianach świątyni wmurowane kule armatnie z okresu wojen 
szwedzkich. Wyposażenie kościoła XVIII wieczne.



Kamionka - rzeczka, lewy dopływ Warty. Rozpoczyna się w okolicy Lewic płynie dnem rynny 
polodowcowej.  Przepływa  w  okolicy  Krzyżkówka,  Mnich,  przez  jezioro  Kludno,  Koleńskie, 
Bielskie w pobliżu Międzychodu uchodzi do Warty.
Rezerwat  „Dolina Kamionki” -  chroni  lasy liściaste  w typie  grądu i  łęgu  olszowego wraz  z 
licznymi  obszarami  źródliskowymi,  górskim  fragmentem  koryta  Kamionki.  Znajduje  się  tu 
stanowisko pełnika europejskiego, gniazdują żurawie, ptaki drapieżne, śpiewające.
Pszczewski  Park  Krajobrazowy –  położony  na  terenie  dwóch  województw  lubuskiego  i 
wielkopolskiego, utworzony w 1986 r. Składa się z dwóch części jedna obejmuje dolinę rzeki Obry 
druga znacznie mniejsza obejmuje fragment doliny rzeki Kamionki.
*opracowane na podstawie: "Monografia Międzychodu" Jerzy Zysnarski, lipiec 2005

 POMNIKI PRZYRODY  JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY

Zainteresowanie  człowieka  wielkimi  drzewami i  głazami  sięga  najdawniejszych czasów. Już  w 
zamierzchłych  epokach  chroniono  święte  drzewa  jako  obiekty  kultu  religijnego.  Informacje  o 
odpowiednikach współczesnych pomników przyrody pojawiły się w źródłach pisanych jeszcze w 
starożytności.  W V   wieku przed  naszą  erą,  król  perski  Kserkses  ustanowił  pierwszy swoisty 
„pomnik przyrody” dorodny platan rosnący nad rzeką Meander w Azji Mniejszej. Termin „pomnik 
przyrody”  po  raz  pierwszy  użył  w  1819  r.  Aleksander  von  Humbolt,  niemiecki  podróżnik  i 
przyrodnik, opisując największe i najstarsze drzewa w Wenezueli. Był on prekursorem naukowego 
podejścia do problematyki ochrony przyrody. Z jego nazwiskiem wiąże się powstanie filozofii w 
ochronie  przyrody,  zwanej  „nurtem konserwatorskim”,  który  polegał  na  obejmowaniu  ochroną 
najcenniejszych tworów przyrody, Od tego czasu określenie „ pomnik przyrody” związane jest z 
osobliwymi  i  szczególnie  okazałymi  tworami  natury,  początkowo  tylko  ożywionej  ,a  później 
również nieożywionej. Za sprawą Humbolta pojęcie to zostało szybko spopularyzowane w całym 
ówczesnym świecie.  Oprócz  najbardziej  utrwalonego i  najczęściej  używanego pojęcia  „pomnik 
przyrody”,  można  czasem-spotkać  określenie  „pomnik  natury”  (  w  starszej  literaturze).Z  kolei 
sformułowania „pomnik wegetacji”, charakteryzującego okazałe drzewa, użyto w języku polskim 
już w 1829 r. przy opisie słynnego dębu „Bartek”, rosnącego w Górach Świętokrzyskich.

Na  ziemiach  polskich  najstarsze  działania  ochronne 
związane  były  związane  z  pogańskimi  wierzeniami. 
Szczególnie okazałe twory przyrody, jak np. pojedyncze 
drzewa  i  skały,  otoczono  troskliwą  opieką,  traktując  je 
jako  siedzibę  bogów.  Chrześcijaństwo  zlikwidowało 
wszystkie zastane „święte” drzewa i  kamienie z czasów 
pogańskich.  Jednak z  czasem zaczęła  się tworzyć  nowa 
tradycja  która  przypisywała  niepospolite  dzieła  natury 
chrześcijańskim  świętym,  np.  Dąb  św.  Świerada  czy 
kamień św. Wojciecha.  W Statucie Wiślickim Kazimierza 
Wielkiego, który powstał w latach 1357- 13 62, znalazł się 
zapis  dotyczący  zakazu  wyrębu  dorodniejszych 
egzemplarzy  dębów.  Natomiast  Statut  Warecki 
Władysława Jagiełły z lat  1420-1423 zakazał wycinania 
cisów.  Także  pomniki  przyrody  nieożywionej  dość 
wcześnie zaczęły być inwentaryzowane – już w 1815 r. 
Stanisław  Staszic  w  swoim  dziele  ”O  ziemiorództwie 
Karpatów  i  innych  gór  i  równin  w  Polsce”  zamieścił 
mapkę  przedstawiającą  rozmieszczenie  88  wielkich 
głazów.

