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WYPOSAŻENIE ODKRYWCY 
Zamaluj kółka przy tych przedmiotach, które przygotowałeś z myślą o wycieczce. 

❍ plecak   ❍ lornetka 

❍ sztywna podkładka   ❍ ołówek 

❍ gumka ❍ kredki 

❍ nożyczki ❍ chusteczki 

❍ lupa ❍ notatnik 

❍ pinceta ❍ pudełko do obserwacji 

❍ kompas ❍ mapa 

❍ aparat fotograficzny ❍ środek na komary i kleszcze 

❍ okrycie głowy ❍ torebka na odpadki 

❍ apteczka ❍ sznurek 

❍ linijka ❍ centymetr krawiecki 

Baw się 

Wykreśl wszystkie słowa LAS i odczytaj hasło. 

MALASŁYLASODLASKRLASYWCLASALASPRLASZYLASROLASDYLAS 

Hasło: ……………………………………………………………………………………………………… 

NOTATNIK
Z PODRÓŻY 

Ania Kowalska

Witamy Cię w fascynującym świecie przyrody! 

Ważną częścią tego świata są lasy. 

Czy wiesz, że zajmują prawie trzecią część powierzchni Polski? 

Poznaj nasze lasy, zaplanuj wycieczkę. 

ODWIEDZAJ Z NAMI

Prowadź NOTATNIK Z PODRÓŻY. Będzie Twoją własną książką.  
Złóż równo kartki i po lewej stronie zrób dziurkaczem otwory.  
Następnie przeciągnij przez nie wstążkę i zawiąż ją. 

Pierwszym krokiem będzie okładka. Zaprojektuj ją! Pamiętaj o tytule oraz swoim imieniu i nazwisku. 

➤  Każdą notatkę zaczynaj od zapisania DATY i MIEJSCA wizyty! 

➤ Notuj swoje wrażenia i fascynacje! 

➤ Rysuj to, co zwraca Twoją uwagę i Cię zachwyca!

➤ Wklejaj zdjęcia, bilety oraz inne pamiątki! 

Ucz się 
Czytając przewodnik, napotkasz nowe terminy. Są one w prosty sposób wyjaśnione. 

Obserwuj 
Uważne obserwowanie otoczenia to sztuka. Zostań mistrzem!

Badaj 
Las jest doskonałym miejscem do prowadzenia badań. W przewodniku znajdziesz także 
takie wyzwania.

Baw się 
Baw się dobrze, wykonując zaproponowane zadania! 
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DRZEWA DZIUPLASTE      
Dziuple i spróchniałe pnie są źródłem pożywienia i schronie-
niem dla wielu organizmów. Prawie 40% ptaków leśnych zakłada 
gniazda w dziuplach starych i martwych drzew. 

DLA ROŚLIN       
Leżące drzewa są doskonałym miejscem do kiełkowania nasion. 
Wyrastające tam rośliny mają odpowiednią wilgotność oraz ilość 
substancji odżywczych. Dlatego są to miejsca preferowane przez 
około 100 gatunków roślin naczyniowych, a także około 100 ga-
tunków mszaków i wątrobowców. 

Świat żywych organizmów dzieli się na 5 królestw: ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY,  
PROTISTY i BAKTERIE. 

Bakterii nie zaobserwujesz gołym okiem, są zbyt małe. Możesz jednak zobaczyć skutek 
ich działania – rozkładające się drewno. 

Zbadaj leżącą kłodę lub pniak po ściętym drzewie. Zaobserwuj żyjące tu organizmy 
i naszkicuj po jednym przedstawicielu czterech królestw. Może uda Ci się ustalić ich 
nazwy? 

ROŚLINA

………………………………………………………………

(nazwa)

ZWIERZĘ 

………………………………………………………………

(nazwa)

GRZYB 

………………………………………………………………

(nazwa)

PROTIST 

………………………………………………………………

(nazwa)

RDLP Wrocław  
Nadleśnictwo Legnica 

Położenie: 
Leśnictwo Górzyca 
59-311 Chróstnik 
Na zachód od miejscowości Chróstnik 

CHRÓSTNIK 1

MARTWE DREWNO

Stojące lub leżące obumarłe drzewa, a także suche gałęzie, pniaki czy pozostałości pozrębowe są 
ważnym elementem leśnych ekosystemów. Pozostawianie ich w lesie jest celowym działaniem 
leśników, a nie przejawem zaniedbań. Można to zaobserwować, wędrując ścieżką „Chróstnik”.

ŚCIEŻKA CHRÓSTNIK    
Ścieżka „Chróstnik” ma prawie 2 km długości. 
Podczas wędrówki zapoznaj się z treścią tablicy 
edukacyjnej „Martwe drzewa”. Dowiesz się, jak 
ważną rolę odgrywa martwe drewno. Ono nadal 
żyje – tętni życiem zasiedlających je organizmów. 
Rozkładane przez bakterie i grzyby uwalnia subs- 
tancje odżywcze. 

