Przyrodniczy inspirownik
po OKOLICy Pawilonu edukacyjnego
Kamień nad Wisłą

1

Pawilon Edukacyjny Kamień i tereny wokół niego to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy.
Możesz tu przeżyć prawdziwą przyrodniczą przygodę, odbywać miniwyprawy badawcze tropem
otaczającej Cię natury, a przede wszystkim odpocząć od zgiełku miasta i nacieszyć się zielenią.
Nasz inspirownik będzie Ci towarzyszyć w poznawaniu tych okolic. Na stronach 2–11 dowiesz się więcej
o terenach wokół Kamienia, na stronach 12–17 przeczytasz o Wiśle i wodzie, na stronach 18–29 poznasz
bliżej drzewa i łąki, na stronach 30–39 odkryjesz nadwiślańskie ptaki i inne zwierzęta oraz ich zwyczaje,
a na końcu znajdziesz grę terenową i mapę okolic.
W Pawilonie Edukacyjnym Kamień, który jest prowadzony przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
odbywa się wiele „zielonych” inicjatyw dla małych i dużych. Wpadaj tu śmiało i odkrywaj tajemnice przyrody.
A może masz jakiś pomysł na działanie w Kamieniu i chcesz go z nami zrealizować? Daj nam znać!
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Co możesz robić wokół Kamienia?

Wiosną

Latem

Jesienią

Zimą

.

.

.

źble trawy.
Zagraj na źd

. Puszczaj latawce na łące.

Złap w dłonie krople wiosennego deszczu.

. Zapleć wianek lub skomponuj bukiet z polnych kw
iatów.
. Poszukaj skarbów jesieni.
Naucz się rozpoznawać drzewa, krzewy i inne rośliny
rosnące w tej okolicy. Więcej na str. 18–19, 24, 28–29.

. Zagraj z rodziną lub przyjaciółmi w grę terenową.
Więcej na końcu broszury.

palić w specjalnie
. Ogrzej się przydoogtegnisokumie– mojscużeswzokoje roz
licy Kamienia.
wyznaczonym
. Zagraj z rodziną lub przyjaciółmi w różne fajne

gr y –
w berka, ciuciubabkę, dw
a patyki, ziemniaka czy
pikara.

. Podziwiaj zachody słońca nad Wisłą.
. Obserwuj owady. Więcej na str. 28–29.
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.

Pobiegaj na biegówkach.

. Idź na spacer albo wybierz się na prawdziwą

mikrowyprawę, obierając sobie konkretny cel.
Skorzystaj z naszej mapy, którą znajdziesz
na okładce, i odkrywaj okolice Kamienia.

. Poobserwuj martwe drzewo i jego licznych
mieszkańców. Więcej na str. 25.
.
.
.
. Poczytaj książkę pod starym drzewem.
. Obserwuj migracje ptaków. Więcej na str. 34–35.
.
.
. Połóż się na łące i obserwuj chmury.
na Wisłę.
Podumaj, patrząc

Pobiegaj.

Umów się ze znajomymi na poranną gimnastykę.

Przytul się do drzewa.

ą po tej okolicy.
ow
er
w
ro
kę
cz
ie
yc
Wybierz się na w

. A jak Ty lubisz spędzać czas wokół Kamienia? .................

...............................................................
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PORADNIK ODPOWIEDZIALNEGO
I BEZPIECZNEGO SPACEROWANIA

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Na wyprawy i spacery wyruszaj w towarzystwie dorosłych lub za ich wiedzą i zgodą.
Ponoć nie ma złej pogody na spacer, jednak burze i wichury bywają niebezpieczne –
śledź prognozy pogody. Czasem lepiej zostać w domu. Jeśli podczas wycieczki nagle pojawią się
burzowe chmury lub zrobi się wietrznie, zakończ przygodę i wróć innym razem.
Przygotuj się do wycieczki. Załóż wygodne ubranie dostosowane do pogody i zakryte buty.
Do plecaka spakuj prowiant, wodę w bidonie lub herbatę w termosie. Warto mieć ze sobą lornetkę, kompas,
aparat fotograficzny oraz zeszyt i długopis do notowania obserwacji przyrodniczych.
Na ścieżce pieszo-rowerowej pierwszeństwo mają zawsze piesi. Jadąc rowerem, wymijaj ich ostrożnie. Spacerując
ścieżką, uważaj na poruszających się po niej rowerzystów – niektórzy potrafią rozwinąć zawrotne prędkości.
Pamiętaj, by po zmroku mieć jakiś odblaskowy element na ubraniu.
Ciesz się przyrodą, ale traktuj ją z szacunkiem i uwagą. Staraj się jak najmniej jej przeszkadzać.
Unikaj zrywania roślin – możesz je poznawać również przez dotyk, węch i obserwację.
Uważaj szczególnie na rośliny chronione – nie można ich zrywać ani niszczyć.
Możesz natomiast kolekcjonować liście, które opadły na ziemię.
Zwierzęta są tu u siebie, a Ty je odwiedzasz. Pamiętaj, że hałas może je wystraszyć.
Nie niszcz ich domów – nor, jam ani gniazd.
Podczas wspinaczki na drzewo staraj się go nie uszkodzić. Nie zrywaj liści i kory ani nie łam gałęzi.
Takie „rany” utrudniają drzewom obronę przed różnymi chorobami czy szkodnikami.

.
.
.
.
.
.
.
.

Spacery z czworonożnymi przyjaciółmi są wspaniałe – nad Wisłą jednak lepiej trzymać psy na smyczy,
by nie płoszyły dzikich mieszkańców tych okolic.
Blisko Kamienia znajdziesz miejsce na ognisko. Rozpalaj je jednak tylko w towarzystwie dorosłych.
Palenie ognisk poza wyznaczonymi miejscami jest niedozwolone – można spowodować pożar drzew lub łąki.
Podczas pikników i zabawy w terenie niech towarzyszy Ci muzyka przyrody – śpiew ptaków,
brzęczenie owadów, szum drzew i traw. Muzyka z głośników oraz inne hałasy zakłócają spokój
zwierząt i spacerowiczów.
Nie bój się pobrudzić. Błoto i kałuże czekają na radosne eksploracje. Chodzenie boso po trawie
to wielka frajda. Niech nie odstrasza Cię widok dżdżownicy, przebiegającego żuka czy zaczajonego
na sieci pająka – przyglądanie się im może być pasjonujące.
Śmieci zabierz ze sobą i wyrzuć posegregowane do odpowiednich pojemników na odpady.
Staraj się jednak „produkować” jak najmniej odpadów. A może uda Ci się zebrać śmieci zostawione
wcześniej przez innych?
Rzeki bywają niebezpieczne. Mogą być bardzo głębokie, nawet przy samym brzegu.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas spaceru nad Wisłą. Nie wchodź na ostrogi i wyspy.
Orientuj się w terenie! Na Golędzinowie co prawda trudno się zgubić, ale to duża przestrzeń,
dlatego jest tak dobrym miejscem, by ćwiczyć czytanie mapy lub korzystanie z kompasu.
Staraj się być offline – połącz się z naturą!
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CZAS NA PIKNIK

.

ZABAWY Z KAMIENIEM

Jakie miejsce wybrać na piknik?

Na Golędzinowie stoi jeden bardzo duży kamień, ale znajdziesz

Najfajniej spędzić czas na łące, w pobliżu drzewa, które

tu też mnóstwo mniejszych, które idealnie nadadzą się do gier i zabaw.

w słoneczny dzień daje przyjemny cień. Na mapie na końcu
broszury znajdziesz polecane przez nas miejsca do piknikowania.
Pamiętaj tylko, by zadbać o przyrodę wokół siebie.