Fot. Paweł Idzik „Dąb Bartek” - Pomnik Przyrody Ożywionej



Ochrona  przyrody typu pomnikowego po raz pierwszy zaistniała na ziemiach polskich w 
1840 r. Objęto nią wówczas głaz narzutowy o obwodzie 20 m., zwany Kamieniem św. Wojciecha, 
znajdujący  się  w  Budziejówku  na  terenie  Wielkopolski.  Była  to  jeszcze  nieformalna  ochrona 
zwyczajowa ,ale odnotowana w księgach hipotecznych. Jako formalny przedmiot ochrony pomnik 
przyrody pojawił się po raz pierwszy  w Prusach  dzięki H. Conwentzowi, który zbierał informacje 
o ciekawych obiektach i tworzył ich oficjalny inwentarz, co oznaczało objęcie ich opieką prawną 
państwa. Pod wpływem Conwentza powstały w Polsce pierwsze inwentarze zabytków przyrody, 
tworzone przez osoby prywatne i organizacje społeczne. Zbieraniem danych o zabytkach przyrody 
w  sposób  systematyczny  zajęło  się  powstałe   w  1906r.  Polskie  Towarzystwo  Krajoznawcze. 
Wcześniej  ( w 1868r.) ukazała się pierwsza praca V. M. Bohma poświęcona starym oraz rzadkim 
drzewom  w  zachodniej  Galicji.  Podano  w  niej  lokalizację  ,  wiek,  wysokość  oraz  grubość 
poszczególnych  okazów.  W  1882r.  J.  Siemiradzki  napisał  pracę   „Nasze  głazy  narzutowe”  i 
próbował  zainicjować akcję  na rzecz ochrony większych głazów. Kolejne warte  przypomnienia 
prace, w których odnotowano interesujące i warte ochrony obiekty przyrodnicze, to dwie publikacje 
Marcina Raciborskiego:” Zabytki przyrody „ z 1900 oraz „ Godne ochrony drzewa i zbiorowiska 
roślinne” z roku1910.
Po  odzyskaniu  niepodległości  rozpoczęto  w  Polsce  intensywną  ochronę  cennych  tworów 
przyrodniczych, początkowo w oparciu o przepisy o ochronie zabytków historii, a od 1919 r. – o 
przepisy  o  ochronie  zabytków  przyrody.  W 1920R  r.  Państwowa  Komisja  Ochrony  Przyrody 
rozesłała po całym kraju 10 tys. kwestionariuszy do inwentaryzacji osobliwości przyrodniczych. W 
1821  r.  wykonano  prowizoryczny  inwentarz  kartkowy zabytków  przyrody,  który  zawierał  395 
pozycji. Ustawa o ochronie przyrody z 1934 r. wprowadziła formę ochrony odpowiadająca pojęciu 
„pomnika przyrody”, choć bez użycia tej nazwy. Inwentarz zabytków przyrody prowadzony przez 
biuro  Państwowej  Rady Ochrony w Krakowie  obejmował  w 1937r.  około  4,5  tys.  pozycji.  W 
1947r.wprowadzono rejestr pomników przyrody, który dwa lata później obejmował blisko 3,5 tys. 
pomnikowych drzew oraz ich grup.  Pomniki przyrody były tworzone na podstawie zarządzenia 
ministra,  a  ich  centralny  rejestr  prowadziło  Ministerstwo  Leśnictwa  i  Przemysłu  Drzewnego. 
Obecnie pomniki przyrody są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody, a od 1991 r. mogą być 
też ustanawiane uchwałą rady gminy. Obiekty utworzone uchwałami rad gmin stanowią około 12% 
wszystkich pomników przyrody, a najwięcej jest ich w woj. dolnośląskim.

Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.  pomnikami przyrody są pojedyncze twory 
przyrody  ożywionej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska,  wyróżniające  się  szczególną  wartością 
przyrodniczą,  naukową,  kulturową  ,historyczną  lub  krajobrazową  i  odznaczające  się 
indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi  je  wśród  innych  obiektów.  Śą  to  np.  okazałych 
rozmiarów drzewa,  krzewy gatunków rodzimych lub obcych,  źródła,  wodospady,  wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze 
krzewy ,  drzewa i  grupy drzew odznaczające  się  sędziwym wiekiem,  wielkością,  niezwykłymi 
kształtami  lub  innymi  cechami,  a  także  zabytkowe  aleje  drzew.  Do  pomników  przyrody 
nieożywionej  należą  największe  głazy  narzutowe  (  tzw.  eratyki)  oraz  interesujące  formy 
powierzchni ziemi, np. źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, 
odkrywki, wzgórza widokowe.

Naturalność powstania nie jest w przypadku pomnika przyrody  warunkiem koniecznym. Za 
pomniki przyrody mogą być również uznane np. sadzone ludzką ręką drzewa, krzewy i aleje- pod 
warunkiem, że ich forma, rozmiary i uroda mają cechy unikatowe. Blisko połowa drzew będących 
pomnikami przyrody rośnie nie w lasach, ale na terenach osiedlowych, w parkach, przy drogach i 
ulicach, przy dworach i zagrodach, czasem wśród pół i łąk. Szczególnie częste są drzewa rosnące w 
parkach. Miały one bowiem optymalne warunki przestrzenne, były też indywidualnie chronione i 
konserwowane, mogły więc przetrwać znacznie dużej niż warunkach naturalnych.

Główne kryteria uznania za pomnik przyrody to: wiek ( w przypadku roślin), unikatowość 
występowania  na danym terenie,  unikatowość gatunku lub zjawiska,  nietypowe cechy zjawiska 
typowego lub w obrębie typowego gatunku ( np. kształt), wyjątkowe rozmiary lub występowanie 
poza   zwartą  granicą  zasięgu.  W przypadku  drzew  dodatkowo  określa  się  minimalny  obwód 



pierśnicowy, mierzony na wysokości 1,3 m. od ziemi,  inny dla każdego gatunku. W przypadku 
nietypowego  kształtu  lub  lokalizacji  poza  granicą  zasięgu,  za  pomnik  przyrody  można  uznać 
drzewo o mniejszym obwodzie.
 Znakiem rozpoznawczym pomnikowego drzewa jest charakterystyczna tabliczka z napisem 
„Pomnik przyrody prawem chroniony”,  przybita do pnia.  Każdy obiekt powinien przy tym być 
wyposażony w tablicę z podstawowymi informacjami o danym pomniku. Wokół pomnika przyrody 
można  utworzyć  otulinę.  Obiekty pomnikowe,  znajdujące  się  na  terenie  parków narodowych  i 
rezerwatów przyrody,  nie  mają  samodzielnego  statusu  obiektu  chronionego,  natomiast  pomniki 
przyrody w parkach krajobrazowych i na terenie obszaru chronionego krajobrazu są tworzone na 
mocy niezależnych aktów prawnych i zachowują odrębny status.

