
 

 

  



 

  

 

 

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna o nazwie „Leśna Przygoda” powstała na terenie lasu 

komunalnego w Kielcach. Biegnie ona od ulicy Szczepaniaka wzdłuż leśnej drogi spacerowej zataczającej 

koło z powrotem do ulicy Szczepaniaka. Trasa ma długość 2,5 km. Na trasie ścieżki ustawione są tablice 

dydaktyczne, informacyjne zawierające podstawowe wiadomości o drzewach, krzewach i zwierzętach 

leśnych. Są też dwie polany, na których ustawiono drewniane modele owoców leśnych i grzybów. 

  Opracowanie merytoryczne ścieżki w formie tablic dydaktycznych i niniejszy przewodnik, 

będący rozszerzeniem ich treści, dedykujemy przede wszystkim nauczycielom, jako pomoc w 

praktycznym zintegrowanym kształceniu przyrodniczym. Mamy nadzieję, że ścieżka przyrodnicza  stanie 

się celem wielu lekcji terenowych i wycieczek szkolnych.  

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że uczeń powinien poznawać obiekty i zjawiska 

przyrodnicze w ich naturalnym środowisku. Bezpośredni kontakt z przyrodą daje możliwość wnikliwej 

obserwacji, dokonywania porównań i formułowania wniosków.  

Zajęcia w terenie cechuje zazwyczaj o wiele szersza problematyka niż podczas jednej lekcji w 

szkole. Od dawna wiadomo, iż wieloaspektowe traktowanie rzeczywistości jest najbardziej zbliżone do 

naturalnego sposobu jej poznawania i dlatego przynosi najlepsze rezultaty w nauczaniu. Ponadto, 

dobrze zorganizowana lekcja terenowa uczy współpracy w grupie, pozwala zrozumieć znaczenie i 

korzyści płynące ze wspólnego działania, zaspakaja potrzebę przynależności do grupy. Wzmaga 

aktywność poznawczą ucznia, rozwija zaradność i samodzielność, uczy twórczego myślenia i wytrwałego 

w świadomej dyscyplinie działania. A nade wszystko wyzwala ogrom pozytywnych emocji, w tym 

szacunku i miłości do przyrody.  

Intencją pomysłodawców przewodnika było stworzenie wydawnictwa zachęcającego do 

odwiedzenia ścieżki przyrodniczej „Leśna Przygoda” na stadionie, a jednocześnie stanowiącego źródło 

informacji o przyrodzie . 

Zarówno sama ścieżka przyrodnicza jak i przewodnik, do którego wprowadzenie Państwo 

czytacie ma na celu wzbudzenie bądź też pogłębienie zainteresowania przyrodą , jak i środowiskiem 

przyrodniczym w szerokim tego słowa znaczeniu.  

Jest to nie tylko zbiór informacji, do którego będzie można sięgać przygotowując się do 

organizacji zajęć w terenie, ale również zbiór gotowych propozycji kart pracy, gier i zabaw do 

przeprowadzenia w  czasie trwania w/w zajęć.   

Przygotowując dla Państwa przewodnik po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej „Leśna Przygoda” , 

a wcześniej opracowując samą ścieżkę, kierowaliśmy się myślą, że szacunku do otaczającej nas przyrody 

możemy nauczyć się jedynie poprzez jej poznawanie. Przyroda z pewnością wyjątkowo pięknie 

odwdzięczy się nam za okazane jej zainteresowanie. 

 

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.   

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. 
Nie żądaj, lecz przekonuj.  
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć...” 

 Janusz Korczak 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lasy od zarania dziejów służyły człowiekowi za schronienie, żywiły nas i dawały opał. Wchodząc 

do tego magicznego miejsca powinniśmy uszanować jego naturalne piękno i wszystko to co w nim żyje. 

Niestety  dzisiejszym świecie są ludzie, którzy zapominają o zasadach i łamią wszelkie prawa przyrody. 

Przebywając w lesie musimy pamiętać  że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy zachować to miejsce 

takim jakie zastaliśmy. Nie wolno nam wyrzucać śmieci, wyrywać krzewów, drzewek czy płoszyć żyjące w 

nim zwierzęta. Las jest świętym miejscem, które ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. 

Dlatego jeśli postanowiliśmy w nim spędzić wolny czas to powinniśmy wiedzieć jak postępować, żeby to 

urokliwe środowisko nie ucierpiało. Zostań przyjacielem lasu i zastosuj się do kilku prostych zasad 

dzięki, którym pozostaniesz w odwiecznej harmonii człowieka z naturą. 

 

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W LESIE 

W lasach zabrania się: 

1. zaśmiecania, 

2. niszczenia grzybów oraz grzybni, 

3. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, 

4. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic, 

5. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,  

6. rozgarniania i zbierania ściółki, rozkopywania gruntu, 

Przystanek 1 

Tablica edukacyjna pn.:   Zasady zachowania się w lesie 

Na tym przystanku opiekun grupy zapoznaje uczestników z ogólnymi zasadami zachowania się w lesie w oparciu o 

informacje umieszczone na tablicy edukacyjnej oraz dodatkowe wiadomości zaprezentowane w niniejszym 

opracowaniu z wykorzystaniem kart pracy, gier i zabaw  np. zabawa Brama do lasu, karta pracy Czego nie powinno 

być w lesie. 



7. zanieczyszczania gleby i wód, 

8. wypasu zwierząt gospodarskich, 

9. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

10. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenie legowisk, nor  

i mrowisk, 

11. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, 

12. puszczania psów luzem, 

13. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych.  

 

Ponadto w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, 

zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności: 

1. rozniecać ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub 

nadleśniczego, 

2. korzystać z otwartego płomienia, 

3. wypalać wierzchnią warstwę gleby i pozostałości roślinnych.  

 

Las jest darmowym bogactwem dla nas wszystkich, więc korzystając z tego dobra natury 

powinniśmy zawsze zachować umiar i rozsądek. Jest takie mądre powiedzenie, że nas już nie będzie  

a lasy zostaną. Wchodząc do lasu zadbajmy o przyszłe pokolenia, które po nas się narodzą, żeby też 

mogły cieszyć się jego pięknem, świeżym powietrzem i cudowną niepowtarzalnością.  

Właściwe zachowanie w lesie wcale nie jest takie trudne. Niezwykle pomocne okazują się tablice 

informacyjne, które zawierają ważne wiadomości i wskazówki dotyczące lasu, zakazy i nakazy, a także 

opisy obiektów przyrodniczych lub zjawisk na które należy zwrócić szczególna uwagę w czasie naszej 

pieszej wycieczki przez las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Czasem sam siebie pytałem, dlaczego natura wybrała zieloność jako kolor życia. Czyżby to był jedyny kolor, który 
potrafi ocalić ukryty w nim spokój świata, a może i zdolność przenoszenia tego spokoju na człowieka?  Bo wszystkie inne 
kolory wydawały mi się jakby znerwicowane, zarażone niepokojem…”                                  

Wiesław Myśliwski 

 

                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Idąc do szkoły, spacerując po polach, lesie czy parku, wędrując wzdłuż rzek czy 

dróg, nawet patrząc  za okno, w dużych miastach, miasteczkach, wsiach i wioskach, 

w górach i nad morzem, niemal wszędzie dookoła widzimy drzewa. Rosnące 

samotnie bądź w mniejszych lub większych grupach. Jedne są wysokie, inne 

znacznie mniejsze, jedne mają rozłożystą, szeroką koronę, inne są raczej strzeliste, 

jedne mają liście wąskie, inne okrągłe, jeszcze inne w postaci chudziutkich igiełek. 

Cieszą nasze oczy wiosną, gdy po szarobiałej zimie wypuszczają zielone listki, zachwycają pięknymi 

barwami – żółcią, czerwienią, złotem, gdy nadchodzi jesień. Dają schronienie i zapewniają pożywienie 

tysiącom zwierząt, są wśród nich owady, ptaki, ssaki. A do tego pochłaniają kurz i hałas, których coraz 

więcej w naszym otoczeniu – szczególnie w naszych miastach. Drzewa w upalne dni dają nam cień i 

wytchnienie. Zapewniają też deszcz. No i być może najważniejsze – dają nam tlen, dzięki któremu 

możemy oddychać – i żyć! Bez drzew świat byłby brzydszy – a życie po prostu niemożliwe. 

 Wszyscy je widzimy, codziennie mijamy, ale czy na pewno znamy? Zapraszamy do baczniejszego i 

dokładniejszego przyjrzenia się drzewom. Poznasz najczęściej występujące drzewa w Polsce. Dowiesz się 

po czym je rozpoznać i gdzie najczęściej można je zobaczyć.  

 

 

Przystanek nr 2 

Tablica edukacyjna pn.: Drzewa leśne i ich owoce 
Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 9 gatunków drzew: jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew 

europejski, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, klon pospolity, grab pospolity oraz robinia akacjowa. 

Nauczyciel w oparciu o zamieszczone w przewodniku informacje zapoznaje dzieci z ogólną budową i rolą drzew w przyrodzie. 

Następnie wykorzystując tablicę edukacyjną przedstawia podstawowe zasady rozpoznawania poszczególnych gatunków 

drzew, wykorzystując karty pracy oraz przykłady gier i zabaw dydaktycznych, zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu 

np.: zabawa Gałąź w gałąź, karty pracy:  Młody dendrolog lub Liście i kwiaty drzew leśnych, Poznaj drzewa liściaste, Kłujące 

zadanie. 

„Jeśli szukasz spokoju, idź do lasu. 

Nie ma tam wifi, ale z pewnością znajdziesz inne połączenie.” 



Drzewa zaliczane są do roślin nasiennych, ich wspólną cechą jest wytwarzanie kwiatów i nasion. 

Rośliny te dzięki doskonałym przystosowaniom do życia: 

- opanowały wszystkie środowiska; 

- wytworzyły nasiona, które są organem przetrwalnikowym rośliny; 

- posiadają organy: korzenie, łodygi i liście; 

- wytworzyły różnorodne tkanki oraz  ich rozmnażanie jest niezależne od wody 

Rośliny nasienne ze względu na sposób powstawania nasion dzielimy na : 

 nagonasienne – ich nasiona nie są niczym okryte, zazwyczaj osadzone są na łuskach nasiennych, 

których skupienia tworzą szyszki 

 okrytonasienne – nasiona znajdują się w owocach mających różne kształty i barwy.  

 

Rośliny nagonasienne zasiedlają wszystkie ekosystemy lądowe. W naszej florze przykładami roślin 

nagonasiennych są przede wszystkim drzewa i krzewy iglaste. Większość naszych nagonasiennych ma 

liście w kształcie igieł lub łusek, pozostających najczęściej przez zimę na drzewie. Najczęściej spotykane 

u nas drzewa iglaste to: sosna, świerk, jodła, modrzew.  

Do nagonasiennych należy także cis i miłorząb.  

 

WAŻNE ! 

NAGONASIENNE (= NAGOZALĄŻKOWE): 

- wyłącznie rośliny lądowe, dobrze przystosowane do życia w chłodnym klimacie (choć występują też  

   w klimacie łagodnym i ciepłym)  

- drzewa lub krzewy 

- mają dobrze wykształcone tkanki  

- mają typowe organy: liście, łodygę (pień), korzenie 

- u zdecydowanej większości liście przekształcone są w igły lub łuski (ochrona przed suszą, również  

  suszą fizjologiczną - np. w czasie zimy) 

- wykształcają kwiaty, czyli organy służące do rozmnażania płciowego  

- kwiaty są drobne i niepozorne - w postaci łusek, zebrane w kwiatostany - w postaci szyszek 

- kwiaty są jednopłciowe  

- są wiatropylne  

- zapłodnienie uniezależnione jest od wody (dzięki łagiewce pyłkowej) 

- po zapłodnieniu powstaje nasienie, które jest nieosłonięte i leży bezpośrednio na łusce w szyszce  

  żeńskiej 

- są wiatrosiewne  

- nie wykształcają owoców!  

- nie wykształcają zarodników! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znacznie większą grupą roślin nasiennych żyjących na Ziemi, w tym w 

Polsce, są rośliny okrytonasienne. Wyróżniono na razie około 250 

tysięcy gatunków.  Należy do nich większość drzew i krzewów liściastych 

oraz roślin zielnych. 

 

WAŻNE ! 

OKRYTONASIENNE (= OKRYTOZALĄŻKOWE): 

- najbardziej liczna i zróżnicowana obecnie grupa roślin  

- w większości rośliny lądowe  

-  drzewa, krzewy i krzewinki oraz rośliny zielne 

- mają typowe organy: liście, łodygę, korzenie 

- mają dobrze wykształcone tkanki  

- wykształcają kwiaty, czyli organy służące do rozmnażania płciowego  

- kwiaty mogą być drobne i niepozorne (u wiatropylnych) lub okazałe, efektowne, barwne,     

  pachnące (u gatunków zapylanych przez zwierzęta) 

- kwiaty są jednopłciowe lub obupłciowe  

- zapłodnienie uniezależnione jest od wody (dzięki łagiewce pyłkowej) 

- po zapłodnieniu powstaje nasienie, które jest osłonięte przez owocnię i razem z nią tworzy owoc 

- nasiona rozsiewane mogą być przez wiatr, wodę lub zwierzęta  

- nie wykształcają zarodników!  

 

ZAPAMIETAJ !!! 

 Rośliny nasienne wytwarzają nasiona. 

 Rośliny nagonasienne wytwarzają nasiona, lecz nie wytwarzają owoców. 

 

owoce i nasiona buka  



 Okrytonasienne wytwarzają owoce, w których znajdują się nasiona. 

 Wśród roślin nagonasiennych najwięcej jest iglastych drzew i krzewów. 

 Roślinami okrytonasiennymi jest większość liściastych drzew, krzewów 

 i roślin zielnych. 

 
Jak są zbudowane drzewa? 
 
 Drzewa składają się z trzech podstawowych części: systemu korzeniowego, pnia oraz korony. Każdy z 

wymienionych elementów ma do wykonania określone zadanie.  

 

Korona drzewa 

W zielonej koronie drzewa, w liściach, zachodzi proces fotosyntezy, w wyniku którego przy udziale 

energii słonecznej, dwutlenku węgla oraz wody, powstają węglowodany i tlen. Wytworzone w procesie 

fotosyntezy cukry stanowią źródło energii dla całej rośliny.  

Energia ta  jest spożytkowana na różne czynności życiowe tj.: wzrost rośliny, aktywny pobór wody, 

zabliźnianie ran itp.  

 

Pień drzewa 

Pień drzewa pełni dwie zasadnicze funkcje – utrzymuje koronę, zapewniając liściom odpowiednie 

nasłonecznienie, a także przewodzi wodę i asymilaty. Pień musi wytrzymywać znaczne obciążenia. Są 

one wywołane zarówno masą samego drzewa, siłą wiatru, jak też ciśnieniem, z jakim transportowana 

jest woda w jego wnętrzu. 

 

Korzenie: Korzenie stanowią zwykle podziemną część roślin. W zależności od pełnionych funkcji mają one 

różną budowę i zasięg. Najgrubsze to tzw. korzenie szkieletowe, 

które utrzymują roślinę w gruncie i uczestniczą w transporcie 

wody. Pobór wody z gleby jest możliwy dzięki cienkim 

korzeniom włośnikowym. W celu ułatwienia tego procesu, 

organy te wchodzą w związki symbiotyczne z niektórymi 

gatunkami grzybów (tzw. mikoryza). Korzenie rozrastają się 

przez całe życie drzewa, tworząc rozległą sieć. Ich zasięg jest 

zazwyczaj znacznie większy niż rzut korony i może obejmować 

teren nawet kilkuset metrów kwadratowych.  

 

Czy drzewa potrafią same wyprodukować sobie 
pokarm? 
Zacznijmy od wyobrażenia sobie, co jest nam niezbędne do 

życia.  



Jedną z pierwszych rzeczy, jaka 

przychodzi do głowy, jest pewnie 

talerz z ulubionym daniem lub 

pucharek pełen pysznych lodów i 

kubek z napojem. To z pokarmów 

i płynów czerpiemy energię do 

wzrostu i rozwoju, pracy i 

wypoczynku. Tak samo 

jest ze zwierzętami – wilk poluje 

na sarny, jeleń skubie trawę, 

sikorka podjada słoninę w 

karmniku. Jak widać, sami 

musimy się starać o pokarm.  

Co zatem z roślinami? Ktoś widział, jak gonią za myszą? Rośliny mają tę niesamowitą cechę, 

że są niemal samowystarczalne – same sobie produkują substancje odżywcze. Podstawą ich diety są 

proste związki, które drzewo w swoim ciele przerabia na pokarm. Są nimi dwutlenek węgla, woda i sole 

mineralne. Niewiele, prawda? A dzięki fascynującemu i skomplikowanemu procesowi fotosyntezy 

drzewa potrafią z nich wyprodukować pełnowartościowe „dania”. 

 

Ile jest gatunków drzew?  

To bardzo trudne pytanie. W świecie występuje ponad 300 tysięcy gatunków roślin okrytonasiennych  

oraz  zaledwie 700 gatunków nagonasiennych, czyli przede wszystkim drzew i krzewów iglastych. W 

naszym kraju doliczono się zaledwie 42 rodzajów i gatunków. Obcym dla terenów Polski gatunkiem 

iglastym jest daglezja zielona, często sadzona w XIX wieku, czy modrzew japoński, a liściastym – dąb 

czerwony, grochodrzew, czyli robinia akacjowa czy czeremcha amerykańska. Zresztą mamy na terenach 

leśnych także obce, inwazyjne gatunki roślin zielnych, takie jak barszcz Sosnowskiego, czy gatunki 

zwierząt np. norka amerykańska i amur. 

 

Które gatunki drzew panują w polskich lasach? 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



Po czym rozpoznajemy drzewa?  

Drzewa to duże organizmy, widoczne z daleka. I już z dużej odległości możemy stwierdzić, czy dane 

drzewo to dąb, czy brzoza. Dla wprawnego oko dendrologa (osoby badającej i zajmującej się drzewami) 

odległość nie musi być problemem. 

Widząc z daleka naszych przyjaciół czy kolegów z podwórka, po czym rozpoznajemy, że to właśnie oni? 

Zazwyczaj składa się na to kilka cech – ważny jest wzrost i ogólna sylwetka, tzn. czy dana osoba jest 

„duża”, szczupła, ma długie nogi, a także sposób poruszania czy ubiór. 

 Podobnie jest z drzewami – można je rozpoznać wcale do nich nie podchodząc. Musimy jednak wiedzieć 

na co zwracać uwagę.  A ważne są: 

 Wysokość drzewa 

 Kształt i rozłożystość korony 

 Kształt konarów i gałęzi oraz to czy pną się one prosto do góry, czy też luźno zwisają 

 

Oczywiście wiele drzew wygląda bardzo podobnie z daleka – wtedy różnicę możemy 

zobaczyć: 

 przyglądając się liściom (czy są jasno- czy ciemnozielone? Jaki mają kształt? Czy mają gładkie brzegi, czy 

ząbkowane jak piła? A może złożone są z kilku mniejszych?) 

 badając kwiaty,  

 owoce i nasiona (ewentualnie szyszki) 

 dokładnie oglądając korę (jaki ma kolor, czy jest gładka, czy chropowata, a może spękana?). 

 

Ciekawostki 

 Lasy Ziemi produkują rocznie ok. 26 mld ton tlenu, zaspokajając połowę zapotrzebowania na tlen 

wszystkich ludzi i zwierząt.  

 Jedno drzewo dostarcza takiej ilości tlenu, która zaspokaja dwuletnie potrzeby dorosłego człowieka  

 Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi średnie dobowe 

zapotrzebowanie trzech osób (1350–1800 litrów). 

 1 ha lasu wchłania rocznie 140–250 ton CO2 – taką ilość produkuje samochód na trasie liczącej 

100 000 km.  

 1 ha boru sosnowego pochłania 150– –200 ton CO2 .  

 Jedno przeciętne drzewo absorbuje 1 tonę CO2 na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje 

przy tym 727 kg życiodajnego tlenu.  

 Jedno drzewo pochłania tyle CO2 , ile produkują dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych.  

 1 ha boru świerkowego zatrzymuje ok. 30 ton pyłu, a 1 ha lasu bukowego – 65 ton.  

 150-metrowa strefa lasu obniża hałas do poziomu 18–25 decybeli. 

 100-letni dąb jest w stanie wychwycić z powietrza nawet jedną tonę pyłów rocznie, jeden hektar 

boru świerkowego zatrzyma ok. 420 kg cząstek zanieczyszczeń, a las bukowy w okresie wegetacji – 

nawet 65 ton pyłów. 

 Drzewa liściaste są mniej odporne na mróz niż drzewa iglaste. Liście zawierają dużo wody i ich 

powierzchnia jest większa niż powierzchnia igieł. Ponadto liście nie mają warstwy ochronnej, 



zabezpieczającej je przed niską temperaturą otoczenia. Dlatego jesienią, aby uniknąć uszkodzeń 

(głównie w strefie klimatów umiarkowanych), drzewa liściaste wchodzą w okres spoczynku. W tym 

celu zrzucają liście i odprowadzają soki z pędów.  