Dwa kamienie

Rzucanie do celu

Napisy i obrazki

Budowanie wieży

Znajdź dwa kamienie podobnej

Narysuj kółko lub wykop

Czy wiesz, że za pomocą

Spróbuj wybudować jak

wielkości. Rzuć nimi, starając się,

niewielki dołek. Odlicz

kamieni można rysować

najwyższą wieżę z kamieni –

by upadły jak najbliżej siebie.

od tego miejsca 3–5 kroków

lub pisać? Znajdź w okolicy

podpowiemy, że budowlę

Zmierz odległość między

i wyznacz punkt rzucania.

kilkadziesiąt niedużych

układa się łatwiej, używając

kamieniami (używając

Każdy zawodnik ma trzy rzuty.

kamyczków. Spróbuj ułożyć

płaskich kamieni. Jeśli gracie

np. patyka). Taki sam rzut

Wygrywa ta osoba, która

z nich obrazek (np. zwierzę,

w więcej osób, znajdźcie

wykonują pozostali zawodnicy.

trafiła do celu najwięcej razy.

drzewo, kwiatek) lub napis

podobnej wielkości kamienie

Wygrywa ta osoba, której

(swoje imię albo wiadomość

i w wyznaczonym czasie

kamienie upadły najbliżej siebie.

dla kosmitów).

stwórzcie jak największe wieże.

Więcej dowiesz się na str. 4–5.

.

Kiedy wybrać się na piknik?

Pewnie myślisz, że tylko wiosną lub latem? Tak naprawdę
piknikować można cały rok – zimą po prostu musisz ciepło się
ubrać, wziąć gruby koc i gorącą herbatę w termosie. Spróbuj
wybrać się na piknik w różnych porach roku. Za każdym razem
zrób zdjęcia okolicy, a potem porównaj, jak się zmienia.

.

Co warto wziąć ze sobą na piknik?

Przydadzą się przekąski i coś do picia (w wielorazowych opakowaniach),
koc, gry, kartka, długopis lub kredki, lornetka i lupa oraz worek na śmieci.

Hacele
To niezwykle emocjonująca

Co robić w czasie pikniku?

.
.
Z

.
.
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Stwórz tajemniczy ogród na minipoletku (np. wielkości naszej broszury).
Użyj do tego kamyków, patyków, piasku, żołędzi lub szyszek.

gra zręcznościowa. Hacele
to elementy podków końskich,
ale równie dobrze do gry
można użyć pięciu niewielkich
kamyków podobnej wielkości.

Pobaw się w obserwatora przyrody w skali mikro. Wybierz kawałek ziemi wielkości

Zabawa polega na podrzucaniu

naszej broszury i zaobserwuj, co się na nim dzieje. Kto tu mieszka i co tu rośnie?

i łapaniu kamyków według

Spróbuj wymyślić historię do tego, co zobaczysz.

określonych zasad. O szczegóły
zapytaj rodziców lub nauczycieli,

Połóż się na kocu i zamknij oczy. Wsłuchaj się w odgłosy (owadów, ptaków,

którzy pewnie pamiętają tę zabawę

szumiących drzew, płynącej rzeki) i wczuj się w zapachy (ziemi, kwiatów).

z dzieciństwa. Reguły znajdziesz

Jak pachnie i brzmi otaczająca Cię przyroda? Zapisz swoje odkrycia na str. 27.

też w Internecie.

Albo… skorzystaj z jednego z naszych pomysłów ze str. 2–3.
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1. ..............
ZANIM POJAWIŁ SIĘ KAMIEŃ – HISTORIA GOLĘDZINOWA
Dywan, słonecznik, król i most – czy wiesz, co łączy te słowa?
Przeczytaj teksty obok, a wszystko się wyjaśni. Jaki tytuł nadasz
poszczególnym częściom? Połącz każdy z tekstów z dwoma obrazkami.

2. .............. 3.

..............

4.

..............

5.

..............

Pawilon Kamień stoi

Niedaleko Kamienia, nad Wisłą,

Na Golędzinowie, tuż obok

Kilka lat temu, niedaleko stąd,

Jeszcze kilka lat temu

na Golędzinowie. Czy wiesz,

powstał pewien bardzo znany

wału, stoją pozostałości fortu

w Wiśle znaleziono prawdziwe

na golędzinowskim międzywalu

skąd się wzięła nazwa tych

obraz „Widok Warszawy

Śliwickiego (Jasińskiego). Fort

skarby – rzeźby zrabowane

stało mnóstwo domków

okolic? Wywodzi się ze słów

od strony Pragi” namalowany

został zbudowany 180 lat temu,

przed wiekami przez Szwedów.

działkowych, a pomiędzy

„gola” (pustkowie) lub „lędo”

przez Bernarda Bellotta

by chronić przeprawę przez

Podczas tzw. potopu szwedzkiego

nimi rosły pomidory, ogórki,

(nieuprawna ziemia). Dzisiaj

zwanego Canalettem. Można

Wisłę (dziś w jej miejscu stoi

z Warszawy wywożono wiele

słoneczniki i drzewa owocowe.

Golędzinów jest częścią

na nim zobaczyć, jak ponad

most Gdański). Ceglany fort był

drogocennych przedmiotów

Dziś działek już nie ma, ale

Warszawy, ale kiedyś była

250 lat temu, za czasów króla

częścią większych umocnień,

(rzeźb, obrazów, mebli,

na łąkach zostały po nich ślady

to malutka wioska. Leżała

Stanisława Augusta Poniatow-

których centrum stanowiła

dywanów, a nawet całych klatek

w postaci drzew owocowych

ona poza miastem, na dodatek

skiego, wyglądały rzeka

Cytadela (jej ogromną bryłę

schodowych). Część ładunków

i iglastych. Dzięki temu w okolicy

na drugim brzegu rzeki,

i miasto. Wybierz się na plażę

do dzisiaj możesz podziwiać

nie dopłynęła nigdy do Szwecji –

Kamienia możesz zobaczyć,

na który można było się

Rusałka (znajdziesz ją

po drugiej stronie rzeki).

łodzie rozbiły się o skały w Wiśle

jak współistnieją ze sobą

dostać tylko łodziami.

900 metrów na południe

Odnajdź go na naszej mapie

na wysokości Golędzinowa tuż

przyroda charakterystyczna

Mieszkańcy tej wioski

od Kamienia). Porównaj widok,

na str. 40 i wybierz się na jego

po wypłynięciu z warszawskich

dla terenów nadwiślańskich

zajmowali się garbarstwem.

który przed laty uchwycił

poszukiwania w terenie.

portów. Odnalezione rzeźby

z przyrodą, która się tu pojawiła

Czy wiesz, co to za zawód?

malarz, z tym, który widzisz

możesz dzisiaj oglądać m.in.

za sprawą człowieka.

dzisiaj (obraz znajdziesz

w Ogrodzie Zamku Królewskiego.

w Internecie). Czym się różni?

Jak myślisz, jakie skarby skrywa

Zwróć uwagę na szerokość

jeszcze Wisła?

Wisły, liczbę łodzi, młyny
wodne i wyspy.
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OCHRONA NADWIŚLAŃSKIEJ PRZYRODY
że dany teren należy do sieci obszarów objętych specjalnym programem ochrony przyrody.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ystępują
w którym w
środowisko,
ąt
atunki zwierz
określone g

.

I

typowe dla danego ekosystemu
gatunki, które są niezbędne do tego,
by dobrze funkcjonował

OCHRONA SIEDLISK KLUCZOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW DOLINY ŚRODKOWEJ
WISŁY W WARUNKACH INTENSYWNEJ PRESJI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Jaki ptak stoi pod drzewem na str. 20?
Co lata na str. 5?

.

Ile jaj leży w gnieździe rybitwy na str. 33?

.
.

Jaka wierzba narysowana jest na str. 18?
Jaki ptak siedzi na skale na mapie z tylnej okładki?
Jaka rusałka siedzi na jabłku na str. 28?

negatywny wpływ, jaki miasto (czyli zabudowania, ulice,
samochody, hałas, smog, zanieczyszczenia czy liczba
mieszkańców) wywiera na środowisko przyrodnicze

Skrócona nazwa projektu to WislaWarszawska.pl. Jest to również adres strony internetowej,
na której dowiesz się więcej o tym projekcie.
Projekt miał na celu przede wszystkim ochronę ptaków z rzędu siewkowych (czyli wspomnianych wyżej
kluczowych gatunków), takich jak sieweczki rzeczne i obrożne czy rybitwy białoczelne i rzeczne (o tych
ostatnich poczytasz na str. 32–33). Projekt obejmował odcinek między 488 a 538 kilometrem żeglownym
rzeki, czyli całą Warszawę oraz rezerwaty przyrody na północ i południe od miasta – Wyspy Zawadowskie,

Dodaj trzy zera do liczby ważek narysowanych na str. 36.