Pomniki  przyrody  jako  zjawisko  ekstremalne  odgrywają  istotną  rolę  naukową  i 
dydaktyczną.  Pomniki przyrody nieożywionej poszerzają naszą wiedzę, np. o przebiegu zjawisk 
klimatycznych i geologicznych w minionych okresach, zwłaszcza związanych z epoką lodowcową. 
Z kolei pomniki przyrody ożywionej dostarczaj wiedzy na temat biologii starych drzew i wpływu 
czynników zewnętrznych na ich rozwój oraz ukazują zdolności adaptacyjne gatunków rodzimych 
do zmian warunków siedliskowych  i  zmian ekosystemu. W odniesieniu  do gatunków obcych 
dodatkowo  można uzyskać informację o zdolności do adaptacji w innym klimacie i o nowych 
siedliskach. Pomniki przyrody stanowią też wielką atrakcję turystyczną i na trasie wędrówki zawsze 
wzbudzają  duże  zainteresowanie  ze  względu  na  swój  wygląd,  rozmiary oraz  przypisywane  im 
legendy lub prawdziwe zdarzenia historyczne. W wielu przypadkach pełnią też niezwykłą funkcję 
dekoracyjną. Dlatego należy je zabezpieczać przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, nadzorować 
ich  stan  i  prowadzić  niezbędne  zabiegi  pielęgnacyjne.  W  przypadku  drzew  wskazane  jest 
zbudowanie  w  pewnej  odległości  od  pnia  dopasowanego  do  krajobrazu  ogrodzenia,  aby  nie 
ograniczyć  dostępu  wody  i  powietrza  do  systemu  korzeniowego.  W  stosunku  do  pomników 
przyrody  nieożywionej  (  zwłaszcza  głazów  narzutowych  )możliwe  jest  przeniesienie  ich  i 
wyeksponowanie  w innym miejscu. Należy wówczas umieścić informację o tym fakcie i podać 
miejsce, z którego głaz pochodzi. W przypadku obumarłych ,pomnikowych drzew które nie uległy 
wywróceniu,  należy  zachować  parametrowy  fragment  odziomka  oraz  przykryć  go  daszkiem  i 
zaopatrzyć tak powstały pomnik w informację o drzewie i jego historii. Umożliwi mu to trwanie w 
takiej  symbolicznej  formie  jeszcze  przez  kilkadziesiąt  lat.  Stosowane  bywa  też  zabezpieczenie 
zwalonych lub ściętych drzew w formie leżącej, wyeksponowanych w widocznym miejscu jako 
element  dydaktyczny  i  ozdobny.  Najważniejszym  zagrożeniem  dla  pomników  przyrody  jest 
wandalizm. Niszczone bywają stanowiska rzadkich roślin, a drzewa padają ofiarą ognia, niekiedy 
specjalnie  wznieconego.  Wiele  skał  i  głazów  zostało  rozbitych  i  zamienionych  w  kruszywo. 
Również działania budowlane zagrażają obiektom lub obniżają ich walory widokowe. Zagrożeniem 
jest tez zanie czyszczenie środowiska i zmiany poziomu wód gruntowych. Spore szkody wyrządziły 
dawne zabiegi konserwatorskie, polegające na plombowaniu spróchniałych pni drzew cementem.

Liczba  pomników  przyrody  w  Polsce  stale  rośnie.  W  1960r.  było  ich  tylko  4803,  w 
1970-6525, w 1980 – 18 370, zaś w 1990 już 18 876. W latach 1990-2000 przybyło około14 tys. 
obiektów i w 2001r. liczba pomników przyrody wynosiła 33 781.Współczesne statystyki podają 
liczbę pomników w rozbiciu na 5 grup: pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje, głazy, inne obiekty 
przyrody  nieożywionej  (skałki,  wodospady,  źródła,  formy osuwiskowe,  jaskinie).  W obecnych 
wykazach najwięcej jest pojedynczych drzew – 26 636 ( stan na 31. 12. 2001r.), kolejne pozycje 
pod względem liczebności  zajmują:  grupy drzew –4535,  aleje  –  786,  głazy narzutowe – 1053, 
skałki,  jaskinie  i  inne-771.Pomniki  przyrody  nieożywionej  stanowią  tylko  5,6%  wszystkich 
obiektów. Chociaż liczba pomników przyrody nieożywionej od lat 60 XX w. wzrosła kilkakrotnie, 
to ich udział w łącznej liczbie pomników zmalała dwukrotnie.
Najwięcej pomników przyrody ustanowiono w województwie łódzkim ( stan na 31.12.2001r.) – 
4173  (  co  stanowi  12,5%  wszystkich  obiektów)oraz  mazowieckiem  –  4072  (12.3%)  i 
wielkopolskim  –  3061  (10,5%).Najmniej  natomiast  w  województwie  opolskim  –  413  (1,2%), 
świętokrzyskim  –  675  (2,1%)oraz  śląskim-  1348  (3,  8  %).  Województwo  lubelskie  z  1551 
pomnikami plasuje się na 12 miejscu w Polsce. Najwięcej pojedynczych drzew objęto ochroną w 