  Drzewa iglaste są odporniejsze na zimno. Większość gatunków nie zrzuca igieł na zimę i zachowuje 

je zielone przez cały rok. Igły są pokryte grubą warstwą substancji organicznych, która ogranicza 

odparowywanie wody i zabezpiecza je przed niską temperaturą powietrza. Nawet zimą igły są 

zdolne do przeprowadzenia fotosyntezy. Komórki, w których zachodzi ten proces, mają 

pofałdowane ściany komórkowe, a więc ich powierzchnia jest duża. Jest to jednocześnie 

powierzchnia (asymilacyjna), z której są pobierane substancje potrzebne dla organizmu. Dzięki 

takiej właściwości drzewa iglaste rosnące tam, gdzie okres wegetacyjny jest krótki, rozwijają się 

znacznie lepiej niż drzewa liściaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, 

to dziecko które wczoraj żyło radością” 
Ronald Russel 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Owoce pełnią rolę przechowalni nasion, często stanowią także powabnię dla zwierząt (zwierzęta 

spożywając owoce i następnie wydalając nasiona w nich zawarte przyczyniają się do zajmowania przez 

roślinę nowych terenów).  

Kwiaty i nasiona występują u wszystkich roślin nasiennych, owoce natomiast - tylko u 

okrytozalążkowych. Wynika to stąd, że owoc powstaje ze zrośniętych ścian zalążni okrywającej zalążki, a 

więc organu występującego tylko u roślin okrytozalążkowych.  

 

Nasiona tworzą praktycznie wszystkie drzewa (z wyjątkiem zarodnikowych paproci 

drzewiastych), to owoce występują wyłącznie u drzew liściastych.  

• Oskrzydlone nasiona drzew iglastych są zwykle umieszczone bezpośrednio na suchych, łuskowatych 

listkach tworzących charakterystyczne kontenery nasion, zwane szyszkami.  

 

• Wśród owoców wyróżniamy owoce suche pękające (np. strąk), suche niepękające (np. orzech) i 

mięsiste (np. pestkowce).  

 

• Owoce złożone, powstające ze złożonych kwiatostanów, składają się z wielu małych owocków. Istnieją 

także, choć należy to do rzadkości, owoce płonne, tj. bez nasion w środku.  

 

• Rośliny nie mają zdolności do przemieszczania się. Ich rozprzestrzenianie się jest możliwe dzięki 

owocom i nasionom. Rozsiewanie może odbywać się samoczynnie lub z za pomocą wiatru, wody oraz 

zwierząt. U niektórych roślin rozsiewaniu ulegają tylko nasiona, u innych całe owoce. 

 

• Samoczynne rozsiewanie nasion następuje z wykorzystaniem sił działających w owocu. Suche strąki 

fasoli, skręcając się, pękają i gwałtownie wyrzucają nasiona. Podobnie otwierają się torebki niecierpka 

Przystanek nr 3 

Polana modeli owoców drzew leśnych 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane  modele owoców i szyszek wybranych gatunków drzew:  kasztanowiec, robinia 

akacjowa, buk, dąb oraz szyszka sosny i świerka.  Nauczyciel charakteryzuje owoce drzew leśnych wykorzystując zbiór 

informacji umieszczonych poniżej, jednocześnie zwraca uwagę dzieci, że szyszki należące do drzew  nagonasiennych to nie są 

owoce. Korzysta również z kart pracy, gier i zabaw np. karty pracy:  Owoce, nasiona, szyszki, Poznaj szyszki,  Z którego 

drzewa spadłam?,  Podróżne nasion. 
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i owoce fiołków: lekko dotknięte strzelają nasionami na odległość kilku metrów. Roślina nazywana 

tryskawcem wyrzuca swe nasiona razem ze śluzowatym sokiem. 

 

• Wiatr rozsiewa najczęściej owoce i nasiona odpowiednio przystosowane do takiego środka 

transportu, czyli lekkie i mające specjalne wytwory ułatwiające unoszenie się ich w powietrzu. Takimi 

wytworami są skrzydełka owoców klonu i jesionu albo puch kielichowy owoców mniszka i topoli, 

zwiększające ich powierzchnię lotną. 

 

• Woda roznosi nasiona i owoce, które mogą przez długi czas utrzymywać się na jej powierzchni. 

Nasiona takie mają tkankę powietrzną z dużymi przestworami międzykomórkowymi, a ich 

zewnętrzna powłoka nie przepuszcza wody. Przykładem owocu transportowanego przez wodę jest 

orzech kokosowy, który posiada łupinę odporną na działanie wody morskiej i zdolny jest pokonywać 

znaczne odległości, płynąc z prądami oceanicznymi. 

 

• Zwierzęta odgrywają istotną rolę w przenoszeniu nasion i owoców, które mogą przyczepiać się do ich 

sierści i piór za pomocą haczykowatych wyrostków lub kolców. Urządzenia czepne spotykane są 

u łopianu, przytuli czepnej czy niektórych gatunków szczawiu. Z kolei owoce mięsiste, soczyste i 

kolorowe stanowią atrakcyjny pokarm dla zwierząt. W ich przewodzie pokarmowym owocnia zostaje 

strawiona, a nasiona wydalone z kałem bez szkody dla znajdujących się wewnątrz zarodków. 

Szczególną rolę w rozprzestrzenianiu owoców i nasion ma człowiek, który świadomie sieje rośliny 

w wybranych miejscach i sprowadza z odległych krajów nasiona roślin egzotycznych czy ozdobnych.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Jak powstają owoce  
 

OWOC jest dojrzałą zalążnią, w której zamknięte są nasiona. Wytwarzają go jedynie 

rośliny okrytonasienne. Mimo że owoce przybierają różne formy, każdy zbudowany jest z takich samych 

części: owocni i nasion.  

Proces powstawania owocu zaczyna się po zapłodnieniu, czyli połączeniu komórki plemnikowej 

z komórką jajową. Odbywa się wewnątrz zalążka znajdującego się w zalążni.  

Po zapłodnieniu zalążek przekształca się w nasiono, a ściana zalążni w trzywarstwową owocnię.  
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Jej najbardziej zewnętrzną powłoką jest skórka, często wyposażona w różne wyrostki – skrzydełka, 

haczyki, włoski. Ułatwiają one roznoszenie owoców przez zwierzęta lub wiatr. Środkowa warstwa owocni 

może być gruba i soczysta jak u brzoskwini lub cienka i sucha jak u grochu. Wewnętrzną warstwę 

stanowi ściana komory nasiennej, która u owoców pestkowych jest zdrewniała, u jabłoni skórzasta, 

a u grochu błoniasta. Rolą owocni jest ochrona nasion i ułatwienie ich rozsiewania.  

Owoc może zawierać jedno lub wiele nasion. 

 

 
Powstawanie owocu z zalążni 

 
Ze względu na ekologię i morfologię, owoce dzieli się na pojedyncze i zbiorowe oraz suche i soczyste: 

Owoce pojedyncze – powstają z pojedynczych zalążni, a jeżeli w kwiecie jest kilka zalążni, to owoce te 

powstają rozłącznie od siebie.  

Owoce pojedyncze dzielimy na owoce suche i owoce soczyste (mięsiste) 

owoce suche – owocna wysycha w trakcie dojrzewania: 

- pękające – zwykle wielonasienne, otwierają się samorzutnie po dojrzeniu, rozsiewając nasiona: 

 mieszek 

 strąk 

 łuszczyna 

 łuszczynka 

 torebka 

- niepękające (zamknięte) – zazwyczaj jednonasienne, owocnia osłania nasiona i pęka dopiero podczas 

ich kiełkowania: 

 niełupka 

 ziarniak 

 orzech (np. żołędzie) i orzeszek (np. kłębki buraka) 

 skrzydlak 

 rozłupnia rozpadająca się na rozłupki 

owoce soczyste (mięsiste) – mają owocnię przynajmniej częściowo z miękiszu: 

 pestkowiec 

 jagoda 

(soczyste są również różne owoce pozorne: owoce jabłkowate, jagody pozorne, wielopestkowce) 
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Owoc pozorny  (rzekomy, szupinkowy, łac. pseudofructus) – organ roślin okrytonasiennych 

zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze 

ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu. Najczęściej wykształca się z rozrośniętego 

mięsistego dna kwiatowego, rzadziej okwiatu lub przysadki. Jeden owoc pozorny wywodzi się z jednego 

wielozalążniowego kwiatu.  

 

Owoce zbiorowe – powstają z wielu zalążni w pojedynczym, wielosłupkowym kwiecie, gdy zrastają się 

ze sobą poszczególne owoce lub rozwijają się na rozrośniętej innej części kwiatu, zwykle dnie 

kwiatowym: 

 wielomieszkowe (wielomieszek) – wiele mieszków w różnym stopniu zrośniętych (przykład –

 piwonia) 

 wielopestkowcowe – pestkowce osadzone na wspólnym dnie kwiatowym zrastają się mięsistymi 

owocniami (przykład – jeżyna) 

 wieloorzeszkowe – zalążnie dojrzewają jako drobne orzeszki, a dno kwiatowe staje się mięsiste i 

otacza orzeszki (np. u róży) lub wynosi orzeszki na zewnątrz (np. u truskawki). 

 

Zbliżone do owoców zbiorowych są owoce rozpadające się, powstające z pojedynczego słupka 

powstałego z więcej niż jednego owocolistka Rozpadają się one na jednonasienne człony (np. strąk 

przewęzisty u seradeli, łuszczyna przewęzista u rzodkwi, wieloniełupka u ślazu, czterodzielna rozłupnia u 

ogórecznikowatych i jasnotowatych). 

 

Owocostan (owoc złożony) – powstaje z całych kwiatostanów, a zatem tworzony jest przez różne 

elementy kwiatów oraz liście przykwiatowe i oś kwiatostanu: 

 orzeszkowy – orzeszki powstają z zalążni, podczas gdy oś kwiatostanu i listki okwiatu stają się 

mięsiste (przykład – morwa) 

 pestkowcowy – mięsista oś kwiatostanu obrasta drobne pestkowce tworząc dzwonkowate 

zagłębienie (przykład – figa) 

  jagodowy – jagody pozrastane są wraz z mięsistymi przysadkami i osią kwiatostanu (przykład –

 ananas). 

 

Skrzydlak  – owoc suchy i niepękający (typu orzech lub niełupka),  

o owocni zaopatrzonej w skrzydlaste wyrostki ułatwiające rozsiewanie. 

Skrzydlaki należą do diaspor zwanych meteochorami lub też lotnikami i 

szybownikami tj. takich organów rozprzestrzeniania, które zaopatrzone są 

w urządzenia zwalniające opadanie w powietrzu i pozwalające na 

pokonywanie w powietrzu znacznych odległości. Cechą wyróżniającą 

skrzydlaki od innych meteochorów jest cienki, zwykle błoniasty wyrostek w 

formie skrzydełka lub skrzydełek.  

Wyróżnia się dwa rodzaje skrzydlaków – szybujące i dynamiczne – 

różniące się budową skrzydełka i sposobem lotu.  

Skrzydlaki szybujące brzozy  
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W pierwszym przypadku urządzenia lotne umieszczone są symetryczne, a nasiono zajmuje pozycję 

środkową. Przykładami takich skrzydlaków są owoce wiązów, olszy i brzóz.  

 

Skrzydlaki dynamiczne mają środek ciężkości położony niesymetrycznie dzięki czemu spadając 

wpadają w ruch wirowy, co pozwala na przemieszczanie się w powietrzu na większe odległości. 

Dodatkowym przystosowaniem zwiększającym 

prawdopodobieństwo dalekiego rozsiania skrzydlaków bywa ich 

silne przytwierdzenie do rośliny macierzystej, tak, że tylko podczas 

silnych wiatrów mogą być oderwane (tak jest u jesiona). 

Dynamiczne skrzydlaki wykształcają m.in. sosny, klony. Dzięki 

skrzydlastym wyrostkom owoce np.  jawora mogą pokonać 5 km, a 

sosny 2 km. 

 

 

 

Orzech – rodzaj suchych owoców zamkniętych (niepękających), jednonasiennych (rzadko 

dwunasiennych), odpadających od rośliny matecznej w całości. Często dla owoców o niewielkich 

rozmiarach używa się równoważnej nazwy orzeszek. Mają one twardą, zdrewniałą owocnię, niezrośniętą 

z nasieniem. Odpadanie ułatwia specjalna tkanka oddzielająca, której pozostałością jest np. tarczka 

u leszczyny.  U innych roślin drzewiastych orzech (prawie zawsze pojedynczy) otoczony jest 

przez kupulę, powstałą z przekształconych przylistków. Tak jest u buka , dębu ,  czy kasztana . Wiele 

orzechów zaopatrzonych jest w wytwory ułatwiające rozsiewanie, np.  błoniaste skrzydełka u wiązu, 

tkankę zawierającą powietrze i ułatwiającą pływanie u olszy (Alnus) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce buka (bukiew) i nasiona     Owoce dębu – żołędzie 

 

 

 

 

Skrzydlaki dynamiczne kolonu jawora 
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Krzewy przez całe stulecia miały nie tylko praktyczne, ale i magiczne znaczenie dla 

ludzi, dzięki czemu swoją obecność w kulturze zaznaczyły bardzo mocno. Wystarczy przypomnieć o 

głogach „patronujących” zwaśnionym małżeństwom – zwyczaj nieurządzania wesel w maju, w okresie 

kwitnienia głogów, przetrwał do naszych czasów. Dzika róża w świecie magii odpowiadała za pomyślność 

alchemików, wolnomularzy i różokrzyżowców. Gałązki śliwy tarniny spalone w sobótkową noc, miały 

odpędzać czary i smoki przez cały rok, a szpalery krzewów porastające miedze śródpolne – chronić przed 

złym powietrzem. Natomiast miotły z gałązek żarnowca miotlastego służyły do wypędzania czarownic.  

Tablice informacyjne dotyczące krzewów zwracają uwagę na zdrowotne aspekty krzewów, 

których kwiaty i owoce zawsze były cenione w ludowej medycynie. Żadna zielarka nie mogła się obejść 

bez ingrediencji z bzu czarnego, kaliny, głogu czy tarniny. I tak: wyciągi z głogu stosowano w leczeniu 

zaburzeń pracy serca i do sporządzania domowych środków uspokajających. Z kolei napary z bzu 

czarnego używano przy przeziębieniach jako środek napotny i przeciwgorączkowy. Kalina, a właściwie 

kora tego krzewu, była niegdyś skutecznym lekiem na kobiece przypadłości, pomagała na skurcze łydek i 

leczyła nadciśnienie tętnicze. Kwiaty i owoce śliwy tarniny były uznawane za nieodzowne przy leczeniu 

schorzeń przewodu pokarmowego, służąc do łagodnego przeczyszczania organizmu. Cenione były też 

owoce i kora kruszyny, które mają właściwość pobudzania wątroby do wzmożonej produkcji żółci, 

zabijają bakterie i pasożyty przewodu pokarmowego. Od wieków podkreślano bakteriobójcze 

właściwości jałowca, używając jego drewna do wędzenia wędlin czy okadzania wnętrza chat. Owoce 

Przystanek nr 4 

Tablica edukacyjna pn.:  Krzewy 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 9 gatunków krzewów: jarząb pospolity, kalina koralowa, 

kruszyna pospolita, głóg jednoszyjkowy, cis pospolity, czeremcha pospolita, bez czarny, leszczyna pospolita, 

jałowiec pospolity. Nauczyciel zapoznaje dzieci z ogólną budową i rolą krzewów w przyrodzie wykorzystując 

tablicę edukacyjną oraz  karty pracy, przykłady gier i zabaw dydaktycznych.  

Najważniejsza różnica pomiędzy drzewami i krzewami polega na wytwarzaniu przez drzewa 

grubego i zwykle pojedynczego pnia, podczas gdy u krzewów występuje zawsze duża ilość 

stosunkowo cienkich pni, wyrastających ze wspólnego systemu korzeniowego. 



jałowca, stosowane jako przyprawa, ułatwiają trawienie mięs. Praktykowano niegdyś sadzenie tego 

krzewu przed oknami domów, by się złe powietrze do izby nie pchało.  

Nie można pominąć biocenotycznej funkcji krzewów – rola niskiej roślinności w lesie i w naszym 

otoczeniu nie ustępuje znaczeniu, które przypisujemy drzewom. Również retencyjne zdolności lasu 

zależą m.in. od bogactwa podszytu. To głównie krzewy zatrzymują wilgoć w leśnym podłożu. 

Słabo doceniana jest rola krzewów jako „ptasiej stołówki”, najbardziej naturalnej i najchętniej 

odwiedzanej. Musimy sobie uświadomić, że zamiast kupować niepewnej jakości karmę zimową dla 

ptaków w sieciowych supermarketach, wystarczy posadzić na obrzeżach lasu czy przy domu rodzime 

krzewy owocujące. 

No i jeszcze rzecz niemal zupełnie pomijana: miododajność krzewów. Mało kto zauważa, że 

orientalne iglaki są zupełnie bezużyteczne dla naszej pszczoły miodnej, podczas gdy kwitnące leszczyny, 

głogi, tarniny czy kłokoczki przez długi czas dają pszczołom znakomity pożytek. 

 

Definicja 

Krzew – niebędąca pnączem wieloletnia roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od 

nasady rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do 

drzew, u krzewów brak osi głównej – pnia, a także korony. 

 

 

CIS POSPOLITY 
Dla wielu Polaków cis pospolity jest symbolem ochrony 

gatunkowej roślin, tak jak żubr symbolem ochrony gatunkowej 

zwierząt. Jest rzeczywiście drzewem rzadko spotykanym w 

naszych lasach; bardzo często przyjmuje formę krzewiastą i w 

takiej właśnie postaci jest znany z parków, skwerów czy 

przydomowych ogródków. Mimo że cis należy do gatunków 

iglastych i wiecznie zielonych, bardzo się różni od popularnych 

jodeł i świerków. Przede wszystkim jest gatunkiem dwupiennym, 

co oznacza, że na jednym osobniku mogą pojawić się wyłącznie żeńskie albo wyłącznie męskie kwiaty.  

Każde drzewo ma więc własną płeć – jest „chłopcem” lub „dziewczynką”. Zdarzają się jednak wypadki 

obojnactwa, te jednak potwierdzają tylko powyższą regułę.  

Igły cisa, zawierające trujący alkaloid – toksynę, suszono niegdyś i wykorzystywano do zatruwania 

grotów strzał oraz łowienia ryb. Drewno cisa ma wysokie walory techniczne. Jest twarde, sprężyste, 

dobrze się obrabia, a przy tym jest bardzo trwałe i ładne.  Od wieków było poszukiwane na wyroby 

galanteryjne, a także na sprężyste części broni (łuki, kusze), koła zębate, czółenka tkackie i osie do 

wozów, a nawet na sprzęty liturgiczne.  

Cis rośnie wolno, rocznie przyrastając na grubość zaledwie od pół do jednego milimetra. Potrafi jednak 

dożyć sędziwego wieku.  Najgrubszy i najstarszy cis w Polsce rośnie w Henrykowie Lubańskim. Ma 520 

cm obwodu liczy sobie 1250 lat i jest uznawany za najstarsze drzewo żyjące w Polsce. 

 



GŁÓG JEDNOSZYJKOWY 

Owoce głogu w tradycyjnym użytkowaniu stanowiły pożywienie 

ludności wiejskiej, były nawet nazywane zajęczymi gruszkami, 

babimąką, ptasim chlebem i diabligruszką. Ksiądz Krzysztof Kluk w 

XVIII w. pisał, że żywią się nimi prości ludzie. Dopiero w XX w., 

gdy upowszechnienie cukru dało możliwości robienia przetworów, 

zaczęto z głogu wytwarzać wino i dżemy. Owoce głogu były też 

wykorzystane w Ameryce przez Indian – na surowo lub suszone w 

postaci ubitych placuszków. Ciekawe, że na kanadyjskiej wyspie 

Manitoulin ratowały ludzi przed śmiercią głodową, pozostawały bowiem na krzewie aż do wiosny. 

Właśnie z tego powodu mieszkańców wyspy nazwano haweaters –zjadacze głogów. Głogi to rośliny 

stosowane w lecznictwie w chorobach serca, naczyń krwionośnych i nadciśnieniu tętniczym, rozszerza 

naczynia krwionośne, działa łagodnie i odwadniająco. 

 
 
 

JAŁOWIEC POSPOLITY 

Jest to krzew pełen niespodzianek. Zaskakuje już sama forma 

„owocu”, który ma kształt jagody, choć w rzeczywistości jest 

szyszką – jak u iglaków. Niemal identyczna z szyszką sosny czy 

modrzewia jest też jego wewnętrzna konstrukcja, ale z uwagi na 

wygląd „owocu” nazwano go szyszkojagodą. Zawiązuje się wiosną, 

lecz dojrzewa dopiero następnej jesieni.  Warto podkreślić 

olbrzymią rolę jałowca w zespołach leśnych, rośnie on bowiem 

nawet na najbardziej,  jałowych siedliskach, gdzie żaden inny 

gatunek podszytowy nie przetrwa. Dając obfity opad igliwia, 

użyźnia glebę. Jako pionier wdziera się na tereny suchych nieużytków, w ślad za nim podążają drzewa. 