.

o niej więcej:
Wiesz już, jak nazywa się ta sieć ochrony? Przeczytaj
1
W Polsce jest ich ponad 1000 – obejmują /5 naszego
jskiej.
Takie obszary zostały wyznaczone w każdym kraju Unii Europe
roślin i zwierząt oraz siedliska, czyli miejsca,
Obszar y zostały wyznaczone po to, aby chronić cenne gatunki
kraju.
wiele innych ciekawych i fajnych rzeczy.
Na tych obszarach możesz spacerować, piknikować oraz robić
w których one żyją.
wobec przyrody (sprawdź te zasady szczególnie wtedy,
Pamiętaj tylko, żeby stosować się do ogólnych zasad postępowania

.

.

y).
gdy wybierasz się do parku narodowego lub rezerwatu przyrod

Jednym z obszarów, który został włączony do tej europejskiej sieci, jest Dolina Środkowej Wisły. Na tym długim na ponad
250 kilometrów odcinku rzeka zachowała charakter zbliżony do naturalnego – szeroko się rozlewa, a jej koryto podzielone
jest wieloma wyspami i mieliznami. Taki typ rzeki określamy jako „roztokowy”. Jest on ewenementem (czyli rzadkością) w skali
całej Europy, gdzie większość rzek jest już uregulowana. Wisłę na tym odcinku dodatkowo otaczają gęste lasy łęgowe i piękne
łąki. Dolina ciągnie się między Puławami a Płockiem. Znajdź te dwa miasta na internetowej mapie ze zdjęciami wykonanymi
z lotu ptaka i zobacz, jak piękna jest roztokowa Wisła widziana z góry.
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nadwiślańskiej przyrody w mieście zrealizowany został projekt o nazwie:

.

Podczas podróży po Polsce lub Europie często można natknąć się na tablice informujące o tym,
Chcesz poznać nazwę tej sieci? Rozwiąż krzyżówkę.

Dolina Środkowej Wisły to również odcinek warszawski. W celu ochrony niezwykłej

.
.
.
.
.

Ławice Kiełpińskie i Wyspy Świderskie.
W ramach projektu powstały m.in.: 1 wyspa stała, 2 piaszczyste ławice oraz 5 sztucznych wysp pływających
(na specjalnych tratwach). Wycięto też roślinność z zarośniętych piaszczystych brzegów rzeki i wysp.
Na takich terenach sieweczki i rybitwy lubią zakładać gniazda.
By ptaki miały ciszę i spokój, zadbano o specjalne zabezpieczenia: zamontowano tablice edukacyjne i szlabany
informujące o granicach rezerwatów. Na Wiśle ustawiono boje wyznaczające szlak żeglowny.
Prowadzono monitoring ptaków – ornitolodzy, czyli znawcy ptaków, sprawdzali, gdzie i jakie gatunki
pojawiają się regularnie nad Wisłą oraz jak liczne są ich kolonie.
Zadbano o to, by mieszkańcy Warszawy poznali nadwiślańską przyrodę i wiedzieli, jak ją chronić.
Na Żoliborzu zbudowano nadwiślańską ścieżkę przyrodniczą, a w Wilanowie i na Mokotowie
utworzono szlak edukacyjny ze specjalnymi tablicami i punktami widokowymi.
Na Golędzinowie powstał wyjątkowy Pawilon Edukacyjny Kamień.
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Wisła w Warszawie
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Plaża

Skarpa

porty

starorzecza

Wodowskaz

Skarpa, czyli strome zbocze

Porty Czerniakowski i Praski

Starorzecza to zbiorniki wodne,

Aktualny stan wody

doliny Wisły, to bardzo

Gorset
warszawski

powstały w miejscach, gdzie

które są pozostałością

w Wiśle możesz sprawdzić

charakterystyczny i atrakcyjny

dawniej znajdował się nurt

po dawnym korycie rzeki.

na wodowskazie usytuowanym

Czy wiesz, czym jest gorset?

przyrodniczo element

rzeki. W tym pierwszym kiedyś

Niektóre są Ci pewnie znane

na Bulwarach Wiślanych.

ukształtowania terenu Warszawy.

budowano statki, a dziś

z miejskich parków. Na mapie

W ostatnich latach wartości

Skarpa jest w dużej części

to miejsce sportu i rekreacji.

obok zaznaczonych jest kilka

na nim wyświetlane często

porośnięta zielenią – przechodzi

Cumują w nim łodzie i jachty,

warszawskich starorzeczy.

są bardzo niskie.

przez kilka parków i lasów.

a nawet całoroczne barki

Podpisz je odpowiednimi nazwami:

Ciągnie się przez 30 kilometrów

mieszkalne. W Porcie Praskim

Jeziorko Czerniakowskie, Jezioro

i ma zróżnicowaną wysokość.

działa Komisariat Rzeczny

Kamionkowskie, Łacha Potocka,

Raz biegnie blisko Wisły,

Policji. Znajdź te porty na mapie

Jezioro Gocławskie, Jezioro

a w innym miejscu się od niej

obok i podpisz je odpowiednimi

Wilanowskie.

oddala. Skarpa miała wpływ

nazwami. Czy widzisz na mapie

Piaszczyste
wyspy

na założenie przed wiekami

jeszcze jakiś port?

Plaże

Czy wiesz, że pewne miejsca

grodu książęcego, który
ień
Kam
sałka
a Ru
ż
a
l
P
.....
......
.
.
.
t
Por

s ka

or
Żolib

z

z czasem stał się miastem –

Ostrogi

Warszawą. Chroniła przed

Ostroga to rodzaj tamy

wezbraniami, a także ułatwiała

poprzecznej, która reguluje

wypatrzenie z daleka wrogów.

nurt rzeki. Wychodzi ona
z brzegu w poprzek nurtu,

Wodowskaz

ale nie przegradza koryta.

Plaża Poniatówka

Wały

Plaża Saska Kępa

... wiele razy w historii zmieniała swój bieg;
Por t

......

...

w Warszawie mają w sumie
około 50 kilometrów. Więcej
o wałach piszemy na str. 16.

S ka r p a

pozostałościami starego koryta
są m.in. starorzecza.

.....
......

Wały przeciwpowodziowe

......

wa

Rezerwaty

rs

za

ws

... kiedyś płynęła tuż obok Zamku Królewskiego;
dzisiaj w tym miejscu znajdują się m.in. Ogrody
Zamku Królewskiego i Park Fontann.

Rezerwaty są formą ochrony

ka
czna
omanty
Plaża R
Rezerwat przyrody
Wyspy Zawadowskie

wyjątkowo cennych przyrodniczo
terenów. W Dolinie Środkowej
Wisły, w Warszawie i jej
najbliższej okolicy, znajdują się
rezerwaty przyrody: Wyspy
Zawadowskie, Ławice Kiełpińskie
i Wyspy Świderskie.
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Plaże kojarzą się głównie
z wakacjami nad morzem,
ale można na nich wypoczywać
również w Warszawie. Tworzy
je niesiony przez Wisłę piasek.
W granicach miasta jest
aż kilkanaście plaż (choć

służącej do zaciskania talii,
co pozwala ją wyszczuplić.
Co taki gorset może mieć
wspólnego z Wisłą? Rzeka
w Warszawie też jest ściśnięta.
Jej koryto jest przewężone

na Wiśle stale zmieniają swoją

na wysokości centrum miasta.
To najwęższy odcinek
Doliny Środkowej Wisły.
Czy widzisz to wysmuklenie
rzeki na mapie obok?

lokalizację i wygląd? To wiślane
wyspy, czyli mielizny powstałe
przez niesione z nurtem
rzeki muł, piasek i żwir.
Przemieszczają się za sprawą
przepływającej wody.

dawniej było ich jeszcze

STAN WODY
Dawniej przez Warszawę
przechodziły często
niszczące powodzie.
To, jak wysoka woda

więcej – rzeka płynęła wolniej
i nurt osadzał więcej piasku).