ZAKAMARKI  I  KRYJÓWKI     
W rozkładającym się drewnie jest dużo zakamarków i kryjówek dających schronienie przed drapieżnikami. 
Wiele zwierząt zimuje, zagrzebując się pod leżącą kłodą, wchodząc pod korę, wciskając się w próchno. 

POŻYWIENIE     
Martwe drewno jest po-
żywieniem dla wielu ga-
tunków. Wśród nich są 
takie, które żywią się za-
mierającą miazgą. Niektó-
re gatunki wykorzystują 
drewno, a inne próchno. 

Fot. Arch. Nadl. Legnica

Fot. Paweł Fabijański

Fot. Sławomir Wąsik Fot. Łukasz Gwiździel
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BRAK  BARIER     
Instalacja jest obiektem przyjaznym dla osób niewi-
domych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Cała trasa  została tak zaprojektowana i wykonana, aby 
nie było barier dla osób niepełnosprawnych. 

Z  JAKICH  MATERIAŁÓW  BOBRY  BUDUJĄ  TAMY?

Działalność inżynieryjna bobrów powoduje powstawanie naturalnych rozlewisk.  
Dla przyrody jest to bardzo korzystne – wpływa na zwiększenie różnorodności siedlisk, 
czego konsekwencją jest większe bogactwo gatunków. 

Ł

Ś

Ł

Ż
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 INSTALACJA EDUKACYJNA  
„RZEKA” 

Instalacja edukacyjna „Rzeka” to przestrzenny model koryta rzeki zbudowany z naturalnych 
materiałów: ziemi, kamieni, drewna. Umożliwia zabawę, której celem jest pokazanie znaczenia 
wody w przyrodzie. 

RDLP Poznań
Nadleśnictwo Jarocin 

Położenie: 
Ośrodek Edukacji Leśnej 
„Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie 
ul. Szkolna 29 
62-322 Orzechowo 

CZESZEWO 2

ZABAWIE TOWARZYSZĄ:    
● wrażenia akustyczne: plusk, szum, kapanie wody, zgiełk aglomeracji miejskiej; 

● wrażenia wizualne: światło, ruchome elementy instalacji, płynące strugi wody, wyrastające rośliny; 

● wrażenia dotykowe: elementy konstrukcji. 

ZABAWA I NAUKA    
Uczestnicy zajęć wykonują czynności, których efekty są 
podobne do tych będących dziełem rzeki i jej mieszkań-
ców. Podczas zabawy: 

● napełniają wiaderka wodą z różnych źródeł; 

● wylewają wodę do rynny uruchamiającej nurt rzeki; 

● budują tamę bobrową; 

● inscenizują podmywanie brzegu i powódź; 

● oczyszczają rzekę ze śmieci i skażeń.

Gdy jest zbyt niski poziom wody, poniżej żeremi bobry budują tamy. Chcą w ten sposób zalać wejścia do 
swoich nor. 

Fo
t. A

rch
. C

EL
 w

 Cz
es

ze
wi

e (
3)

Ry
s. Ł

uk
as

z W
ier

zb
ick

i (6
)



10 11

 
(Data wizyty)

Zaobserwuj 4 rzadkie rośliny rosnące  
w rezerwacie „Wielki Las” i pokoloruj rysunki. 

Buławnik mieczolistny jest byliną, jego kwiaty są zapylane przez pszczoły. Może rosnąć 
w skupieniach liczących kilkadziesiąt roślin. 

Gnieźnik leśny jest byliną. Jego kwiaty są zapylane przez muchówki, dużą rolę odgrywa 
też samozapylenie. Ten storczyk jest pasożytem, substancje odżywcze konieczne do wzro-

stu czerpie z grzybów. 

Kłokoczka południowa to krzew lub niskie drzewo. Kwiaty zapylane są przez pszczoły i trzmiele. 
Ciężkie nasiona, które są rozsiewane na niewielkie odległości, kiełkują bardzo powoli. 

Obrazki alpejskie to bylina z pionowym bulwiastym kłączem. Kwiaty są zapylane głównie przez mu-
chy, które zwabione zapachem padliny, wpadają w pułapkę zsuwając się po gładkiej pochwie na dno 
z nektarem. Po zapyleniu pochwa więdnie i uwalnia owady. 

Buławnik mieczolistny Gnieźnik leśny 

Kłokoczka południowa Obrazki alpejskie 

WIELKI LAS 

Rezerwat „Wielki Las” powstał, by chronić dobrze zachowane zbiorowiska leśne typowe dla  
piętra pogórza, m.in. fragment żyznej buczyny karpackiej porastającej wyższe partie Pogórza 
Dynowskiego, której częścią jest ok. 100-letni starodrzew bukowy. W rezerwacie można obser-
wować m.in. dziuplaste drzewa, bagienko śródleśne, łąkę, miejsce dokarmiania zwierzyny. 