W górach jałowiec skutecznie stabilizuje luźne, ruchome gołoborza, przez co przyspiesza ich zasiedlenie 

przez inną roślinność. Zapewnia też ptactwu dostatek pożywienia i bezpieczne schronienie, wnętrza 

bowiem koron krzewów to znakomita kryjówka. Ptaki przez całą zimę mają dostęp do słodkich, 

smacznych, pachnących i dietetycznych szyszkojagód, szczególnie ulubionych przez kwiczoły i 

jemiołuszki.  

Gałązka jałowca zatknięta za kapelusz lub noszona w kieszeni chroniła przed odparzeniem nóg w długiej 

wędrówce. Z kolei gałązka z szyszkojagodami, włożona w domu za obraz święty, strzegła przed czarami. 

Kawałki drewna jałowcowego wkomponowywano w wyposażenie domu lub w narzędzia, żeby zapewnić 

pomyślność. Szyszkojagody używano do kadzideł – położone na rozżarzonych węglach, dawały silną, 

przyjemną woń, dym zaś miał właściwości odkażające powietrze.  

 

 

  

 



JARZĄB POSPOLITY 

Powszechnie nazywany jarzębiną, ma niewielkie, pomarańczowe 

owoce, które mają właściwości lecznicze. Są one bogate w witaminy, 

przede wszystkim witaminę C, a także kwasy organiczne, które 

wspomagają trawienie. Wzmacniają odporność, działają 

moczopędnie i leczą żylaki. Z suszonych owoców jarzębiny można 

robić herbaty lecznicze. Z owoców krzewu można też przyrządzić 

syrop, konfitury oraz nalewkę. W świecie można naliczyć ponad 80 

gatunków jarzębu, z tym że niektóre z nich osiągają tylko pokrój 

krzewu. U nas w stanie dzikim rosną zaledwie cztery gatunki. Prócz jarzębu pospolitego występują 

jeszcze: jarząb mączny, jarząb szwedzki i jarząb brekinia. Za to w ogrodach i parkach spotkać można 

kilka odmian i mieszańców gatunków obcego pochodzenia, takich jak choćby jarząb domowy, jarząb 

japoński czy jarząb pośredni.  

Gałązki jarzębiny z koralami wplatano niegdyś w wieńce dożynkowe, co miało zapewnić dobry urodzaj 

w roku następnym. W medycynie naturalnej wyciągi z owoców stosowano dawniej na kaszel i chrypkę, a 

także jako środek na wzmocnienie pracy serca i naczyń krwionośnych, co potwierdzają już źródła 

pochodzące ze starożytnego Rzymu.  

Również drewno jarzębinowe znajdowało zastosowanie, m.in. w stolarstwie i tokarstwie, ponieważ jest 

dość twarde i elastyczne, ma też ładny układ słojów. Dawniej robiono z jarzębiny laski spacerowe, 

fujarki, flety i klepki do beczek. Jarzębina należy do najpiękniejszych polskich drzew i krzewów, dlatego 

jest chętnie sadzona w parkach i ogrodach. Jej oryginalny pokrój i dekoracyjne owoce sprawiają, że stała 

się też popularna w zadrzewieniach przydrożnych i alejach.  

 
 
BEZ CZARNY 

Uznawany od wieków za jedną z najważniejszych roślin 

leczniczych, swą łacińską nazwę Sambucus wywodzi od 

starogreckiego słowa sambuke, oznaczającego instrument podobny 

do małej harfy, wyrabiany właśnie z drewna bzu czarnego. Puste w 

środku gałązki krzewu służyły także do wyrobu fletów i fujarek. Na 

naszych ziemiach nazywany był czarnym bzem, bzem lekarskim, 

dzikim, pospolitym, aptekarskim. Miał też ludowe nazwy 

regionalne: bez biały, bzina, buzina, bzowina, habza, hyćka, hyczka, 

holender i gołębia pokrzywa. Wnętrze gałązek bzu wypełnia biały, gąbczasty rdzeń, wiosną miękki i 

elastyczny, twardniejący podczas suszenia.        

W grubszych gałęziach miękki rdzeń niemal zanika. Drewno bzu czarnego zaliczane jest do twardego i 

niegdyś było bardzo cenione w tokarstwie.  

W Germanii ścinanie lub uszkadzanie czarnego bzu było zakazane pod groźbą okrutnej kary, klątwy 

skutkującej ciężką chorobą lub nawet śmiercią. Jeszcze w późnym średniowieczu ludzie planujący ściąć 

czarny bez prosili wcześniej krzew o wybaczenie.  



Na Śląsku stary zwyczaj nakazywał, by przed odłamaniem gałązki krzewu uklęknąć przed rośliną i 

przeprosić ją. Tylko osoby kalekie, wdowy i sieroty mogły ścinać dziki bez, nie obawiając się 

konsekwencji. Na Huculszczyźnie wierzono, że w krzewie habzy mieszka Dido, czyli dobry starzec, 

opiekun domowego obejścia. Z kolei Żydzi sadzili bez przed synagogami, uważając go za krzew 

przynoszący błogosławieństwo.  

Dziś bez czarny uznawany jest za najlepszy naturalny medykament zwalczający objawy przeziębienia. 

Ma również działanie uspokajające i uśmierzające bóle głowy, zębów czy uszu. 

  

 

KRUSZYNA POSPOLITA 
 
Bywa nazywana szakłakiem kruszyną, troszczyną bądź 

wilczyną. Gałązki ma delikatne, cienkie i dość kruche, od 

czego wzięła swoją nazwę. Jest rośliną mrozoodporną, 

niewybredną co do nasłonecznienia, która doskonale rośnie 

zarówno w pełnym słońcu, jak i głębokim cieniu.  Kruszyna 

ma zdolność samozapylania kwiatów, ale jako roślina miododajna chętnie korzysta z usług pszczół. 

Stanowi również cenny dla nich pożytek, a to dlatego, że przez długi czas kwitnie i nektaruje (bardzo 

ważne, by z tego względu nie usuwać jej z powierzchni zrębów). Drewno kruszyny niegdyś było 

surowcem do wyrobu węgla na proch strzelniczy. Używano go też do wytwarzania materiałów 

barwiarskich – komponenty zawarte są w korze, drewnie, liściach i owocach tego krzewu.  

Z uwagi na zawartość glikozydów, stanowiących połączenia glikozy z innymi cukrami prostymi, kruszyna 

pospolita ma cenne właściwości lecznicze. Jej kora zawiera glikozyd antrachinowy – glikofrangulinę, 

niegdyś powszechnie stosowany jako lek przeczyszczający i łagodnie żółciopędny. Wchodzi on wciąż w 

skład licznych mieszanek ziołowych i preparatów używanych na zaparcia, choroby wątroby, śledziony i 

dróg żółciowych. Do użytku nadaje się kora przechowywana przez rok, a następnie ogrzana w 

temperaturze 100°C, kora świeża zawiera bowiem związek wywołujący torsje i boleści. Podobne 

działanie mają też owoce kruszyny, które powodują silne biegunki i wymioty. Na szczęście ptakom nie 

szkodzą, co więcej – są ich wielkim przysmakiem. 

 

 

LESZCZYNA POSPOLITA 
Nieoceniony to krzew – sprzymierzeniec ptactwa, które chętnie 

gniazduje w mocno rozrośniętych leszczynach. Na jej orzechach 

żerują dziesiątki gatunków skrzydlatych, łącznie z orzechówką, 

biorącą od krzewu swoją nazwę. Orzeszkami laskowymi nie 

gardzą także sójka, dzięcioł i kowalik, a wiewiórka traktuje je jako 

jeden z zasadniczych składników swego pożywienia. Kwitnienie 

leszczyny uważane jest za początek fenologicznego przedwiośnia.  

 

 



Pszczelarze bardzo cenią fakt, że krzew ten dostarcza obfitego pożytku pszczelego w postaci pyłku z bazi, 

czyli kwiatostanów męskich. Szczególnie ważne jest, że pojawia się on bardzo wcześnie, zanim jeszcze 

inne gatunki dają pożytek kwiatowy. Jeżeli w okresie kwitnienia leszczyn jest dość ciepło, pszczoły 

skwapliwie korzystają z okazji.  

Orzechy laskowe to również przysmak ludzi. Badania laboratoryjne wykazały, że jadalne jądra orzechów 

mają wielką wartość odżywczą przy składzie zupełnie odmiennym niż skład innych owoców leśnych. 

Podczas gdy głównym bogactwem jagód leśnych są cukry i kwasy organiczne wraz z solami mineralnymi 

i witaminami, to w orzechach laskowych są również tłuszcze, których zawartość dochodzi nawet do 

około 70%  oraz białka, stanowiące do 20% ich masy. Poza tym zawierają inne cenne składniki, takie jak 

witaminy i związki mineralne. 

 

 
CZEREMCHA POSPOLITA 

 
W medycynie ludowej uznawana była za roślinę leczniczą – m.in. młode 

liście zawierają glikozydowe związki lotne o własnościach odkażających, 

bakteriobójczych, a także toksycznych dla wielu owadów. Surowcem 

zielarskim jest kora czeremchy  pozyskiwana z młodych gałązek, razem z 

pąkami liściowymi. Używana była w medycynie ludowej jako środek 

ściągający, moczopędny i przeciwreumatyczny. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do najbardziej wszędobylskich mieszkańców lasu należą ptaki. 

Dzięki swej zdolności latania zamieszkują praktycznie wszystkie partie lasu. Jednak i wśród nich 

są takie, które preferują poszczególne warstwy lasu. I tak kapturki, piecuszki, pierwiosnki, a także 

zaganiacze większość czasu spędzają w warstwie krzewów,  w których zdobywają pokarm. Dno lasu jest 

miejscem żerowania i gniazdowania  m.in. rudzików czy słowików rdzawych. Z kolei niektóre ptaki jak 

drozdy , kosy, kawki, gawrony  zakładają gniazda w koronach drzew, a żerują na dnie lasu, wybierając 

bezkręgowce żyjące w ściółce leśnej. Podobnie dudek – żeruje na dnie lasu, a mieszka w starych 

dziuplastych drzewach. Poniżej scharakteryzujemy wybrane gatunki ptaków leśnych. 

 

 

PEŁZACZ LEŚNY  

To mały ptak, wielkości kowalika, trudny do identyfikacji w terenie, 

najlepiej oznaczany po głosie. W zimie towarzyski, tworzy stada 

mieszane. Nazwa polska "pełzacz" odnosi się do sposobu żerowania. Ptak 

ten poszukując pożywienia pełznie spiralnie od dołu pnia, ku górze. 

Ułatwiają mu to ostre pazury oraz sztywny ogon, służący jako podpora.  

Druga część nazwy tego gatunku "leśny" jest myląca, ponieważ występuje 

Przystanek nr 5 

Tablica edukacyjna pn.:  Ptaki leśne 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 11 gatunków ptaków leśnych: pełzacz leśny, zięba zwyczajna, wilga, 

dzięcioł duży, puszczyk zwyczajny, rudzik, kukułka, sikora modra, grubodziób, myszołów, kos. Nauczyciel wykorzystując 

tablicę edukacyjną przedstawia podstawowe zasady rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków, a w oparciu o 

informacje zapoznaje dzieci z ciekawostkami dotyczącymi wybranych gatunków ptaków, wykorzystuje karty pracy oraz 

przykłady gier i zabaw dydaktycznych np. karta pracy Poznaj ptaki, Ptaki i ich gniazda. 

http://kowalik.zwierzeta.ekologia.pl/


on też poza kompleksami leśnymi. W jego diecie przeważają bezkręgowce (owady, pajęczaki), rzadziej 

żywi się pokarmem roślinnym (nasionami). Żeruje na drzewie, wydziobując pokarm zza kory. Ptaki te 

uważa się za wyjątkowo pożyteczne, ponieważ odnajdują jajeczka owadów ukryte w zagłębieniach kory, 

których nie dostrzegają nawet sikorki. 

 

 

ZIĘBA ZWYCZAJNA 

Zięba jest to najprawdopodobniej najliczniejszy i najpospolitszy 

ptak Polski. Szacuje się, że żyje tu 15-25 milionów par lęgowych 

(bardzo liczny ptak lęgowy). Samice odlatują na zimę we wrześniu 

lub październiku a przylatują od marca do kwietni. Większość 

samców zostaje, aby bronić terytoriów.  

To gatunek o dużej plastyczności pod względem wymagań 

środowiskowych. Spotykana we wszystkich biotopach, gdzie są 

drzewa, często w bliskości człowieka. W okresie lęgowym zamieszkuje różne typy lasów i borów z ubogą 

warstwą krzewów i ziół, grupy drzew liściastych lub iglastych rosnących na polach, w ogrodach, alejach, 

zadrzewieniach i parkach w miastach. Niekiedy odwiedza karmniki i gospodarstwa rolne, gdzie znajduje 

łatwy pokarm. Zazwyczaj żeruje na ziemi. Zjada głównie nasiona oraz owoce jagodowe, jabłek, śliwek, 

porzeczek i gruszek. W trakcie pożywiania się, porusza się drobnymi kroczkami i ciągle kiwa głową. 

Sporadycznie spija nektar z kwiatów i sok spływający z drzew. Wiosną, w okresie lęgowym zbiera z liści i 

gałązek owady i inne bezkręgowce, a w pozostałą część roku podstawę ich pożywienia stanowią nasiona 

chwastów, roślin zielnych, drzew i krzewów, pąki drzew. Pisklęta karmione są głownie małymi owadami 

i ich larwami oraz pajęczakami. 

 

 

WILGA ZWYCZAJNA 

Wilga to ptak o pięknej barwie ciała. Intensywność koloru zależy 

przede wszystkim od płci oraz wieku. Samiec ma upierzenie koloru 

jaskrawożółtego przy oczach posiada czarny pasek, czarne są także 

jego skrzydła, na których widoczne są żółte plamki. W ogólnym 

wrażeniu, upierzenie samicy wydaje się posiadać bardziej zielonkawy 

odcień. Wilga prowadzi samotniczy tryb życia. Jej siedliska stanowią 

przede wszystkim wilgotne lasy liściaste i inne zadrzewienia 

znajdujące się w pobliżu rzek, a także parki, w których ulokowane są 

zbiorniki wodne. Zasiedla również obrzeża borów sosnowych. 

Przebywa i żeruje głównie wśród koron drzew, prawie nigdy nie 

schodzi bezpośrednio na powierzchnię ziemi. Gniazdo, budowane przez samicę w rozwidleniach gałęzi, 

jest głębokie i umieszczone stosunkowo wysoko na drzewie. Składa się ono z suchych liści, łyka, a także z 

kory brzozy. Jej pożywienie stanowią duże owady i ich larwy, ale także soczyste owoce. Istnieje 

przekonanie, że jeśli w lipcu (a czasem także w sierpniu) słyszy się intensywny śpiew wilgi, oznacza to, że 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/owady
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pajeczaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nektar_(botanika)
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/skrzydla
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/siedlisko-przyrodnicze
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rzeka
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-lesna/bor-sosnowo-swierkowy
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/owady
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/larwa
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-lesna/owoce


w przeciągu trzech dni można spodziewać się opadów deszczu. Sądzi się tak na podstawie obserwacji 

zachowania wilgi w Afryce, gdzie zachmurzenie i zbliżające się opady wywołują u niej pobudzony, 

wiosenny nastrój, przez który ptak zaczyna intensywnie śpiewać. 

 

 

DZIĘCIOŁ DUŻY 

Najliczniej występujący polski dzięcioł, wyraźnie mniejszy od 

dzięcioła czarnego. Ma wszystkie cechy najbardziej 

charakterystyczne dla dzięciołów: mocny, dłutowaty dziób, mocne, 

szeroko rozstawione palce u nóg, sztywne pióra w ogonie (tzw. 

sterówki), służące jako podpory podczas kucia oraz długi język z 

zadziorkami, przystosowany do wyciągania larw owadów żyjących 

pod korą drzew. To właśnie larwy stanowią podstawę diety dzięcioła. 

Zimą, gdy ich brakuje, ptak żywi się głównie nasionami sosny. By się 

do nich dostać, rozkuwa szyszki uprzednio wetknięte w szczeliny 

kory. Takie miejsca nazywa się kuźniami dzięciołów. Łatwo je 

poznać po kupce łusek szyszek leżących u podstawy pnia. W 

powietrzu dzięcioła można łatwo rozpoznać po charakterystycznym, 

falistym locie. 

 

 

PUSZCZYK ZWYCZAJNY 

Puszczyk jest typową sową nocną. Można to poznać między 

innymi po zupełnie czarnych oczach. Jego pożywienie 

stanowią głównie drobne gryzonie, jednak nie pogardzi 

małymi ptakami czy też owadami. Waga ofiar tej sowy nie 

przekracza zwykle kilograma, jednak znane są przypadki, gdy 

widywano puszczyki, które upolowały królika albo łyskę czy 

nawet bażanta.  

Puszczyk zakłada gniazdo w dziuplach drzew, w opuszczonych 

gniazdach innych ptaków lub w starych budynkach lub 

specjalnych budkach lęgowych. Budkę dla puszczyka najlepiej 

wieszać jesienią, gdyż wtedy ptaki te wybierają swoje miejsca lęgowe. Gniazdo nie jest niczym 

wyściełane.  Samica puszczyka składa od 2 do 8 jaj, które wysiaduje około miesiąca. Młode opuszczają 

gniazdo po 4 tygodniach, a po kolejnym tygodniu uzyskują lotność. Lęg trwa od lutego do końca 

czerwca. Młode puszczyki zanim jeszcze nauczą się latać wychodzą z gniazd. Nie należy w żadnym 

wypadku zabierać takiej młodej sowy. Podkreślenia wymaga fakt, że puszczyki są niezwykle osiadłe. 

Dany osobnik może żyć w jednym rewirze nawet przez 16 lat, a zasięg terenu nie ulega zmianom wraz ze 

zmianą pokolenia. 

 



RUDZIK 

Rudzik jest małym leśnym ptakiem, długość jego ciała nie przekracza 

14 cm. Ma bardzo charakterystyczne ubarwienie – pierś, gardło i boki 

głowy są rude (zgodnie ze swoja nazwą). Rudzik odlatuje zimą na 

zachód i południe, na tereny zasobniejsze w pokarm. Bardzo rzadko 

zimuje w Polsce i w Europie północnej. Zamieszkuje licznie cieniste 

lasy, zwłaszcza te z dobrze rozwiniętym podszytem, z dużą ilością 

wykrotów i stertami murszejących gałęzi. Lubi drzewostany wilgotne. 

Odżywia się głównie owadami i pająkami, nie gardzi także nasionami. 

Gniazdo zakłada na ziemi lub nisko nad ziemią, w wykrocie. Wiosną rudzik często śpiewa w pobliżu 

gniazda. Jego śpiew jest piękny, zwraca uwagę uważnych słuchaczy. 

 

 

KUKUŁKA 

Jest ptakiem wędrownym. Przylatuje od kwietnia do maja, 

odlatuje od sierpnia do początku października. Zimuje w 

Afryce. Ptak znany z podrzucania swoich jaj do gniazd innych 

drobnych ptaków. Samica składa nawet 20 jaj, które podrzuca 

do gniazd z jajami podobnie ubarwionymi. Pisklęta kukułki po 

wykluciu wyrzucają znajdujące się w gnieździe jaja lub pisklęta i 

są karmione przez przybranych,  dużo mniejszych od siebie 

rodziców. Zdumiewające jest to, że mimo iż pisklę nie ma żadnego kontaktu z rodzicami, znajduje drogę 

na zimowisko. Kukułka żywi się głównie gąsienicami motyli, w tym owłosionymi, których unikają inne 

ptaki 

  

 

 SIKORA MODRA 

Modraszki najchętniej gniazdują w lasach liściastych i 

mieszanych z przewagą drzew liściastych, zwłaszcza w okolicach 

nadrzecznych. Powszechnie występują także w zadrzewieniach 

śródpolnych i w osiedlach ludzkich  z zabudową miejską 

włącznie. Unikają drzewostanów wyłącznie iglastych. Pożywienie 

sikor modrych stanowią owady i pajęczaki żyjące na gałązkach i 

liściach drzew. Zjadają także nasiona roślin oleistych oraz 

nasiona niektórych drzew. Zimą bywają częstymi gośćmi w 

karmnikach. 

 

 



GRUBODZIÓB 

Grubodziób, jest bardzo pięknym ptakiem. Jego ubarwienie 

jest stonowane, głównie w odcieniach brązu i szarości z 

granatowymi i białymi „wstawkami”. Długość ciała wynosi 

do 18cm, a rozpiętość skrzydeł do 30 cm. W Polsce 

grubodzioby można spotkać przez cały rok, mimo, że ptaki 

te często migrują w poszukiwaniu pokarmu. Podczas 

migracji przebywają w wielogatunkowych stadach, razem z 

sikorami, pełzaczami i raniuszkami. Grubodziób jest trudny 

do obserwacji, ponieważ bardzo często przebywa wysoko w koronach drzew. Tam też, w rozgałęzieniu 

konarów zakłada gniazdo. Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, często doliny rzek. Unika drzewostanów 

iglastych oraz terenów zabudowanych. Dziób grubodzioba jest duży i bardzo mocny, ptak rozbija nim 

orzechy i pestki. Potrafi robić to z ogromna siłą, porównywalną z rzuceniem na nasiona kamienia o 

wadze 50 kg. Przy jego małych rozmiarach jest to trudne do wyobrażenia. Wiosną i latem grubodziób 

żywi się owadami i pająkami. 