To część bielizny damskiej

zalewała miasto, możesz

Warszawskie plaże to świetne

kępy

zobaczyć w trzech miejscach –

miejsce, by prowadzić

Co się stanie, gdy mielizna

obserwacje przyrody.

przez dłuższy czas nie będzie

praskiej Komory Wodnej,

zalewana przez wodę? Zaczną

DZIELNICA
WISŁA
To dziewiętnasta dzielnica
Warszawy. Jest co prawda
nieformalna, ale za to
największa i najbardziej
różnorodna. Stawia się
w niej na ekologię,
szanowanie nadwiślańskiej

na niej rosnąć trawy i zarośla
wierzbowe. Takie zarośnięte
wyspy na Wiśle nazywa się
kępami. Czy domyślasz się,
skąd słowo „kępa” w nazwie
Saskiej Kępy i parku Kępa
Potocka? Oba miejsca były

na tabliczce na budynku
na słupku w parku przy
Jeziorze Wilanowskim
oraz przy wodowskazie
na Bulwarach Wiślanych.
Wybierz się do jednego
z tych miejsc i sprawdź,
jaki był najwyższy
stan wody w Wiśle.

kiedyś wyspami. Trudno sobie
to dzisiaj wyobrazić, prawda?

przyrody i odpowiedzialną
zabawę.
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DUŻO WODY – MAŁO WODY
Wybierz się nad Wisłę w okolicach Kamienia. Skorzystaj z naszej mapy – zaznaczone są tam dogodne

Poniżej znajdziesz przykłady działań, które pomagają oszczędzać wodę na co dzień.

zejścia i punkty widokowe na rzekę. Poobserwuj Wisłę. Jak szybko płynie? Jak wysoki jest stan wody?

Czy starasz się je realizować? Za każde podejmowane działanie pokoloruj jedną kroplę,

Za każdym razem, gdy jesteś nad Wisłą, notuj w pamięci, dokąd sięga woda (jako punkt odniesienia

a na koniec sprawdź, jak dużo wody udało Ci się zaoszczędzić. Każda kropla jest cenna!

najlepiej wybrać jakieś drzewo rosnące nisko nad brzegiem). Zauważysz pewnie, że wody w rzece
nie zawsze jest tyle samo – czasem widać mielizny i skupiska głazów, innym razem zalewane są

.

piaszczyste brzegi i drzewa.

Powódź, wezbranie czy niżówka?

Zbierasz deszcz
ówkę – używasz
jej do podlewan
ia kwiatów.

.

.

Starasz się pami
ętać, że
do produkcji zaba
wek, ubrań
czy elektroniki wy
korzystuje się
bardzo dużo wo
dy. Wiesz, że
nie zawsze trzeb
a kupować nowe
rzeczy – wiele pr
zedmiotów
można naprawić,
wymienić
lub pożyczyć.

ybki pr ysznic
Wybierasz sz
i w wannie
zamiast kąpiel
pełnej wody.

Gdy stan wody w rzece spada poniżej przyjętego poziomu, mamy do czynienia z niżówką.
Gdy woda wzbiera (czyli jej stan podnosi się powyżej przyjętego średniego poziomu) mówimy
o wezbraniu. A jeśli wezbranie jest na tyle duże, że woda występuje z brzegów i powoduje
zniszczenia oraz straty materialne, nazywamy je powodzią.

.

Jakubówka, marcówka, świętojanka
Dawniej przez Warszawę regularnie przechodziły wezbrania. Często były powiązane z porami
roku – wiosennymi roztopami śniegu lub letnimi ulewnymi deszczami. Wezbrania były tak powtarzalne,
że miały swoje nazwy: „marcówka”, „świętojanka” (pod koniec czerwca, w okolicach imienin Jana)
oraz „jakubówka” (pod koniec lipca, w okolicach imienin Jakuba). Niektóre z tych wezbrań były tak

S

Woda po gotowaniu
jajek czy
myciu owoców (tzw. sza
ra
woda) świetnie się na
da
do spłukiwania toalet
y–
wykorzystujesz ją pono
wnie.

duże, że zalewały część miasta i niszczyły domy. Tak było m.in. w bardzo deszczowe lato w 1844 roku.
Ulewne deszcze spowodowały wtedy jedną z największych powodzi w Warszawie. Całkowicie zalane
zostały m.in. ulice: Dobra, Browarna i Furmańska. Podczas następnego spaceru po Powiślu wyobraź
sobie płynącą tymi ulicami wodę.

.

Cenna woda

Gotujesz tyle wody,
ile potrzebujesz.

.

Wycinka lasów, osuszanie mokradeł, regulacje rzek, rosnąca liczba ludności, rozwój przemysłu i rolnictwa
oraz związane z tym zmiany klimatu zaburzają naturalny obieg wody w przyrodzie, a jej nadające się
do picia zasoby stale się kurczą. Woda to najcenniejsza substancja na Ziemi – trzeba ją szanować
i oszczędzać. Warto to robić także podczas naszych codziennych, małych aktywności.

.

Zadanie
Narysuj patykiem na piasku dwie linie: jedną długości około 860 cm (zbliżoną do stanu wody w czasie
powodzi w 1844 roku), drugą długości około 230 cm (zbliżoną do średniego stanu) i zobacz, jak wysoka

an podczas
Zakręcasz kr
i rąk czy
mycia zębów
łosów i ciała
namydlania w
em. Podczas
pod pr ysznic
e odkręcasz
spłukiwania ni
sa”.
wody „na mak

może być fala powodziowa (długość możesz odmierzyć krokami – jeden spory krok ma około 70 cm).
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.

.

Ładujesz zmywar
kę
i pralkę do pełn
a oraz
używasz progra
mów
oszczędzającyc
h wodę.

Prosisz rodziców, by regularnie
sprawdzali, czy nie ma przecieku
w instalacji hydraulicznej
w Waszym domu.

Twój pomysł na oszczędzanie wody:

.................................................................
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DLACZEGO PAWILON KAMIEŃ MA KSZTAŁT KAMIENIA?

200

lat

WYPRAWA W POSZUKIWANIU NADWIŚLAŃSKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH

.

Przyjrzyj się pawilonowi Kamień, a potem wybierz się w miejsce oznaczone na naszej mapie „mała polanka”.
Leży tam kamień. Czy jego kształt coś Ci przypomina? Ten kamień był inspiracją dla architektów, którzy
projektowali pawilon. Jest polodowcowym głazem narzutowym i pamięta czasy, kiedy tereny Polski były
całkowicie skute lodem. Został przetransportowany ze Skandynawii przez lądolód ponad 100 tysięcy lat temu.
Wyobraź sobie, jak wyglądała ta okolica podczas epoki lodowcowej, czyli zlodowacenia.

50

Topniejący lodowiec zostawił mnóstwo głazów. Wiele z nich wykopano w czasie rozbudowy miasta.

km

Dawniej były one wykorzystywane m.in. do budowy domów. Takie głazy możesz zobaczyć na przykład

Wybierz się do
jednego z miejsc
oznaczonych na
naszej mapie
jako „zbiorniki wo
dne”.
Znajdują się tuż
obok rzeki,
ale ze względu
na to, że
są oddzielone od
jej nurtu,
mają inny ekosys
tem.

.

ję poniżej.
Uzupełnij ilustrac
dzisz. Zwróć
Dorysuj to, co wi
m wody, jej
uwagę na pozio
kół rośliny.
kolor, rosnące wo

.

Prowadź o
bserwacje
w różnych
porach roku
,
za każdym
razem zrób
zdjęcie.

.

w fundamentach kamienic na Starym Mieście. Najcenniejsze głazy uznano za pomniki przyrody.
Jest ich w Warszawie ponad 60. Poszukaj głazów podczas spacerów po mieście.

