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WPROWADZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Nasz kolejny numer Biuletynu pragniemy przekazać w Wasze ręce po III Zlocie Turystów 

Przyrodników w Bocheńcu. Podsumowaliśmy również nadesłane sprawozdania roczne za 2012 r. 
Sądzę,  że wiele  zawartych w materiale opisów działań stanie  się wskazówkami do poszerzania 
działalności w Waszych Komisjach.

Ponieważ  rodzina  oraz  aktywność  zawodowa nie  zawsze  pozwala  nam na  realizowanie 
zaplanowanych działań w Towarzystwie, dlatego kolejny numer pojawia się tak późno. Myślę, że 
nie wpłynie to negatywnie na przyszłość Naszego Biuletynu. 

Zatem zapraszam do lektury.

SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚĆI ODDZIAŁOWYCH KOMISJI OCHRONY RZYRODY ZA  2012 r

Sprawozdania za 2012r przekazały Komisje Ochrony Przyrody PTTK z Oddziałów: „Ziemi 
Elbląskiej” w Elblągu, „Kujawski” we Włocławku, „Pogórze Izerskie” w Lubaniu, „Koszaliński” w 
Koszalinie,  Łódź  -  Polesie  im.  Jana  Dylika,  Wojskowy w Chełmie,  Miejskim w Bydgoszczy, 
Międzyszkolny  w  Starachowicach,  Międzyuczelniany  w  Warszawie,  „Ziemi  Lwóweckiej”  w 
Lwówku  Śląskim,  im.  Cyryla  Ratajskiego  w  Luboniu,  „Świętokrzyski”  w  Kielcach  z  Opola, 
Żarnowa,  Kutna,  Żyrardowa,  Bielska  Białej,  Cieszyna  i  Lublina.  Indywidualnie  przesłali 
Instruktorzy  Ochrony  Przyrody  PTTK  z  Rzeszowskiego  Oddziału  PTTK  im.  Mieczysława 
Rachwała, „Sudetów Wschodnich” w Prudniku, im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie, Stołecznego 
w Warszawie, Kamiennej Góry i Zielonej Góry.

Winniśmy  pamiętać  o  systematycznej  zmianie  pokoleniowej  aby  w  przyszłości  młodzi 
mogli  kontynuować  pracę  na  rzecz  ochrony  naszej  ojczystej   przyrody.  Ważna  jest  dbałość  o 
pozyskiwanie  nowych  –  młodych   kadr  programowych  PTTK.  Niestety  tylko  w  nielicznych 
Oddziałach prowadzi się taki nabór kadr. Na uwagę zasługuje Oddział w Żarnowie gdzie od kilku 
już lat  z  terenu województwa łódzkiego szkoleni  są tam nowi kandydaci  na IOP. Szkolenia na 
mniejszą skalę prowadzono też w Oddziałach w Opolu (2 IOP), „Ziemi Żarskiej” w Żarach (3 IOP), 
w Międzyuczelnianym  w Warszawie (1 IOP). 

Przyroda ulega ciągłym zmianom, powstają nowe formy ochrony przyrody należy śledzić na 
bieżąco te zmiany i systematyczni się dokształcać. Szkolenia takie prowadzone były w Oddziale 
Wojskowym w Chełmie dla 5 IOP i 5 OP PTTK. W Bielsku Białej szkolenie z rośliny chronione 
Beskidów dla 8 IOP prowadzone było w  Leśnictwie Jaworze. W Żyrardowie edukowano swoich 
członków w zakresie  czystych gór i morza.  W Żarnowie w ramach samokształcenia odbyły się 
dwie wycieczki szkoleniowe do Tatrzańskiego Parku Narodowego i w Masyw Ślęży. Aktualnie na 
etapie zajęć terenowych jest szkolenie opiekunów przyrody w Koszalinie. 

Z otrzymanych sprawozdań wynika, że IOP przeprowadzili 85 wycieczek przyrodniczych. 
Niezwykłą aktywność w pracy z młodzieżą wykazują działacze z  Kamiennej Góry (10 wycieczek z 
udziałem  361  uczniów)  Elbląga  (7  warsztatów  z  udziałem  260  dzieci  i  młodzieży),  Opola 
(7 wycieczek – 190 uczniów),  Rzeszowa (2 z udziałem ponad 100 osób do rez. „Nad Tanwią” 
i  „Źródła  Tanwi”).  Z  walorami  przyrodniczymi  swoich  regionów  młodzież  zapoznawali  IOP 
z Cieszyna (12 wycieczek) Kielc (40). Wycieczki „Śladami Włodzimierza Sedlaka” zainicjowano 
w Starachowicach.  Z  kolei  XII  Rajd  Barwy Jesieni  po   Lesie  Prudnickim zorganizowany dla 
młodzieży   Oddział  w  Prudniku.  W ramach  popularyzacji  ochrony przyrody wśród  młodzieży 
wspólnie  z  Karkonoskim Centrum Edukacji  Ekologicznej  w  Szklarskiej  Porębie  oraz  Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz Dolnośląskim Zespołem 
Parków Krajobrazowych – Oddział Jelenia Góra organizował wycieczki autokarowo-edukacyjnych 
które prowadzili edukatorzy KCEE. W Kamiennej Górze IOP prowadził wycieczki dla uczniów 
miejscowej SP nr 1 (361 uczestników) szlakami turystycznymi powiatu kamiennogórskiego oraz 
powiatów ościennych. W trakcie wycieczek młodzież zdobywała odznaki „Turysta Przyrodnik”. 