RDLP Krosno 
Nadleśnictwo Strzyżów 

Położenie: 
38-120 Czudec 
Aby dojechać do rezerwatu, w miejscowości Czudec,  
w odległości ok. 1 km od rynku, należy skręcić w prawo 
(przed przystankiem autobusowym) 

CZUDEC 3

LEŚNA  ŚCIEŻKA  DYDAKTYCZNA  
PRZY  REZERWACIE  „WIELKI LAS”
Ścieżka rozpoczyna się i kończy na polu biwakowym, 
gdzie można odpocząć i rozpalić ognisko. Jej długość 
wynosi ok. 2 km; na przejście całej trasy trzeba poświę-
cić 2–3 godziny.

BUCZYNA  KARPACKA 
Wędrując ścieżką, można obserwować buczynę kar-
packą. Pozyskiwane tu nasiona są bardzo cenne; ich 
część jest przechowywana w Leśnym Banku Genów  
Kostrzyca. Z pozostałych powstają sadzonki, które póź-
niej są sadzone na uprawach leśnych.

ZWIERZĘTA  REZERWATU  
W rezerwacie występuje wiele ptaków, np.: dzięcioł czarny, lelek kozodój, puszczyk uralski, kobuz, trzmielo-
jad, pójdźka, sowa uszata, czy bocian czarny (na zdjęciu). Z innych gatunków zwierząt można tu zaobserwo-
wać m.in. salamandrę plamistą i ginącego przedstawiciela owadów – kozioroga bukowca.
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Podczas pobytu w Leśnym Ogrodzie Botanicznym zaobserwuj  
niektóre rośliny zagrożone w regionie gdańskim. Zamaluj okienko  
przy roślinie, którą udało Ci się odnaleźć. 

Wykreśl nazwy rodzajowe (pierwsze człony nazw) drzew i krzewów  
i odgadnij hasło z ramki. Jest to nazwa gatunku, który jako pierwszy  
został poddany w Polsce ochronie gatunkowej. 

   Jarząb brekinia     Kalina koralowa     Klon polny  

   Kruszyna pospolita     Porzeczka czarna     Wiąz szypułkowy  

P O R Z E C Z K A

C K R U S Z Y N A

K L O N I W I Ą Z

S J A R Z Ą B P O

K A L I N A S P O

L I T Y

HASŁO:

LEŚNY OGRÓD BOTANICZNY 

Jest to jeden z najmłodszych ogrodów botanicznych w Polsce, założony i prowadzony przez 
Nadleśnictwo Gdańsk. Oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników. Daje 
też możliwość samodzielnego ich zorganizowania np. przez nauczycieli. 

RDLP Gdańsk
Nadleśnictwo Gdańsk

Położenie: 
Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” 
ul. Marszewska 5 
81-081 Gdynia 

GDYNIA4

KOLEKCJE  DRZEW,  
KRZEWÓW  I  ROŚLIN  
ZIELNYCH 
Celem ogrodu jest m.in. groma-
dzenie, utrzymywanie i prowa-
dzenie dokumentacji dotyczącej 
rosnących tam roślin z różnych 
stref klimatycznych. Obiekt spe-
cjalizuje się w kolekcjonowaniu 
roślin strefy umiarkowanej i bore-
alnej, w szczególności gatunków 
rodzimych dla terenu Pomorza 
Gdańskiego. Rośliny są w czytel-
ny sposób oznaczone i opisane.

NAUKA  I  ZABAWA 
W Leśnym Ogrodzie Botanicznym prowadzona jest edu-
kacja i popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony przyrody. 
Znajdują się tu całoroczny budynek edukacyjny oraz plac 
dydaktyczny z tablicami i tzw. „klasą pod chmurką”.

Gatunki rodzime to takie, 
które występują naturalnie 
w danym miejscu od co 
najmniej kilku tysięcy lat. 
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W Polsce odradza się 
populacja wilków. Myśliwi 
twierdzą, że jest ich u nas 
1,5 tys., a ekolodzy –  

że 600 osobników. Ile jest  
ich w rzeczywistości?  

Prawda zwykle leży pośrodku. 

Zaobserwuj tropy zostawione 
przez zwierzęta. Zaznacz je, 
zamalowując  „okienko” i opisz 
miejsce obserwacji. A może 

zauważysz  jeszcze inny trop? 
Naszkicuj go i nazwij zwierzę,  

które go zostawiło. 

   Trop sarny 

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………    Trop jelenia 

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………

   Trop dzika 

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………    Trop lisa 

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………

   Trop wilka 

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………    Trop wiewiórki

Miejsce obserwacji

……………………………

……………………………

……………………………

Trop ……………………… 

Miejsce obserwacji

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ŚCIEŻKA „TROPEM WILKA”

Odwiedzających ścieżkę prowadzą namalowane na drzewach czerwone tropy wilka. Na tra-
sie jest 14 przystanków edukacyjnych związanych tematycznie z gospodarką leśną, zwierzę-
tami występującymi na terenie nadleśnictwa i rosnącymi tu roślinami. Ścieżka ma długość  
ok. 8 km, czas przejścia ocenia się na ok. 4 godz.