POZNAJEMY OKOLICĘ – WAŁ I MIĘDZYWALE

z ważkę
Może zauważys
zczącą,
świteziankę błys
ślimaka
żabę śmieszkę lub
wą?
błotniarkę stawo

wałem

Stań obok Kamienia i skieruj wzrok na północ w stronę łąk. To tzw. międzywale, czyli teren pomiędzy linią
brzegową a wałem przeciwpowodziowym. Pełni ono bardzo ważną rolę w czasie powodzi. To tutaj rozlewa się
wezbrana rzeka. Czy na międzywalu widzisz jakieś zabudowania? Nie, bo fala wezbraniowa powinna mieć

w
ró
t
e

Poszukaj słów rozsypanych na tej stronie. Wpisz je w odpowiednim miejscu

6

m

w tekście i dowiedz się więcej o wałach przeciwpowodziowych w Warszawie.

zy

.

niż
s

swobodny przepływ, a zatory mogłyby spowodować przelanie się wody przez wał przeciwpowodziowy.

temu na Powiślu i
.
..
..
…
…
…
ie
aw
pr
o
an
a zbudow
Pierwsze obwałowani
…...
ją ponad …………
ma
y,
isł
W
h
ac
on
str
u
ob
Dzisiaj ciągną się po

zinowie

olęd
wysokości. Wał na G
…
…
…
…
…
o
oł
ok
io
długości i średn
wysokości.
dnio około 4 metrów
śre
ma
i
..
…
…
jest trochę ………
o
– rozciąga się z nieg
..
…
…
…
…
…
im
sk
aceruj się golędzinow
Przesp

, drzewa i Wisłę.
piękny widok na łąkę
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Pradze.

.

Jeśli obserwujesz
zbiorniki latem,
być może uda Ci
się wypatrzeć
unoszące się na
powierzchni liście
salwinii pływając
ej – jedynej
spotykanej w Po
lsce paproci wodn
ej.

.

ienia się
Zwróć uwagę, jak zm
od stanu
to miejsce w zależności
wezbrań
s
wody w Wiśle. Podcza
rozlać się
i powodzi woda może
brzegu
y
między rosnącymi prz
iorniki.
drzewami i zakryć zb
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Mały ATLAS DRZEW
W okolicy Kamienia rośnie wiele drzew. Jest wśród nich kilka gatunków wierzb i topoli
(które bardzo lubią rosnąć w pobliżu rzek), klon jesionolistny (niepożądany gość,
który szybko rozrasta się na tych terenach), wiąz szypułkowy (zobacz, jakie ma
niesymetryczne liście) oraz jabłoń, orzech i świerk (które zostały tu po ogródkach
działkowych). Pospaceruj po okolicy i spróbuj znaleźć drzewa z naszego atlasu.

jabłoń

spolity
świerk po
klon jesionolistny

K

orzech włoski

liść pojedynczy
liść złożony
18

wierzba krucha

wiąz szypułkowy

topola czarna
19

DRZEWO DOM
DLA ZWIERZĄT

iec
orow
b
z
r
pe
nieto

Połącz opis i rysunek zwierzęcia
z odpowiednią częścią drzewa
(zaznaczoną kółeczkiem),

i

wielk

GDY ZNASZ JUŻ
ODPOWIEDZI

a dowiesz się, kto gdzie mieszka
lub myszkuje. Odpowiedzi znajdziesz
na str. 39. Czy którąś część drzewa

Jaka część drzewa została przez

wybierzesz więcej niż raz?

Ciebie wybrana więcej niż raz?
Pewnie dziupla. Dziuple są bardzo
lubiane przez różne zwierzęta.
Dają ciepło zimą, chłód latem
i ochronę w deszczowe dni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
20

Tworzą się naturalnie (np. na skutek

małe
To miejsce służy jako spiżarnia –
zimę.
gryzonie chowają tu nasiona na

odłamania konara) lub są wykuwane
przez dzięcioły, które korzystają
z nich tylko w jednym sezonie
lęgowym (w kolejnym wykuwają

Możesz tu zaobserwować wędrówki pewn
ych
owadów znanych ze swojej pracowitości.

nowe). W następnych latach
z opuszczonych dziupli korzystają
inne zwierzęta. Sprawdź na str. 37,

z zewnątrz korytarzach,
W tym miejscu, w niewidocznych
czułkami.
mieszkają chrząszcze z długimi

kto jeszcze mieszka w dziupli.

mrówka

To miejsce wykuwane jest przez pewne ptaki
,
które składają tu potem jaja i wychowują młod

ony

c
dzię

MINIPODCHODY

iel
ioł z

Czy wiesz, że drzewo

mysz
polna

e.

Kamienia? Chcesz
mu się przyjrzeć? Znajdź
w pobliżu pawilonu miejsce

W tym miejscu, w bezpiecznej gęstwinie,

na ognisko i biegnącą obok

wylęgają się i wychowują młode

ścieżkę, prowadzącą w stronę

pewnego kraczącego ptaka.

rzeki. Po dojściu do rozstaju

.
iu drzewa
W tej komorze w pn
ce ssaki.
zimują pewne latają

z ilustracji rośnie niedaleko

dróg rozejrzyj się dokładnie.

wrona

siwa

nic
won

a
ówk
m
ż
i
ap

Czy widzisz drzewo, którego
szukasz? Jak się nazywa?
21

Wiosna

ROK Z ŻYCIA DRZEWA
Topola biała to jedno z częściej spotykanych
drzew w okolicach Kamienia. Tę z naszej
ilustracji znajdziesz na polance przed wejściem
do pawilonu. Przeprowadź obserwacje drzewa
w czterech różnych porach roku i uzupełnij rysunki
(w zależności od tego, co widzisz, dorysuj pąki,
kwiaty, liście w odpowiednich kolorach lub śnieg
na gałęziach). Przyporządkuj rozsypane hasła
do odpowiedniej pory. Odpowiedzi znajdziesz
na str. 39.
22

Lato

CZY WIESZ, ŻE:

.
.
.

jedna topola może każdej wiosny wytworzyć nawet
kilka milionów nasion, są one przenoszone przez
wiatr na bardzo duże odległości;
topola biała to drzewo, które bardzo szybko rośnie —
w ciągu roku jej wysokość może się zwiększyć nawet
o 1,5—2 metry, czyli tyle, ile mierzy człowiek;
liść topoli ma od spodu inną barwę niż na wierzchu —
pokryty jest kutnerem, czyli białymi, gęstymi włoskami.

Jesień

1.
2.
3.
4.
5.

Zima

drzewo gromadzi rezerwy na zimę

żółty
ają kolor na
liście zmieni

pąki powiększają swoje
rozmiary i pękają
nsywny
zaczyna się inte
grubość
na
ia
pn
st
przyro

drzewo prze
chodzi
w stan spoczy
nku

6.
7.
8.
9.

liście na drzewie
zmieniają
kolor na ciemnoz
ielony

pojawiają się kwiaty,
a po nich liście
w jasnozielonym kolor
ze, pokryte kutnerem
,
czyli białymi, gęstymi
włoskami
kończą się tworzyć pąki,
które na przyszłą wiosnę
wydadzą liście i kwiaty

drzewo przygotowuje się do okresu
spoczynku – zrzuca liście

23

ZIELONA DŻUNGLA W MIEJSKIEJ DŻUNGLI

O DRUGIM ŻYCIU DRZEWA

Czy wiesz, że w okolicach Kamienia rośnie wyjątkowe zbiorowisko drzew i krzewów?