Podobną promocje odznaki prowadzono  w Oddziałach w Cieszynie, Lubaniu, Łódź – Polesie im. J. 
Dylika, Wojskowym w Chełmie, Stołecznym w Warszawie, Międzyuczelnianym w Starachowicach, 
Elblągu i wielu innych. 

Edukacja  ekologiczna  prowadzona  jest  w  wielu  obszarach   wśród  dzieci,  młodzieży 
i dorosłych. Ogółem w okresie 2012r przeprowadzono 148 prelekcji w których uczestniczyło 9024 
osoby w tym 6419 osób dorosłych i 2605 młodzieży.

Szkołach Liczba  prelekcji, 
wykładów

Liczba uczestników

Podstawowych 46 1668
Gimnazjalnych 11 223
Liceach 5 142
Inne (przedszkola) 10 317 (Starachowice i Elbląg)
Ogółem 72 2350

Pozostałe

Jednostka Liczba  prelekcji, 
wykładów

Liczba uczestników

Bibliotekach i urzędach 7 487 (Elbląg i Kielce)
Reg prac. krajoznawcze 7 260 (Elbląg)
Stowarzyszenia 3 40
Międzynarodowe konferencje 1 60
kluby 2 86
muzea 1 50
uczelnie 1 62
Domy kultury 3 9/255 mł
Dla wojska Chełm Wojskowy 27 5115
Uniwersytet Trzeciego wieku 10 250
Rajdy i spływy 14 Brak danych
Ogółem 76 6419 dorosłych i 255 młodzieży

Tematyka spotkań była bardzo zróżnicowana,  przeważały prelekcje  i  wykłady dotyczące 
swoich „małych ojczyzn” oraz poświęcone były również rodzimej faunie i florze. I tak:
W Cieszynie - prezentowano – „Polskie parki narodowe” i „Wiek i potęga polskich drzew”
W Kielcach prelekcje  w:  
Klubie Seniora przy MOPR – „Walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego”,
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie -  „Nietoperze polski”, 
W Prudniku – „Woda – tajemnica życia” i „Tyle co powietrze”,
W Chełmie – „Rezerwaty na Terenia Pagórów Chełmskich i powiatu”,
Ciekawą lubelską  inicjatywą  była  współorganizacja  pikniku  ekologicznego  ze  stowarzyszeniem 
EkoLubelszczyzna, promująca region, jako bogaty przyrodniczo i miejsce produkcji ekologicznej 
żywności. 

Fotografia  przyrodnicza  nie  należy  do  najłatwiejszych,  często  wymaga  ona  dużej 
cierpliwości, szczególnie przy poruszających się obiektach. Nieco łatwiej fotografuje się przyrodę 
nieożywioną.  Nasi  działacze  z  dumą  i  ogromną  satysfakcją  mogą  się  pochwalić  wykonanymi 
zdjęciami. Ze sprawozdań wynika, że wykonano ogromną ilość fotografii.                  W Elblągu  
wykonano dokumentację fotograficzną rezerwatów „Jeziora Drużno” i  „Kadyńskiego Lasu” oraz 
Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Aktywnie fotografowano w Kielcach uzupełniając 
kolekcję zdjęć chronionych roślin i ptaków oraz rezerwatów z terenu Chęcińsko – Kieleckiego i 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. W zbiorach kieleckich znalazły się fotografie z „Wyżyny 



Krakowsko–Częstochowskiej”, Tatrzańskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego 
oraz Parków Krajobrazowych Mierzei Wiślanej i Wysoczyzny Elbląskiej. W Lublinie wykonano 
zdjęcia „Formacji geologicznych Tatr” i  „Rośliny chronione Niżu Polskiego”. Krakowski Oddział 
uzupełniał  dokumentację  fotograficzną  Gorczańskiego,  Pienińskiego,  Ojcowskiego 
i Babiogórskiego Parku Narodowego.

Wiele  przygotowanych  wykładów  opartych  było  na  pokazach  multimedialnych 
z  wykorzystaniem   wykonanych  fotografii.  Ciekawe  tytuły  pokazów  odpowiednio  podane 
słuchaczom nie tylko przyciągną  uwagę ale stanowią atrakcyjną formę edukacyjną. Takie pokazy 
opracowano  Oddziałach w Elblągu tytuły – „Świat przyrody w liczbach”, „Piraci, potwory i inne 
stwory Morza Bałtyckiego”, „Skrzydlaci mieszkańcy naszego miasta”, „Formy ochrony przyrody 
Wysoczyzny  Elbląskiej  z  legendą  w  tle”,  „Znane  i  nieznane  zakątki  Ziemi  elbląskiej”,  „Moje 
Żuławy”.  Równie  interesujące  tytuły  –  „Kto  zimą  śpi  a  kto  baraszkuje”,  „Zimowi  goście  w 
przyszkolnym ogródku” przygotował Oddział Międzyuczelniany w Warszawie. Tajemnicze tytuły 
„Woda – tajemnica życia” i „Tyle co powietrze” opracowano w Prudniku. Pomniki przyrody miasta 
i powiatów w formie pokazów przygotowano w Bydgoszczy Bielsku – Białej i Cieszynie. Z kolei 
przyrodę  regionalną  mogą  prezentować  Oddziały  w  Starachowicach,  Bielsku  Białej 
i  w  Kielcach.  Tematyką  fauny  i  flory  zainteresował  się  oddział  cieszyński  prezentując  „Wiek 
i potęgę polskich drzew”, w Starachowicach przygotowano pokaz „Zwierzęta naszych lasów”, w 
Chełmie „Żółw błotny i jego ochrona” i „Rez. „Hubale” – ochrona gat. susła perełkowanego” zaś 
„Krajobrazy  bliskie  sercu”  przedstawiał  Oddział  w  Żarnowie,  „Ścieżkę  dydaktyczną  „Góra 
Gniazdo”  Lwówek Śląski a „Ochronę przyrody w systemie odznakach turystycznych PTTK” w 
Starachowicach.