 

 

MYSZOŁÓW 

Myszołów zwyczajny to najbardziej pospolity ptak szponiasty w 

Polsce. To częściowo wędrowny ptak. W Polsce wiele osobników 

pozostaje na zimę. Zdobyczy wypatruje z punktu obserwacyjnego, z 

ziemi lub w locie. Potrafi zawisnąć w miejscu. Lubi przesiadywać 

na stogach, słupach, przydrożnych drzewach. Poluje na gryzonie, 

krety, gady, ptaki, płazy, dżdżownice oraz owady. Nie gardzi 

padliną. 

 

 

 

 

KOS 

Tego ptaka wcale nie musimy szukać w lesie - spotkamy go w 

każdym parku. Szybko biegający po ziemi czarny ptak z 

charakterystycznym żółtym dziobem to samiec kosa. Pożywienia 

szukają zwykle na ziemi. Odżywiają się przeważnie pokarmem 

zwierzęcym, głównie dżdżownicami i chrząszczami. W zimie 

korzysta z tego, co znajdzie na śmietnikach i coraz częściej – w 

karmnikach. Chętnie zjadają też jagody i inne owoce.  Budują gniazda zazwyczaj wśród gałęzi drzew i 

krzewów. Ciekawa jest obserwacja kosa, kiedy ten zbliża się do miejsca, gdzie znajdują się dżdżownice, 

przystaje i nagłym dziobnięciem uderza w konkretne miejsce gleby, po czym wyciąga bezkręgowca.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCd%C5%BCownicowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85szcze


 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwetki  gatunków ssaków leśnych: 

ZAJĄC SZARAK 

Krótki ogon zająca (tzw. omyk) z wierzchu jest czarny, a od 

spodu biały. Reszta ciała pokryta jest szarawo–rdzawą 

sierścią. Długie uszy zająca nazywamy słuchami, a nogi - 

skokami. Zając lubi otwarte przestrzenie: łąki, pola 

uprawne. W takich miejscach potrafi skakać z prędkością 

nawet 80 km/h. W głębi rozległych lasów rzadko można go 

spotkać. Jest wyłącznie roślinożerny.  

Rzadko pije wodę, najczęściej zadowala się rosą. Nie kopie 

nor. Śpi w nieckach wyciśniętych w ziemi, zwanych 

kotlinkami. Matka zostawia młode zające ukryte w trawie, a sama odchodzi, by się pożywić. Nigdy nie 

należy zabierać ze sobą takich zajączków, ani nawet ich dotykać. Obecnie w Polsce jest bardzo mało 

zajęcy. Przyczyną zmniejszenia się ich liczebności mogą być choroby, ale też duża liczebność lisów, które 

polują na młode zające. Człowiek może polować na szaraki, ale poza okresem ochronnym. 

 

Przystanek nr 6 

Tablica edukacyjna pn.:  Ssaki leśne 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 9 gatunków ssaków leśnych: jeleń szlachetny, jeż, dzik, wilk, bóbr, lis, 

zając szarak, wiewiórka pospolita, sarna. Nauczyciel wykorzystując tablicę edukacyjną odczytuje dzieciom informacje 

związane z charakterystyką danego gatunku ssaka, wykorzystuje karty pracy oraz przykłady gier i zabaw dydaktycznych -

karta pracy: Ssaki naszych lasów, zabawa Jeż Franek , Nietoperz leci na łowy, Leśne maski.  

Na tym przystanku można zwrócić dzieciom uwagę, że oprócz ssaków w lesie występują przedstawiciele innych grup zwierząt 

w tym celu można wykorzystać kartę pracy pn. Czy wiesz jaki to zwierz? 



 

JEŻ EUROPEJSKI 
 

Ten owadożerny, około dwudziestocentymetrowy ssak 

żyje w lasach i parkach na obrzeżach miast. 

Zaniepokojony potrafi zwinąć się w kłębek, strosząc swe 

kolce. Legenda o przenoszeniu jabłek czy innych owoców, 

nabitych na kolce, na grzbiecie jeża jest bardzo stara 

(pisano o tym już w starożytności), ale niestety zupełnie 

nieprawdziwa. Jeż poluje w nocy, głównie na różnego 

rodzaju owady.  Jako chyba jedyny ssak potrafi zjadać 

również ropuchy, jest niewrażliwy na ich jad.  Jeże słyną 

także z umiejętności polowania na jadowite żmije. W walce ze żmiją zwierzęciu pomaga zbroja z kolców i 

wysoka odporność na jad przeciwnika. Wrogami jeża, potrafiącymi sobie poradzić z jego kolczastą zbroją 

są tchórze i drapieżne ptaki. Gdy przyjdą chłodne dni, jeże zapadają w sen zimowy. Po przygotowaniu 

legowiska pod korzeniami drzew, zwijają się w kłębek i zasypiają. Budzą się w kwietniu.  

 

LIS 

 

Znane wszystkim zwierzę o rudym futrze, spiczastych uszach i 

charakterystycznym, długim ogonie, zwanym kitą. Żywi się 

głównie gryzoniami, nie gardzi padliną. Potrafi zająć norę 

borsuka, który często zniechęcony niechcianym lokatorem, 

opuszcza swe domostwo. Liczebność lisów w naszym kraju 

obecnie wzrosła. Gatunek chroniony. 

 

 

SARNA 

 

Jest najmniejszym przedstawicielem tzw. zwierzyny 

płowej, to jest zwierzyny, której letnia rudo-brązowa 

sierść zimą płowieje i staje się szara. Dorosła sarna ma 

wysokość w kłębie około 75 cm i waży maksymalnie 20 

kg. Samiec sarny, kozioł, nosi na głowie poroże 

podobnie jak jeleń. Jest ono jednak dużo mniejsze.  

Sarnę łatwo jest spotkać w lesie, ponieważ jest to 

najliczniejszy gatunek wśród zwierzyny płowej i dużo 

mniej płochliwy niż np. jeleń. Zwierzęta te lubią 

przebywać na polach, gdzie dużo łatwiej o pokarm. Sarna jest gatunkiem łownym.  

 

 



DZIK 

Gatunek w Polsce pospolity, podlega sezonowej ochronie. Samiec 

dzika, zwany odyńcem, jest większy od samicy - lochy. Odyniec 

uzbrojony jest w wystające na zewnątrz kły. Górne nazywane są 

szablami, a dolne fajkami. Dziki żywią się żołędziami i 

orzeszkami buka tzw. buczyną. Ryjąc w ściółce leśnej 

(buchtując) wyszukują larwy owadów i zjadają je.  

Takie działanie dzików bywa bardzo pożyteczne, bo może 

ograniczać nagły wzrost populacji szkodników. Gdy jednak dziki 

ryją na polach uprawnych, potrafią wyrządzać duże szkody. 

 

WILK 

Przypomina dużego psa, ale w odróżnieniu od niego, 

zwykle nosi ogon zwieszony w dół lub poziomo 

wyprostowany i raczej nie zwija go nad grzbietem. Wilki 

żyją w grupach rodzinnych, zwanych watahami. W 

watasze najważniejsza jest para wilków (samiec i samica), 

która prowadzi grupę na polowanie. Młode wilki 

przychodzą na świat zwykle w maju w norach. 

Wilki aktywne są zwykle w nocy. Wataha  oznacza  granice 

swojego terytorium moczem,  charakterystycznym 

drapaniem ziemi (zazwyczaj na skrzyżowaniach dróg leśnych) oraz wyciem. W ciągu doby zwierzęta 

mogą przemierzyć około 20 km. W Polsce polują głównie na jelenie, ale chętnie zjadają też sarny, dziki, a 

także zwierzęta hodowlane owce czy krowy. Wataha zabija tygodniowo około  trzech zwierząt. Wilki 

przebywają najchętniej w miejscach odludnych, a jednocześnie obfitujących w zwierzynę. W Polsce 

można je spotkać w Karpatach i na wschodzie Polski, gdzie zamieszkują wszystkie większe kompleksy 

leśne. Zagrażają im drogi szybkiego ruchu, rozdzielające ich terytorium. Wataha podzielona na mniejsze 

grupy, jest skazana na wyginięcie. 

 

JELEŃ 

Samca jelenia nazywa się bykiem, samicę zaś łanią. Samiec nosi 

na głowie poroże, które co roku w okolicach lutego zrzuca, by 

ponownie na wiosnę wykształcić nowe. Gdy poroże rośnie, 

pokryte jest miękką i delikatną skórą, podobną do zamszu, 

zwaną scypułem. Jeleń jest dużo większy od sarny - dorosły byk 

może ważyć nawet 10 razy więcej niż kozioł, ma około 1,50 m w 

kłębie. Jesienią odbywają się gody jeleni, zwane rykowiskiem. 

Stado łań, zwane chmarą, podczas rykowiska pilnowane  jest 

przez doświadczonego byka. Odstrasza on inne samce swoim 



daleko niosącym się po lesie rykiem. Jeśli to nie pomaga, dochodzi do walki o przywództwo nad chmarą 

łań. Bronią samców jest wtedy poroże. Jelenie są zwierzyną łowną. 

 

WIEWIÓRKA RUDA 

Jest nazywana także wiewiórką pospolitą. Zamieszkuje prawie 

wszystkie kompleksy leśne. Spotkać możemy ją prawie we 

wszystkich parkach, nawet w dużych miastach. Żywi się młodymi 

pędami, grzybami i orzechami. "Miejskie" wiewiórki nie boją się 

człowieka i chętnie przyjmują od niego pożywienie. Wiewiórki 

rude dużo czasu spędzają na drzewach. Gniazdują wysoko wśród 

koron drzew. Budują dwa rodzaje gniazd: zasadnicze i 

drugorzędne (nieco mniejsze, w którym odpoczywa). Gniazdo 

wiewiórki jest kuliste z otworem wejściowym zamykanym na zimę 

lub gdy w gnieździe są młode. Wiewiórka gniazduje też w dziuplach i budkach dla ptaków. Wiewiórki 

robią zapasy na zimę z orzechów, o których najczęściej potem zapominają. 

 

BÓBR 

To największy z europejskich (w tym polskich) 

gryzoni, przedstawiciel rodziny bobrów. Pokryty 

jest brązowym, gęstym futrem, ma małe ukryte 

w sierści uszy. Cechą charakterystyczną bobra 

jest mocno spłaszczony, pokryty łuskami ogon. 

Palce tylnej stopy połączone są błoną. Bóbr ma 

z przodu brunatnoczerwone duże siekacze. W 

pobliżu narządów płciowych występują gruczoły 

skórne, które wytwarzają zapach piżma (tzw. 

strój bobrowy). Jest to zwierzę ziemnowodne, 

świetnie pływa i nurkuje. Może spędzić pod 

wodą nawet 20 minut. Prowadzi nocne życie. W dzień spotyka się bobry w miejscach mocno odludnych. 

Bobry kopią system nor nad brzegiem rzeki, część wyjść jest pod wodą. Z gałązek i mułu budują budowle 

na wodzie tzw. żeremia. Mają one postać kopców z komorą mieszkalną, która znajduje się nad 

powierzchnią wody. Potrafią zbudować tamę na rzece, podnosząc jej poziom. Bobry żyją parami. Nie 

zapadają w sen zimowy. Tworzą zapasy z gałęzi, do których dostają się często pod lodem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z powodu posiadania bardzo mocnych siekaczy przednich bóbr stał się ulubioną maskotką producentów past do zębów. Jego zęby lśnią bielą 
w reklamach. W rzeczywistości kolor zębów bobra jest trochę inny.  Jego górne zęby mają odcień żółty, pomarańczowy ,  
a czasem nawet czerwono-brunatny. Właśnie w kolorze jego zębów tkwi tajemnica ich siły. Naukowcy postanowili się temu przyjrzeć i 
okazało się, że czerwony kolor jest wynikiem obecności związków żelaza w bobrzym szkliwie. Żelazo sprawia,  że szkliwo bobra jest o wiele 
bardziej odporne na działanie kwasów w jamie ustnej powodujących próchnicę. Szkliwo bobra różni się od człowieczego chemicznie choć jest 
identyczne pod względem struktury.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nazwa łacińska gromady płazów Amphibia pochodzi od greckiego słowa ampho – obydwa i słowa bios – 

życie. Nazwa Amphibia znaczy więc tyle co „prowadzący podwójne życie” czyli mogący żyć zarówno w 

wodzie jak i na lądzie  Rzeczywiście większość dorosłych płazów żyje na lądzie, natomiast ich larwy 

kijanki prowadzą wodny tryb życia. 

Charakterystyka płazów 

Płazy  są to pierwsze kręgowce, które przystosowały się do życia na lądzie.  Współcześnie żyjące dzielą się 

na trzy rzędy: 

● płazy ogoniaste –między innymi salamandry i traszki; 

● płazy bezogonowe –mają kończyny przystosowane do 

skakania, należą do nich żaby i ropuchy; 

● płazy beznogie – zwierzęta o robakowatym kształcie, głównie 

morszczelce; nie występują w Polsce. 

Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi (ektotermicznymi) co oznacza, że temperatura ich ciała 

zmienia się wraz z temperaturą otoczenia ( i od niej zależy). Mają miękką, wilgotną, bogato unaczynioną 

skórę, która odgrywa ogromną rolę w ich oddychaniu. Skóra jest gładka i pokryta jedynie cienką 

zrogowaciałą warstwą złuszczającą się okresowo. W skórze znajdują się liczne gruczoły jadowe, a także 

gruczoły śluzowe. Wydzielina gruczołów śluzowych, równomiernie rozmieszczonych w skórze osobnika, 

zapewnia jej stałą wilgotność. Duże gruczoły jadowe wypełnione są czynnymi substancjami drażniącymi 

i truciznami, stanowiącymi skuteczną broń i środek odstraszający ewentualnych wrogów.  

Przystanek nr 7 

Tablica edukacyjna pn.: Gady i płazy 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 4 gatunków płazów: ropucha szara, traszka zwyczajna, rzekotka 

drzewna, kumak nizinny oraz 5  gatunków gadów: jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, gniewosz plamisty, żmija 

zygzakowata, zaskroniec zwyczajny. Nauczyciel wykorzystując tablicę edukacyjną oraz w oparciu o zamieszczone w 

przewodniku informacje zapoznaje dzieci z ogólną budową i rolą płazów oraz gadów w  przyrodzie,  wykorzystując też karty 

pracy oraz przykłady gier i zabaw dydaktycznych - karta pracy: „Przystosowania płazów do ziemno-wodnego trybu życia” 



W skórze oraz błonie śluzowej jamy gębowej płazów znajduje się sieć obficie rozgałęzionych naczyń 

włosowatych, dzięki którym możliwa jest bezpośrednia absorpcja tlenu z wody. Oddychanie prze skórę 

jest bardzo skuteczne i w pełnia zaspokaja wymagania tlenowe organizmu w czasie trwania zimowej 

hibernacji. 

W związku z trybem życia, w budowie żab możemy zaobserwować liczne przystosowania do życia w 

wodzie i na lądzie.  Życie w wodzie ułatwia im: 

• wydłużony i opływowy kształt ciała, trójkątna głowa oraz skóra pokryta śluzem zmniejszające 

opór wody podczas pływania; 

• otwory nosowe, prowadzące do płuc i narządu węchu, które są przykryte ruchomymi klapkami 

zamykającymi się podczas nurkowania; 

• błony pławne między palcami ułatwiające pływanie; 

• zapłodnienie jaj i ich dalszy rozwój przebiegający w wodzie, aż do czasu wyjścia młodych żab na 

ląd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płazy są rozdzielnopłciowe i jajorodne, rozmnażają się w wodzie. Samice składają komórki jajowe 

otoczone galaretowatą osłonką, tzw. skrzek, a samce polewają je nasieniem z plemnikami. Zapłodnienie 

jaj i ich dalszy rozwój następuje w wodzie. W rozwoju płazów występuje postać larwy – kijanki, która jest 

przystosowana do życia w wodzie. Kijanka we wczesnym stadium rozwoju nie ma kończyn, pobiera tlen 

z wody za pomocą skrzeli i odżywia się organizmami planktonowymi, a także szczątkami roślinnymi i 

zwierzęcymi unoszącymi się w wodzie. Po przeobrażeniu się w dorosłą żabę wychodzi na ląd i prowadzi 

wodno-lądowy tryb życia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce żyje 18 gatunków płazów. Płazy występujące w Polsce należą do dwóch rzędów: płazów 

ogoniastych (salamandra i traszki) oraz płazów bezogonowych (kumaki, grzebiuszka, ropuchy, rzekotka i 

żaby). 

Gromada: Płazy (Amphibia) 

rząd: Płazy ogoniaste  

rodzina: Salamandrowate  

gatunki: 

 Salamandra plamista (Salamandra salamandra)  

 Traszka górska (Triturus alpestris alpestris)  

 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus cristatus)  

 Traszka karpacka (Triturus montandoni)  

 Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris vulgaris)  

 

rząd: Płazy bezogonowe  

rodzina: Ropuszkowate  

gatunki: 

 Kumak nizinny (Bombina bombina)  

 Kumak górski (Bombina variegata variegata) 

 

Salamandra plamista 

http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/salamandraPlamista/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/traszkaGorska/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/traszkaGrzebieniasta/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/traszkaKarpacka/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/traszkaZwyczajna/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/kumaknizinny/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/kumakGorski/opis.html


 

rodzina: Gzebiuszkowate (Peleobatidae)  

gatunki: 

 Grzebiuszka ziemna (Paleobates fuscus)  

rodzina: Ropuchowate (Bufonidae)  

gatunki: 

 Ropucha paskówka (Bufo calamita)  

 Ropucha szara (Bufo bufo bufo)  

 Ropucha zielona (Bufo virdis virdis)  

rodzina: Rzekotkowate (Hylidae)  

gatunki: 

 Rzekotka drzewna (Paleobates fuscus) 

Charakterystyka wybranych gatunków płazów 

 

TRASZKA ZWYCZAJNA  

To niewielki i delikatny płaz, długość jej ciała dochodzi 

zaledwie do 10 cm. Charakteryzuje się wysmukłym ciałem 

o nieznacznie dłuższym od głowy i tułowia ogonie. 

Posiada małą, wypukłą głowę, a idealnie gładka skóra 

pozbawiona jest fałdu podgardlanego. Traszka zwyczajna 

nie posiada stałego ubarwienia. Zmienia się ono 

z szarobrunatnego przez płowe do ciemnoszarego, 

z wyraźnie odznaczającym się ciemniejszym nakrapianiem. Strona brzuszna jest pomarańczowa, 

również obficie nakrapiana. Podczas okresu godowego u samca obserwuje się u nasady ogona, szeroki, 

nieprzerywany grzebień. Barwy godowe samicy są zdecydowanie mniej kontrastowe. Z reguły samica 

traszki zwyczajnej jest mniejsza od samca. 

Traszki w środowisku wodnym obecne są  na przełomie marca i kwietnia. Podczas godów zamieszkują 

różnorakie zbiorniki wodne, począwszy od kałuż po duże rozlewiska. Traszka poluje na drobne wodne 

zwierzęta. Samica rozpoczyna składanie jaj w kwietniu na liściach roślin wodnych. Po około dwóch 

tygodniach wylęgają się  larwy, mają bardzo długie skrzela i symetryczną, łukowato wygięta płetwę 

ogonową. Na ląd traszka wychodzi w czerwcu. Spotkać ją można w lasach, pod drzewami, w wykrotach, 

norach w grotach i szczelinach skalnych. Można ja spotkać blisko osiedli ludzkich. Traszki to organizmy 

synantropijne. W sen zimowy zapadają późną jesienią w gromadach, na lądzie, zwykle w szczelinach 

skalnych.  

Obszarem występowania traszki zwyczajnej jest niemal cała Europa. W Polsce jest spotykana na całym 

niżu i wyżynach. W Karkonoszach obserwowano ją na wysokości 1250 m n.p.m., a w Tatrach na 1087 

m n.p.m. (Staw Toporowy Niżny). 

 

     rodzina: żabowate (Ranidae)  

gatunki: 

 Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)  

 Żaba wodna (Rana esculenta)  

 Żaba śmieszka (Rana ridibunda)  

 Żaba moczarowa (Rana arvalis)  

 Żaba dalmatyńska (Rana 

dalmatina)  

 Żaba trawna (Rana temporalia)  

 

http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/grzebiuszkaZiemna/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/ropuchaPaskowka/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/ropuchaSzara/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/ropuchaZielona/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/rzekotkaDrzewna/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaJeziorkowa/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaWodna/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaSmieszka/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaMoczarowa/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaDalmatynska/opis.html
http://zoo.bydgoszcz.com/strona/plazy/zabaTrawna/opis.html


ROPUCHA SZARA 

To największa polska ropucha. Można ją spotkać w 

zróżnicowanych środowiskach, ale najczęściej w wilgotnych 

lasach liściastych i mieszanych. Zasiedla także łąki, sady, 

ogrody a nawet pola uprawne, unika tylko środowisk skrajnie 

suchych. Ropucha szara jest dużym gatunkiem 

charakteryzującym się chropowatą skórą pokrytą licznymi 

brodawkami. Cechą charakterystyczną ropuchy jest zmienne 

ubarwienie najczęściej to odcienie brązu, szarego czasami z ciemniejszymi plamkami. Brzuch jest 

jasnoszary z licznymi, ciemniejszymi plamami. Samice są zawsze masywniejsze i większe od samców.   