województwie  łódzkim  –  3969,  mazowieckim  –  3153  oraz  wielkopolskim  –  2865.  Najwięcej 
pomnikowych grup drzew znajduje się z kolei w województwie kujawsko- pomorskim  - 644 oraz 
mazowieckim – 637. Pomnikowych alei najwięcej zarejestrowano w województwie mazowieckim – 
120,natomiast głazów w pomorskim – 142, mazowieckim – 131, warmińsko- mazurskim – 129 oraz 
podlaskim – 120.Innych obiektów pomnikowych (skał, źródeł, grot, odsłonięć) najwięcej znajduje 
się w woj.   małopolskim-190.
Szczególne  zainteresowanie  na  turystycznych  szlakach  wzbudzają  rekordziści  –  najstarsze, 
najgrubsze i najwyższe drzewa oraz największe głazy narzutowe.
Materiał ten przygotowano dla uczczenia roku 2008 „Rokiem przyrody w PTTK” oraz
opracowano  regulamin  i  wydano  Ogólnopolską  Odznakę  Krajoznawczą  PTTK  „Poznaj 
Osobliwości  Przyrody  w  Polsce”  .  W  regulaminie  tej  Odznaki  w  poszczególnych  tabelach 
wyszczególniono: największe głazy narzutowe w Polsce, najgrubsze drzewa 21 gatunków w Polsce, 
najstarsze drzewa 19 gatunków w Polsce, najstarsze, najgrubsze i najwyższe dęby w Polsce.  

WIELKOPOLSKA NARADA INSTRUKTORÓW I DZIAŁACZY OCHRONY PRZYRODY, 
KAMIONKA 22.04.2012

Narada  zaaranżowana  została  na  terenie 
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, było to 
pierwsze  od  kilku  lat  spotkanie  osób z  grona 
członków PTTK zajmujących się  na  co  dzień 
edukacją  przyrodniczą  i  ochroną  przyrody. 
Wszyscy uczestnicy  niedzielnie  przedpołudnie 
spędzili  na  pieszej  wędrówce  trasami  XV 
Wielkopolskiego  Rajdu  „Poznajemy  Parki 
Krajobrazowe”,  po  zasłużonej  grochówce 
nadszedł czas na ożywioną dyskusje dotyczącą 
spraw przyrodniczych .
Kol.  Ferdynand  Szafrański  członek  Komisji 
Ochrony  Przyrody  ZG  PTTK  przedstawił 
wszystkim bieżące sprawy, nad którymi pracuje 
komisja, m.in. kwestie związane z nowelizacją 
regulaminu  odznaki  Turysta  Przyrodnik, 
wymianą  legitymacji  i  kwestią  przygotowania 

wspólnego kalendarza przyrodniczych imprez.  Spotkanie  było okazją  do wymiany doświadczeń 
związanych z organizacją imprez przyrodniczych. Jednym z tematów dyskusji dotyczył potrzeby 
organizacji szkolenia i egzaminu dla kandydatów na Instruktorów Ochrony Przyrody. Wielkopolska 
Komisja  Ochrony  Przyrody  przy  WKO  PTTK  wespół  z  uczestnikami  narady  postanowiła  o 
organizowaniu  podobnych  spotkań  przy  okazji  imprez  przyrodniczych,  tegoroczną  naradę 
przygotował kol. Eugeniusz Jacek prezes Oddziału PTTK Poznań – Nowe Miasto, nie wybrano 
imiennego organizatora kolejnej narady wiadomo jednak iż odbędzie się ona najpóźniej za rok. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów w Poznaniu, Nowym Mieście, Środzie Wlkp., 
Luboniu.