Nasze Koleżanki i Koledzy zagadnieniami  przyrodniczymi próbowali zainteresować media. 
Ukazało się wiele artykułów na łamach pras lokalnych i portalach informacyjnych. Ogółem jak 
wynika ze sprawozdań udzielono aż 235 wywiadów. O naszej pięknej przyrodzie i jej zagrożeniach 
ukazały się artykuły w takich gazetach jak „Kurier Lubelski”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, kieleckie 
„Echo  dnia”,  „Tygodnik  Opoczyński”,  „Ziemia  Lubańska”,  „Wieści  Lubońskich”,  „Teraz 
Koszalin”, „Ziemia Lubańska”, „Gazeta Leżajska”.
Znakomitą reklamą dla PTTK są audycje radiowe. Słuchacze pogłębiają swoją wiedzę i utwierdzają 
się w przekonaniu,  że turyści  najlepiej  znają swój region i  posiadają  wiedzę na temat skarbów 
przyrodniczych. Znakomite efekty mają w tym względzie Odziały w Lublinie, Kielcach, Elblągu, 
Chełmie, Koszalinie i Rzeszowie.  Antenowe spotkania ze słuchaczami prowadzą takie rozgłośnie 
lokalne  jak  Radio  Gdańsk,  Kielce,  Koszalin,  Rzeszów.  W  Lublinie  od  15  czerwca  do 
30  sierpnia  codziennie  w  audycji  „Radio  Kurier  na  Deptaku”  przekazywana  była  promocja 
uprawiania  turystyki  w  zgodzie  z  zasadami  ochrony  przyrody  oraz  zachęcano  do  zdobywania 
odznaki Turysta Przyrodnik. Polskie Radio Opole od  stycznia do grudnia nadało  58 audycji o 
polskiej przyrodzie. Były to audycje trwające od 5 do 25 minut. W sprawozdaniach wymieniono 
audycje emitowane również przez Radia: Bon-Tom ,RFM FM, Via Katolickie i Katolickie „eR”. 
Ogółem wyemitowano 165 audycji radiowych o naszej przyrodzie z udziałem naszych działaczy 
PTTK.
Udało się również zainteresować lokalne telewizje sprawami przyrodniczymi. Promowano między 
innymi  wycieczki  tematyczne  w  ramach  wakacyjnej  akcji  „Wędruj  z  nami”,  prezentowano 
zagrożenia rezerwatów. W TVP Kielce z inspiracji instruktora ochrony przyrody przedstawiono 3 
odcinki  „Zielone  Kielce”  poświęcone  walorom  przyrodniczym  przy  kieleckim  szlakom 
spacerowym.
Coraz  więcej   Oddziałów  zakłada  swoje  strony  internetowe  np.  Koło  Nr.  31  przy  Oddziale 
Kujawskim PTTK we Włocławku założyło ciekawą podstronę „Przyroda uczy najpiękniej”.

Działacze Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody wiele czasu poświęcili na organizację 
różnego rodzaju konkursów, quizów, wystaw poświęconych zagadnieniom przyrodniczym. Wiedzę 
i talent prezentować można w różnej formie: literackiej, plastycznej, fotograficznej. 
Konkursy wiedzy przyrodniczej o własnym regionie organizują miedzy innymi Komisje Ochrony 
Przyrody  przy  Oddziałach  w  Cieszynie,  Bydgoszczy,  Luboniu,  Lwówku  Śląskim,  Lubaniu 



