
 
 
 
 
 
 

 

 
Ostoja Kozienicka 

Warto 
przeczytać: 

 
1 stycznia 1467 r. w 
Kozienicach urodził 
się król Zygmunt I 
Stary, a jego syn 
Zygmunt II August  
nadał osadzie 
puszczańskiej prawa 
miejskie /1550 r./. 
 
Przy „Leśniczówce 
Kociołki” bije do 
dzisiaj „Źródełko 
królewskie” (z 
którego wodę pijał 
król Władysław 
Jagiełło podczas 
polowań). Woda z 
tego źródła, w opinii 
okolicznych 
mieszkańców, ma 
specyficzne 
właściwości 
smakowe. 
 
 Wśród pomników 
przyrody na terenie 
Puszczy znajduje się 
głaz narzutowy, 
granit gruboziarnisty 
czerwony (rapakiwi) 
o nazwie 
„Cygańska 
bryczka”, którego 
obwód wynosisi7m. 

 

Kod 

obszaru: 

 

PLB140013 

 

Nazywana również Puszczą Kozienicką 

KOZIENICKI PARK 
KRAJOBRAZOWY 

 Został utworzony w 1983 roku 
powodem tego była chęć 
zachowania lokalnego krajobrazu 
przyrodniczo- geograficznego oraz 
znacznych obszarów naturalnych 
lasów Puszczy Kozienickiej, które 
zawierają bogatą roślinność zielną 
i ciekawe ukształtowanie terenu. 

Kozienicki Park Krajobrazowy 

położony jest ok. 100km na 
południe od Warszawy. Cały 

znajduje się na terenie woj. 
Mazowieckiego. 

Występuje tutaj strefa 
podwyższonych opadów, zwłaszcza 
w środkowej części puszczy. Strefa 
ta pokrywa się z obszarem 
zwiększonego występowania jodły. 

Informacje 

 

O programie natura2000! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna Flora 

Rosiczka 

okrągłolistna 

  

  

Forma ochrony w ramach sieci Natura 

2000: 
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa 

Ptasia.) 

Obszar biogeograficzny: 
kontynentalny 

Powierzchnia: 
68301 ha 

Program utworzony w krajach Unii 
Europejskiej. Jego celem jest 
zachowanie określonych typów 
siedlisk i gatunków które są cenne i 
zagrożone na skale Europejską. 
Polska przystąpiła do tego programu 
razem z innymi dziewięcioma krajami 
podpisując traktat Ateński dnia 16 
kwietnia 2003r. Kraje członkowskie 
zobowiązane są na obszarach 
objętych programem zachować walory 
chronione w stanie nie pogorszonym, 
co wcale nie wyklucza tych terenów z 
wykorzystania gospodarczego. 

Świat zwierząt w Puszczy 

Kozienickiej kiedyś był o 

wiele bardziej bogatszy, 

jednak do tej pory znajduje 

się tu wiele ciekawych 

gatunków  zwierząt m.in. 

rzadkie w Polsce żółwie 

błotne jak  również : 

borsuki, kuny , łasice, 

dziki lisy, sarny i wiele 

innych. Na uwagę 

zasługują  również  ptaki 

których występuje tu ok. 

200 gatunków, w tym 

ok.150 lęgowych ( np. 

bocian czarny, żuraw ). 

Drzewostan Puszczy 

Kozienickiej składa się 

głównie z sosen, dębów, 

grabów i jodeł. Dęby 

bardzo często uzyskują tu 

pomnikowe rozmiary. 

Rośnie tu również wiele 

chronionych gatunków 

m.in. widłaki, oraz gatunki 

rzadko spotykane w 

środkowej Polsce np: 

bluszcz czy świdośliwka 

jajowata. Spotkać tu 

można również rozmaite 

zioła czy też owadożerną 

rosiczkę okrągłolistną 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Puszcza jest 

niczyja, nie moja, 

ani twoja, ani 

nasza, jeno boża, 

święta!””. 

Puszcza Kozienicka była lasami królewskimi. Głównym 
centrum Ostoi są Kozienice. Znajduje się tu rezerwat "źródła 

Królewskie", obejmuje ochroną zachowane w stanie 
naturalnym lub niewiele zmienionym drzewostany mieszane, 

według legendy ze źródeł korzystał w Puszczy Kozienickiej 
król władysław Jagiełło. Od tamtych czasów nadal bije 

krystalicznie czysta woda nadająca się do picia co jest dzisiaj 

zupełną rzadkością. Puszcza Kozienicka jest miejscem 
edukacji ekologicznej. W Jedlni mieści się ośrodek edukacji 

Ekologicznej. Puszcza oferuje bogata ofertę ścieżek 
rowerowych i pieszych.  Nad jeziorem Kozienickim znajduje 

się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, gdzie można 

odpoczywać w domkach campingowych oraz miejscach 
noclegowych w pensjonacie. W Kozienicach znajduje się 

jedna z trzech najstarszych stadnin konnych w Polsce. 
Znajduje się tu również amfiteatr, w którym organizowanych 

jest wiele ciekawych imprez nawet o skali ogólno Polskiej. 

Puszcza Kozienicka to teren bardzo atrakcyjny dla turystów i 
bardzo często przez nich odwiedzany, szczególnie ze względu 

na cisze i porządek panujący na terenach ostoi. Więcej 
informacji turystycznej można uzyskać w PTTK w 

Kozienicach. 

Opis Turystyczny 

Ostoja 
Kozienicka na 

mapie 
 

  

  

  

  

Wykorzystane źródła: http://natura2000.org.pl; http://pl.wikipedia.org; http://www.lasy.promotion.org.pl/ 


