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Nowinki 
Wydanie specjalne  SP w Trzcianie 

Październik 2012

Siódma edycja akcji „Ożywić pola” 

rozpoczyna we wrześniu drugą połowę, po 

letniej przerwie. Liczymy, że rok kaczki będzie 

wyjątkowy i młodzież z myśliwymi zrobią                

w terenie wiele dobrego dla przyrody. 
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„Ożywić pola” 
Od kilkudziesięciu lat Redakcja 

"Łowca Polskiego" realizuje  programy 
skierowane do młodzieży, których 
celem jest wzmacnianie wrażliwości 
ekologicznej młodych ludzi i edukacja 
ekologiczna młodzieży szkolnej. 
Od 2005 roku organizowana jest przez 
"Łowca Polskiego" akcja "Ożywić pola" 
– we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, 
Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym Polskiego Związku 
Łowieckiego. Jest to znakomita okazja do budowania dobrych relacji 
z nauczycielami i uczniami oraz do wspólnych działań dla dobra 

środowiska. 
W czasie pierwszej edycji akcji 
"Ożywić pola" w akcjach zalesiania              
 i zagospodarowywania tzw. remiz 
śródpolnych wzięło udział ponad 
14 tysięcy uczniów ze 133 szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz blisko 2 tysiące nauczycieli 

i myśliwych z całego kraju. 
Redakcja realizuje  już kolejną, siódmą edycję akcji „Ożywić pola”, 
której start ogłoszono w marcu 2012 roku. Jest to „Rok kaczki”, który 
potrwa do wiosny 2013 roku. Tym razem, obok stałych zadań 
realizowanych przez szkoły, z zakładaniem i pielęgnacją remiz 
śródpolnych na czele, ważnym 
zadaniem będzie zakładanie oczek 
wodnych i pielęgnacja cieków 
wodnych, a także obserwacja ptactwa 
wodnego oraz działania mające na 
celu poprawę warunków jego 
bytowania. 
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„Rok kaczki”„Rok kaczki”„Rok kaczki”„Rok kaczki”    
 

Siódma edycja akcji, pod 
hasłem „Rok kaczki”, ma ten 
wielki walor, że rozszerzyła zakres 
działań w programie „Ożywić 
pola” o tereny, gdzie żyje m.in. 
ptactwo wodno-błotne. Opieka 
nad istniejącymi oczkami 
wodnymi i zakładanie nowych to 
wielkie zadanie, które przyniesie ogromny pożytek. Okazuje się, że 
liczebność kaczek zależy od liczby tzw. czynnych oczek wodnych. Im 
mniej oczek, tym liczebność kaczej populacji jest mniejsza. Jeśli 

w danym roku liczba zalanych 
wodą małych stawików, bagienek 
i terenów podmokłych jest 
większa, automatycznie wzrasta 
liczba kaczek. 
Praca w środowisku wodnym 
może przynieść konkretne, 
wymierne efekty. A jeśli dojdą do 
tego dobrze prowadzone 

obserwacje, dzieci będą mogły na własne oczy zobaczyć, że na 
odpowiednio przygotowanych oczkach wodnych kaczek i innego 
ptactwa jest więcej. A nic tak nie cieszy i nie dodaje zapału do 

dalszych działań, jak 
świadomość, że nasza praca 
pomaga przyrodzie. 
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Trzciana zakłada gniazda 
Dzieci i młodzież w całej Europie 

mają coraz rzadszy kontakt 
z przyrodą, co skutkuje brakiem 
zrozumienia zjawisk zachodzących 
w środowisku. Kto powinien zaradzić 
w tej sytuacji? Bez wątpienia 
moralny obowiązek dawania 
młodym pokoleniom praktycznej 
lekcji przyrody spada na myśliwych. 