RDLP Białymstok 
Nadleśnictwo Głęboki Bród 

Położenie: 
Nadleśnictwo Głęboki Bród 
Głęboki Bród 4
16-506 Giby

GŁĘBOKI  BRÓD 5

Tropy są to odbicia kończyn zwierząt 
na ziemi lub śniegu. Umiejętność  
ich szukania i obserwowania 
pomaga w rozpoznaniu gatunków 
zwierząt, które je zostawiły. 

TROPIĄC WILKA 
Wilki lubią chodzić po śladach po-
przednika, wracać po swoich wła-
snych, kluczyć i gubić tropy. Dlatego 
nawet najbardziej doświadczeni bada-
cze tego gatunku mogą mieć kłopot  
z oszacowaniem ich liczebności. 

DODATKOWE ATRAKCJE  
Wycieczkę po ścieżce urozmaicają pomosty wi-
dokowe: nad jeziorkiem Chylinki oraz nad Czarną  
Hańczą. W leśnej 
wiacie z komin-
kiem z powodze-
niem można urzą-
dzić piknik, nawet 
przy deszczowej 
pogodzie. Fo
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BUDYNEK  DYBUL  
PEŁNIŁ  KIEDYŚ   
FUNKCJĘ  STAJNI   
I OBORY 
Teraz prezentowana jest tu 
wystawa „Ochrona lasu” po-
kazująca działania mające 
na celu ochronę lasu przed 
zagrożeniami naturalnymi  
i cywilizacyjnymi. 

ZIELONE  SZKOŁY
W Ośrodku Kultury Leśnej organizowa-
ne są zajęcia edukacyjne, m.in. zielone 
szkoły. Ich uczestnicy są kwaterowani 
w obiekcie o nazwie: 

1 2 3 4 5

OFICYNA  TO  DAWNY  
OBIEKT  MIESZKALNY
W Oficynie znajdują się dwie stałe 
ekspozycje: „Kulturotwórcza rola 
lasu” i „Dzieje leśnictwa w Polsce”,  
a także urządzane są wystawy  
czasowe. 

Podpisz rysunki zwierząt i dowiedz się co to za obiekt.  
Nazwę utworzą litery oznaczone kolejnymi cyframi.

Zaobserwuj te zwierzęta podczas pobytu  
w Ośrodku Kultury Leśnej. 

2 4 5

3

  
1

OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ 

Ośrodek Kultury Leśnej (OKL) położony jest na terenie dziewiętnastowiecznej posiadłości Jana 
hr. Działyńskiego i jego małżonki księżnej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. W parku znajdu-
ją się zabytkowe obiekty: „Kasa” – siedziba administracji OKL oraz budynki podworskie, które  
stanowią kompleks wystawienniczo-edukacyjny. 

RDLP Poznań 
Nadleśnictwo Taczanów

Położenie: 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 
ul. Działyńskich 2 
63-322 Gołuchów

GOŁUCHÓW 6

POKAZOWA  ZAGRODA  ZWIERZĄT  
W kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum znaj-
duje się Pokazowa Zagroda Zwierząt. Żyją tu żubry, koniki pol-
skie, daniele i dziki. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania. 

POWOZOWNIA  BYŁA  KIEDYŚ  STAJNIĄ  DLA  KONI
Teraz znajduje się tu stała wystawa „Spotkanie z lasem”.  
Prezentowane są na niej m.in. gatunki drzew leśnych oraz 
zestawy pokazujące: 
kwiaty, liście, pędy, na-
siona, owoce, szyszki, 
siewki, korę oraz próbki 
drewna. 

OWCZARNIA  BYŁA  KIEDYŚ  UŻYTKOWANA   
DO  CELÓW  GOSPODARSKICH 
Obecnie jest tu stała wystawa „Technika leśna”. Zgroma-
dzono na niej różne maszyny i urządzenia, np. służące 
kiedyś do wytwarzania węgla drzewnego i smoły. 

Fot. Danuta Piotrowska (Arch. OKL w Gołuchowie)

Fot. Joanna Zalejska-Niczyporuk (Arch. OKL w Gołuchowie, 5)

Fot. Rafał Sorek (Arch. OKL w Gołuchowie, 3)

Fot. Karolina Ziółkowska (Arch. OKL w Gołuchowie)
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LEŚNA  ŚCIEŻKA  EDUKACYJNA  
„LUBIATOWSKIE  UROCZYSKA”  
Jezioro Solecko jest połączone z jezio-
rem Lubiatówko. Wzdłuż ich brzegów 
biegnie ścieżka edukacyjna. Długość 
szlaku wynosi 6,5 km; przejście zajmuje 
3-5 godzin. Ścieżka prowadzi przez naj-
ciekawsze i najpiękniejsze miejsca rezer-
watu przyrody ,,Lubiatowskie Uroczyska”. 

ZWRÓĆ  UWAGĘ  NA  WYSPY 
Wyspy porośnięte są starodrzewem sos- 
nowym z bogatym podszytem. Rośnie 
tam także kilka ponad 300-letnich dę-
bów. Gniazdują tu ptaki wodne, m.in. 
czaple, łabędzie i kormorany. Trudno jest 
przeoczyć Wyspę Kormoranów – tam, 
gdzie gniazdują ptaki, drzewa pokryte 
ich odchodami są białe i z czasem za-
mierają. 