Czy wiesz, że w lesie ogromną rolę odgrywają obumarłe drzewa? Pomimo że są martwe,

Są one pozostałością lasów łęgowych. Chcesz dowiedzieć się więcej o łęgach?

skrywają w sobie bardzo dużo życia. Ich obecność wpływa na występowanie wielu organizmów –

Połącz początek zdania z jego końcem.

nawet kilkuset różnych gatunków. W zakamarkach obumarłych drzew chronią się nietoperze, nocują

1. Rośnie w nim wiele drzew, krzewów i roślin zielnych ...

żaby, ryjówki i dzięcioły szukają pokarmu, nornice mają spiżarnię na nasiona, rozmnażają się kuny,
lęgną ptaki. Martwe drzewo może mieć postać leżącej kłody lub wciąż stojącego pnia, obumarłych
konarów lub gałęzi. A kiedy drzewo obumiera? Może się tak stać np. ze starości, przez suszę,

2. Jest najbogatszym w gatunki roślin i zwierząt ekosystemem leśnym w Europie ...

podtopienie, niszczycielskie owady, uderzenie pioruna lub działalność człowieka.

ebuje ...
wręcz tego zalewania potrz
a
kę,
rze
ez
prz
ia
an
lew
za
3. Jest przystosowany do
głóg
.
..
mu
te
ekosys
4. Jest bardzo ważny dla całego
zcza powietrze, spowalnia falę w czasie powodzi, filtruje
- oczys
i magazynuje wodę, którą oddaje do środowiska w czasie suszy. A.
- gdyby rzeka nie wylewała, las łęgowy zacząłby zanikać. B.
- czasami jest ich tak dużo, że trudno przejść przez ten las. C.
- z tego powodu jest często porównywany do Puszczy Amazońskiej. D.

podagrycznik
chmiel

Dawniej łęgi rosły na znacznie większym obszarze, ale przez regulację koryta rzeki i budowę
wałów w Warszawie zachowały się głównie jako zadrzewienia łęgowe w wąskim paśmie nad
rzeką – przede wszystkim na jej prawym brzegu. Jeśli chcesz się przejść samym środkiem takiej
„warszawskiej dżungli”, wybierz się na spacer nadwiślańską ścieżką rekreacyjną na wysokości Pragi.
Lasy łęgowe rosną nad rzekami i potokami. W warszawskich zadrzewieniach łęgowych w międzywalu
Wisły rosną głównie wierzby i topole, a także wiele krzewów (np. głóg czy jeżyna popielica) oraz roślin
zielnych (np. chmiel zwyczajny i podagrycznik pospolity). Ale można też tam spotkać wielu intruzów,

.

czyli obce gatunki, które są zagrożeniem dla rodzimych roślin i konkurują z nimi o przestrzeń.
Są to drzewa, np. klon jesionolistny i robinia akacjowa, oraz rośliny zielne, np. nawłoć kanadyjska
i kolczurka klapowana.

.
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Przyjrzyj się z bliska gęstwinie drzew i krzewów rosnących nad samą Wisłą w okolicy Kamienia.

jeżyna

Przyjrzyj się dokładnie zewnętrznej części martwego drzewa (kilka lokalizacji, w których możesz
znaleźć obumarłe drzewo, zaznaczyliśmy na naszej mapie). Jeśli masz taką możliwość, użyj do tego lupy.
Ukaże Ci się niesamowity mikroświat. Zwróć uwagę na porastające drewno mchy, porosty i grzyby.
Może uda Ci się obejrzeć z bliska hubę? Dorysuj na ilustracji powyżej to, co widzisz.

Poszukaj roślin charakterystycznych dla łęgów.
25

Zagadka!

O

NOTATNIK OBSERWACJI DRZEW
Wybierz trzy różne drzewa rosnące w okolicy Kamienia.
Spróbuj je rozpoznać – pomogą Ci w tym poniższy notatnik obserwatora
i atlas drzew na str. 18 i 19. Wybierz się na obserwacje w różnych
miesiącach – zobaczysz wtedy, jak zmieniają się drzewa w zależności
od pory roku. Jeśli obserwujesz drzewa późną jesienią lub zimą,
poszukaj ich liści w ściółce (na trawie lub ziemi wokół drzewa).

Drzewo 1

Poszukaj na różnych stronach
m
broszury siedmiu liter w zielony
wę
kółeczku. Ułóż z nich naz
wie.
najstarszego drzewa w Warsza
ią
łośc
osta
Ma około 600 lat i jest poz
ej.
po dawnej Puszczy Mazowiecki
wską
yno
ours
Wybierz się na ulicę Now
i sprawdź, co to za drzewo.

Cisza
Usiądź lub połóż się na łące, weź kilka oddechów, zamknij oczy i… otwórz uszy.
Wsłuchaj się w brzmienie łąki, spróbuj rozpoznać dźwięki i zapachy.
Narysuj lub opisz to, co czujesz i słyszysz.

Jego imię wpisz tutaj:

Drzewo 2

Drzewo 3

Liście czy igły?

Narysuj liść/igłę

Czy liście są pojedyncze
czy złożone?
Czy widać owoce i kwiaty?
Jak wyglądają?
Barwa i struktura kory
Jak wygląda korona drzewa?
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Jakie to drzewo?
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chaber łąkowy

ŁĄKA I JEJ MIKROŚWIAT
wyka ptasia

Tuż obok Kamienia, na golędzinowskim miedzywalu, rosną bujne łąki.

E

Są one domem dla wielu tutejszych zwierząt: owadów, płazów,
gadów, ptaków oraz małych i dużych ssaków.
Zwróć uwagę, jak zmienia się łąka w zależności od pory roku – jakie
rośliny na niej rosną i jakie owady można zaobserwować? Owady pełnią

jastrun właściwy

na łące bardzo ważną rolę – dzięki przenoszeniu pyłku zapylają rośliny.

1.
Wiosna
kupkówka pospolita
szczaw rozpierzchły

stokrotka łąkowa

2.

Znajdź na rysunku pięć ukrytych nasion roślin łąkowych.

wą i opisem.
Połącz rysunki owadów z ich naz

.

trawy

przetacznik
ożankowy

koniczyna
łąkowa

Lato

.

.
Jesień

.

kępy pokrzyw

.

dzika marchew zwyczajna
Zima
28

, jesienne dni
źnym latem i w ciepłe
Pasikonik zielony – pó
o owada –
ter ystyczny dźwięk teg
można usłyszeć charak
dłami o siebie.
przez pocieranie skrzy
cykanie – wydawany
Trzmiel ziemny – ten owad przysiadł na koniczynie łąkowej;
buduje gniazda w podziemnych norach – stąd jego nazwa.

Rusałka admirał – ten owad bardzo lubi jesienne owoce,
które spadły z drzewa, ich słodycz wzmacnia go przed
długą podróżą nad Morze Śródziemne.
Bzyg prążkowany – to muchówka, która udaje
pszczołę lub osę,
dzięki czemu odstrasza drapieżniki, przek
onane o tym, że bzyg
może je użądlić.
Pszczoła murarka ogrodowa – to bardzo spokojny owad,
którego nazwa nawiązuje do sposobu, w jaki buduje ściany
w gnieździe – używa do tego zmieszanych ze śliną piasku i gliny.

.

Chrabąszcz majowy – nazwa tego owada,
lecącego nad jastrunem, nawiązuje do miesiąca,
w którym najłatwiej można go spotkać.

.

.
.

.

Rusałka pokrzywnik – ten owad bardzo
lubi przesiadywać na pokrzywach.

Latolistek cytrynek – żółte skrzydła tego
owada mają cytrynowy zapach.

chrząszcz
Zmięk żółty – ten czer wono-żółty
kwiatach.
lubi przesiadywać na łąkowych

Rusałka pawik – ten owad
ma na swoich
skrzydłach charakterystyc
zne pawie oczka.
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Dopasuj opis do gatunku ptaka z naszego atlasu:

A. Najmniejszy ptak Europy.

B. Język, którym wydobywa owady spod kory drzew,
może być nawet trzykrotnie dłuższy od dzioba.

Podczas ptasich wędrówek i lęgów:

na
ka rzecz
siewecz

Gatunki, które możesz obserwować cały rok:

gąsiorek
śmieszka

zimorod

ek

rudzik

3.

Głównie podczas ptasich wędrówek i zimą:

G.

gil

czapla siwa

krzyżówka

4.

mysikrólik

Głównie zimą:

H.

bielik
ł duży

dzięcio

kormoran

gągoł

jemiołuszka

I.