PTTK PRZYZNAŁO ODZNAKI

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  w Szkole  Podstawowej  nr  2  im.  J.  Michejdy w 
Ustroniu  było  okazją  do  wręczenie  odznak  Turysty  Przyrodnika  oraz  Przyjaciela  Cieszyna. 
Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  J.  Michejdy  w  Ustroniu  zakończyli  rok  nie  tylko 
trzymając w ręku szkolne świadectwo, ale również honorową odznakę. Uroczysty apel był również 
okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym czynnie współpracowali z 
Komisją  Ochrony  Przyrody  KOP  PTTK  „Beskid  Śląski”  w  Cieszynie.  W  miniony  piątek 
(29.06.2012), w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Ustroniu z rąk 
przedstawicieli  KOP PTTK  otrzymali  odznaki  Turysta  Przyrodnik  w  stopniu:  popularna,  mała 
brązowa i mała srebrna. Do uczniów „powędrowało” również 20 odznak Przyjaciel Cieszyna w 
stopniu  złotym.  Łącznie  Komisja  przyznała  ponad  30  odznak... - relacjonuje  Jan  Machała 
przewodniczący  KOP  PTTK.  Na  ręce  dyrekcji  szkoły  wręczono  list  gratulacyjny,  w  którym 
dziękowano  nauczycielom  -  Krystynie  Foltyn,  Grażynie  Pilch  i  Annie  Depta.  Jeszcze  raz  
dziękujemy za współpracę i zachęcanie młodzieży do zdobywania odznak – podkreśla J. Machała, 
który również od społeczności szkolnej odebrał podziękowania i kwiaty za organizację wycieczek i 
prelekcji  przyrodniczych.  Wśród  młodzieży  szkolnej  za  szczególną  wiedzę  przyrodniczą 
wyróżniono najlepszych uczestników konkursów: Marlenę Janik, Kingę Kubala i Janka Śliwkę.

SPRZĄTANIE RZEKI BÓBR I JEZIORA MODREGO

Przywitanie uczestników sprzątania rzeki Bóbr przez Dyrektor DZPK Agnieszkę Łętkowską.  
Foto: Krzysztof Tęcza

W ostatnim dniu maja 2012 przy schronisku Perła Zachodu spotkało się kilkadziesiąt osób 
reprezentujących różne instytucje aby wspólnymi siłami oczyścić odcinek rzeki Bóbr od Jeleniej 
Góry do tamy na jeziorze Modrym. Poświęcili oni jeden dzień na pracę społeczną. Ale dzięki temu 
wyłowiono z wody oraz pozbierano z zarośli wiele ton śmieci, które przyniosła tutaj woda, nieraz z 



bardzo odległych miejsc. Największe skupiska butelek czy styropianu zalegały w zakolach, tam 
gdzie  rzeka  zmieniała  kierunek.  Przedzierając  się  do  takich  miejsc  przez  wysokie  pokrzywy 
wyraźnie czuliśmy, że spodnie wcale nas nie chronią przed poparzeniami. Ale, jak to mówią starsi 
ludzie,  poparzenia  od  pokrzyw  to  samo  zdrowie.  Zatem nie  przejmowaliśmy się  nimi.  Muszę 
przyznać, iż samo zbieranie nieczystości nie było zbyt męczące ale wynoszenie po stromym zboczu 
zapełnionych worków często było prawdziwym wyczynem. Część worków podejmowali  od nas 
strażacy  do  łódki  i  przewozili  w  umówione  miejsce  na  drugim brzegu  Bobru,  tam gdzie  bez 
problemu będą mogły podjechać samochody by wywieźć śmieci na wysypisko. Były jednak takie 
miejsca,  z  których  musieliśmy  przenieść  worki  prawie  dwa  kilometry.  Gdy  przeszukiwaliśmy 
nadbrzeżne  zarośla  mieliśmy okazję  zobaczyć  jak wysoko sięgała  tam woda.  Szmaty czy folie 
zaplątane były na gałęziach rosnących tutaj drzew prawie trzy metry powyżej aktualnego poziomu 
nurtu. Dawało nam to wyobrażenie jak wielka bywa tutaj woda. Chyba nic nie jest w stanie jej 
wówczas powstrzymać. Po skończonej pracy wszyscy uczestnicy dotarli  do Wieży Książęcej  w 
Siedlęcinie gdzie mogli ogrzać się przy ognisku. Była to też wspaniała okazja by podzielić się z 
innymi swoimi wrażeniami.
Akcję  sprzątania  Bobru  zorganizowali  pracownicy  Dolnośląskiego  Zespołu  Parków 
Krajobrazowych  Oddział Jelenia Góra a prowadziła ją pani dyrektor Agnieszka Łętkowska. Wśród 
dwunastu  instytucji  wspierających  akcję  nie  mogło  i  nie  zabrakło  Polskiego  Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego.  Tym razem w akcji  brali  udział  członkowie  PTTK z  Oddziałów 
Sudety Zachodnie z Jeleniej Góry i „Ziemi Lwóweckiej” z Lwówka Śląskiego.