KOLONIA  
Kormorany gniazdują w koloniach, któ-
re liczą nawet kilka tysięcy par. Często 
tworzą je wspólnie z czaplą siwą. Na jed-
nym drzewie może być nawet 70 gniazd! 
Zakładają je także na krzewach, skałach,  
w trzcinach i na ziemi.

NA  POLOWANIU  
Kormorany nurkują niezbyt głęboko. Chwytają głównie niewielkie ryby. Przed nurkowaniem zanurzają gło-
wę w wodzie, wypatrując zdobyczy. Hakowato zakończony dziób pozwala im przytrzymać śliską zdobycz. 

Wędrując ścieżką „Lubiatowskie Uroczyska” zapoznaj 
się z treścią tablic edukacyjnych. Poznasz, nie tylko 
walory przyrodnicze rezerwatu, lecz także, wpływ 
człowieka, w tym pracy leśnika, na wygląd  

i funkcjonowanie tego miejsca. 

Zaobserwuj kormorany, ich upierzenie jest czarne z purpurowo-zielonkawym  
metalicznym połyskiem. Mają długi ogon i skrzydła oraz długą i grubą szyję.  
Policzki i gardło są białe, a nogi czarne z palcami spiętymi błoną.  
Dziób kormoranów zakończony jest haczykowato, u nasady żółty. 

Dlaczego kormoran rozpostarł skrzydła? 

U
E

S

S
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Z

Y

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI  
BIOLOGICZNEJ 

Ochrona szczególnie cennych przyrodniczo miejsc wymaga czasem ograniczenia ruchu  
turystycznego. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu atrakcyjności terenów położonych w ich są-
siedztwie. Przykładem takiego postępowania może być turystyczne zagospodarowanie terenu 
wokół Leśnej Wiaty Edukacyjnej nad jeziorem Solecko.

 
(Data wizyty)

RDLP Szczecin 
Nadleśnictwo Karwin 

Położenie: 
Gościm
Jezioro Solecko 
66-530 Drezdenko 

GOŚCIM 7

WYPOCZYNEK   
NAD  JEZIOREM 
Zagospodarowanie terenu 
w otoczeniu Leśnej Wiaty 
Edukacyjnej zwiększyło jego 
atrakcyjność. Znajdują się tu: 
parking, plac zabaw, ścieżka 
zdrowia, pomost, ciąg komu-
nikacyjny wykonany z drew-
na, miejsce na ognisko oraz 
tablice edukacyjne. 

Fot. Marcin Tomczak (Arch. Nadl. Karwin)
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(Data wizyty)

Historia powstania wodospadów sięga trzeciorzędu. To wtedy nastąpiło wydźwignięcie 
wyżynnego obszaru Roztocza, przy jednoczesnym obniżeniu Kotliny Sandomierskiej. 
Na granicy obu krain powstała linia spękań tektonicznych w postaci skalnych uskoków. 
To są właśnie dzisiejsze szumy. 

Występujące w dolinach roztoczańskich rzek małe wodospady nazywane są lokalnie 
szumami, sopotami, porohami i ... Rozwiąż krzyżówkę i poznaj jeszcze jedną ich nazwę. 
Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy roślin i zwierząt żyjących nad Tanwią. 

Podczas wędrówki ścieżką „Nad Tanwią” zaobserwuj  
przedstawione w ramkach rośliny i zwierzęta.

Bez koralowy Widłak jałowcowaty   Porzeczka alpejska   

Zimorodek  Bocian czarny  Pliszka górska  Czapla biała  

ROZWIĄZANIE:SZUMY 

Pod taką nazwą kryją się najpiękniejsze roztoczańskie wodospady. Można je oglądać podczas 
wędrówki jedną ze ścieżek edukacyjnych wytyczonych przez miejscowe nadleśnictwo po obu 
stronach rzeki Tanew i przechodzących przez rezerwat krajobrazowy Roztocza –  „Nad Tanwią”.

RDLP Lublin
Nadleśnictwo Józefów 

Położenie: 
22-672 Susiec 
Parking leśny przy drodze Susiec–Cieszanów, 
na początku miejscowości Huta Szumy,  
tuż przed mostem na rzece Tanew 
(jadąc z Suśca w kierunku Cieszanowa) 

HUTA  SZUMY 8

ŚCIEŻKA  „NAD  TANWIĄ”  
Trasa oznakowana jest na drze-
wach białymi kwadratami z czer-
wonym paskiem po przekątnej. 
Rozpoczyna się na parkingu leś- 
nym. Znajdują się tu drewniane 
stoły, ławy, kosze na śmieci, sani-
tariaty i tablice informacyjne. Dłu-
gość ścieżki wynosi ok. 3 km. Prze-
mierzając ją, należy uważać, żeby 
nie ześlizgnąć się do wody. 