Dzieci i młodzież uczestniczące w akcjach „Ożywić pola” z ogromną 
radością przystępują do działania, bo niekiedy jest to dla nich jedyna 
okazja do prawdziwego kontaktu z naturą. Myśliwi koordynatorzy 

akcji „Ożywić pola” 
w poszczególnych szkołach często 
informują, że tylko dzięki dzia-
łaniom terenowym w programie 
dzieci mają prawdziwy kontakt z ży-
wą przyrodą. Potwierdza to 
przeświadczenie, jak bardzo potrze-
bne są tego rodzaju programy. 
Wraz z końcem wakacyjnej przerwy 

zaczyna się dla myśliwych czas wznowienia współpracy z zaprzy-
jaźnionymi szkołami . 
Nasza szkoła również z rozmachem zabrała się do realizacji programu 
„Ożywić pola. Rok kaczki”. Zaczęło 
się od udziału uczniów 
w zakładaniu budek lęgowych dla 
kaczek, sikorek i szpaków 
w stolarni Krzysztofa Czecha. 
Ornitolodzy i myśliwi zapoznali 
młodzież z życiem i zwyczajami 
ptaków. 

Uczniowie klasy IV B wybrali 
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się na wycieczkę nad zbiorniki wodne w Trzcianie. Celem akcji była 
pomoc przy zakładaniu sztucznych gniazd lęgowych i platformy dla 
ptaków. Działania te nadzorowali myśliwi oraz miejscowi ornitolodzy. 
Zostały zamontowane 4 kosze lęgowe dla kaczek na zbiorniku 
retencyjnym oraz 4 kosze lęgowe na zbiorniku wodnym przy ścieżce 
ekologicznej „Olszynki”. Zamontowano również siedzisko kołowe oraz 
platformę pływającą dla innych ptaków wodnych. 
4 kwietnia w szkole odbyła się 
uroczysta inauguracja „Roku 
kaczki”, która miała charakter 
sesji popularnonaukowej, rela-
cjonowanej przez ekipę TV 
Rzeszów. Zaproszeni prelegenci 
opowiedzieli uczniom o odży-
wianiu, rozmnażaniu, o środo-
wisku naturalnym kaczek oraz 
cechach wyglądu, po których 
możemy rozpoznać kaczki. 
Tego samego dnia uczniowie klas IV, wraz z myśliwymi i miejscowymi 
ornitologami, zamontowali stanowisko widokowo-obserwacyjne na 
ścieżce ekologicznej „Olszynki”. Z wieży uczniowie będą mogli 

prowadzić systematyczne obse-
rwacje wykonanych lęgowisk dla 
kaczek. Zarówno myśliwi, jak 
i ornitolodzy zadeklarowali, że 
będą uczestniczyć w tym 
eksperymencie. 
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KACZKIKACZKIKACZKIKACZKI 
 
Jest to rodzina ptaków z rzędu blaszkodziobych. Są to 
ptaki duże i średnie, związane głównie z wodami 
śródlądowymi, choć niektóre również z wybrzeżami 
mórz. Ptaki te doskonale pływają, dobrze latają, 
często wędrują kluczem. 
Występują w ok. 100 gatunkach o różnobarwnym 
upierzeniu zależnym od płci i wieku. Samce są 
zazwyczaj barwniejsze od samic. 
Cechy charakterystyczne kaczek to: nogi krótkie 
o 3 palcach spiętych błonami pławnymi, osadzone 
w tylnej części tułowia; szeroki płaski dziób zakończony tak zwanym 
paznokciem; czółnowaty tułów; stosunkowo długa szyja. Kaczki 
odznaczają się przystosowanym do cedzenia dziobem, za pomocą 
którego mogą przefiltrowywać wodę i muł denny. Ich pożywieniem są 
owady, rośliny i drobne zwierzęta wodne. 
Gnieżdżą się zazwyczaj samotnie, na ziemi w pobliżu wód, niektóre 
gatunki w norach lub dziuplach, a jeszcze inne występują na 
znacznych wysokościach, nawet w górach. Samice składają od 2 do 16 
jaj i same je wysiadują. 