Ropucha jest aktywna wieczorem i w nocy, dzień spędza przeważnie w kryjówce (nora, spróchniały pień, 

rumowiska, pod kamieniami itp.), podczas dnia można ją spotkać jedynie po deszczu. W czasie łowów 

przeważnie chodzi, skokami porusza się niechętnie, najczęściej w czasie ucieczki. W wodzie przebywają 

tylko kijanki oraz osobniki dorosłe w trakcie godów. W sen zimowy zapada przeważnie w październiku, 

zimuje pod ziemią ale także np. w piwnicach.  

Ropuchy szare są bardzo żarłoczne, polują na wszelkie zwierzęta o odpowiedniej wielkości. Ich pokarm 

stanowią różnego rodzaju owady i pajęczaki a także duże dżdżownice oraz bezskorupowe ślimaki. 

Sporadycznie zdarza jej się upolować drobne kręgowce jak oseski gryzoni, pisklęta, młode żaby czy też 

małe jaszczurki. 

 

Ciekawostki: 

 Ropucha szara pełni bardzo pożyteczną rolę w gospodarce człowieka. Dzięki swojej żarłoczności 

zjada ogromne ilości szkodników. 

 Ropucha szara jest największym europejskim płazem bezogonowym, wyjątkowo osiągającym 

prawie 20 cm długości. Jednak jej kijanki są najmniejszymi spośród wszystkich kijanek 

europejskich płazów bezogonowych. 

 Zagrożona unosi się na kończynach a następnie nadyma, co sprawia, że wydaje się znacznie 

większa niż w rzeczywistości. Podobnie jak inne ropuchy, podrażniona wydziela ze specjalnych 

gruczołów jad, który działa drażniąco na błony śluzowe a także paraliżująco na serce. 

  

 

RZEKOTKA DRZEWNA   

To rodzimy przedstawiciel rodziny rzekotek. Ma smukłe 

ciało, długie kończyny tylne, palce zakończone przylgami. 

Skóra jest gładka, grzbiet ma kolor zielony lub żółty, szary, 

oliwkowy, brązowy a nawet czarny i czarno-kropkowany. 

Odmienny kolor zależny jest od temperatury, wilgotności, 

oświetlenia, dostępności pokarmu, poziomu bólu. Gdy czynnik zmieniający barwę ustępuje, kolor 

zielony grzbietu powraca. Brzuch jest biały lub kremowy, ziarnisty. Rzekotki najczęściej są spotykane na 

niskich drzewach i krzewach, niekiedy także na wysokich źdźbłach trawy. Większość życia spędzają 



wśród liści drzew i krzewów, jedynie podczas godów można je spotkać bezpośrednio na ziemi. 

Najczęściej zasiedlają skraje lasów, zakrzaczone łąki i ogrody, niekiedy także parki, wydaja się 

preferować tereny położone w sąsiedztwie wody. Aktywne przeważnie o świecie i zmierzchu, w ciągu 

dnia niemal niewidoczne, gdy nieruchome wygrzewają się wśród liści, polując przy okazji na pobliskie 

owady. Jest gatunkiem wybitnie ciepłolubnym, w sen zimowy zapada najczęściej  w październiku, budzi 

się w drugiej połowie kwietnia. Podobnie jak inne płazy zimuje pod większymi stertami liści, w różnego 

typu norach czy szczelinach wypróchniałych pni itp.   

 

Ciekawostki: 

 Rzekotka drzewna to jedyny krajowy i jeden z nielicznych w Europie płaz o wybitnie 

nadrzewnym trybie życia. 

 Rzekotka drzewna jest odporna na jad osy, dzięki czemu może bez trudu na nią polować. 

 Mimo niewielkich rozmiarów dysponuje najgłośniejszym głosem spośród wszystkich krajowych 

płazów. W okresie godowym donośne pieśni samców są słyszalne nawet z odległości kilometra. 

Samce odzywają się także poza okresem godowym, jednak wydawane wtedy dźwięki są 

całkowicie odmienne od pieśni godowych. 

 

KUMAK NIZINNY  

Charakterystyczne jest ubarwienie brzucha. Jest ono ważną 

cechą gatunkową, umożliwiającą rozróżnienie kumaka 

nizinnego od bardzo do niego podobnego kumaka górskiego. 

U kumaka nizinnego brzuch ciała pokryty jest jaskrawymi 

czerwonymi lub pomarańczowymi plamami o 

charakterystycznym kształcie, na mniej lub bardziej 

popielatym tle. Jaskrawe ubarwienie brzusznej powierzchni ciała to sygnał ostrzegawczy dla 

napastników. Zaniepokojony eksponuje spodnią część ciała na lądzie a w wodzie nurkuje na dno 

zbiornika. W wodzie jest aktywny całą dobę, szczególnie za dnia. Wydaje odgłos przypominający słowo 

"kum". Prowadzi wodny tryb życia. Zimuje na lądzie w gromadach w okresie od września-października 

do marca-kwietnia. Jest gatunkiem ciepłolubnym. Optymalna temperatura to 18-20 °C, znosi zakres 

temperatur między 10 a 30 °C. Na lądzie porusza się skokami, wygina się łukowato do dołu, eksponując 

w ten sposób jaskrawo ubarwiony spód. Pod wpływem zagrożenia pokrywa się białą, pienistą wydzieliną, 

która zawiera trującą substancję - frynolicynę. Nie jest ona szkodliwa dla człowieka, jednak gdy się 

przedostanie przez błony śluzowe, może wywołać silne podrażnienia.  

 

Gady są kręgowcami, które opanowały środowisko lądowe. Współcześnie żyjące są dzielone na trzy 

grupy: 

● żółwie, 

● łuskonośne (jaszczurki i węże), 

● Crocodilia (krokodyle, aligatory, kajmany i gawiale). 

 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sen-zimowy
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/plazy


Gady należą do zwierząt zmiennocieplnych. Niektóre gatunki regulują swoją ciepłotę 

odpowiednim zachowaniem, na przykład wygrzewając się na słońcu, co zwiększa tempo metabolizmu. U 

zwierząt mających kończyny widoczne jest częściowe podciągnięcie pod korpus i sprawniejsza niż u 

płazów lokomocja. Kręgosłup składa się z pięciu odcinków. Odcinek szyjny ma dwa kręgi specjalne: 

dźwigacz i obrotnik. Czaszka z kręgosłupem zestawiona jest poprzez pojedynczy kłykieć potyliczny, 

występują kręgi szyjne. Te dwa czynniki umożliwiają pełną ruchomość głowy. Gady są 

rozdzielnopłciowe, jajorodne lub jajożyworodne.  

Należą (podobnie jak ptaki i ssaki) do owodniowców. Jedna z błon płodowych – owodnia – tworzy 

przestrzeń wypełnioną płynem, w której znajduje się zarodek. Owodnia zapewnia mu odpowiednią 

wilgotność, co uniezależnia go od obecności wody w środowisku zewnętrznym. Dodatkowo płyn 

owodniowy działa jak amortyzator, chroniąc zarodek przed wstrząsami. Zwierzęta te mają grubą skórę, 

pokrytą łuskami lub tarczkami rogowymi. Jest ona pozbawiona gruczołów i zabezpiecza przed 

nadmiernymi stratami wody przez powierzchnię ciała. Gady mają dwa obiegi krwi. Ich serce jest 

zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór, które nie są do końca rozdzielone. Wszystkie gady są 

płucodyszne. Wykształciły sprawny mechanizm wymiany gazowej –mają dobrze rozwiniętą klatkę 

piersiową i mięśnie międzyżebrowe. Ich płuca mają większą powierzchnię wymiany gazowej niż u 

płazów. Wraz z sercem są chronione przed urazami mechanicznymi dzięki obecności klatki piersiowej. 

 

Charakterystyka wybranych gatunków gadów: 

 

 ZASKRONIEC ZWYCZAJNY 

To średniej wielkości niejadowity wąż o smukłym ciele. 

Ubarwienie grzbietu szare w różnych odcieniach, na tym tle 

często są dobrze widoczne liczne drobne ciemniejsze plamki, 

układające się niekiedy w rzędy. Z tyłu głowy uwagę  zwracają 

charakterystyczne dwie, duże żółte lub kremowe plamy często 

z czarną obwódką. Najczęściej jest spotykany nad brzegami 

różnych zbiorników wodnych – preferuje zarośnięte brzegi 

starorzeczy i jezior a także różne mokradła, okolice zasobne w strumienie lub oczka wodne. Niekiedy 

spotykany w dalszej odległości od wody w lasach mieszanych i na skraju polan, w parkach, ogrodach lub 

na wilgotnych łąkach. Aktywny w ciągu dnia, przy czym rano przeważnie wygrzewa się na słońcu, 

później wyrusza na polowanie. Na lądzie szybki i zwinny, w wodzie doskonale pływa i nurkuje. Spośród 

innych krajowych węży jest najsilniej związany z wodą, chociaż mniej niż inne europejskie gatunki 

zaskrońców. Zagrożony ucieka, kryjąc się w wodzie lub w gęstych zaroślach a osaczony stara się 

przestraszyć przeciwnika sycząc i unosząc przednią cześć ciała. Gdy to nie pomaga wyrzuca cuchnącą 

wydzielinę z gruczołów odbytowych lub udaje martwego przewracając się na grzbiet. Kąsa w 

ostateczności. W naszej strefie klimatycznej zimuje, przeważnie od końca września lub początku 

października do przełomu marca i kwietnia. Podobnie jak inne gatunki, najczęściej zimuje w stertach 

kompostu, w norach pod korzeniami lub w wypróchniałych kłodach pokrytych mchem. 



 ŻMIJA ZYGZAKOWATA  

Jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce.  Jako, 

że budzi powszechny strach, co roku setki tych gadów giną 

z rąk spanikowanych turystów. Co zrobić, by uniknąć 

bliskiego kontaktu ze żmiją?  Jak rozpoznać żmiję 

zygzakowatą? Poznać ją można przede wszystkim po 

zygzakowatej czarnej wstędze, ciągnącej się od karku do 

końca ogona, zwanej „wstęgą kainową”. Jest ona 

doskonale widoczna u osobników o ubarwieniu popielatym i rdzawym, zaś u osobników o ubarwieniu 

melanistycznym, czyli jednolicie czarnych, niemal zupełnie zlewa się z barwą ciała. Uwagę obserwatora 

przykuwa przede wszystkim głowa – jest trójkątna, masywna, a oczy mają czerwoną lub 

czerwonobrązową tęczówkę i pionową źrenicę. Zestawienie to wygląda naprawdę groźnie i trudno się 

dziwić, że wszystkie stworzenia schodzą żmii z drogi. Ciało ma masywne i krępe jak na węża – nie jest 

tak smukła jak zaskroniec, gniewosz czy wąż Eskulapa.     

Żmiję zygzakowatą najczęściej można spotkać na opuszczonych lub rzadko uczęszczanych ścieżkach, na 

granicach lasów, wśród kupek kamieni w terenie górzystym, na pniach zwalonych lub ściętych drzew czy 

na odkrytym nasłonecznionym brzegu zbiornika wodnego. 

Jest pożyteczna: żywi się drobnymi gryzoniami (myszy, nornice), rzadziej płazami i ptakami. Ofiary 

najpierw uśmierca jadem, potem połyka. Dzięki specjalnemu połączeniu kości czaszki, może połknąć w 

całości zwierzę większe od jej głowy.  Zapada w sen zimowy, budzi się z niego około marca. W Polsce 

spotykamy trzy  odmiany barwne żmii zygzakowatej: brązową (w odcieniach od niemal ceglastego do 

ciemnobrązowego), szarą (srebrzystoszara lub grafitowa) oraz czarną nazywaną potocznie żmiją 

piekielną. 

 

JASZCZURKA ZWINKA 

Ma ubarwienie bardzo zmienne, zwykle na brązowym, 

szarym lub brunatnym tle trzy pasy ciemnych, 

nieregularnych plam z białymi punktami w środku. Samce w 

okresie godowym mają zielone boki głowy i ciała, a 

częściowo także i grzbiet, brzuch u samców jest zielonkawy, 

u samic białawy lub żółtawy, często z drobnymi czarnymi plamami u obu płci. Spotyka się również 

osobniki bez plam na wierzchu ciała o jednolitym brązowym, rudym lub czerwonawym grzbiecie. 

Występuje na terenach trawiastych, krzaczastych, kamienistych, na skrajach i polanach leśnych, 

poboczach dróg, czy na nasypach kolejowych, zawsze jednak są to miejsca mocno nasłonecznione. W 

dzień zwykle wygrzewa się w słońcu, poluje na owady, przestraszona kryje się w norach gryzoni, 

szczelinach skalnych, wśród kamieni czy wykrotów. Ze snu zimowego budzi się zwykle w marcu lub na 

początku kwietnia i jest aktywna aż do końca września, gody odbywa od kwietnia do czerwca. 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gady


 

 GNIEWOSZ PLAMISTY 

Prowadzi dzienny tryb życia, w gorące dni lata jest 

aktywny późnym popołudniem i o zmierzchu. W 

godzinach porannych wygrzewa się na przykład wśród 

kamieni, gęstej roślinności  pod łatwo nagrzewającymi 

się przedmiotami. Gdy osiągnie odpowiednią ciepłotę 

ciała, zaczyna być aktywny. Jest bardzo płochliwy, 

rzadko można zaobserwować go na otwartej przestrzeni. Gniewosze potrafią sprawnie wspinać się na 

niskie krzewy. Zimuje pojedynczo lub w niewielkich, na ogół jednogatunkowych grupach. Ludzi się ze snu 

zimowego w kwietniu lub maju i jest aktywny do września, października.  

Gniewosz poluje głównie w ciągu dnia, w okresach letnich również późnym popołudniem i o zmierzchu. 

Jego ofiary to małe jaszczurki, węże, ssaki i ich mioty, rzadziej pisklęta ptaków, sporadycznie bezkręgowce. 

Małe ofiary pożera żywcem, większe owija splotami ciała i stara się je zadusić. Jak sama nazwa wskazuje, 

gniewosz należy do węży gniewnych, nerwowych i odważnych, ale jego podstawową formą obronną jest 

ucieczka. W środowisku naturalnym, ze względu na ochronne ubarwienie, jest trudny do zauważenia. W 

przypadku „zaskoczenia" gniewosza na otwartej powierzchni, wąż ten nieruchomieje, następnie zwija się i 

przyjmuje groźną postawę. Podczas chwytania, w przeciwieństwie do zaskrońca, nie zawaha się ugryźć. 

Dla człowieka jest zupełnie niegroźny.  

  

 

PADALEC ZWYCZAJNY 

Padalec jest niewielką, beznogą jaszczurką 

przypominającą swym kształtem małego węża. Ciało 

jest silnie wydłużone, walcowate, głowa bardzo mała i 

słabo odgraniczona od tułowia, pysk lekko zaokrąglony, 

ogon równy mniej więcej długości reszty ciała, na końcu 

lekko zaokrąglony i zakończony małym, kolczastym 

wyrostkiem. Ogon padalca jest łatwo łamliwy i może być regenerowany. Ciało padalca pokryte jest 

drobnymi, owalnymi łuseczkami przylegającymi ściśle do siebie, o gładkiej powierzchni. Powodują one 

charakterystyczny, szklisty połysk. Ubarwienie padalca jest brunatno brązowe - rzadziej szare. Znane są 

rózne ubarwienia padalca, wśród których najpiękniejsza jest tzw. odmiana turkusowa. Padalec nie jest 

najszybszym zwierzęciem, więc pożywia się tym, co zdoła dogonić. Jego łupem padają ślimaki, 

stawonogi i ich larwy oraz inne małe bezkręgowce. Ofiarę tropi, podobnie jak węże, wyłapując cząsteczki 

zapachowe językiem. Nie mając jadu, zdobycz musi pochwycić i połknąć. Padalec prowadzi ściśle lądowy 

i naziemny tryb życia. Wykazuje dwa szczyty aktywności: rano i wieczorem. W czasie najgorętszych pór 

dnia, zwłaszcza latem, ukrywa się w norach, pod kamieniami i korzeniami drzew, w stertach desek, itp. 

W czasie ciepłych, letnich deszczy, jest aktywny cały dzień. Naturalnymi wrogami tego gada są ptaki 

drapieżne, oraz ssaki takie jak jeże, kuny, lisy i borsuki. 



 

 

 

 

 

 

 

MARTWE DREWNO W LESIE  

Drzewo po śmierci jest nadal ważną częścią lasu. Wprawdzie nie produkuje drewna, liści, kwiatów, 

nasion, lecz związanych z nim jest wiele niejednokrotnie rzadkich organizmów. Martwe drewno  to także 

fragmenty pni, konary, gałęzie, korzenie, pniaki. Takie drewno zwiększa różnorodność biologiczną lasu. 

Rozkładając się, produkuje ciepło, a nasiąknięte wodą zapewnia stałe warunki wilgotnościowe. Jest w 

nim dużo zakamarków, kryjówek, dających schronienie przed drapieżnikami. Wiele zwierząt zimuje, 

zagrzebując  się pod leżącą kłodą, wchodząc pod korę, wciskając się w próchno. 

Martwe drewno stanowi pożywienie dla wielu gatunków. Wśród nich są takie, które żywią się 

zamierającą miazgą, inne wykorzystują drewno, a kolejne próchno. Często w martwych drzewach 

znajdują się dziuple. Miejsca te stanowią doskonałe schronienie dla wielu organizmów. Prawie 40% 

ptaków leśnych zakłada gniazda w dziuplach starych i martwych drzew. Cenne są także leżące drzewa – 

nie tylko dla zwierząt i grzybów, lecz także dla roślin. Takie miejsca preferuje około 100 gatunków roślin 

naczyniowych oraz około 100 gatunków mszaków i wątrobowców. Również nasiona roślin znajdują tu 
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doskonałe warunki do kiełkowania. Siewka ma odpowiednią wilgotność oraz wystarczającą ilość 

substancji odżywczych. 

Wywrócone drzewa sprzyjają powstawaniu w lesie miejsc niedostępnych dla dużych zwierząt. Tworzą się 

enklawy różniące się składem roślinności runa. Dodatkowo takie powalone drzewa pełnią funkcję 

ścieżek dla małych zwierząt, które dzięki temu nie muszą się przedzierać przez gęste runo. Na erenach 

podmokłych mogą się przedostać z jednej kępy lub wyspy na drugą. 

Rozkładane przez bakterie i grzyby martwe drewno uwalnia substancje odżywcze potrzebne  

innym organizmom do życia. Obumarły, spróchniały pień drzewa jest „mieszkaniem” zapewniającym 

wielu dziesiątkom organizmów przez długi okres czasu pokarm i schronienie. Poniżej przedstawiamy 

charakterystykę wybranych gatunków zwierząt związanych z martwym drewnem. 

 

JELONEK ROGACZ 

Jest  największym chrząszczem żyjącym w Polsce . Samiec tego 

gatunku może osiągnąć długość ciała nawet 8 cm. Jest on 

„uzbrojony” w wielkie żuwaczki, które kształtem przypominają 

poroże jelenia, żuwaczki samicy są znacznie mniejsze. Samce 

używają tego „poroża” do walk o samicę w okresie rójki. 

Jelonki zamieszkują stare lasy dębowe. Dorosłe owady żywią 

się sokami drzew liściastych (najchętniej dębów), spijanymi ze 

zranień pni i gałęzi. Larwy zaś rozwijają się aż 5 lat w 

spróchniałym drewnie pniaków dębowych, na jesień przechodzą w stan poczwarki. Początkiem lata 

dorosłe osobniki wygrzebują się na zewnątrz i przystępują do rójki, która trwa od czerwca do lipca. 

Wśród samców często dochodzi do widowiskowych walk o terytorium i samice.  Po upływie miesiąca 

dorosłe osobniki kończą swoje życie.  Jelonek, tak w Polsce, jak i w Europie, jest gatunkiem rzadkim i 

podlega ochronie. Jego wyginięciu możemy zapobiec, chroniąc dąbrowy. Dodatkowym zagrożeniem dla 

tego gatunku jest kolekcjonerstwo i handel owadami. 

  

DYLĄŻ GARBARZ  

To duży i okazały chrząszcz związany z lasami iglastymi i 

liściastymi, czasem spotykany też w parkach. Zasiedla 

zmurszałe pniaki drzew liściastych i iglastych, 

przyspieszając ich rozkład. Obecnie uznawany za gatunek 

pożyteczny, przyspieszający rozkład martwego drewna. 

Dorosłe chrząszcze zaniepokojone wydają skrzypiące 

dźwięki. Owady  te osiągają wielkość od 1,8 do 4,5 cm 

długości. Można je  spotkać w lipcu i sierpniu. Samica składa 

jaja w szczelinach kory drzew, zazwyczaj w grupach po 8-22 sztuki (lub pojedynczo). Maksymalnie 

samica może złożyć około 170 jaj. Larwy żyją na osłabionych drzewach iglastych i liściastych rosnących 

na glebach piaszczystych. Żywią się w drewnie, drążąc nie rozgałęziające się korytarzyki, dochodzące do 

180 cm długości. Rozrój trwa trzy lata, wyjątkowo może się przedłużyć do 4-5 lat. W tym czasie larwa 



linieje 14 razy i osiąga wielkość do 7,5 cm. Poczwarka koloru jasnożółtego osiąga wielkość 29-40 mm. 