WODOSPADY
Słynne „szumy” znajdują się w po-
bliżu przystanku nr 7, chociaż sły-
chać je już wcześniej. Przystanek 
jest na terenie rezerwatu „Nad Tan-
wią”, którego największą osobliwo-
ścią są 24 progi skalne w korycie 
rzeki, tworzące niezwykle malow-
nicze wodospady. 

REZERWAT  „NAD  TANWIĄ” 
Przyroda rezerwatu jest niezwykła. 
Stwierdzono tu m.in. ok. 40 ze-
społów roślinnych. W rezerwacie  
występują chronione rośliny (np. 
widłak jałowcowaty) i zwierzęta 
(np. bocian czarny). 

Fot. Remigiusz Gmyz

Fot. Remigiusz Gmyz
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(Data wizyty)

AKCJA  EDUKACYJNA
Lasy Nadleśnictwa Lubsko zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego,  
co oznacza, że charakteryzują się dużą palnością. Corocznie leśnicy prowadzą  

związaną z tym akcję edukacyjną. Rozwiąż rebus i poznaj jej nazwę. 

LEKCJE  Z  LEŚNIKIEM 
Każdej wiosny w szkołach leżących na terenie 
Nadleśnictwa Lubsko odbywają się lekcje pro-
wadzone przez leśników. Mają na celu uświa-
domienie znaczenia lasu dla środowiska przy-
rodniczego i życia człowieka oraz szkód, jakie 
niesie pożar lasu. Dla dzieci i młodzieży orga-
nizowany jest także konkurs plastyczny, które-
go ideą jest zwrócenie uwagi na szkodliwość 
wiosennego wypalania traw i nieużytków. Na 
szczęście, dzięki ochronie przeciwpożarowej 
lasu, takie sytuacje jak na rysunku prawie się 
nie zdarzają. Jeśli wybucha pożar, najczęściej 
jest gaszony w zarodku.

sar = wios bez e

Podczas pobytu w Ośrodku, zapytaj pracujących tu leśników co jest powodem tak 
dużego zagrożenia lasów Nadleśnictwa Lubsko pożarami. Opisz to w kilku zdaniach: 

OŚRODEK EDUKACJI  
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

Ośrodek służy edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa. Jest to także miejsce chętnie odwie-
dzane przez turystów. Miejscowi leśnicy kładą szczególny nacisk na sprawy związane z ochro-
ną przeciwpożarową.

RDLP Zielona Góra
Nadleśnictwo Lubsko

Położenie: 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
Jeziory Wysokie 22 
68-343 Brody 

JEZIORY  WYSOKIE 9

WIEŻA  OBSERWACYJNO-WIDOKOWA   
Na terenie ośrodka znajduje się murowana wieża  
o wysokości 41 m. Z tarasu widokowego można po-
dziwiać krajobraz – wierzchołki drzew, jeziora i stawy, 
a także pobliskie miejscowości. Wieża jest elemen-
tem systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nad-
leśnictwa Lubsko. 

Z  RÓŻNYCH  STRON  ŚWIATA    
Na terenie ośrodka założono ogród dendrologiczny 
(ok. 2 ha). Głównym celem było zgromadzenie jak 
największej liczby różnych gatunków sosen. Rosną 
tu również inne ciekawe gatunki drzew i krzewów  
z różnych stron świata, np. mamutowiec olbrzymi,  
tulipanowiec, kasztan jadalny (na zdjęciu). 

ŚCIEŻKA  EDUKACYJNA  „NA  WĄWOZACH” 
Ścieżka wiedzie przez piękny o każdej porze roku las mieszany. Wytyczono trzy trasy różniące się długością 
i stopniem trudności. Teren wyróżnia się ciekawą rzeźbą – głębokimi wąwozami i wzgórzami mierzącymi 
nawet 30 m nad poziom urokliwego Jeziora Brodzkiego. Podczas wędrówki można poznać m.in. działania 
leśników zmierzające do ochrony lasów przed pożarami.

EKSPOZYCJE 
Sale wystawowe znajdują się w drewnianej  
leśniczówce z 1926 r. 

Wchodząc na wieżę  
obserwacyjno-widokową, 
policz schody. 
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Rys. Łukasz Wierzbicki (2)

Fot. Paweł Mrowiński (Arch. Nadl. Lubsko, 2)
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Zbadaj daglezję zieloną 

JAK  ZMIERZYĆ 
WYSOKOŚĆ  DRZEWA?
Jedna osoba staje przy  
drzewie (musi znać swój 

wzrost). Druga ustawia się  
w takiej odległości, aby widzieć 

podstawę drzewa i jego czubek, a także 
osobę przy drzewie. Bierze ołówek  
i trzyma go w wyciągniętej ręce.  
Zamykając jedno oko, zaznacza na ołówku 
wysokość osoby stojącej przy drzewie  
i odkłada tę wysokość na pniu. 

Obliczenia: 
Wysokość drzewa = ilość odłożeń ×  
wzrost osoby stojącej przy drzewie 

GATUNKI  OZDOBNE
W arboretum można podziwiać także gatunki, które zostały tu posadzone ze względów estetycznych,  
np. kasztan jadalny, buk strzępolistny, tulipanowiec amerykański, orzesznik pięciolistkowy. 