Należy do kaczek nurkujących, potrafi spędzić pod wodą
minutę lub dłużej na głębokości nawet 4 metrów.

J.

Mimo niewielkich rozmiarów potrafi schwytać
wyjątkowo duże ofiary, np. małe ptaki i ssaki.

K.

W szacie godowej samce mają kolorowe ubarwienie w odróżnieniu
od maskującego i niepozornego upierzenia samic.

L.

Zawzięcie drepcze po piasku i tupie,
próbując w ten sposób wypłoszyć swoje
ofiary, np. chrząszcze i pająki.

a rozpiętość jego skrzydeł sięga niemal 2,5 metra.

F.

N. Długość ciała tego ptaka może wynieść nawet metr,

to Pyrrhula pyrrhula.

Jej ojczyzną jest północ Europy –
przylatuje do Polski jako
do ciepłego kraju.

w sezonie lęgowym twardo broni swojego terytorium.

szyję w kształt litery „S”, przez co wydaje się krótsza.

Niezwykle krzykliwy ptak – jego głos
przypomina czasem złośliwy śmiech.

M. Bardzo odważny, wręcz zadziorny ptaszek, który

D. W locie i w czasie odpoczynku składa swoją długą E. Jego łacińska nazwa
W poszukiwaniu ryb potrafi zanurkować nawet
kilka metrów pod wodą, a po łowach suszy
zamoknięte skrzydła, szeroko je rozpościerając.
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prędkością przeszywa taflę wody, by schwytać rybę.

2.

MAŁy ATLAS Golędzinowskich PTAKÓW

1.

C. Nazywany jest „błękitną strzałą”, bo z dużą
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.

odzywać się z jaj. Pewnie są już bardzo

.

Na stronie 11 pisaliśmy o projekcie, którego
głównym celem była ochrona nadwiślańskich

Chwilę po wykluciu pisklęta widzą
i same się poruszają (takie samodzielne
ale przez pierwszy tydzień muszą być

bezpiecznych i dogodnych warunków do zakładania

ogrzewane przez jedno z rodziców.

gniazd. Jednym z gatunków, któremu zapewniono

Mama i tata rybitwa dzielą się obowiązkami –

szczególną ochronę, jest rybitwa rzeczna.

ochraniają pisklęta i zdobywają dla nich

Dowiedz się więcej o tym pięknym ptaku.

pokarm. Gdy młode są głodne, odzywają się
lub dziobią rodziców w dziób. Małe rybitwy

Rybitwa rzeczna, z rodziny mewowatych,

.

to ptak o biało-szarym upierzeniu.
Można ją rozpoznać po czarnym
czubku głowy i charakterystycznym,

żywią się owadami i rybami.
Pisklęta opierzają się (czyli dorastają)
przez około 21–33 dni. Potem wykonują
pierwsze, wspólne z rodzicami loty –

rozwidlonym ogonie. Jest wielkości

z czasem coraz dłuższe i dalsze.

gołębia, tylko znacznie smuklejsza.

Aż do migracji do ciepłych krajów młode

Prowadzi dzienny tryb życia. Jest

rybitwy są silnie związane z rodzicami.

bardzo towarzyska i gnieździ się

.

w koloniach, czyli większych grupach.
Rybitwy przylatują do Polski w połowie

Rybitwy rzeczne migrują do ciepłych
krajów bezpośrednio po odbyciu lęgów,

kwietnia. Tuż po przylocie na tereny

czyli w lipcu i sierpniu. Polskie rybitwy

lęgowe odbywają się toki, czyli ptasie

rzeczne najczęściej spędzają zimę

zaloty. Samce dają pokazy lotnicze

na południowych wybrzeżach Afryki.

i zapraszają samice do wspólnych
tańców w powietrzu. Swoim wybrankom
przynoszą podarunki w postaci upolowanych

.

Sprawdź na mapie świata, jak daleka
Na lęgowiska, czyli miejsca budowy
gniazd, rybitwa wybiera różnorodne

ryb. Rybitwy rzeczne zazwyczaj łączą się

tereny. Nad Wisłą najczęściej są to

w pary na całe życie. Po tokach

piaszczyste wyspy porośnięte niską trawą

rozpoczyna się okres lęgowy, czyli czas,

lub z dużą liczbą muszelek i kamyków,

kiedy ptaki budują gniazda i składają jaja.

wśród których w sytuacji zagrożenia

To również czas wykluwania się piskląt

mogą ukryć się pisklęta.

i wychowywania młodych.
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ciekawe świata po drugiej stronie skorupki.

pisklęta nazywamy zagniazdownikami),

lęgowisk ptaków, a także stworzenie im nowych,

.

niemal w tym samym czasie. W ostatniej
dobie przed wykluciem pisklęta zaczynają

WYSPA NA WIŚLE –
LĘGOWISKO RYBITWY RZECZNEJ

.

Wszystkie pisklęta z gniazda wylęgają się

.

Gniazdo rybitwy to płytki dołek
wyłożony na spodzie i po bokach

.

jest ich wędrówka. Dorosłe ptaki wracają
Na gniazda czyha wiele niebezpieczeństw.
Nad Wisłą są często zalewane podczas

muszelkami, patyczkami, trawami

wezbrań, a także niszczone przez wichury

lub bez żadnej wyściółki. Samica

oraz narażone na duże upały. Zagrażają

składa najczęściej 2–3 jaja. Mają

im drapieżniki, takie jak norki amerykańskie,

one kształt eliptyczny i są pstrokato

lisy czy wrony. Również ludzie, zwykle

plamkowane. Rodzice wysiadują

nieświadomie, niszczą gniazda

je na zmianę przez około 21–23 dni.

lub płoszą ptaki na wyspach.

do nas wiosną, najczęściej na te same
lęgowiska – przywiązują się bowiem
do miejsca, w którym się wykluły.
I cały cykl się powtarza...
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NOTATNIK OBserwacji PTAKÓW

Data i godzina

Miejsce

Gatunek

Liczba

Opis i uwagi

Obserwacje ptaków to wspaniała przygoda, a dla wielu osób
pasja na całe życie. To również forma wyjątkowego kontaktu
z przyrodą. Umiejętność obserwacji i rozpoznania gatunków
ptaków może dać mnóstwo frajdy! Ptaki możesz obserwować
zawsze i wszędzie – chodząc po parku, wyglądając przez okno
czy spacerując po Golędzinowie. Do dokładniejszych obserwacji
warto się jednak przygotować: zabrać ze sobą lornetkę, aparat,
notatnik i długopis, atlas ptaków, odpowiednie buty i wygodne
ubranie w stonowanych kolorach.

.

jesz?
To jak? Spróbu

Kiedy wybrać się na obserwację?

.

O każdej porze roku. Wiosną i jesienią możesz obserwować ptasie przeloty, czyli migracje
do i z ciepłych krajów. Wiosną i latem łatwiej wypatrzeć ptaki szukające jedzenia na łąkach i polach,
natomiast jesienią i zimą bez trudu dostrzeżesz ptaki na drzewach – ze względu na brak liści.
O każdej porze dnia, ale powiedzenie „ranny ptaszek” powstało nie bez powodu – wcześnie
rano ptaki aktywnie szukają pożywienia. Wszystko jednak zależy od gatunku, który chcesz
zaobserwować – warto poczytać w atlasie o ptasich zwyczajach. Miej uszy szeroko otwarte –
wiele ptaków najpewniej szybciej usłyszysz niż zobaczysz.

..
.
..
..

O czym pamiętać, obserwując ptaki?
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Najważniejsze jest dobro, spokój i bezpieczeństwo ptaków.
Staraj się obserwować ptaki tak, by ich nie płoszyć. Zachowuj się cicho i spokojnie.
Jeśli przypadkiem natkniesz się na gniazdo, wycofaj się i nie wracaj w to samo miejsce,
by sprawdzić, czy są tam pisklęta – wystraszone ptaki opuszczają gniazda,
a Twoja obecność może przyciągnąć uwagę drapieżników.
Nie zabieraj ani nie dotykaj gniazd, jaj ani piskląt.
Fotografując ptaki, pamiętaj, by ich nie płoszyć ani nie robić im zdjęć przy gniazdach.
Fotografuj je z odpowiedniej odległości, bez użycia flesza. Może stworzysz własny album ptaków?
Jeśli znajdziesz zranionego ptaka, zawiadom Ptasi Azyl.
Korzystaj z atlasów ptaków. Ucz się od innych i wymieniaj doświadczeniami.
35

Czyj to ogon?