i Koszalinie. Okazuje się, że można je organizować przy różnych okazjach. Oddział w Żarnowie z 
okazji „Dni Ziemi” zorganizował quiz  przyrodniczy oraz inscenizacje  o tematyce ekologicznej 
oraz konkurs wiedzy o Pilicy w czasie  „XV Rajdu Brzegiem Pilicy”. 
Plastyczne konkursy cieszą się wśród młodzieży dużym powodzeniem. Z ciekawszych tematów 
odnotowaliśmy  konkurs  plastyczny i  literacki  –  „Żuławy –  bociani  raj”  zorganizowany przez 
Oddziałową Komisję  Ochrony Przyrody w Elblągu.   W   Bielsku Białej   od kilku lat  tematem 
plastycznych  zmagań  młodzieży  jest  konkurs  plastyczny  „Dziś  płonie  trawa,  jutro  twój  dom” 
w 2012 udział w nim wzięło 356 uczestników.
Znakomitą i pouczająca formą edukacyjną są konkursy fotograficzne. W Luboniu zorganizowano 
już IX Edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”, 
pod  patronatem  honorowym  Starosty  Poznańskiego,  Burmistrza  Miasta  oraz  Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. Wernisaż wystawy prac pokonkursowych odbył 
się w Bibliotece Miejskiej w Luboniu (zwiedziło ją ponad 500 osób)  prezentowano prace również 
w Starostwie Powiatowym. Również i w Żarnowie  zorganizowano konkurs fotograficzny „Las w 
czterech  porach  roku”   w wyniku  którego  powstała  stała  wystawa  w Szkole  Podstawowej   w 
Petrykozach. W Lwówku Śląskim przeprowadzono konkurs przyrodniczy wspólnie z Dolnośląskim 
Zespołem Parków Krajobrazowych O/Jelenia Góra podczas Eko-Pikniku, a podczas innej imprezy 
uczestnicy  wzięli  udział   w  otwarciu  ścieżki  edukacyjnej  „Izery  Trzech  Żywiołów”  przy 
Nadleśnictwie Świeradów Zdrój.
Dominantę działań na rzecz własnych regionów stanowią prace porządkowe. Od kilku lat sprzątane 
są obiekty chronione w rejonie Cieszyna. W okresie 2012r młodzież zebrała tam 120 worków 100l, 
w  Lubaniu   zlikwidowano  śmietnisko  rejonie  pomnika  przyrody  dębie  „Ludwik”.  Oddział 
Międzyuczelniany w  Warszawie  dwukrotnie  (maj,  czerwiec)  zorganizował  sprzątanie  rezerwatu 
„Olszynka Grochowska” w pracach udział wziął aktyw oddziału i uczniowie                        SP Nr 
62.  Ten sam Oddział  bierze  też  udział  w sadzeniu  drzew.  Oddział  w Bielsku Białej  zakończył 
rekonstrukcję Ogródka Roślin Skalnych na Szyndzielni. Lustracja pomników przyrody prowadzą 
działacze  w  Bielsku  Białej,   Chełmie  oraz  Opolu.  Wspólnie  z  Nadleśnictwem  Jędrzejów 
instruktorzy  prowadzą  akcję  „Pomóżmy  Kasztanowcom”.  W  Lubaniu  znakowane  są  drzewa 
przeznaczone do wycinki wzdłuż alei widokowej w parku w Kamiennej Górze. Ponadto inspirują 
dokarmianie ptaków i zwierząt prowadzą przeglądy budek lęgowych dla ptaków, likwidują stare 
i zawieszają nowe. W Kielcach z kolei prowadzono cyklicznie obserwacje i liczenia nietoperzy oraz 
wspólnie  z  Towarzystwem Badań i  Ochrony Przyrody liczą  ptaki  w dolinach naszych rzek.  W 
Żarnowie  obserwowane  są   bocianie  gniazda.  W  Starachowicach  instruktorzy  byli 
współorganizatorami  VIII  Pikniku  Archeologicznego  na  terenie  rez.  „Rydno”  w którym wzięło 
udział 1500 osób. Oddział Miejski w Bydgoszczy rozpoczął pracę nad mapą bydgoskich pomników 
przyrody.  W Żyrardowie  przy  pomocy  Fundacji  Ochrony  Środowiska  realizowany  był  projekt 
„Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Parku im. Karola Augusta Dittricha”.

Z uzyskanych informacji terenowych wynika, że nasi działacze współpracują z urzędami 
gmin,  z  Regionalnymi  Dyrekcjami  Ochrony  Środowiska,  Wydziałami  Gospodarki  Komunalnej 
i  Ochrony  Środowiska  Urzędów  Miast  i  Gmin,  Lasami  Państwowymi,  Dyrekcjami  parków 
narodowych  i  krajobrazowych,  Ligą  Ochrony  Przyrody,  Polskim  Związkiem  Wędkarskim, 
Związkiem  Harcerstwa  Polskiego,   Zarządami  Ligi  Morskiej  i  Rzecznej,  Klubem  „Gaja”, 
Stowarzyszeniami Proekologicznymi.

Okazuje się, że prowadzona jest aktywna działalność interwencyjna w różnych sprawach 
dotyczących ochrony przyrody. Działacze z Żyrardowa złożyli protest do RDOŚ w Warszawie w 
sprawie przebiegu prac i rozwiązań technicznych związanych z modernizacją linii  kolejowej  na 
trasie Grodzisk Maz. – Żyrardów (region Międzyborowa i Jaktorowa) oraz  protest do GDDKiA w 
Warszawie  w  sprawie  zagrożenia  ekologicznego  przy  budowie  obwodnicy  Żyrardowa 
w okolicach ujęcia wody pitnej w Sokulu. W wyniku protestu wykonawca robót musiał wprowadzić 
zmiany i dokonać naprawy i rekonstrukcji uszczelnienia izolacji. Bielsku – Białej powiadomiono 
Wydział  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  o  nielegalnych  wysypiskach  oraz  Nadleśnictwo 
o  quadach  i  motocyklach  na  terenach  leśnych.  Członek  Klubu  IOP  z  Kielc  przygotował 



dokumentację fotograficzną i  opisową dzikiego wysypiska śmieci na terenie Gminy Bodzentyn. 
Dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy Bodzentyn, RDOŚ, Sanepidu i Policji. Oddział 
Międzyuczelniany  w  Warszawie  interweniował  w  Lasach  Miejskich  Warszawy  w  sprawie 
zaśmiecania  i  palenia  ognisk  oraz  płoszenia  bobrów  i  niszczenia  tam  na  terenie  rezerwatu 
„Olszynka Grochowska” i  ZP-K Zakole Wawerskie.  Instruktorzy z  Oddziału w Starachowicach 
powiadomili Policję o niszczeniu samochodami terenowymi rozlewisk bobrowych w dolinie rzeki 
Lubianki.  Oddział  PTTK  Bydgoszcz  Miasto  poinformował  Wydział  GK  i  OŚ  o  bezprawnym 
oznakowaniu  drzew tabliczkami  „Pomniki  Przyrody”  oraz  o  zdjęcia  z  ewidencji  pomnikowych 
uszkodzonych  drzew.  Z  kolei  członkowie  OKOP  z  Cieszyna  wystąpili  o  objęcie  ochrona 
pomnikowych  drzew  na  terenie  miasta.  Lubańska  OKOP interweniowała  u  wójta  gm.  Lubań 
i Sulików w sprawie projektów lokalizacji ferm wiatrowych.