Przepoczwarzenie zachodzi w ziemi na głębokości 3-9 cm, w kokonie uformowanym przez larwę, w 

czerwcu i lipcu. Wyjątkowo może odbyć się w martwym drewnie. Zasiedla zmurszałe pniaki i korzenie, 

rzadziej odłamane gałęzie drzew liściastych takich jak brzoza, buk, dąb czy jesion oraz drzew iglastych 

takich jak jodła, sosna i świerk.  

 

KRUSZCZYCA ZŁOTAWKA 

Jak na polskie chrząszcze, jest dość duża - osiąga od 18 do 

20 mm długości. Całe ciało jest metaliczne, w świetle mieni 

się wszystkimi możliwymi kolorami: od zielonego z 

niebieskim poblaskiem, poprzez fiolet i purpurę a na brązie 

kończąc. Spód ma w barwach miedzi. W naturze dorosłe 

owady odżywiają się pyłkiem i nektarem roślin, głównie  

baldaszkowatych. Często można je spotkać również na 

krzewach czarnego bzu. Larwy są dość żarłoczne; żyją w 

podłożu odżywiając się mocno zbutwiałym drewnem i liśćmi. Wraz z innymi organizmami sprzyjają 

tworzeniu kompostu. Jak wszystkie chrząszcze, u kruszczycy złotawki występuje przeobrażenie zupełne. 

Cały cykl życiowy mieści się w 2 latach.Jaja składane są w próchnie drzew liściastych - przede wszystkim 

dębów, brzóz, buków, którym pędraki będą się później odżywiać. Larwy rosną szybko, do końca jesieni 

zdążą dwa razy wylinieć. Pod koniec stadium larwalnego, budują tzw. kokolit - kokon z otaczającego je 

materiału (głównie odchodów), w których następnie przetrwają całą, mroźną zimę. Na wiosnę, gdy 

temperatura się podniesie, dorosłe owady kopulują. Składają jaja, a później giną - pozostawiając po 

sobie kolejne kilkadziesiąt sztuk żarłocznego potomstwa. 

 

Czy wiesz że: 

Chrząszcz ten bardzo dobrze lata, ale nie rozchyla przy tym swoich pokryw skrzydłowych. Skrzydła są 

wysuwane między szparami pokryw. Larwa porusza się jak dżdżownica i to czasem na plecach 

 

RĘBACZ PSTRY (SOSNOWIEC) 

Rębacze to typowo leśne chrząszcze. Ze względu na upodobanie 

do drzew iglastych, najczęściej widuje się je w borach 

sosnowych, ale także w lasach mieszanych. Często przylatują do 

tartaków, oraz miejsc składowania drewna. Dorosłe osobniki 

przesiadują na ściętych pniach oraz pniakach, jednak ze 

względu na barwy maskujące bardzo trudno jest je wypatrzeć 

(zwłaszcza kiedy siedzą na korze). 

Nazwa „rębacz” brzmi nieco groźnie, jednak w rzeczywistości są 

zupełnie nieszkodliwe. Nie gryzą ludzi, ani tym bardziej ich nie 

„rąbią.” Z tego też względu absolutnie nie trzeba się ich obawiać, nawet wtedy, gdy któryś z nich podleci 

do nas i spróbuje usiąść na koszuli lub spodniach. Dorosłe rębacze można spotkać od wczesnej wiosny aż 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-lesna/drzewa
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/kokon


do lata. Wtedy też odbywa się ich rójka. Dorosłe chrząszcze bardzo chętnie spijają wyciekający z drzew 

sok. Kiedy w końcu są najedzone mogą przystąpić do godów.  

 

PAŚNIK PAŁĄCZASTY  

Jest ciekawie ubarwiony - ciało czarne z żółtymi przepaskami i 

plamami różnego kształtu, upodabniającym go do osy,  czułki 

ma pomarańczowoczerwone. Larwy tego chrząszcza żerują w 

drewnie zwalonych drzew, najczęściej dębów, rzadziej buków, 

grabów, jesionów, lip lub wierzb osiągając przed 

przepoczwarzeniem długość 22 mm. Kolebka poczwarkowa 

tworzona jest w drewnie na głębokości 2-4 cm. Cykl życiowy 

zwykle trwa rok, rzadziej dwa lata. 

 

GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA 

Największa Polska i europejska mrówka zamieszkującą lasy, jak 

również tereny otwarte porośnięte krzewami. Buduje gniazda w 

próchniejących pniach drzew i dużych drzewach w części 

częściowo podziemnej. Żywi się przede wszystkim spadzią, ale 

nagryza też paczki i świeże młode pędy drzew liściastych, aby 

zlizywać wypływający z nich sok. 

 

Martwe drewno stanowi również schronienie i miejsce żerowania dla wielu gatunków 

leśnych ssaków.  

Z martwym drewnem najbardziej związane są nietoperze, ryjówki, gryzonie i małe drapieżniki.  

• ryjówki - Wykorzystują leżące pnie jako schronienie oraz bazę pokarmową w postaci 

licznych bezkręgowców. 

• gryzonie - Nornice rude i darniówki chętnie kopią nory pod leżącymi pniami. Korytarze 

przebiegają też czasem w ich wnętrzu, używanym jako spiżarnie do przechowywania nasion 

drzew. 

Wiewiórki oraz pilchy (popielica, koszatka leśna i orzesznica) korzystają z dziupli jako miejsc 

schronienia i rozrodu oraz jako magazynów. Pilchy i smużka mogą zimować w spróchniałych 

pniach. 

• nietoperze - Część gatunków wykorzystuje dziuple jako kryjówki letnie, sporadycznie jako 

zimowe. Tak jest w przypadku borowiaczka. 

• małe drapieżniki - Dla kuny leśnej dziuple są miejscami odpoczynku i rozrodu, jenot może 

wykorzystywać wnętrze leżących wypróchniałych pni jako legowisko.  

 

Również liczne gatunki ptaków wykorzystują martwe dziuplaste drzewa jako miejsca gniazdowania, 

schronienia i żerowania, część związana jest wykrotami.  
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Przetrwanie wielu rzadkich, chronionych gatunków (np. dzięciołów białogrzbietego i 

trójpalczastego, muchołówek białoszyjej i małej, sóweczki i włochatki, kraski, gołębia siniaka)  jest ściśle 

związane z występowaniem martwych drzew.  

Różnorodność dzięciołów w Polsce jest wcale niemała, że żyje u nas 10 gatunków tych ptaków! 

Największy to dzięcioł czarny (rozpiętość skrzydeł: 72-80 cm, waga: 250-300 g), a najmniejszy - 

dzięciołek (rozpiętość skrzydeł: 27-30 cm, waga: 17-26 g). Gatunki te różnią się między sobą nie tylko 

wielkością, ale także kolorami upierzenia. Jest wśród nich dzięcioł czarny, dzięcioł zielony 

oraz zielonosiwy. Ulubione miejsce życia dzięciołów to stare lasy. Dzięcioły lubią drzewa stare, 

o próchniejących pniach, w których łatwo jest wykuć dziuplę. Chętnie też żyją w parkach miejskich i 

starych sadach. Musimy zachować jak największą liczbę takich miejsc, żeby cieszyć się widokiem 

dzięciołów.  

 

Wśród ptaków związanych z martwym drewnem należy wymienić przede wszystkim: 

 

DZIUPLAKI PIERWOTNE - same wykuwające dziuple, głównie dzięcioły.  

 

Dzięcioł trójpalczasty oraz dzięciołek wykuwają dziuple prawie wyłącznie w martwym drewnie, 

pierwszy głównie w świerkach. Ponad połowa dziupli dzięciołów 

białogrzbietego i średniego znajduje się w martwych pniach oraz w 

martwych konarach żywych drzew. Najpospolitszy krajowy dzięcioł 

duży 35% swoich dziupli również wykuwa w martwych pniach. Dzięcioł 

średni w przeciwieństwie do dużego ze względu na budowę 

anatomiczną wykuwa dziuple jedynie w miękkim martwym drewnie 

starych drzew liściastych, zainfekowanych przez grzyby, 

podziurawionych dziuplami. 

 

Podstawowym składnikiem pożywienia dzięcioła trójpalczastego są żyjące w starych i 

obumierających świerkach korniki, których zjada 670 000 rocznie. Pożywienie dzięcioła białogrzbietego 

stanowią głównie larwy chrząszczy żyjące w rozkładającym się drewnie drzew liściastych, wiosną 

dodatkowo zbiera z liści drzew gąsienice]. Jest on jedynym naszym dzięciołem, który karmi pisklęta 

larwami owadów żyjących w butwiejącym drewnie. Suche martwe drzewa dobrze nadają się też do 

bębnienia - ważnego w zachowaniu godowym dzięciołów. 

 

Dzięcioł zielony - mrówkojad ze skrzydłami, to dzięcioł 

inny niż wszystkie. Ten odmieniec  żeruje przede wszystkim 

na ziemi, sporadycznie szuka pożywienia na drzewach. 

Dzięcioły zielone potrafią sprawnie i szybko przemieszczać 

się w gęstej trawie, podskakując i kicając, niczym zające.  A 

wszystko dlatego, iż głównym pożywieniem tych ptaków, a 

zarazem największym przysmakiem są mrówki i ich larwy.  
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Dzięcioły zielone to po prostu mrówkojady ze skrzydłami. Wielki dziób służy im do rozgarniania ziemi, 

pod którą kryją się mrówki, dlatego też nie musi być tak mocny jak u pozostałych kuzynów. 

Największym fenomenem jest jednak ich język. Wszystkie dzięcioły mają długie, wężowate języki, jednak 

u dzięciołów zielonych ta część ciała osiągnęła wyjątkowe rozmiary. Ptaki te potrafią wysunąć swój 

klepki, kleisty język nawet na 10 cm poza koniec dzioba. Dzięki temu mogą swobodnie wyciągać swoje 

przysmaki nawet z najwęższych szczelin i zakamarków. Dzięcioł ten kuje dziuple tylko w martwym 

drewnie. 

 

DZIUPLAKI WTÓRNE  - wykorzystujące gotowe dziuple wykute przez dzięcioły lub powstałe w inny 

sposób.  

Należą tu głównie kowaliki, muchołówki, sikory, szpaki, siniak. Kowalik i sikora czarnogłówka  

potrafią same wykuwać lub poprawiać dziuple, ale tylko w miękkim drewnie. W martwych pniach 

znajduje się niemal połowa dziupli zajmowanych przez muchołówki żałobną i białoszyją, znaczna część 

dziupli szpaków oraz sikor modrej i ubogiej. Dziuple zasiedla również część sów. Typowymi gatunkami 

są puszczyk, sóweczka i włochatka.  Aż 15% krajowej populacji sóweczki zamieszkuje pełną martwych i 

dziuplastych drzew Puszczę Białowieską. Wykorzystuje ona dziuple nie tylko jako miejsce złożenia jaj, 

ale również  jako noclegownie, schronienie  i jako spiżarnię. Opuszczone dziuple są zajmowane przez 

rzadką kraskę i pójdźkę.  

Niektóre gatunki ptaków normalnie budujących gniazda otwarte, w warunkach wyjątkowo dużej 

dostępności dziupli mogą zakładać je w dziuplach. Tak czasem robią kos, rudzik i płochacz 

pokrzywnica np. w Puszczy Białowieskiej. 
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„Tort ! Wszyscy lubią tort! Tort ma warstwy…” 

 

No, może nie każdy lubi tort, ale większość – tak. Dlaczego? Bo tort ma warstwy, warstwy o różnych 

smakach. Bo tort ładnie wygląda. Warstwy tortu smakują najlepiej razem, z jednej przenika coś do 

drugiej, przeplata się … Las też ma warstwy, warstwy odmienne. Te warstwy funkcjonują tylko wtedy 

gdy są razem, z jednej przenika coś do drugiej, są od siebie zależne. No i las wygląda ładnie, ciekawi nas, 

za każdym razem zachwyca inaczej.  

Las przyczynia się do kształtowania warunków klimatycznych, nawet tych lokalnych. Wszak mówi się, że 

w lesie panuje świetny mikroklimat, czyli odpowiednia temperatura, ciśnienie, woń, wilgotność na 

stosunkowo małym obszarze. Las gromadzi wodę, umacnia glebę, wyhamowuje wiatr, dostarcza nam 

tlenu, drewna, grzybów, jagód, ziół, miejsca do odpoczynku, oczyszcza powietrze z pyłów – długo by 

wymieniać … 

Przystanek nr 9 

Tablica edukacyjna pn.: Warstwy lasu i ich mieszkańcy 

Na tym przystanku zostaje omówiona budowa warstwowa lasu. Oprócz powyższego można zwrócić uwagę na podział świata 

istot żywych na 5 królestw oraz omówić jakie formy roślin oprócz drzew można spotkać w lesie, omówić funkcje lasu. Do 

realizacji powyższych zagadnień wykorzystujemy tablice edukacyjną oraz informacje i propozycje  gier i zabaw, 

zaprezentowanych  w niniejszym opracowaniu np.  gra dydaktyczna: Tworzymy las,  Jestem cząstką lasu,  Jestem rośliną 

małą, średnią, dużą, zabawa  Spacer w koronach drzew, karty pracy: Królestwo roślin,  Życie w ściółce leśnej, Runo leśne, 

Funkcje lasu, Co daje las, Gdzie mieszkają 



Do runa leśnego zaliczamy wszystkie 
rośliny zielne, nawet gdy niektóre z 
nich osiągają znaczną wysokość, np. 
paproć orlica pospolita, która może 
dorastać do 2 metrów. Oprócz roślin 
zielnych w runie występują także 
siewki drzew i krzewów oraz mchy i 
porosty, również te porastające pnie 
drzew, nawet na znacznej wysokości 
nad ziemią. 

 

 

Potnijmy las na warstwy - rośliny w lesie mogą tworzyć cztery wyraźne warstwy:  

a  - górną część lasu tworzą korony drzew - 

to warstwa koron (pow. 4  m) 

b - pod koronami drzew występują rożne 

krzewy i młode drzewa –  

      to warstwa  podszytu (1-4 m) 

c - niżej rosną małe rośliny (do wys. 1 m) – 

to warstwa runa leśnego–  

d - najniższa warstwa lasu  (do wys. 5 cm) - 

to gleba pokryta ściółką.  

 

ŚCIÓŁKA LEŚNA jest utworzona przez opadłe liście oraz szczątki roślinne i zwierzęce. Wraz z 

powierzchniową warstwą gleby i podziemnymi częściami roślin jest miejscem występowania drobnych 

organizmów, odżywiających się szczątkami organicznymi. Należą do nich drobnoustroje (tj. bakterie, 

grzyby, pierwotniaki ) glony, nicienie, pierścienice, pajęczaki, wije, owady bezskrzydłe oraz larwy 

owadów. Zwierzęta te mają wpływ na strukturę i żyzność gleby. Ściółka to ogromny rezerwuar związków 

mineralnych i organicznych, które dzięki działalności wyżej wymienionych organizmów glebowych 

ulegają rozkładowi i przechodzą do gleby. W ten sposób roślinność wzbogaca glebę w składniki 

pokarmowe i przeciwdziała wypłukiwaniu ich w głąb, poza strefę korzeni. Od składu florystycznego 

zbiorowiska zależy jakość próchnicy, od niej zaś - rozwój mikroorganizmów glebowych i kształtowanie 

się wielu właściwości gleby. 

 

RUNO LEŚNE składa się z różnych roślin zielnych, 

drobnych krzewinek (borówki, jagody), mchów, 

paproci oraz grzybów. W warstwie tej występują 

liczne owady, tj.: błonkówki, muchówki, chrząszcze, 

motyle, pluskwiaki, mrówki, pajęczaki. Oprócz nich 

można spotkać także ślimaki i drobne zwierzęta 

kręgowe tj.: płazy, gady (żmija zygzakowata,  padalec, 

zaskroniec, jaszczurka, ropucha szara, traszka 

zwyczajna, salamandra plamista) oraz ssaki (myszy, 

zające, ryjówki, jeże). Między roślinami runa można 

też spotkać tajemniczego borsuka, który wyrusza na nocne łowy.  

Runo jest ważnym czynnikiem przy wyróżnianiu typów lasu.  Na jego podstawie można wnioskować nie 

tylko o typie lasu, właściwościach gleby i mikroklimatu, lecz również o stopniu przekształcenia 

zbiorowiska naturalnego na skutek gospodarki człowieka. 

 

PODSZYT tworzą młode drzewa i różne rośliny krzewiaste. Przyjmuje się najczęściej, że warstwa 

podszytu rozciąga się od 1 do 4 metrów. Drzewa wyższe zaliczamy do warstwy koron. Podszyt upodobały 

sobie ptaki, które wiją swoje gniazda wśród gęstych gałązek krzewów, aby ukryć je przed drapieżnikami: 



zięba, drozd śpiewak, kos, rudzik raniuszek, muchołówka, pokrzewka ogrodowa, dzierzba gąsiorek. 

Wiosną i latem panuje tu ciągły świergot, gwar i poruszenie. Ptaki budują gniazda, wysiadują jaja, 

karmią pisklęta i fruwają w poszukiwaniu owadów, a późnym latem i jesienią zjadają owoce krzewów. 

Owoce te często mają jaskrawe kolory i ptaki z łatwością je dostrzegają. Zjadając owoce przyczyniają się 

do rozsiewania znajdujących się w nich nasion.. W warstwie podszytu spotkać można także sarny, dziki, 

jelenie, lisy, łosie i wilki. Las dostarcza im pożywienia i  schronienia. 

 

KORONY DRZEW to najwyższe piętro lasu, utworzone przez wyrastające z pnia gałęzie i grube konary 

z liśćmi tworzące aparat asymilacyjny drzewa, a także przez zamieszkujące je zwierzęta. Najczęściej to 

zwierzęta które potrafią wspinać się np. wiewóirka i latać  oraz owady barczatka sosnówka czy brudnica 

mniszka . W koronach zamieszkują sowy które dopiero nocą opuszczają swoje dziuple w poszukiwaniu 

pokarmu. Po zmierzchu ze swych kryjówek wylatują również nietoperze, jedyni przedstawiciele ssaków 

żyjących w tej warstwie lasu. 

Z podanych przykładów możemy wywnioskować, że las nie jest przypadkowym nagromadzeniem się 

roślin. Tworzące go organizmy cechuje wielka różnorodność, każdy z nich jednak odgrywa określoną 

rolę. Obecność jednych warunkuje życie drugich. Wszystkie te organizmy przystosowały się do 

warunków panujących w danym środowisku, a jednocześnie przekształcają je w określonym, korzystnym 

dla siebie kierunku.  

 

 
 

 

 

Na hasło „las” każdy odpowie: drzewa.  

Owszem jest ich w lesie najwięcej, ale las to nie tylko drzewa, tworzą go również inne rośliny. 

W polskich lasach występują dwie podstawowe formy roślin: rośliny drzewiaste i rośliny zielne 

 

Roślina zielna – roślina o delikatnej, soczystej, niezdrewniałej łodydze rozwijającej się nad ziemią. 

Łodyga pokryta jest pierwotną tkanką okrywającą, czyli skórką. W klimacie umiarkowanym okres 

wegetacyjny roślin zielnych kończy się z chwilą nadejścia mrozów. 

 

Ze względu na czas życia, rośliny zielne dzieli się na: 

 jednoroczne - roślina przechodząca cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania 

własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginąca. Obumierają zarówno 

nadziemne pędy, jak i części podziemne. Niesprzyjającą wegetacji porę roku przetrwają tylko 

nasiona np. pszeniec gajowy, czarnuszka polna, niecierpek gruczołowaty, kurzyślad polny, mlecz 

zwyczajny; 

„ Wyobraź sobie, że drzewa są darmowymi punktami 

wifi. Sadzilibyśmy ich wtedy miliony. Jaka szkoda, że 
produkują tylko tlen, którego potrzebujemy do życia” 
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 dwuletnie potrzebująca do odbycia cyklu rozwojowego dwóch okresów wegetacyjnych. Podczas 

pierwszego roku wytwarzana jest rozeta liści asymilujących oraz organy spichrzowe 

(zmodyfikowane korzenie i pędy). W drugim roku wydawane są pędy kwiatowe i nasiona, po czym 

roślina zamiera np.: dzwonek rozpierzchły, dzwonek syberyjski oset siny, ostrożeń błotny, łopian 

większy, dziewanna pospolita, dziewięćsił pospolity; 

 byliny (rośliny wieloletnie) - żyją więcej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydają 

nasiona bądź zarodniki. Niesprzyjającą wegetacji porę (zima) przetrzymują m.in. w postaci bulw, 

kłączy, cebul – krokus, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, goździk kropkowany, zawilec 

gajowy, pokrzywa zwyczajna, ziarnopłon wiosenny, fiołek leśny, kokorycz pełna, pierwiosnka 

lekarska, jaskier kosmaty itp. 

 

Rośliny drzewiaste – drzewa i krzewy – wyróżniają się tym, że prawie cała część nadziemna jest 

zdrewniała i okryta korą. Dzięki temu dobrze znoszą mrozy i suszę. U roślin drzewiastych jeden osobnik 

powtarza cykl rozwojowy od kilkunastu do kilkuset razy – są one długowieczne. Często zdarza się, że 

kwitnie i owocuje co parę lat. Niektóre rośliny drzewiaste zrzucają liście pod koniec okresu 

wegetacyjnego, inne są zimozielone.  

