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- Misiu, Misiu, nareszcie! – zawołał wesoło Jeleń Janek.
- Hej Janku! – odpowiedział Misiak – Gdzie jesteś?
- Tutaj! – odparł jelonek, pomykając od drzewa do drzewa i chowając się w cieniu wielkich paproci – Szkoda czasu, mam Ci tyle
do pokazania! Dalej, żwawo za mną! – Po czym przysadzistym
susem przeskoczył nad zwaloną kłodą jodły i hopsasa – ruszył
dalej. Misiak tylko zaśmiał się i podążył za swoim przyjacielem.
Bohaterowie z lasu wyszli na małą polanę, na jej środku rósł wielki, rozłożysty dąb. Drzewo miało gruby pień. Misiak próbował go
zmierzyć, obchodził go więc naokoło licząc kroki, ale co i rusz
gubił się w swoich obliczeniach.
- To drzewo Misiu to Dąb Bartek – pomnik przyrody i jedno z najstarszych drzew w Polsce.
- A ile ma lat? - zapytał Misiak. Bo ja już niedługo skończę 5! – pochwalił się nasz bohater.
- Dokładnie tego nie wiadomo, ale naukowcy liczą, że najprawdopodobniej blisko 700 lat!
Misiak próbował połapać się w rachunkach. Podniósł z ziemi kijeki zaczął szybko rachować.
- Jeju, Janku, to bardzo dużo! – zawołał zaskoczony – Bartek to
taki dębowy dziadziuś!
- Tak Misiu, chociaż starszy niż moi i Twoi dziadkowie. Rośnie tu
jeszcze od czasów królów i królowych. To im także udostępniał
chłód i cień w gorące, letnie dni – jak ten dzisiejszy.
Bohaterowie odpoczęli chwili w cieniu drzewa, chrupnęli razem
pyszne paluszki, po czym wesoło zebrali się w dalszą podróż.

Dąb Bartek ma prawdopodobnie 683 lata,
oznacza to, że drzewo wyrosło,
kiedy w Polsce królowali Piastowie.
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NAJSTARSZE
GÓRY W POLSCE
- No i dotarliśmy! – zawołał radośnie Janek i zaczął przebierać z radością
kopytkami.
- Jak to, już? – zdziwił się Misiak.
- Tak jest, przyjacielu. Jesteśmy w Górach Świętokrzyskich – najstarszych
górach w Polsce. A oto Łysica – najwyższy szczyt tego pasma. – odpowiedział Janek ze znawstwem.
- Ale tabliczka pokazuje tylko 614 m.n.p.m. To prawda? – zapytał nasz bohater.
- Jedno nie przeczy drugiemu! Ponieważ Góry Świętokrzyskie są najstarsze,
są też najniższe. Tak, jak Himalaje – najmłodsze góry na Ziemi, są najwyższe.
To upływający czas sprawia, że góry powolutku, powolutku maleją.
- Widzisz Janku, nigdy bym sam na to nie wpadł! – powiedział Misiak.
- Wiadomo – odparł jeleń – ja sam też nie! Ale po to ma się przyjaciół, żeby
dzielić się wiedzą.
Bohaterowie krążyli po lesie wokół szczytu, aż trafili na płaski wygodny
kamień, na którym Misiak przysiadł, aby odpocząć. Nasz bohater wyciągnął
paczkę krakersów, poczęstował przyjaciela i zaczął z przejęciem chrupać
swoje ulubione przekąski, przysłuchując się dalszej opowieści Janka.
- Legendy mówią, że w Górach Świętokrzyskich w dawnych wiekach odbywały się sabaty czarownic. Wiedźmy szczególnie upodobały sobie górę
Łysicę i to na jej szczycie organizowały swoje zloty, czyli sabaty. Podczas
tych spotkań paliły wielkie ogniska i tańczyły przy nich do samego rana.
- Czarownice, mówisz? – zapytał zaniepokojony Misiak – Janku może
chodźmy już powoli dalej.
- Nie ma problemu Misiu – Janek zaśmiał się wesoło – chociaż czarownic
dawno już tu nie ma – po czym skoczył raz, dwa hopsasa i już bohaterowie
maszerowali dalej ku swojemu ostatniemu przystankowi w tym regionie.

Łysica jest najwyższym szczytem
Gór Świętokrzyskich - ma 614 m n.p.m.,
ale zarazem jest to najniższy przedstawiciel
pośród wzniesień Korony Gór Polski.
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ŚWIĘTOKRZYSKI
PARK NARODOWY

- A teraz Misiu wkraczamy na teren parku narodowego – przestrzegł Janek.
- Wiem, ale spokojnie, jestem dużym Misiakiem i wiem, jak się zachować
w takim miejscu – zapewnił Misio – żadnych krzyków, ani biegania poza wytyczonymi szlakami! – zapewnił bohater.
- Tak jest, bardzo dobrze przyjacielu! – pochwalił Misia Janek – Tym bardziej,
że las w naszym parku jest bardzo stary i może być niebezpieczny dla malucha. Puszcza świętokrzyska, bo tak wypada ją nazywać, jest tak stara i gęsta,
że momentami przez korony drzew nie wpadają tu nawet promienie słońca. Miejscami jest mroczno i wilgotno, a w takiej atmosferze Łysogórskiego
boru, schowane przed okiem obcych, żyją sobie spokojnie zwierzęta i rośliny.
Niektóre tak stare, że pamiętają koniec epoki lodowcowej.
- Tak, a jakie to rośliny i zwierzęta? – zapytał zaciekawiony Misio.
- Na przykład różne gatunki mchów, glonów i porostów, rośnie tu także jodła
czy modrzew. Wśród zwierząt, królami świętokrzyskiej puszczy są moi pobratymcy – jelenie, stąd lokalna legenda o magicznym białym jeleniu, który
ponoć zamieszkiwał te bory, ale znajdziesz tu też traszki, jaszczurki, kuny,
a nawet rzadkie okazy motyli.
- Aha, to rzeczywiście dobrze, że nikt Wam tu nie przeszkadza i możecie żyć
sobie spokojnie w swoim jodłowym borze – dodał Misiak.
- Janku, czas już na mnie – powiedział Misiak do swojego przyjaciela – jeszcze długa droga przede mną, a za horyzontem czeka już nowa przygoda!
- Rozumiem Misiu – odparł Janek – dziękuję za odwiedziny, było mi bardzo miło
pokazać Ci mój piękny region, mam nadzieję, że zawitasz tu jeszcze nieraz.
Misiak uściskał mocno przyjaciela, zostawił mu paczkę swoich ulubionych
krakersów, sam chrupnął ze smakiem kukurydziany chrupek i ruszył w dalszą drogę.
Wyprawa Misiaka trwa dalej, a wy odkrywajcie Polskę razem z naszym małym
bohaterem! Ciąg dalszy już za tydzień.
TO JESZCZE NIE KONIEC!

Czekają na Was gry i zabawy od Misiaka!
Misiakowa zabawa to super sprawa!
Sprawdź się i rozwiąż nasze zadania!

Na szczycie Świętego Krzyża (drugiej najwyższej góry
w paśmie Gór Świętokrzyskich) znajduje się klasztor
i muzeum przyrodnicze, gdzie można odkryć więcej
ciekawostek dotyczących tego regionu?
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Znajdź
5 różnic

1.

2.
Stwórz drzewo
genealogiczne swojej
rodziny wklejając zdjęcia
w puste pola
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Policz zwierzątka
i zaznacz
właściwa cyfrę
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Połącz linią
odpowiednią
nazwę z roślinką!
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