Nasi  działacze  edukowali  społeczność  lokalna  poprzez  udział  w  zebraniach  wiejskich  w 
Radostowie,  Radogoszczy,  Nawojowie  Łużyckim i  Sulikowie  jak to  miało  miejsce  w Lubaniu. 
Uczestniczą  w  pracach  nad  przygotowywaniem  „Planów  Ochrony  Parków  Narodowych 
i krajobrazowych (Kielce, Luboń).
Pragniemy  tą  drogą  podziękować  Koleżankom  i  Kolegom  za  nadesłanie  sprawozdań  z 
Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody. 

Z PRAC KOMISJI

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK po II Ogólnopolskim Zlocie Turystów Przyrodników 
spotkała  się  w grudniu 2012 i  lutym 2013 w Warszawie  oraz  w czerwcu 2013 r  w Bocheńcu 
podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników. Planowane wyjazdowe posiedzenie we 
Wleniu na koniec sierpnia nie odbyło się ze względu na brak zgłoszeń działaczy z terenu. Podczas 
każdego  posiedzenia  dyskutujemy  nad  nowelizacją  regulaminu  Odznaki  Turysta  Przyrodnik 
orannowej Odznaki dla najmłodszych Tropiciel Przyrody autorstwa kol. Jana Błaszczaka z Lubonia. 
Podczas II Zlotu propozycję organizacji zlotu otrzymaliśmy od działaczy z Chełma. W związku z 
tym,  że  wpisowe  w  projekcie  regulaminu  było  zbyt  wysokie  dlatego  organizację  III 
Ogólnopolskiego  Zlotu  Turystów  Przyrodników  powierzono  Oddziałowi  Świętokrzyskiemu  w 
Kielcach. Kolejną ważną sprawą jaką się zajmowaliśmy była analiza i przygotowanie wniosków na 
godność Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK. W trakcie weryfikacji oraz wymiany 
legitymacji Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK mogła dokładnie przyjrzeć się Instruktorom oraz 
ich działalnością w terenie. I tak powstała lista ponad dwudziestu nazwisk Instruktorów Ochrony 
Przyrody, którym KOP ZG PTTK przyznała tytuł Honorowego IOP. Obecnie trwa akcja wręczania 
legitymacji Honorowych IOP dla zasłużonych instruktorów. Spotkanie w lutym poświęcone było 
również przygotowaniom do III Zlotu gdyż kolejne nasze posiedzenie miało się odbyć w Bocheńcu. 
Posiedzenie wyjazdowe podczas zlotu staje się już tradycją.  Od I  Zlotu w Lesie Smołdzińskim 
członkowie KOP ZG PTTK spotykają się z działaczami podczas każdego zlotu bo jak wiadomo 
łatwiej się później koresponduje z osobą którą znamy. Tak więc podczas kolejnego zlotu, którego 
organizatora poznamy niebawem tradycyjne posiedzenie również się odbędzie. Również podczas 
zlotu przeprowadzane są egzaminy na Instruktora Ochrony Przyrody. Staraniem KOP ZG PTTK 
reaktywowane  są  oddziałowe  referaty  turysta  przyrodnik  oraz  oddziałowe  komisje  ochrony 
przyrody jak również powstają nowe. Kolejne posiedzenie miało być również wyjazdowe.  Tym 
razem zaplanowano województwo dolnośląskie. W dniach 31.08 – 02.09.2013 we Wleniu na terenie 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru zaplanowaliśmy posiedzenie wyjazdowe z działaczami woj. 
dolnośląskiego.  Na  posiedzenie  przyjęto  formę  zlotu,  którego  organizatorem został  Oddział  w 
Lwówku Śląskim. Niestety ze względu na niską frekwencję spotkanie odwołano. Komisja stara się 
na bieżąco informować działaczy poprzez stronę internetową:  www.kop.pttk.pl . Korespondencja 
napływająca do KOP ZG PTTK rozpatrywana jest podczas posiedzeń dlatego odpowiedź może być 
odsyłana z opóźnieniem. Na sprawy pilne na bieżąco odpowiada przewodniczący komisji.      

http://www.kop.pttk.pl/


RELACJA Z III OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW 
„BOCHENIEC 2013”

W dniach 7-9.06.2013r. odbył się III Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników „Bocheniec 
2013”,  którego  organizację  Komisja  Ochrony  Przyrody  Zarządu  Głównego  PTTK  powierzyła 
Zarządowi Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd z kolei zlecił organizację pierwszemu w 
kraju Klubowi Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK. 
Informacje o możliwości  uczestniczenia w Zlocie  pojawiły się  25 stycznia 2013 r.  na stronach 
internetowych www.pttkkielce.pl oraz www.kop.pl. Na zlot przybyło 48 uczestników (większość to 
Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK) reprezentujących 21 Oddziałów PTTK z terenu całej Polski. 
Wśród uczestników zlotu byli  przedstawiciele Oddziałów z  Zielonej  Góry,  Suwałk,  Koszalina, 
Lubonia,  Włocławka,  Lubania,  Lwówka  Śląskiego,  Gdańska,  Gdyni,  Włocławka,  Ostrowa 
Wielkopolskiego, Płocka, Puław, Lublina, Kozienic,  Żarnowa,  Pabianic, Skierniewic,  Warszawy, 
Buska Zdroju,  Starachowic oraz z Kielc.  
Każdy  uczestnik  otrzymał,   znaczek  zlotowy  oraz  pakiet  materiałów  promujących  walory 
przyrodnicze województwa świętokrzyskiego. 

