
ZADBAJ O NATURĘ 

Ochrona środowiska na terenie 

gminy Kałuszyn  



WALORY PRZYRODNICZE 

Indywidualne formy ochrony przyrody 

stanowią pomniki przyrody i użytek 

ekologiczny. Pomnikami przyrody 

uznane są 4 drzewa oraz 3 głazy 

narzutowe. 



Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody 

znajdują się na gruntach                                           

wsi Garczyn Duży. Są to : 

 średnioziarnisty granit różowy 

drobnoziarnisty granit różowy 

gnejs szary 

GŁAZY NARZUTOWE 

Garczyn Duży 



POMNIKI PRZYRODY 
 

 lipa drobnolistna na terenie probostw Parafii 

Rzymsko - Katolickiej w Kałuszynie, 

 lipa drobnolistna "Renata" w parku 

podworskim w Sinołęce, 

dęby szypułkowe "Bolek" i "Lolek" w 

miejscowości Leonów. 



SOSNY 

OLSZEWICKIE  

Zajmują obszar 

ok. 0,22 ha. 

Są użytkami 

ekologicznymi. 

Stanowią 

starodrzew 

sosnowy w wieku 

około 300 lat. 

Zachowują naturalny 

pokrój  korony. 



REZERWAT PRZEŁOM 
WITÓWKI 

 Powstał na terenie uroczyska Gójszcz w 1995 

roku. Zajmuje obszar ponad 92 ha.                        

Na terenie rezerwatu występują                          

gatunki chronione:  

wawrzynek wilczełyko, 

  storczyk szerokolistny, 

  kalina i inne 
Turówka wonna 

Grążel żółty 
kopytnik 



ROŚLINY POD OCHRONĄ 

Zawilec gajowy- jest trujący.                       

Kwitnie od marca do kwietnia.                            

Jego nasiona są  rozsiewane                            

przez mrówki. 

 

Storczyk plamisty - żyje w                          

symbiozie z grzybami.                                

Rośnie na wilgotnych łąkach. 

 



ZWIERZĘTA POD OCHRONĄ 

 Jaszczurka zwinka - Zamieszkuje  

polany, rumowiska, wrzosowiska. 

 Gatunek zagrożony wyginięciem. 

 

Błotnik stawowy – ma doskonały  

słuch. Podczas patrolowania 

terenu układa skrzydła  

w kształcie litery V.   

 



ZAGROŻENIA FAUNY I 
FLORY 

występowanie owadów niszczących drzewa  

 zagrożenia pożarowe  

 zakrzewienie i zadarnianie w lasach 

sosnowych 

 

Brudnica 

mniszka  

Borecznik sosnowy 



WIELKIE SPRZĄTANIE 
ŚWIATA  

"Trzeba segregować śmieci,  

O tym wiedzą nawet dzieci, 

Od wielu lat już lasy sprzątamy, 

W Kałuszynie o środowisko dbamy” 

Na terenie naszej gminy we 

wrześniu odbywa się sprzątanie 

miejscowych lasów. 



AKCJE W NASZEJ SZKOLE 
Zbiórka makulatury - jest organizowana w  

pierwszym i drugim semestrze.                           

Jej celem jest zwiększenie                     

świadomości ekologicznej wśród 

gimnazjalistów. 



Zbieramy butelki pet  
Puste tonery oddajemy na 

recykling. 

Można również 

przynosić stare, zużyte 

baterie.  



DZIAŁALNOŚĆ LOP 

Jest to koło młodych 

przyrodników mające na celu 

pogłębianie wiedzy o środowisku 

przyrodniczym i czuwanie 

 nad przestrzeganiem 

 prawa ochrony 

 przyrody. 



PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA  
prace porządkowe w lesie i w pobliżu szkoły 

opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole 

gromadzenie karmy dla zwierząt na zimę 

udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi” 



SADZENIE DRZEW  
Kiedyś organizowano również 

akcję sadzenia drzew.  

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku  

takiej odpowiedzialności za świat,  

która dotrzyma kroku  

rozwojowi cywilizacji. 

Ale ci, którzy chcą,  

mogą zacząć już dziś. 

Vacław Havel 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

PREZENTACJĘ WYKONAŁY UCZENNCE   KLASY 

II GIMNAZJUM IM. 6 PUŁKU PIECHOTY 

LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

W SKŁADZIE: 

KARINA CHROŚCICKA 

KATARZYNA ABRAMOWSKA  

EWELINA MROCZEK  

 