Dzikich kaczek jest kilkadziesiąt gatunków, 
z tego kilkanaście występuje w Polsce. Wśród 

nich najpospolitsze, spotykane u nas 
to: krzyżówka, cyranka, cyraneczka, 

podgorzałka, płaskonos, czernica i głowienka. 
Podrodzina obejmuje 8 plemion: Kazarki, 

Torpedówki , Piżmówki, Zbrojówki, Kaczki właściwe, 
Tracze, Grążyce i Sterniczki. 

Według sposobu zdobywania pokarmu dzielimy je na: 
- Kaczki pływające/właściwe zbierają pokarm z dna płytkiego 
zbiornika wodnego, przy czym pochylają się tak jakby chciały stanąć 
na głowie. Przy pływaniu nie zanurzają się one głęboko                                  
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w wodzie, a ogon trzymają uniesiony nad powierzchnią. Kaczki te 
odznaczają się brakiem błony na tylnym palcu u nogi. W razie 
niebezpieczeństwa uciekają pracując intensywnie skrzydłami. 
Najbardziej znanym przedstawicielem kaczek właściwych jest 
Krzyżówka Anasplatyrhynchos, od której wywodzi się kaczka 
domowa; poza tym należą tu Cyranki, Świstuny, Cyraneczka, 
Anaserecca(najmniejsza z naszych kaczek), Płaskonos, Różeniec, 
Krakwa. 
- Kaczki nurkujące nie sięgają dna, lecz nurkują zanurzając całe 
ciało.Wyciągają pożywienie z głębokości 3 do 5 m, a niektóre ponoć            
i do 30 m. Przy pływaniu ogon jest położony na wodzie. W razie 
niebezpieczeństwa ratują się poprzez 
nurkowanie głęboko w wodzie. Wśród 
kaczek nurkujących najbardziej znane są 
Gągoły, Bucephala, należą tu również 
Czernice, Głowienka, Podgorzałka, Hełmiatka. 
 
Spośród kilkunastu gatunków kaczek w Polsce populacja zaledwie 
czterech z nich utrzymuje stałą liczebność. Najlepiej radzi sobie 
kaczka krzyżówka, popularna dzika kaczka, która znakomicie potrafiła 
przystosować się do nowych warunków środowiskowych. 
Zadomowiła się nawet w miejskich zbiornikach wodnych. Wiele 
innych gatunków, zwłaszcza te wybierające na lęgowiska rozległe 
obszary podmokłych łąk i bagien, ma coraz mniej miejsc gdzie może 
założyć gniazdo i wychować młode. Wzrasta liczba gatunków 
uznanych za zagrożone i ginące. Wśród nich jest m.in. gągoł, wpisany 
do polskiej czerwonej księgi. Spada liczebność hełmiatki, 
podgorzałki, czernicy, cyranki i cyraneczki. Wieloletnie 
doświadczenia przyrodników dowodzą, że niewiele da 
ochrona gatunkowa, konieczna jest również 
ochrona środowiska, w którym żyje ginąca i 
zagrożona wyginięciem fauna. Naj-
skuteczniejszym jak dotąd sposobem 
ochrony jest tworzenie rezerwatów i 
parków przyrody. 
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KACZKA KRZYŻÓWKA 
Jest najpospolitszą kaczką występującą w Polsce. Można ją spotkać 
wszędzie, gdzie jest choć trochę wody. Nawet na małych oczkach 
pośród lasów oraz w krajobrazie 
rolniczym i w parkach miejskich. 
Szybko przyzwyczaja się do 
człowieka, daje się nawet karmić 
z ręki (szczególnie zimą 
w miastach).Często przebywa 
w grupach z innymi ptakami 
wodnymi. Bardzo dobrze lata, 
może osiągać nawet 90 km/h. 
Ich sylwetka w locie przypomina krzyżyk (stąd nazwa). 
Na wiosnę i zimę kaczory przybierają piękną szatę godową. Są wtedy 
łatwo rozpoznawalne, z metalicznie połyskującą, zieloną głową i białą 
obrożą na szyi. Natomiast latem i jesienią stają się podobne do samic, 
brązowe w brunatne plamy. Różni ich tylko żółty dziób. 
Krzyżówki jak większość kaczek w czasie letniego pierzenia 
jednocześnie tracą większość piór, a tym samym zdolność latania. 