W otwarciu Zlotu uczestniczył Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Edmund Kaczmarek, 
współpracujący z Klubem, przedstawiciele Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach – 
Wiceprezes Pan Szymon Sobieraj i Marta Sobieraj oraz Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego 
Kol. Marcin Marciniewski.

 
    Starosta Jędrzejowski                                   W pierwszym rzędzie Wiceprezes TB i OP

 Po otwarciu imprezy przez Kol. Witolda Wesołowskiego przewodniczący Komisji Ochrony 
Przyrody ZG PTTK, Kol.  Andrzej  Wąsikowski przeprowadził  panel dyskusyjny na temat stanu 
rozwoju  turystyki  przyrodniczej  w  Polsce  oraz  ujednolicenia  działań  proekologicznych. 
Z inicjatywy Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, Kol. Wiceprezes Małgorzaty 
Ciosmak przeprowadzono konsultacje na temat tworzenia nowych i reaktywowanie Oddziałowych 
Komisji  Ochrony  Przyrody  w  PTTK  oraz  Referatów  Weryfikacyjnych  odznaki  „Turysta 
Przyrodnik”.  Uczestników zapoznano  z  ujednoliceniem zasadami  sprawozdawczości  i  strukturą 
organizacyjną  w  korelacji  KOP ZG  PTTK  –  Oddziałowe  Komisje  Ochrony  Przyrody  PTTK. 
Przedstawiono zakres, cele działania oraz uzyskane efekty pracy Komisji Ochrony Przyrody ZG 
PTTK.

 W drugim dniu zlotu uczestnicy zapoznani zostali z motywem przewodnim zlotu, którym 
była  szeroko  rozumiana  geologia  i  geoturystyka,  w  szczególności  zaprezentowano  zasoby 
geologiczne  na  terenie  miasta  Kielce.  Głównym  punktem  programu  była  wizyta  Centrum 
Geoedukacji – placówce edukacyjno-ekspozycyjnej w strukturach Geoparku.

http://www.pttkkielce.pl/


 Zlotowiczów z walorami przyrodniczymi Kielc, w szczególności z elementami przyrody 
nieożywionej zapoznali pracownicy Geoparku Pan Michał Poros oraz Kol. Wojciech Buczkowski. 

Uczestnicy zwiedzili Galerię Ziemi oraz przeżyli "Podróż do wnętrza Ziemi" Kapsułą Symulatorem 
5D,  uczestniczyli  również  w  warsztatach  szlifowania  okazów  geologicznych,  które  stanowiły 
pamiątkę z pobytu w tym interesującym miejscu.

  
         Taka wielka ryba                                                     W oczekiwaniu na wejście do kapsuły 



       
Ciężka praca na szlifierni minerałów                           wykład na temat skarbów regionalnych

 przyrody nieożywionej

Kolejnym etapem pobytu była  wycieczka krajoznawcza do rezerwatów geologicznych na terenie 
miasta  Kielce.  Pierwszym  etapem  był   rez.  Wietrznia  im.  Zbigniewa  Rubinowskiego,  gdzie 
podziwiano odsłonięcie geologiczne na trasie ścieżki geoedukacyjnej.

 



Następnie  uczestnicy  udali  się  do  rez.  Kadzielnia,   gdzie  mieli  możliwość  zwiedzenia  jaskini 
„Szczelina Kadzielniańska” i „Prochownia”.

    
Przed wejściem do „Szczeliny Kadzielniańskiej                         w  korytarzu do „Prochowni”

Kolejnym etapem wycieczki był utworzony jako pierwszy w kraju rezerwat skalny „Ślichowice” 
im. Jana Czarnieckiego.

Na zakończenie pobytu w Kielcach zlotowicze wędrowali śladami morza dewońskiego i kieleckich 
gwarków po ścieżce geologiczno – kruszcowo – górniczej w rez. Karczówka.



Wycieczka  miała  na  celu  zarówno  promocję  walorów  przyrodniczych  województwa 
świętokrzyskiego,  ale  także  edukację  przyrodniczą  poprzez  turystykę  ze  szczególnym 
uwzględnieniem geoturystyki.

Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym i wspaniałą zabawą w ośrodku „Wierna” w 
Bocheńcu.

 
Niespodzianka – „sto lat” dla organizatorów                          był też „wąż”

 
                Było „kółeczko                                                                       i występy indywidualne

 
          Spotkania w podgrupach                                                  i dyskusje nie tylko o przyrodzie



W ostatnim dniu zlotu odbył  się egzamin na Instruktorów Ochrony Przyrody,  w wyniku 
którego  Kadra  programowa  PTTK  powiększyła  się  o  5  specjalistów  z  zakresu  przyrody. 
Uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK uzyskali Koleżanki i Koledzy z Oddziałów: w 
Warszawie, Puławach, Suwałkach, Płocku i Kozienicach. 
Nowi Instruktorzy z Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie oraz Oddziału PTTK w Suwałkach 
zadeklarowali  utworzenie  Oddziałowych  Komisji  Ochrony  Przyrody  i  Terenowych  Referatów 
Weryfikacyjnych Odznaki „Turysta Przyrodnik”.