ROŚLINA

Naszkicuj sylwetkę daglezji Wysokość drzewa 

……………………… cm 

Obwód pnia  

……………………… cm 

Zapach igły po roztarciu   

………………………………………………

Wygląd liści (igła czy płaska blaszka) 

………………………………………………

Szkic gałązki z liśćmi Szkic szyszki 

ARBORETUM 

Arboretum powstało w drugiej połowie XIX w. 
Próbowano wówczas wprowadzać do praktyki 
leśnej obce gatunki drzew. Szczególne nadzie-
je wiązano z daglezją zieloną. Prócz niej rośnie 
tu dużo innych gatunków z Ameryki Północnej. 
W Arboretum prowadzone są badania nad ich 
aklimatyzacją, rozwojem i możliwościami pro-
dukcyjnymi. Jest to także obiekt edukacyjny. 

RDLP Szczecinek 
Nadleśnictwo Karnieszewice 

Położenie: 
76-004 Sianów
Za miejscowością Sianów należy skręcić z drogi 
krajowej nr 6 Koszalin–Gdańsk do wsi Karniesze-
wice; 1 km za wsią znajduje się arboretum 

KARNIESZEWICE 10

Arboretum to ogród dendrologicz-
ny, dendrarium (łac. arbor,  
arboris – drzewo), miejsce,  
w którym kolekcjonuje się drzewa 

i krzewy oraz zwykle prowadzi się 
nad nimi badania. 

DAGLEZJA  ZIELONA
Gatunek ten został odkryty w Ameryce Północnej przez szkockiego botanika 
Davida Douglasa, który w 1827 roku sprowadził go do Anglii i upowszechnił  
w tamtejszych parkach. Daglezja w swojej ojczyźnie dorasta do 100 m wysoko-
ści i cechuje się szybkim przyrostem na grubość. 

GATUNKI  OBCEGO   
POCHODZENIA 
To takie gatunki, które zostały sprowa-
dzone do Polski z odległych terenów 
ich naturalnego występowania. W arbo-
retum, oprócz daglezji zielonej, można 
obserwować m.in. choinę kanadyjską, 
żywotnik olbrzymi, cyprysik groszkowy, 
cyprysik Lawsona, jodłę kaukaską, dąb 
błotny, dąb czerwony (na rysunku). 
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Rys. Robert Dzwonkowski (5)

Fot. Tadeusz Lewandowski (Arch. Nadl. Karnieszewice)
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Dotrzyj do skarbu ukrytego  
w skrzynce zlokalizowanej 
przy siedzibie Nadleśnictwa 
Katowice. 

SKARB 
Zgodnie ze zwyczajem, znalazca skrzynki powinien wpisać się do 

dziennika, który zwykle jest w niej schowany. Można też wymienić 
znaleziony w skrzynce przedmiot lub dołożyć własny (zazwyczaj 
są to drobne zabawki, maskotki). Po powrocie z każdej wyprawy 
powinno się opisać poszukiwania w serwisie, w którym skrzynka 
była zarejestrowana, nawet jeśli nie udało jej się znaleźć.

https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=23138 

 
(Data wizyty)

GEOCACHING 

W najciekawszych miejscach Nadleśnictwa Katowice zostało ukrytych kilkanaście skrzynek 
służących do zabawy w geocaching. Jedną z nich jest skrzynka multicache przy siedzibie tej 
jednostki Lasów Państwowych. 

RDLP Katowice 
Nadleśnictwo Katowice 

Położenie: 
Nadleśnictwo Katowice 
ul. Kijowska 37b 
40-754 Katowice 

KATOWICE 11

Geocaching to gra terenowa 
polegająca na poszukiwa-
niu skarbów ukrytych przez 
innych uczestników. Skarbami 

są skrzynki – wodoszczelne 
pojemniki, zawierające drobne 

przedmioty oraz dziennik. 

Dojście do skarbu wymaga zaliczenia etapów  
pośrednich. Pokonanie tej drogi wiąże się  
z poszukiwaniem pojemników ze wskazówkami  
lub wykonywaniem wirtualnych zadań.  
Żeby dotrzeć do etapu finałowego, konieczne  
są informacje przynajmniej z jednego etapu  
pośredniego. 

SKRZYNKA  PRZY  SIEDZIBIE  NADLEŚNICTWA  KATOWICE  
Pierwsza wskazówka, jak ją odszukać, znajduje się na początku trasy, a dodatkowe informacje 

– w jej połowie. Warto się przyjrzeć stojącym w tych miejscach tablicom edukacyjnym. Skarb 
znajduje się w promieniu 5 m od ostatniej tablicy. Nie należy kopać; nie ma także potrzeby 
przedzierania się przez krzewy. Natomiast aby dotrzeć do wskazanego miejsca, niezbędny  
jest kompas. Można tam dojechać rowerem. Skarb został ukryty w specjalnie do tego przygo-
towanej kryjówce.

Poszukiwanie skrzynki jest przyjemne, bezpieczne i można to robić bez obaw z dziećmi poniżej 
6 roku życia. 