Prezes O/PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze kol. Andrzej Mateusiak przyjmuje dyplom z  
podziękowaniem od Dyrektor Agnieszki Łętkowskiej. 

KOPYTNIK POSPOLITY

Kopytnik pospolity (Asa rum europaeum) z rodziny kokornakowatych o wysokości do 10 
cm jest rośliną płożącą się po ziemi. Posiada cienkie rozgałęziające się kłącze, do którego przyrasta 
2  rzadziej  3  -4  długoogonkowe liście  nerkowate  przypominające  kopyto  końskie  (stąd  nazwa). 
Liście są skórzaste, ciemnozielone z wierzchu błyszczące. Kwitnie w kwietniu – maju wytwarzając 

Foto: Krzysztof Tęcza



niepozorne  kwiaty  osadzone  są  na  krótkich  szypułkach  umiejscowione  na  szczytach  pędów. 
Zarówno  kwiat  jak  i  cała  roślina,  w  szczególności  kłącze,  wydziela  aromatyczny  pieprzowy 
zwabiający głównie padlinożerne muchówki, dokonujące zapylenia.  Nasiona roznoszone są przez 
mrówki  (myrmekochoria).  Podczas  przenoszenia  nasion  do  mrowisk  niektóre  z  nich  mrówki 
pozostawiają, dzięki czemu gatunek się rozprzestrzenia. Kopytnik rozmnaża się także wegetatywnie 
(klonalnie).  Kłącze  kopytnika  tworzy  nowe  odgałęzienia  z  pączków  bocznych  i  z  pączków 
rozwijających się w kątach łusek na ubiegłorocznych fragmentach kłącza. 

Okwiat  długości  1  –  1,  5  cm  zielonkawy,  wewnątrz  czerwonobrązowy,  dzbaneczkowato  – 
dzwonkowy. Owocem jest okrągła, skórzasta 6- komorowa torebka.

Rośnie  w  cienistych  (skiofit)  lasach  i  zaroślach,  zwłaszcza  liściastych,  zajmując  znaczne 
powierzchnie w dnie lasu. Wymaga gleb żyznych, o podwyższonej wilgotności,  próchniczych o 
odczynie zasadowym, bogatych w węglan wapnia. Rozpowszechniony na całym obszarze Polski z 
wyjątkiem  północnego  Mazowsza,  gdzie  występuje  w  rozproszeniu,  oraz  północno-zachodniej 
części  kraju.  Przebieg zasięgu kopytnika wyznacza linia  Zielona Góra –  Krzyż  Wielkopolski – 
Koszalin.
Kopytnik jest rośliną trującą, zawiera żywice, śluzy, garbniki, olejek eteryczny, kwasy organiczne: 
cytrynowy, jabłkowy i askorbinowy oraz bogate w potas i krzem sole mineralne. 
Bardzo niebezpieczny jest piekący  olejek eteryczny, którego głównym składnikiem (ponad 30%) 