Konsultowano  nowelizację  Regulaminu  odznaki  „Turysta  Przyrodnik”  oraz  rozważano 
ustanowienie  nowej odznaki dla dzieci i młodzieży „Tropiciel Przyrody”. 
Zlot  pozwolił  na  integrację  środowiska  Instruktorów Ochrony Przyrody PTTL.  Wyznaczone  w 
czasie  panelu  dyskusyjnego  kierunki  rozwoju  winny mieć  wieloletni  wpływ  na  prace  Komisji 
Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. 
W organizacji III Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników otrzymaliśmy pomoc ze strony: 
Dyrekcji GeoParku Kielce, Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego, Starostwa 
Powiatowego w Jędrzejowie, Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach, Muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnej 
Organizacji  Turystycznej  w  Kielcach,  Dyrekcji  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego,  Zarządu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Kielce.

Całość  przedsięwzięcia  koordynował  Kol.  Andrzej  Wąsikowski.  Znaczki  Zlotowe 
zaprojektowała  Kol.  Monika  Łesyszak,  projekt  komputerowy  wykonał  Kol.  Michał  Surma. 
W Komitecie organizacyjnym byli Kol. Beata i Paweł Milewicz, Elżbieta Strojek, Anna Hendler. 
Komandorem  Zlotu  był  Kol.  Witold  Wesołowski  a  oprowadzał  po  Geoparku  Kol.  Wojciech 
Buczkowski. Wszystkie wymienione Koleżanki i Koledzy są członkami pierwszego w Polsce Klubu 
Instruktorów  Ochrony  Przyrody  PTTK  działającym  przy  Oddziale  Świętokrzyskim  PTTK  w 
Kielcach.

XVI WIELKOPOLSKI RAJD „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE”

Na rajd organizowany przez O/PTTK Poznań Nowe-Miasto zgłosiło się wielu 
spragnionych przyrodniczych wrażeń turystów. W rajdzie udział wzięło w sumie 
198 osób, w tym 134 stanowiły dzieci i młodzież szkolna. Autokary, podobnie 
zresztą jak rowerzyści, wyruszyły z Poznania niedzielnym porankiem. Drużyny 
rajdowe  z  różnych  stron  województwa  m.in.  z  Poznania,  Lubonia,  Środy 
Wielkopolskiej,  Owińsk,  Warszawy  przemierzały  zaplanowaną  trasę  pieszą 
zapoznając  się  z  Lednickim  Parkiem  Krajobrazowym.  Na  mecie  rajdu  w 
Dziekanowicach  każdy  uczestnik  miał  okazję  zwiedzić  Wielkopolski  Park 
Etnograficzny.  W  Skansenie  można  było  się  zapoznać  z  życiem  ludności 

wielkopolskiej na przełomie wieków. Ze skansenu turyści udali się do Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy gdzie oprócz czegoś dla ducha było i coś dla ciała. Pachnąca grochówka wytyczała cel 
wędrówki  turystom.  Na  zakończenie  zorganizowano  konkurs  wiedzy  o  Parku,  który  jest 
najstarszym Parkiem Krajobrazowym w województwie, powstał w 1987 r. i chroni tereny ważne ze 
względu na początki polskiej państwowości.

Zadowoleni i pokrzepieni słoneczną pogodą turyści około godziny 15 powrócili do Poznania 
skąd ruszyli dalej do swych domów. Zaglądając w rajdową statystykę okazuje się iż najliczniejszą 
drużyną była ta z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu (25 osób) przy Zespole działa 
Szkolne Koło PTTK należące do Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto. Uczestnik z najdalszych 
stron  to  Aleksandra  Safinowska  przyjechała  z  Warszawy  trudy  podróży  nie  były  w  stanie  ją 
odstraszyć choć nie widzi przybycie na Rajd było jej priorytetem. Na rajdzie nie zabrakło również 
młodzieży  ze  szkolnego  Koła  PTTK  "W zasięgu  reki"  działającym  przy  Specjalnym  Ośrodku 
Szkolno-wychowawczym  dla  Dzieci  Niewidomych  w  Owińskach  brały  udział  w  wycieczce 
autokarowo-pieszej  oraz  dzieci  z  Szkolnego  Koła  PTTK  "Echo"  przy  Ośrodku  Szkolno-
wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, które jechały rowerami z Poznania. 

http://m.in/


Oba Koła należą do Oddziału organizującego rajd.
Rajd był okazją do integracji przyrodników i Instruktorów Ochrony przyrody działających w 

PTTK  gdyż  podczas  rajdu  odbyło  się  spotkanie  Instruktorów  Ochrony  Przyrody  i  działaczy 
przyrodników z Wielkopolski. Podczas burzliwej narady wytyczono plan pracy na najbliższy czas.

RYŚ

 Ryś,  ryś  euroazjatycki (Lynx  lynx)  –  gatunek 
lądowego ssaka drapieżnego  z  rodziny kotowatych,  największy 
z rysi (Lynx). Występuje w Europie i Azji. Poza  kotem domowym, 
ryś  i żbik są jedynymi występującymi  w Polsce  przedstawicielami 
kotowatych.  Ryś  jest  też  jednym  z  największych  drapieżników 
Europy.