 

Wśród roślin drzewiastych wyróżniamy formy wzrostowe, różniące się wyglądem, rozmiarami, 

osiąganymi granicami wieku i cechami ekologicznymi: 

 drzewa – osiągają nierzadko znaczne rozmiary. Ich część nadziemna jest zróżnicowana na pień i 

osadzoną na pewnej wysokości nad ziemią koronę, która powstaje w wyniku rozgałęziania się 

pnia; 

 krzewy – nie osiągają tak dużych rozmiarów jak drzewa, dorastają do około 5 m. Na skutek 

wytwarzania stale nowych pędów z szyi korzeniowej lub korzeni rozgałęziają się zazwyczaj już od 

powierzchni ziemi; 

 krzewinki – to bardzo niskie krzewy, często płożące się po ziemi. Czasami wznoszą się ku górze, 

do wysokości 20–50 cm; 

 pnącza – ich pędy są silnie wydłużone, cienkie, elastyczne. Rośliny te są zbyt słabe, aby utrzymać 

ciężar liści. Żeby osiągnąć większą wysokość, potrzebują podpór. Utrzymują się na nich dzięki 

korzeniom przybyszowym, specjalnym wąsom lub przez okręcenie się pędu dookoła innych 

roślin. 
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Grzyby są ważnym składnikiem lasu 

 Większość współczesnych biologów dzieli świat istot żywych na następujące królestwa: 

● Prokaryotae (bakterie), 

● Protista (glony, łącznie z formami wielokomórkowymi, pierwotniaki, akrazjowce, lęgniowce, 

śluzowce), 

● Fungi (grzyby strzępkowe i drożdżoidalne), 

● Plantae (rośliny), 

● Animalia (zwierzęta). 

 

Grzyby stanowią zatem jedno z pięciu królestw organizmów. Są ogromną i niezwykle zróżnicowaną 

grupą. Różnią się między sobą wielkością i pokrojem. Nie poruszają się, na żadnym etapie cyklu 

życiowego nie wykształcają uwicionych komórek. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo – za pomocą 

zarodników. Królestwo to obejmuje ponad 60 000 znanych gatunków. Większość z nich to organizmy 

lądowe; mogą się składać z jednej lub wielu komórek. U przeważającej części jednym ze składników 

ściany otaczającej komórkę jest chityna.  

Ciało grzybów nazywane jest plechą lub grzybnią. Grzyby wielokomórkowe są zbudowane ze 

strzępek. Strzępki to długie, rozgałęzione, nitkowate elementy plech. 

Tworzą splątaną sieć lub zgrupowania tkankopodobne nazywane 

grzybnią.  

Grzyby są heterotrofami – niezbędne do życia substancje odżywcze 

czerpią bądź z innych żywych organizmów, bądź z substancji organicznej. 

Wydzielają enzymy rozkładające podłoże na małe cząstki organiczne, 

które wchłaniają przez ściany komórkowe i błony cytoplazmatyczne. 

Jako materiał zapasowy gromadzą glikogen i tłuszcze. Zazwyczaj grzyby 

najlepiej rosną w ciemności i w środowisku wilgotnym.  

Przystanek nr 10 

Polana modeli grzybów leśnych 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 5  gatunków grzybów : borowik szlachetny, pieprznik jadalny, muchomor 

sromotnikowy, muchomor czerwony i koźlarz pomarańczowy . Nauczyciel w oparciu o zamieszczone w przewodniku 

informacje zapoznaje dzieci z ogólną budową i rolą grzybów w przyrodzie . Następnie wykorzystując karty pracy oraz 

przykłady gier i zabaw dydaktycznych , zaprezentowanych  w niniejszym opracowaniu utrwala przekazane wiadomości -karty 

pracy: Budowa grzyba kapeluszowego, Na grzyby, gra pn. Grzybowy sprawdzian wiedzy. 



Można je spotkać wszędzie tam, gdzie występuje podłoże organiczne. W środowisku bardzo suchym 

przeżywają w stadium przetrwalnikowym lub wytwarzają spory odporne na suszę.  

 

 

 

 

Ze względu na znaczenie kulinarne grzyby mogą być:  

• jadalne – czyli wybrane gatunki grzybów wielkoowocnikowych, uznane za smaczne, a 

przynajmniej nietrujące np. borowik szlachetny, pieprznik jadalny. Ponadto „jadalne” są też 

drożdże i niektóre gatunki pleśni związane z produkcją serów. 

• niejadalne – wytwarzające nietoksyczne owocniki, jednak z różnych względów nie nadające się 

do spożycia, lub przynajmniej „nie jadane”. 

• trujące – grzyby zawierające substancje trujące w ilości toksycznej dla człowieka np. muchomor 

sromotnikowy. 

Za najsmaczniejsze grzyby jadalne świata uznawane są trufle. 

Grzyby ważne miejsce w rozwoju cywilizacji ze względu na ich znaczenie w wytwarzaniu chleba i 

wina. Wiele gatunków grzybów jest powszechnie wykorzystywanych w produkcji żywności (alkohole, 

pieczywo, sery).  Grzyby są wykorzystywane do produkcji leków (głównie antybiotyków) i związków 

organicznych (np. kwasu cytrynowego) oraz enzymów na skalę przemysłową.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
Grzyby są organizmami cudzożywnymi. Rozkładają materię organiczną i uwalniają pierwiastki, które 

ponownie mogą być wykorzystane przez rośliny. Podczas procesu rozkładu powstaje dwutlenek węgla, 

niezbędny roślinom do przeprowadzania fotosyntezy. 

Wśród grzybów rosnących w lesie wyróżniamy kilka charakterystycznych grup.  

W zależności od źródeł substancji organicznej, z której grzyby pobierają składniki pokarmowe, dzielimy 

je na: 

● saproby,  

● pasożyty,   

● symbionty. 

 

Saproby (saprobionty), które odżywiają się martwą materią, biorą udział w procesach gnicia  

i butwienia. Wiele z nich żyje w glebie, użyźniając ją przez rozkład obumarłych resztek organicznych. 

Inne grzyby rozkładają martwe drewno lub leśną ściółkę. Ma to ogromne znaczenie przyrodnicze, 

ponieważ zapobiega gromadzeniu się martwych resztek (opadłych liści, gałązek, martwych zwierząt), 

które zostają rozłożone do prostych substancji. 

 

Przystanek nr 10  

Gra edukacyjna pn.: Labirynt – Jaki to grzyb? 

Gra edukacyjna „Jaki to grzyb” pozwala nam poznać gatunki grzybów jadalnych oraz niejadalnych. Porusza ścisłą symbiozę 

(mikoryzę) drzew z grzybami mówiąc o wielkich korzyściach dla obu partnerów. Poradnik grzybiarza daje wskazówki gdzie i 

kiedy należy szukać potencjalnych gatunków oraz porusza zasady prawidłowego zbioru tych leśnych przysmaków. Przybliża 

także gatunki objęte ochrona gatunkową oraz krótko omawia formy życiowe występujące w pięknym i bogatym królestwie 

grzybów. Do wykorzystania karty pracy pn.: Czy to grzyb jadalny czy trujący?, Mnie nie wkładaj do koszyka. 



Grzyby pasożytnicze natomiast odżywiają się żywą materią. Żyją na innych lub w innych 

organizmach: roślinach, zwierzętach, grzybach. Włączają się w przemianę materii odpowiadającego im 

organizmu (żywiciela, gospodarza), ostatecznie doprowadzając do jego osłabienia lub śmierci. 

Przykładem są grzyby rosnące na żywych drzewach.  

 

Symbionty to  grzyby współżyjące z innymi organizmami na zasadzie wzajemnych korzyści. W lasach 

niezwykle powszechna jest mikoryza – współżycie grzybów z roślinami nasiennymi, przedroślami 

paprotników, ryzoidami wątrobowców. 

 

Wyróżniane są dwa podstawowe typy mikoryz: 

● mikoryza ektotroficzna – jest powszechna u drzew leśnych, głównie iglastych. Polega na tym, że 

grzybnia otacza krótkie korzenie, tworząc gęstą plecionkę. Część strzępek wnika do wnętrza korzenia. Z 

czasem włośniki korzenia zanikają, a ich funkcje przejmują strzępki grzyba. Korzeń, który wszedł w 

kontakt mikoryzowy, staje się grubszy; 

● mikoryza endotroficzna – korzeń roślin nią dotkniętych nie różni się zewnętrznie, natomiast jego 

wnętrze wypełnia masa gęsto splecionych strzępek. Są one częściowo trawione przez roślinę – 

gospodarza. 

Wśród grzybów mikoryzowych są takie, które współżyją z różnymi gatunkami drzew i krzewów. 

Inne są wyspecjalizowane i tworzą mikoryzę tylko z określonym gatunkiem. Rośliny żyjące w symbiozie z 

grzybami dostarczają partnerowi substancji organicznych, głównie węglowodanów wytworzonych w 

procesie fotosyntezy. Grzyby pobierają także od gospodarzy niektóre substancje wzrostowe, które 

wykorzystują do rozwoju i tworzenia owocników. Z kolei grzyby przejmują od włośników funkcję 

pobierania wody i zawartych w niej składników pokarmowych. Korzeń z mikoryzą ma większą 

powierzchnię chłonną. Dzięki temu roślina łatwiej może znieść okresy niedoboru wody. Oprócz tej 

korzyści jest jeszcze kolejna – grzyby wytwarzają enzymy rozkładające podłoże, które jest w związku z 

tym bogatsze w dostępne dla roślin związki pokarmowe. Dlatego drzewo tworzące mikoryzę jest lepiej 

odżywione. Z wymienionych względów mikoryza ma szczególne znaczenie w sytuacji, 

gdy drzewostany rosną na glebach ubogich w składniki pokarmowe. 

 

 
 
PRZYKŁADY MIKORYZY 

Rozwój wielu gatunków roślin jest całkowicie zależny od obecności określonego gatunku grzyba, gdzie 

brak partnera grzybowego oznacza śmierć dla rośliny, ale i wiele znanych gatunków grzybów 



kapeluszowych dojrzewa tylko wtedy, gdy grzybnia ma dostęp do korzeni drzew dlatego przy tego 

rodzaju symbiozie mówimy o mutualizmie . Mikoryza jest powszechnym zjawiskiem w przypadku drzew 

leśnych , tu niektóre grzyby wykazują specjalizację w wyborze partnera, ograniczając się do określonego 

gatunku, np.: 

 maślak zwyczajny i sosna zwyczajna (mikoryza nie występuje u sosen rosnących na glebach 

bogatych w składniki pokarmowe); 

 grzyby z rodzaju koźlarz i brzoza; 

 grzyby z rodzaju borowik i sosna, buk zwyczajny, dąb , czy grab; 

 grzyby z rodzaju mleczaj rydz i świerk lub sosna; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może się zdarzyć, że w symbiozie z grzybem biorą udział całe rośliny, czego efektem jest powstanie 

nowego organizmu, różniącego się pod względem morfologicznym i biologicznym od każdego z 

symbiontów co miało miejsce w przypadku porostów, gdzie z cudzożywnym grzybem współżyją 

nierozerwalnie organizmy samożywne (glony lub sinice). 

 

NAJWIĘKSZY ORGANIZM NA ŚWIECIE JEST GRZYBEM !!! 

 

W amerykańskim stanie Oregon żyje największy na świecie grzyb i najprawdopodobniej 

największy, dotąd odkryty, żywy organizm. Ma powierzchnię 1 665 boisk piłkarskich!  

 

Opieńka ciemna, to popularny grzyb jadalny, występujący w klimacie umiarkowanym, również w 

Polsce. Wygląda niepozornie, bo kapelusz jednego owocnika może mieć maksymalnie 4-8 cm i wystawać 

nad ziemię na wysokość 20 cm. Wyjątkowość grzybów polega jednak na tym, że to, co istotne znajduje 

się pod ziemią. Ukryta tam grzybnia, stanowi szkielet i podstawę organizmu grzyba. Jego ryzomorfy 

(„korzenie”) mogą rozrastać się na dużej przestrzeni. Owocniki, które zbieramy podczas jesiennego 

grzybobrania, wbrew pozorom nie są indywidualnymi bytami, wiele z nich może należeć to tego samego 

organizmu, są niejako jego „wypustkami”. I tak jeden osobnik osiągnął we wschodnim Oregonie 

naprawdę wyjątkowy zasięg - powierzchnię 9 kilometrów kwadratowych! Grzyb powstały z jednego, 

niedostrzegalnego gołym okiem zarodnika, rozwijał się prawdopodobnie od około 8-9 tys. lat. Z jednej 

grzybni, sięgającej nawet 1 metr w głąb ziemi, wykształcały się przez ten czas niezliczone owocniki. 

Podziemna struktura rozrosła się do niebotycznych rozmiarów, pokrywając blisko 900 hektarów lasów. 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Drzewo
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Mutualizm
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Las
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Las
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ma%C5%9Blak
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Sosna
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ko%C5%BAlarz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Brzoza
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Borowik
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Buk
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,D%C4%85b
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Grab
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mleczaj_rydz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Porosty
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Glony
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Sinice


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
A  to ciekawe !!! 

Borsucza nora 

Borsuki mają łapy i pazury przystosowane do kopania w ziemi. Nic więc dziwnego, że same wygrzebują 

sobie nory. I to nie byle jakie! Borsucza nora to prawdziwa rezydencja. Spośród zwierząt występujących 

w Europie podobnymi umiejętnościami budowniczych mogą poszczycić się tylko króliki i bobry. Komory 

w norze borsuka pełnią identyczne funkcje jak pomieszczenia w mieszkaniu człowieka. Jedne służą jako 

sypialnie, inne jako pokoje dla dzieci. Borsuki kopią także z dala od nory specjalne dołki, których 

używają jako toalety. Dbają też o porządek w swoim domostwie. 

Zwierzęta te, nigdy nie zostawiają odpadków w norze ani w jej 

pobliżu. Jedna nora może służyć borsuczej rodzinie przez 

pokolenia. W tym czasie jest stale rozbudowywana. Może mieć 

nawet do kilkudziesięciu wejść, kilka poziomów i zajmować taką 

powierzchnię jak dwupokojowe mieszkanie. 

 

Przystanek nr 11  

Gra  edukacyjna pn.: Labirynt – Znajdź mój dom 

Labirynt – Znajdź mój dom to gra edukacyjna, która łączy w sobie elementy interaktywne (strona A) oraz dydaktyczne 

(strona B). Gra  „Znajdź mój dom” pozwala  nam poznać leśne domy oraz ich mieszkańców. Omawia gawry i barłogi, ptasie i 

owadzie lokum, schrony dla nietoperzy, nory, leśne kopce oraz „chatki na wodzie”. Dzieci maja szansę podpatrzeć z czego i w 

jaki sposób zwierzęta budują swoje domostwa, jak o nie dbają i zamieszkują. Dowiedzą się kto jest wielkim czyściochem, a kto 

strasznym bałaganiarzem.  Zaczynamy zabawę od strony interaktywnej próbując swoich sił w zakresie wiedzy przyrodniczej. 

Dobieramy niejako w pary elementy, które są tematycznie związane. Na drugiej stronie mamy dawkę solidnej wiedzy 

„ubraną” w wyjątkowa grafikę – na poważnie i z humorem , oraz „ściągę” z poprawnymi odpowiedziami. Do wykorzystania: 

karty pracy: Domy zwierząt, Zręczni budowniczowie, Gdzie mieszkają ssaki , Poznaj mieszkańców budek lęgowych. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Jednym z najciekawszych elementów zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży jest 

obserwowanie dzikich zwierząt na wolności, co się jednak rzadko udaje.  

Zwierzęta (głównie chodzi tu o ptaki i ssaki) są z natury płochliwe, wykształciły całe mnóstwo 

przystosowań do ukrywania się, dostrzegania z daleka niebezpieczeństw i szybkiej ucieczki; często też 

prowadzą nocny tryb życia. Zwykle mamy szansę usłyszeć glosy dziennych ptaków, bębnienie dzięcioła w 

drzewo, czasem – gdy zapada zmierzch – nawoływania sowy, najczęściej puszczyka. Możemy zobaczyć 

uciekającego, przestraszonego przez nas zająca, sarnę czy przemykającą w koronach drzew wiewiórkę. 

Właściwie bardzo rzadko udaje się nam zaobserwować inne dzikie zwierzę. Jeśli jednak rozglądamy się 

dostatecznie uważnie, patrzymy na ziemię, na pnie drzew i ich korony – przyroda odsłania nam 

tajemnice, jakie zwierzęta były tutaj jeszcze przed chwilą, kilka godzin temu, kilka dni a nawet lat.  

Tropienie śladów bytności zwierząt jest fascynującym zajęciem, zarówno dla dzieci jak i 

dorosłych. Zwłaszcza, jeśli potrafimy określić po wyglądzie śladu, jakie zwierzę go zostawiło. Ważny jest 

również fakt (który należy podczas zajęć podkreślać), że mamy w ten sposób możliwość poznawania 

zwyczajów zwierząt nie szkodząc im w żaden sposób.  

 

Przystanek nr 12  

Tablica edukacyjna pn.: Labirynt – Czyj to trop? 

Labirynt – Czyj to trop?  to gra edukacyjna, która łączy w sobie elementy interaktywne (strona A) oraz dydaktyczne (strona 

B). Na tym przystanku  przedstawione są podstawowe zasady rozpoznawania poszczególnych gatunków zwierząt po tropach. 

Nauczyciel uzupełnia zamieszczone na tablicy informacje wykorzystując karty pracy oraz przykłady gier i zabaw 

dydaktycznych np. Trop-trop-tropiciel. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ślady – to nie tylko tropy (czyli odciski łap zwierzęcia), które najlepiej widoczne są na piasku, śniegu 

czy w błocie. Ślady to wszelkie oznaki bytowania zwierząt, czyli gniazda, zgubione pióra, szczątki ofiar, 

rozłupane szyszki, odchody i wiele innych. Często umyka naszej uwadze, że ślady pozostawiają po sobie 

nie tylko kręgowce, ale i zwierzęta bezkręgowe. A przecież różnorodność sieci pająków, galasów, gniazd 

owadów czy śladów ich żerowania jest ogromna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrówki żyją społecznie w mrowiskach. Społeczeństwo mrówki rudnicy (często spotykanej mrówki 

leśnej), zamieszkujące średniej wielkości mrowisko, składa się z 500-800 tys. osobników. Jest 

zróżnicowane na grupy osobników o podobnej budowie i pełnionych funkcjach, tzw. kasty.  

 

U mrówek wyróżniane są trzy kasty: 

Robotnice  

Zadaniem robotnic jest opieka nad potomstwem (przenoszą jaja z jednego miejsca na drugie w 

zależności od temperatury i wilgotności w gnieździe; oblizują larwy dla ochrony przed infekcją grzybów; 

w razie potrzeby wynoszą poczwarki do górnej części kopca, aby ogrzało je słońce), zapewnienie 

pokarmu, budowanie i utrzymywanie gniazda (otwierają i zamykają wejście do mrowiska w zależności 

od potrzeb). Wyraźnie większe osobniki wśród robotnic pełnią funkcję żołnierzy. Posiadają silnie 

rozbudowane żuwaczki i duże zapasy kwasu mrówkowego . Ich zadaniem jest obrona gniazda w 

przypadku napaści oraz atakowanie innych gniazd celem zdobycia pożywienia i poczwarek, z których 

wychowują niewolników.  

Królowa 

Młoda królowa po zakończeniu lotu godowego pozbywa się skrzydeł. Następnie w pojedynkę buduje 

gniazdo i w ciągu kilku tygodni lub miesięcy wychowuje pierwsze pokolenie robotnic. Później przejmują 

one opiekę nad królową, której zadaniem jest składanie jaj. Królowa nie wydaje żadnych komend, 

pozostaje jednak w centrum zainteresowania robotnic. W mrowisku mrówki rudnicy występuje jedna 

lub wiele królowych.  

Przystanek nr 13  

Tablica edukacyjna pn.: Mrowisko 

Na tym przystanku nauczyciel wykorzystując informacje z tablicy oraz zawarte w przewodniku zapoznaje uczniów z 

fascynującym światem mrówek. Do wykorzystania karty pracy: Pracowici jak mrówki, Co lubią jeść mrówki, Jak atakują 

mrówki. 



Samce 

Samce pojawiają się w mrowisku, gdy populacja robotnic jest dobrze rozwinięta, tuż przed okresem 

godowym. Żyją tylko kilka tygodni. Nie wykonują żadnej pracy. Ich zadaniem jest prokreacja.  Większość 

mrówek żyjących w lasach jest pożyteczna, przede wszystkim ze względu na ograniczanie liczebności 

owadów leśnych – np. mrówka rudnica i mrówka ćmawa.  

 

 

Znaczenie mrówek w lesie:  

• zjadając owady masowo występujące w lesie oraz ich larwy i poczwarki, przyczyniają się do 

zmniejszenia ich liczebności i ograniczenia szkód w lesie;  

• hodują mszyce, których wydzielina – słodka spadź – jest ich przysmakiem i jednocześnie 

pokarmem m.in. pszczół (spadź jest to gęsta, słodkawa i lepka ciecz pojawiająca się latem, 

czasami wiosną, na liściach, zielonych pędach i gałązkach niektórych drzew liściastych, 

stanowiąca wydalinę mszyc i czerwców, oraz sok komórkowy wyciekający z liści nakłutych przez 

te owady; spadź jest pożytkiem pszczelim, z którego pochodzi miód spadziowy). 