NADWIŚLAŃSKI ZWIERZYNIEC
Będąc w okolicy Kamienia, nie musisz odwiedzać pobliskiego ZOO,
by zobaczyć dzikie zwierzęta. Wiele z nich kryje się w gęstwinach łąk i łęgów

M

nad Wisłą. Poszukaj ich na ilustracji. Spróbuj odpowiedzieć na pytania dotyczące

rkocze?
Kto tak donośnie te

dzikich mieszkańców tych terenów, a potem przekręć stronę i dowiedz się więcej
o nadwiślańskich zwierzętach.

żaba śmieszka?
Z czego śmieje się

Czy

Czy sarny potra
fią pływać?

je t o
trop
y

Kto zajął dziuplę
wykutą
przez dzięcioła
?
?

lutka
wka ma
jó
y
r
t
s
tka je
Jak malu

?

O czym śpiewa słowik szar y?

Co to są żeremia?
gowy?
owa i zatoczek ro
aw
st
ka
ar
ni
ot
bł
się
Gdzie schowały

py?
Czyje to tro

wisko?
o? A czym buchto
sk
zy
br
ba
st
je
m
zy
C
roniec?
Jak długi jest zask
olita?
gadziogłówka posp
i
ca
zą
zc
ys
bł
ka
zian
Gdzie latają świte

ł
ykopa
w
w
pcó
Ile ko

kret?

ją na ilustracji?
nad Wisłą, ale może znajdziesz
eć
trz
pa
wy
dno
tru
o
rdz
ba
drę
Wy

Które zwierzęta żyjące na tym obszarze są objęte ochroną gatun
kową – ścisłą lub częściową?
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tropy?
Czyje to
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w barłogu, czyli legowisku

wpław. Dnie spędza ukryta

ukrytym w leśnych zaroślach.

w gęstych zaroślach łęgowych,

Lubi zażywać kąpieli błotnych

a wieczorem wychodzi

w tzw. babrzyskach, a pożywienia

żerować na łąkach, również

(żołędzi, korzeni, owadów i ich

nadwiślańskich. Żywi się

larw) szuka w ziemi, ryjąc ją

trawami oraz pędami i liśćmi

zawzięcie – takie zryte miejsce

krzewów. Oto jej tropy:

nazywamy buchtowiskiem.

Mieszka w wysokich, bujnych

Wokół zbiorników

trawach. Jest bardzo skryty –

wodnych w lesie łęgowym

łatwiej go usłyszeć niż zobaczyć.

możesz wypatrzeć płazy,

Podczas godów potrafi całymi

m.in. żabę śmieszkę

godzinami wydawać z siebie

i ropuchę szarą. Nazwa

mechaniczny terkot: kreks-kreks.

żaby śmieszki nawiązuje

Ważki
Ważki są świetnymi lotnikami.
Najszybsze gatunki rozwijają
prędkość nawet 50 km/h. Nad
Wisłą możesz zaobserwować
m.in. świteziankę błyszczącą
i gadziogłówkę pospolitą.

Bóbr
europejski
Ślady działalności bobra
znajdziesz w wielu miejscach
nad Wisłą w okolicy Kamienia,
ale samego gryzonia nie tak

Kowalik
W dziupli po dzięciole
zamieszkał kowalik. Zalepił
sobie część otworu gliną,
by utrudnić drapieżnikom
dostęp do jej wnętrza.

łatwo spotkać. Często chroni się
w swoim domu zwanym żeremiem.
Ta wygodna i bezpieczna komora

do charakterystycznego

mieszkalna ukryta jest pod

śpiewu godowego samca,

kopułą zbudowaną z gałęzi,

przypominającego

trzciny i mułu. Do wnętrza

złośliwy rechot.

żeremia prowadzą korytarze
z podwodnymi wejściami.

ZatoczEk rogowy

Wydra
To niezwykle sprytne i zwinne
pływa i nurkuje. Bardzo trudno

Ten długi prążkowany ogon

liczne tropy niemal na całej

zaskroniec
zwyczajny

należy do bażanta. Tego ptaka

długości warszawskiego brzegu

Może osiągać długość nawet

Bażant

ją wypatrzeć, ale zostawia

można z łatwością spotkać

Wisły. Wydra uwielbia zabawy

w zaroślach w okolicach

w śniegu, zwłaszcza zjeżdżanie

Kamienia. Gdy coś go spłoszy,

na brzuchu z zaśnieżonych

zrywa się do lotu z furkotem

pagórków. Tereny nad Wisłą

skrzydeł i charakterystycznym

upodobały sobie też inne

krzykiem.

drapieżniki: kuny, lisy, norki,
tchórze, gronostaje i łasice.

do półtora metra. Wygląda
groźnie, jak to wąż, ale jest
zupełnie niejadowity i raczej
płochliwy. Jego ulubione
tereny to podmokłe lasy

KRET
Kretowiska świadczą o tym,
że pod ziemią znajduje się
krecia posiadłość. Dom

Wrona SIWA

kreta to rozbudowany

To jest trop wrony – bardzo

system komór i korytarzy,

inteligentnego ptaka, który

podzielonych na części

często żeruje i gniazduje

mieszkalne, łowne

ma około 4–6 cm długości

w okolicach Kamienia.

i komunikacyjne.

i waży do 6 g. To najmniejszy

Na utwardzonych ścieżkach

ssak żyjący w Polsce. Żywi się

wokół pawilonu możesz

głównie owadami i ich larwami.

natknąć się na łupiny orzecha

Jest ciągle głodna. By przetrwać,

lub muszle małży, które

musi dziennie zjeść więcej

wrona zrzuciła z wysokości,

pokarmu niż wynosi masa jej ciała.

i łąki oraz okolice zbiorników
wodnych, w których pływa
i nurkuje w poszukiwaniu
pożywienia – płazów i ryb.

by je rozłupać i dostać się

TROPY łASICY
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do smakowitego wnętrza.

Ryjówka
malutka

Błotniarka
stawowa

Jest naprawdę maleńka –

Słowik szary
Słowik szary to znakomity
śpiewak – jego melodyjne
piosenki (pewnie o miłości)
niosą się daleko, zwłaszcza
nocą.

NA STRONIE 10 PISZEMY O SIECI NATURA 2000.

zwierzę, a do tego doskonale

ODPOWIEDZI DO ZADANIA ZE STRON 30–31: A – mysikrólik, B – dzięcioł duży, C – zimorodek, D – czapla siwa, E – gil, F – kormoran,
G – śmieszka, H – jemiołuszka, I – gągoł, J – gąsiorek, K – krzyżówka, L – sieweczka rzeczna, M – rudzik, N – bielik.
ret O
namZ !y
ywsz żju
stkie
ynatur
.y sekret

Dzik w ciągu dnia drzemie

Bez problemu przepływa Wisłę

Żaba
śmieszka

ODPOWIEDZI DO ZADANIA ZE STRON 24–25: 1 – C, 2 – D, 3 – B, 4 – A.

Sarna jest świetnym pływakiem.

derkacz

ODPOWIEDZI DO ZADANIA ZE STRON 22–23: wiosna – 3, 4, 7; lato – 1, 6, 8; jesień – 2, 9, zima – 5.

DZIK

ODPOWIEDZI DO ZADANIA ZE STRON 20–21: Na wierzbie mieszkają: 1. korzenie i dziupla – mysz polna, 2. pień (kora) – mrówka, 3. pień (wewnętrzny
korytarz) – wonnica piżmówka, 4. dziupla – dzięcioł zielony, 5. korona drzewa – wrona siwa, 6. dziupla – nietoperz borowiec wielki.

SARNA

.. ...
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