Ryś  euroazjatycki  osiąga  rozmiary 
dorosłego  owczarka niemieckiego, 
długość  jego  ciała  to  około  100  – 
150cm  (  zwykle  do  130  cm), 
wysokość w kłębie około 50 – 75 cm. 

Ma  okrągłą  głowę,krępe ciało,osadzone  na  długich  ,  silnych 
łopatkach i palce zakończone wysuwalnymi pazurami. Z wierzchu 
jest  czarno  –  żółtorudy  z  brunatnymi  plamkami  (wyraźniejsze  u 
populacji  górskich  i  prawie  w ogólne  niewidocznemu nizinnych), 
brzuch ma biały. U większości osobników włosy na szyi i spodzie 
głowy tworzą charakterystyczną kryzę i bakobrody. Futro zwierzęcia 
ma  doskonałe  właściwości  izolujące  i  zbudowane  jest  z  trzech  rodzajów  włosów: 
przewodnich,ościstych  i  puchowych.  Stojace  uszy  rysia  zakończone są  charakterystycznymi 
pędzelkami sztywnych czarnych  włosów. To one skupiają fale  dźwiękowe i doprowadzają je do 
uszu zwierzęcia. Ogon jest krótki, ciemniejszy na czubku. Drapieżnik charakteryzuje się dobrze 
rozwiniętymi zmysłami wzroku i słuchu, jego mocne uzębienie jest przystosowane do kruszenia i 
cięcia. Ryś sprawnie wspina się po drzewach , dobrze skacze, ale nie jest zbyt dobrym biegaczem, 
szybko  się  męczy.  Tak jak  większość  kotów,  starannie  myje  całe  ciało,  potrafi  mruczeć  i  na 
wdechu , i na wydechu, co zawdzięcza specjalnej budowie kości gnykowych. Żyje 14-17 lat. Ryś to  
trzeci po niedźwiedziu i wilku,  największy europejski ssak drapieżny. Podziwiany jest za  piękne 
futro,  niepowtarzalny w rysunku  i  fakturze,  harmonijną,  typową dla  wielkich  kotów budowę i 
nadzwyczaj rozwinięte zmysły. Dowiedziono, że słyszy głos gwizdka policyjnego z odległości 4,75 
km, podczas gdy pies- z 3,5 km,a człowiek o doskonałym słuchu – z 2,5 km. Szmer myszy potrafi 
zlokalizować z dystansu 65 m. Wrażliwość na dotyk ma dwa razy wyższą niż kot domowy. W 
naszym kraju żyje 200 – 250 rysi,  w dwóch populacjach. Populacja nizinna(w Polsce  północno 
wschodniej)występuje  w  puszczach:Białowieskiej,  Augustowskiej,  Knyszyńskiej,  Boreckiej  i  w 
Kotlinie  Biebrzańskiej,  a  karpacka  –  w  Karpatach  Wschodnich  i  Zachodnich  oraz  na  Pogórzu 
Karpackim.  Od  lat  80  ub.  w. spotykany  jest  na  Roztoczu,  w  Puszczy  Solskiej   i  na  Polesiu 
Lubelskim. Reintrodukowany  na początku lat 90. XX wieku, żyje w Puszczy Kampinoskiej, a od 
2007 r.- w Puszczy Piskiej i w Lasach Napiwodzko-Ramuckich. 
 
Od  2010  roku  rysie  obserwowane  są przy  polskiej  granicy  w  czeskim Karkonoskim Parkiem 
Narodowym.  Drapieżnik umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Księdze jako „gatunek niższego 
ryzyka, ale blisko zagrożenia”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBbik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lynx_(rodzaj)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki


Największa  populacja  (90%  wszystkich rysi)żyje  w  lasach  Syberii.  Znacząca  populacja 
występuje także w Skandynawii,(ok. 2500 szt),i Karpatach (ok.2200 szt), szczątkowa (ok. 50 szt)- 
na Półwyspie Bałkańskim. We Francji, Niemczech i Szwajcarii rysie wytępiono już w XIX wieku i 
w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie naturalny zasięg występowania tego gatunku nie obejmuje 
krajów  Europy  Zachodniej.  Od  lat  70.ub.  w.  dzięki  reintrodukcji  prowadzonej  na  obszarach 
Szwajcarii, Austrii, Czech, Francji i Słowenii, rysi przybywa.

KOSACIEC SYBERYJSKI

Kosaciec  syberyjski  (Iris  sibirica  L.)  z  rodziny  kosaćcowatych  dorasta  do  wysokości  80  cm. 
Na pustej łodydze wyrastają  dolne liście o szerokości od 2 do 6 cm. Kwitnie w miesiącach maj – 
czerwiec a kwiatostan stanowi od 2 do 4 biało – niebieskich kwiatów na jednym pędzie Spotyka się 
również białe kwiatostany albinotyczne. Działki okwiatu o szerszej nasadzie. zwężają się bez strefy 
przejściowej w żyłkowany "paznokieć". 
Owocem jest eliptyczna pomarańczowa torebka, ze spłaszczonymi nasionami.
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Rośnie na obszarach wilgotnych okresowo zalewanych. Kosaciec - geofit spotykany jest  na 
torfowiskach niskich i na ich obrzeżach w  rowach melioracyjnych Podłożem są żyzne gleby 
zawierające wapń.
Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.
Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006)[8] pośród gatunków 
narażonych na wyginięcie (kategoria zagrożenia V).
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