Dlatego zaszywają się na kilka 
tygodni w niedostępnych mie-
jscach aby przetrwać ten okres.  
Gnieżdżą się albo w pobliżu wody 
w trzcinach albo na drzewach. 
Samica znosi 9-13 zielonkawo-
szarych jaj. Pisklęta są za-
gniazdownikami, lęgną się okryte 
puchem. Gniazdo opuszczają zaraz 

po wykluciu. Kaczka krzyżówka odżywia się roślinami i bez-
kręgowcami wodnymi, które są przecedzane przez znajdujące się             
w dziobie sito. W szukaniu pożywienia z zasady nie nurkuje, 
przeważnie zanurza jedynie przednią część ciała. 
W Polsce kaczka krzyżówka jest ptakiem łownym, podlega ochronie 
od 22. 12. do 14. 08. 
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KACZKA DZIWACZKA (Jan Brzechwa)KACZKA DZIWACZKA (Jan Brzechwa)KACZKA DZIWACZKA (Jan Brzechwa)KACZKA DZIWACZKA (Jan Brzechwa)    

 
Nad rzeczką opodal krzaczka 
Mieszkała kaczka-dziwaczka, 

Lecz zamiast trzymać się rzeczki 
Robiła piesze wycieczki. 

Raz poszła więc do fryzjera: 
“Poproszę o kilo sera!” 
Tuż obok była apteka: 

“Poproszę mleka pięć deka.” 
Z apteki poszła do praczki 

Kupować pocztowe znaczki. 
Gryzły się kaczki okropnie: 

“A niech tę kaczkę gęś kopnie!” 
Znosiła jaja na twardo 

I miała czubek z kokardą, 
A przy tym, na przekór kaczkom, 

Czesała się wykałaczką. 
 

Kupiła raz maczku paczkę, 
By pisać list drobnym maczkiem. 

Zjadając tasiemkę starą 
Mówiła, że to makaron, 

A gdy połknęła dwa złote, 
Mówiła, że odda potem. 
Martwiły się inne kaczki: 

“Co będzie z takiej dziwaczki?” 
Aż wreszcie znalazł się kupiec: 

“Na obiad można ją upiec!” 
Pan kucharz kaczkę starannie 

Piekł, jak należy, w brytfannie, 
Lecz zdębiał obiad podając, 
Bo z kaczki zrobił się zając, 

W dodatku cały w buraczkach. 
Taka to była dziwaczka! 
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ROZRYWKA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Czy chciałybyście pójść do nieba? - pyta katechetka.  
- Tak - odpowiadają wszystkie dzieci, oprócz Jasia.  
- A ty, Jasiu?  
- Ja też chciałbym, proszę pani, ale nie mogę,  

bo mama kazała mi zaraz po szkole wrócić do domu. 
 
- Co cię tak cieszy, Jasiu?  
- Byłem u dentysty.  
- I co w tym wesołego?  
- Nie zastałem go, wyjechał na kilka dni. 
 
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

1.Uzupełnij krzyżówkę wpisując litery w 

odpowiednie pola. Takie same znaczki odpowiadają 

tej samej literze. Dla ułatwienia wpisano jeden 

wyraz. 

2. Połącz kropki i pokoloruj rysunki. 

3. Odrobina humoru. 
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4. Znajdź odpowiednią drogę. 

5. Pomaluj pola z kropką i zobacz co 

przedstawiają rysunki. 
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6. Znajdź pięć różnic. 

7. Znajdź siedem różnic. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY „NOWINEK” 
UCZNIOWIE KL. 2a i 2b SP W TRZCIANIE 

KOREKTA  I DRUK: ELŻBIETA FURMANIAK 
                                          DOROTA   ŁOBODA 

 