• zjadając fragmenty nasion przenoszą je w różne miejsca i przy okazji rozsiewają (np. fiołek 

leśny), a więc wpływają na różnorodność gatunkową lasu;  

• zakładając podziemne gniazda, spulchniają glebę;  

• pełnią rolę porządkującą, ponieważ zjadają padlinę i małe, chore osobniki różnych zwierząt;  

• są pokarmem dla innych zwierząt – dzięcioła, małych ptaków, mrówkojada.  

Mrówki ze względu na korzyści, jakie dają lasom, zostały objęte ochroną, a niszczenie mrowisk jest 

karalne. Leśnicy starają się zapewnić im możliwie najkorzystniejsze warunki bytowania, przede 

wszystkim na obszarach jednogatunkowych drzewostanów iglastych, na najuboższych siedliskach.  

Leśnicy raz na 10 lat wykonują inwentaryzację kolonii mrówek. Rejestrują wszystkie aktywne mrowiska. 

W czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych wyraźnie znakują kopce w celu zabezpieczenia przed 

przypadkowym uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kopce mrówek często uszkadzane lub niszczone są 

grodzone.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
W naszych lasach najczęściej spotykanymi gatunkami mrówek są mrówka rudnica (Formica rufa) 

i mrówka ćmawa (Formica polyctena). Bardzo łatwo je ze sobą pomylić, tym bardziej, że ich biologia jest 

również podobna. Zarówno mrówka rudnica, jak i mrówka ćmawa budują najokazalsze w naszych lasach 

mrowiska, które osiągają nawet 2 metry wysokości i 5 metrów szerokości. Kopiec każdego mrowiska 

formowany jest z ziemi, igieł drzew oraz gałązek i innych dostępnych w pobliżu materiałów. Jest to tylko 

część mrowiska, a właściwie jego dach. Główna część konstrukcji sięga bowiem do 2 metrów w głąb 

ziemi. W takim mrowisku może żyć około 100 tysięcy mrówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owady w pigułce:  

Owady stanowią gromadę zwierząt liczącą najwięcej gatunków (w Europie Środkowej występuje ich 

około 30 000 gatunków). Owady zaliczane są do zwierząt bezkręgowych. Bezkręgowce to zwierzęta 

charakteryzujące się brakiem szkieletu wewnętrznego – kręgosłupa i czaszki. Są wśród nich zwierzęta 

roślinożerne i drapieżne, żyjące w ciemnych jaskiniach i lubiące słoneczne polany. Jedne są powolne, 

inne zwinne i szybkie. Grupą bezkręgowców towarzyszącą człowiekowi na każdym kroku są stawonogi. 

Ich wspólnymi cechami są zbudowany z chityny szkielet zewnętrzny oraz obecność członowanych 

odnóży. U wielu gatunków jednak część odnóży zanikła lub uległa przekształceniom. Do najważniejszych 

grup stawonogów należą między innymi owady, pajęczaki i skorupiaki. 

 

Budowa owadów 

Ciało każdego dorosłego owada składa się z głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie znajdują się oczy, 

narządy gębowe oraz czułki – narządy dotyku, węchu i niejednokrotnie smaku, na tułowiu znajdują się 3 

pary odnóży krocznych oraz zazwyczaj  dwie pary skrzydeł.  

 

 

 

Przystanek nr 14  

Tablica edukacyjna pn.: Owady pożyteczne 

Na tym przystanku zostają zaprezentowane sylwetki 12 gatunków owadów pożytecznych, które możemy spotkać w lesie: bzyg 

prążkowany, biegacz skórzasty, tęcznik liszkarz, pszczoła miodna, jelonek rogacz, trzmiel ziemny, żuk leśny, biedronka 

siedmiokropka, trzmiel ziemny, gąsienicznik czarny, przekrasek mróweczka, mrówka rudnica, dyląż grabarz.  

Nauczyciel w oparciu o zamieszczone w przewodniku informacje zapoznaje dzieci z ciekawostkami dotyczącymi owadów oraz 

ich pozytywnego wpływu na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu lasu, uzupełniając informacje o karty pracy oraz 

przykłady gier i zabaw dydaktycznych np.: zabawa Od jaja do motyla, gra Wyścig gąsienic, karta pracy Pożyteczne owady. 



 

Rozwój owadów 

Owady przechodzą rozwój złożony, w którym występuje kilka stadiów larwalnych. Larwy stopniowo 

przekształcają się w osobnika dorosłego (imago). U niektórych owadów (pasikoniki, ważki, modliszki czy 

wszy) larwy przypominają wyglądem formę dorosłą. Są jednak mniejsze, nie mają zwykle skrzydeł i nie 

są dojrzałe płciowo. W ich przypadku mamy do czynienia z przeobrażeniem niezupełnym. 

U zdecydowanej większości owadów (motyle, chrząszcze, pszczoły, osy, muchy i pchły) rozwój przebiega 

z przeobrażeniem zupełnym. Ich larwy nie są podobne do postaci dorosłej. Dużo jedzą i często linieją, 

skokowo zwiększając rozmiary ciała. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów przekształcają się w 

nieruchome poczwarki. U wielu owadów poczwarka może być otoczona kokonem – tworem 

zbudowanym z cienkich nici, które powstają w specjalnych gruczołach przędnych larwy. Wewnątrz 

poczwarki następuje przeobrażenie larwy w osobnika dorosłego. Wiąże się to z całkowitą przebudową 

organizmu. Dorosłe owady zwykle nie żyją długo. Rozmnażają się, czasem opiekują swoim potomstwem, 

a potem starzeją i giną. 

 
MOTYL - przeobrażenie zupełne 

 

https://content.epodreczniki.pl/
https://content.epodreczniki.pl/
https://content.epodreczniki.pl/
https://content.epodreczniki.pl/


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka wybranych owadów pożytecznych: 
 
 
BZYG PRĄŻKOWANY - jest to owad z rzędu muchówek o żółtym odwłoku z charakterystycznym 

czarnym rysunkiem (prążki), z wyglądu bardzo podobny do osy. Choć 

wyglądem przypomina osę, nie ma żądła i jest nieszkodliwy. 

Podobieństwo do "żądłówek" służy ochronie przed wrogami. Zjawisko 

to nazywa się – "mimikra". Owad ten odgrywa ważną rolę w zapylaniu 

kwiatów. Larwy bzyga prążkowanego są drapieżne i zaliczane są do 

jednych z najważniejszych wrogów naturalnych mszyc.  

 

 

BIEGACZ SKÓRZASTY - za dnia biegacz ukrywa się pod 

kamieniami, martwym drewnem, czy w ściółce leśnej. Na 

poszukiwanie pokarmu wychodzi nocą, jego ciemne ubarwienie 

dobrze go maskuje, może łatwo ukryć się przed potencjalnymi 

wrogami. Ale to nie jego jedyna forma obrony. W konfrontacji z 

większym drapieżnikiem biegacz zatrzymuje się i unosi swoje ciało 

na wyprostowanych nogach. Próbuje pokazać jaki jest wielki i 

groźny a przy okazji odstraszyć wroga. Jeśli to nie pomoże i zostanie schwytany, wówczas strzela w 

napastnika cuchnącą wydzieliną i to nawet na odległość 1 m! Taka substancja ma właściwości drażniące, 

strasznie cuchnie i trudno ją zmyć. Gdy to nie pomoże biegacz robi użytek ze swych ogromnych 

żuwaczek i boleśnie kąsa. To sprawia, że raczej odechciewa się zadzierać z tym chrząszczem. 

Pożywieniem biegacza skórzastego są dżdżownice, ślimaki i różne owady oraz ich larwy, w tym również 

te szkodliwe z punku widzenia człowieka.  

PASIKONIK - przeobrażenie niezupełne  



 LISZKARZ TĘCZNIK - to chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Jest jednym z najpożyteczniejszych 

owadów leśnych. Postacie dorosłe (ok. 22-31mm długości) pojawiają 

się w czerwcu i żerują w lasach iglastych do pierwszych dni sierpnia. W 

sierpniu zagrzebują się w ściółce i w niej zimują. Żyją do 4 lat. W 

czasie żerowania (ok. 50 dni) liszkarz zjada do 200 gąsienic i 

poczwarek. Larwa zaś w ciągu swego 2-3 tygodniowego rozwoju 

pożera ok. 100 gąsienic. Tęcznik liszkarz jest często wykorzystywany w 

walce biologicznej. Podlega ochronie gatunkowej.  

 

ŻUK LEŚNY - jest to pięknie metalicznie połyskujący chrząszcz o 

kolorze granatowym. Zwie się go potocznie gnojarzem, ponieważ 

często odżywia się odchodami. Je także butwiejące liście, igliwie, 

mech i korę drzew, dlatego można go śmiało uznać za leśnego 

sanitariusza. Zwyczajem żuka jest zakopywanie nadmiaru pokarmu 

w podziemnych tunelach – tworzenie zapasów dla siebie i larw. 

Takie zachowanie pozwala nie tylko utrzymać las w czystości, ale 

także poprawia jakość i strukturę gleby. Martwe cząstki bowiem ją użyźniają, a tunele spulchniają. 

 

GĄSIENICZNIK CZARNY - wady dorosłe żywią się nektarem i 

pyłkiem kwiatowym, larwy są parazytoidami larw innych owadów. 

Samice gąsieniczników mają pokładełko, przy pomocy którego 

umieszczają jaja wewnątrz ciał ofiar. Gatunki wyposażone w krótkie 

pokładełko składają jaja w larwach żerujących na roślinach, natomiast 

samice gąsieniczników wyposażone w długie pokładełko potrafią 

zaatakować także larwy żerujące pod korą w drewnie. 

 

PRZEKRASEK  MRÓWECZKA - to drapieżny chrząszcz odżywiający 

się kornikami oraz ich larwami. Korniki wydzielając feromony do 

przywabiania samic, mimowolnie przyciągają do siebie także swoich 

wrogów, czyli przekraski. Jeden dorosły przekrasek, zjada dziennie około 

pięciu dorosłych korników. Bez ostrzeżenia atakuje kornika, po czym 

chwyta go odnóżami, odwraca spodem ciała do góry i wgryza mu się 

silnymi żuwaczkami, między głowę i tułów, albo tułów i odwłok, czyli w 

najbardziej wrażliwe miejsca. Przekraski wykorzystują zjawisko mimikry czyli podszywają się pod 

groźniejsze od siebie owady. Ich ubarwienie – białe, faliste paski sugerują podobieństwo do 

żronkowatych, których samice wyposażone są w żądło.  

 

DYLĄŻ GARBARZ - to chrząszcz z rodziny kózkowatych. Żyje się w zmurszałych pniakach i 

korzeniach, a także w podziemnej części zagrzybionych słupów.  

Opisany dokładniej w części pt. „ Martwe drzewa w lesie”. 

http://portalwiedzy.onet.pl/14917,,,,chrzaszcze,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/3113,,,,biegaczowate,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/32031,,,,imago,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/14917,,,,chrzaszcze,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/80839,,,,kozkowate,haslo.html


 

MRÓWKA RUDNICA - to przedstawiciel rodziny mrówkowatych, 

liczny i typowy w naszym kraju. Mimo to nie jest go łatwo odróżnić 

od innych mrówek leśnych. Wygląd ma typowej mrówki. 

Charakterystyczna dla tego gatunku jest pionowa łuska, znajdująca 

się między odwłokiem a tułowiem. To jedna z naszych większych 

mrówek. Brązowo-czarne są górna część głowy, fragment tułowia, 

odwłok i odnóża, reszta jest ruda (stąd nazwa). Zwykle w ciągu roku 

możemy obserwować robotnice pozbawione skrzydeł. Rudnice nie posiadają żądeł, ale posiadają 

gruczoły jadowe. Mrówki te budują niekiedy ogromne kopce zwykle z igieł świerkowych, sięgające nawet 

jednego metra wysokości. Nad ziemię wystaje około połowy gniazda. Owady te tworzą czasem ogromne 

grupy społeczne. W jednym mrowisku może się znajdować jedna lub nawet kilka tysięcy królowych oraz 

ponad milion robotnic. Robotnice dbają o właściwą temperaturę jaj. Gdy jest ciepło jaja są przenoszone 

w górę mrowiska, gdy przychodzi chłód, jaja przenoszone są niżej. Rudnica odżywia się bezkręgowcami, 

spadzią mszyc. Larwy karmione są pokarmem pochodzenia zwierzęcego. 

Okres godowy przypada na czerwiec-wrzesień. W tym czasie przy mrowiskach można zaobserwować 

uskrzydlone królowe oraz samce również ze skrzydłami. Odbywa się lot godowy. Wkrótce po kopulacji 

wszystkie samce umierają. Zapłodnione królowe nie zakładają własnych gniazd, tylko wykorzystują 

gniazda pokrewnego gatunku - pierwomrówki łagodnej. Królowa tego gniazda zostaje zabita przez 

najeźdźczynię, a robotnice zaczynają pielęgnować jaja rudnicy. Po pewnym czasie pierwotni gospodarze 

gniazda wymierają. 

 

TRZMIEL ZIEMNY  - Trzmiele pełnią bardzo ważną rolę w 

przyrodzie. Dzięki nim zapylane są kwiaty, również te 

niedostępne dla pszczół. Ich długi ryjek pozwala na dotarcie do 

pyłku i nektaru ukrytego w głębi kwiatostanu. Do gęsto 

porastających ich ciało włosków przyczepia się pyłek, który jest 

przenoszony na inne kwiaty. Tam z kolei przyczepia się do 

słupków - organów żeńskich roślin. 

 

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA  - Podstawowym pokarmem dorosłych biedronek i ich larw są 

mszyce. W stadium larwalnym zjada ponad 600 mszyc. Jest to 

okres 20 do 30 dni. Dorosły osobnik dziennie zjada 30- 60 mszyc. 

Te małe drapieżniki nie gardzą też miodówkami, mączlikami, 

czerwcami, roślinożernymi roztoczami, drobnymi larwami 

muchówek i chrząszczy, a nawet młodymi gąsienicami oraz innymi 

owadami - szkodnikami, np. stonką ziemniaczaną. Te pożyteczne 

owady są niezastąpionymi sprzymierzeńcami ogrodnika, a mimo to 

ich larwy  i poczwarki często bywają niszczone przez ludzi.  

 



PSZCZOŁA MIODNA – to bardzo pożyteczny owad. 

Pszczoły żyją w społeczności, która składa się z królowej, 

robotnic i trutni. Zbierając nektar zapylają rośliny. Produkują 

miód, który posiada duże walory smakowe i lecznicze. Oprócz 

miodu pszczoły produkują kit pszczeli (propolis). Ma on 

zastosowanie w lecznictwie. Ma działanie odczulające i 

przeciwbólowe. Pyłek pszczeli korzystnie wpływa na trawienie. 

Mleczko, którym karmione są larwy, spożywane przez człowieka pobudza apetyt, usuwa zmęczenie. 

Produkowany przez pszczoły wosk wykorzystuje się do wyrobu świec.  

 

Pszczele ciekawostki ! 

 Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje około dwudziestu tysięcy pszczół choć zdarza 

się, że nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i tysiące robotnic. 

 Robotnice to samice, ale nie rozmnażają się. Królowa zapewnia potomstwo. Trutnie, to osobniki 

płci męskiej, nie posiadają żądeł. 

 Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańców i wydawania dźwięków. 

 Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-435 ruchów skrzydłami na sekundę, czyli 11 400 razy na 

minutę. 

 Przeciętny zasięg lotu pszczół wynosi 3 km, a maksymalny może wynieść 10 km i więcej. 

 Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kg miodu. 

 Podczas jednego "kursu" po nektar pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów. 

 Pszczoła to jedyny owad, którego wytwarzaną dla siebie żywność jada człowiek. 

 Miód to: 80% naturalnych cukrów, 18% wody, 2% składników mineralnych, witamin, protein i 

pyłku. 

 Obecnie pszczoły w atmosferze są najczulszym wskaźnikiem stopnia środowiska naturalnego 

(podobnie jak raki w wodzie). 

 Przeciętna szybkość pszczoły to tylko 24 kilometry na godzinę. 

 Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego. 

 Królowe pszczoły mogą żyć do 5 lat, składają około 3 000 jaj dziennie; Robotnice żyją od 4 do 24 

tygodni, pszczoły z końca sierpnia do 6 miesięcy – niektórzy mierzą ilością przelatanych 

kilometrów; w tym wypadku 850 km jest limitem; Trutnie żyją 4-5 tygodni. 

 Rodzina pszczela składa się w 2/3 z pszczół ulowych (młodych) i w 1/3 z pszczół lotnych. 

 Pszczoła posiada "zegar czasowy", który mówi jej o jakiej porze dana roślina "mioduje". 

 

 

 „Gdy wyginą pszczoły ludzkość czekają jeszcze tylko 4 lata życia” 

 Albert Einstein 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzewo żyjąca wyspa 

Kiedy obserwujemy wspaniałe zróżnicowanie wszelkich form życia wokół nas – nie ma 

wątpliwości, że drzewa są najbardziej rzucającymi się w oczy i najbardziej imponującymi rozmiarami 

przedstawicielami wszystkich lądowych organizmów. Są także najdłużej żyjącymi lądowymi istotami. 

Niektóre z najstarszych dębów w Polsce osiągają wiek przekraczający 600 lat. Najstarsze odnotowane 

żyjące drzewo- gatunek sosny znalezionej na stokach gór w Kalifornii dożywa sędziwego wieku 4700 lat! 

Wszystko to sprawia, że drzewa są najpotężniejszymi i najdłużej trwającymi elementami różnorodności 

biologicznej na lądzie. Z lotu ptaka każde pojedyncze drzewo wygląda w krajobrazie  jak zielona wyspa 

na białej przestrzeni starej mapy. Co za pokusa dla organizmów zamieszkujących zatłoczone ekosystemy 

by skolonizować taką obiecującą  wyspę! Jak  kawałek stałego lądu dla rozbitka z wraku statku taka 

rajska wyspa oferuje moc naturalnych dóbr: przestrzeń do życia i odpoczynku, pokarm i wodę, cień i 

podporę. Promienie słońca przefiltrowane przez gąszcz liści w migocących plamach i cieniach  

Przystanek nr 14  

Światowid  pn.: Drzewa leśne 

Na tym przystanku następuje podsumowanie wiadomości o drzewach leśnych, należy dopasować do siebie ilustracje, które 

znajdują się na obracanych prostopadłościanach w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy np.: pokrój drzewa – liść 

(igła) – owoce (nasiona) – kora . W ten sposób zostają utrwalone najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku.  

Do wykorzystania: zabawa- Duch lasu ,  Paleta barwa lasu , gra edukacyjna - Leśne powiązania. 



zapewniają świetny kamuflaż chroniąc przed okiem drapieżnika. Aż trudno zgadnąć ile większych i 

mniejszych zwierząt, a także roślin i grzybów pojawia się tu by różne części i usługi drzewa wykorzystać 

w ciągu całego życia lub choćby tylko przelotnie, w czasie chwilowego odpoczynku. Konkurują pomiędzy 

sobą o miejsce i pokarm, zjadają liście lub nasiona, polują na inne tu żyjące organizmy, wiją gniazda i 

składają jajeczka, wydłubują dziuple lub chronią się pod korą czy w norkach między korzeniami. Pień 

drzewa może stać się dzikim ogrodem spowitym mchami, porostami i pędami bluszczu. 

Opadłe liście i ułamane gałęzie butwieją i próchnieją ofiarując kryjówki i pokarm dla całej armii 

grzybów, bakterii, stonóg, wijów i dżdżownic oraz wielu innych stworzeń, które mogą żyć tylko w takim 

środowisku. Kiedy drzewo zostanie wycięte albo padnie wtedy gleba i ściółka pod nim wysycha, 

przegrzewa się. Powstaje wtedy zupełnie inne środowisko, odpowiednie dla innych gatunków grzybów 

czy bakterii, które nie mogły się utrzymać w cieniu i wilgoci pod koroną drzewa. 

Często, zwłaszcza w tropikalnym lesie, gdzie korony drzew są wyjątkowo duże i gęste pewne 

gatunki (np. maleńkie żabki) występują tylko na jednym,  jedynym drzewie, jeden osobnik – jedna 

„zielona wyspa”, stanowi dla całego gatunku  tych maleńkich płazów wyłączne środowisko życia! 

Naukowcy w Anglii stwierdzili także, że na pojedynczych, samotnie rosnących prastarych dębach, przez 

setki lat izolacji wyodrębniły się specyficzne tylko dla nich gatunki mszyc! Proszę pomyśleć, co oznacza 

dla nich wycięcie takiego drzewa! Wraz z drzewem giną lub zostają "bezdomni" jego mieszkańcy. 

Pamiętajmy!  Zniszczenie, wycięcie czy choroba nawet jednego drzewa to zarazem 

zagrożenie, a często „wyrok śmierci” dla wielu innych gatunków . 

 
 

 
 
 

Na zakończenie zajęć terenowych zapraszamy do zrobienia 

pamiątkowego zdjęcia przy foto tablicy. 
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