Foto: Andrzej Konopacki

Foto: Andrzej Konopacki
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jest azaron (C20H26O5) – związek z grupy fenoloeterów. Azaron łatwo się ulatnia i wysuszone ziele 
w miarę przechowywania traci aktywność farmakologiczną i toksyczną. 
Niebezpieczny  azaron  silnie  drażni  błonę  śluzową,  co  skutkuje  pieczeniem  języka i  przełyku, 
kichaniem. W jelitach występują zmiany zapalne  żołądka powodujące bóle i  wymioty. Powoduje 
krwawienie  z  macicy,  w  ciąży  nierzadko  poronienie.  Przy  zatruciu  dochodzi  do  upośledzenia 
samopoczucia i w końcu prostracji. W ciężkich zatruciach występują drgawki, na skórze występują 
różowe wykwity. W przypadkach skrajnych dojść może do śmierci z powodu porażenia oddechu. 
Zatrucia  kopytnikiem  są  rzadkie.  Przy  zatruciach  należy  podawać  duże  ilości  wody  do  picia, 
zawiesinę  węgla  aktywnego i  wywoływać  wymioty.  Chronić  należy  błonę  śluzową  podając 
substancje  powlekające  (np.  białko  jaja  kurzego,  kleik  ryżowy).  Zwierzęta  omijają  te  roślinę  z 
powodu jej ostrego zapachu i gorzkiego, przykrego smaku.
Aktualnie  kopytnik  używany  jest  w  formie  preparatu  przeciwkaszlowego  (Azarina)  oraz  w 
homeopatii. Bywa też stosowany jest, jako środek wymiotny w weterynarii.
Kopytnik,  jako  surowiec zielarski  ma  właściwości  lecznicze,  bowiem już  dwie  łyżki  ziela  na 
szklankę odwaru) powodują wymiotny. Działając wykrztuśnie, pobudza wydzielanie śluzu i ułatwia 
jego usuwanie z górnych dróg oddechowych, a także żołądka i jelit. Ziele działa także moczopędne, 
przeczyszczająco. Wzmacnia siłę skurczy serca. Okłady ze zmiażdżonych, świeżych liści przynoszą 
ulgę przy urazach ciała (np. zwichnięciach).
W medycynie ludowej stosowany był przy różnych schorzeniach w postaci nalewki spirytusowej do 
leczenia  gruźlicy,  migreny i  na  wysoką  gorączkę.  Odwar z  dodatkiem  kminku podawano przy 
żółtaczce,  a także przy schorzeniach serca oraz słabym dzieciom..  Mieszaniną liści  kopytnika z 
octem nacierano także miejsca zaatakowane przez świerzb. 

Literatura:
Jan Walas – „Atlas roślin chronionych”, Wyd. Liga Ochrony Przyrody warszawa 1973
Jakub Mowszowicz – „Rośliny trujące”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne warszawa 1990
Dieter Podlech - Encyklopedia kieszonkowa – „Rośliny lecznicze”, Wyd. Muza SA Warszawa 1994
Inga Szwedler, Mirosław Sobkowiak – Spotkania z przyrodą – „Rośliny”, Wyd. Multico warszawa 
1998
Krystyna Bonenberg – Aura (dodatek Nr 8/2000) – „Zioła a zdrowie” Kraków 2000

REDAKCJA: Paweł Idzik – pawelidzik@o2.pl

WYDAWCA:
Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK 

00-075 Warszawa ul. Senatorska 11 

http://pl.wikipedia.org/wiki/?wierzb
http://pl.wikipedia.org/wiki/???taczka_(medycyna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kminek_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gor?czka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Migrena
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gru?lica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nalewka_(farmacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwichni?cie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec_zielarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna_weterynaryjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Homeopatia
http://pl.wikipedia.org/wiki/W?giel_aktywny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drgawki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostracja_(psychologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poronienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Macica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymioty
http://pl.wikipedia.org/wiki/?o??dek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kichanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prze?yk
http://pl.wikipedia.org/wiki/J?zyk_(anatomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/B?ona_?luzowa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenoloeter&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Azaron&action=edit&redlink=1