PRZYGODA  W  MIEŚCIE  
Kompleks leśny wokół siedzi-
by Nadleśnictwa Katowice to 
ciekawe miejsce na spacer  
i przeżycie przygody. Dodat-

kowo można tu zaobserwować 
sukcesję naturalną na zarastającym 

zbiorniku wodnym oraz ślady bytowania dzików,  
a także zapoznać się z licznymi tablicami eduka-
cyjnymi. Atrakcją jest także małe arboretum z ga-
tunkami drzew i krzewów z różnych stron świata.  
A wszystko to w mieście!
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Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło – nzawę gatunku drzewa, z którego Wit Stwosz 
wykonał figury do ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie. Wpisuj tylko pierwsze 
człony nazw (rodzaj). 

   Modrzew europejski    Olsza czarna     Sosna zwyczajna  

NAJWIĘKSZE  ARCYDZIEŁO  
POLSKIEGO  SNYCERSTWA
Ołtarz Mariacki ma 11 m szerokości i 13 m wysokości. Naj-
większe figury osiągają wysokość 2,80 m. Te znajdujące się 
w środkowej części ołtarza, a jest ich ok. 200, wyrzeźbione 
są z potężnych pni ………. . Całą konstrukcję wykonano  
z drewna dębowego, natomiast tło jest modrzewiowe. 

HASŁO:

LEŚNE ABC 

Drzewa rosnące razem w zbiorowisku na określonym obszarze tworzą drzewostany. W Polsce  
dotyczy to 38 gatunków – 31 liściastych i 7 iglastych. Poznaj kilkanaście z nich na ścieżce  
dendrologicznej „Leśne ABC”. 

RDLP Radom 
Nadleśnictwo Kielce  

Położenie: 
ul. Hubalczyków 15 
25-668 Kielce 

KIELCE 12

Dendrologia to nauka  
zajmująca się badaniem  
drzew i krzewów. 

ŚCIEŻKA  DENDROLOGICZNA 
Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Kielce rozpoczyna się ścieżka dendrologiczna „Leśne ABC”. Podczas  
wędrówki poznaj jak najwięcej gatunków drzew. Zaznacz te, które udało Ci się zaobserwować. 

   Brzoza brodawkowata    Buk zwyczajny    Dąb szypułkowy     Grab pospolity

   Jesion wyniosły    Klon jawor     Klon zwyczajny     Lipa drobnolistna 
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14 PUSZCZA  KOZIENICKA W rezerwacie odnotowano ok. 200 gatunków roślin. 
Poznaj cztery z nich. Może uda Ci się je zaobserwować 
podczas spaceru? Podpisz rośliny. 

1. Wawrzynek wilczełyko
1

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2. Skrzyp olbrzymi 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3. Widłak jałowcowaty

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4. Lilia złotogłów 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

KRÓL
Król, który gasił pragnienie, pijąc wodę ze źró-
dła, dowodził zwycięskimi wojskami polsko-
-litewskimi w bitwie z Krzyżakami pod Grun-
waldem (15 lipca 1410 r.). Czy wiesz, kto to był? 
Odpowiedź została zaszyfrowana. Aby złamać 
szyfr, wykonaj działania matematyczne i wpisz 
odpowiednie litery z podpisów powyżej.

9 – 8 = … 4 × 4 = … 60 – 5 = … 6 × 6 = … 40 – 9 = … 60 : 3 = … 10 + 6 = … 11 × 5 = … 3 – 2 = …

10 × 4 = … 50 + 5 = … 62 – 1 = … 22 : 2 = … 4 × 2 = … 32 : 2 = … 48 : 3 = … 40 + 6 = …
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RDLP Radom 
Nadleśnictwo Kozienice 

13 KOZIENICE 
Położenie: 
Królewskie Źródła znajdują się w pobliżu 
Kozienic (ok. 10 km, dojazd drogą na Radom  
i skręt w lesie przed Augustowem) 

REZERWAT  PRZYRODY  
„ŹRÓDŁO  KRÓLEWSKIE”    
Rezerwat obejmuje kilka źródeł przy roz-
lewisku rzeki Zagożdżonki. Jeszcze do 
niedawna przy głównym źródle widocz-
ne było obmurowanie z kamienia, które 
zgodnie z legendą przetrwało z czasów, 
kiedy to pewien król (kto to był, dowiesz 
się, wykonując zadanie) zaspokajał tu 
swoje pragnienie. Obecnie zostało zastą-
pione murkiem z piaskowca. 

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA 
W pobliżu rezerwatu przebiega ścieżka „Kró-
lewskie Źródła”. Jej długość wynosi ok. 3 km,  
a przejście zajmuje 2-3 godziny. Można nią 
dojść do źródeł. 

POMOSTY 
Znajdują się nad czterema większymi źródła-
mi, przy rozlewiskach Zagożdżonki (z wido-
kiem na bieg rzeki oraz roślinność bagienną). 
Największy – widokowy, jest skierowany na 
rozlewiska rzeki. 

PUSZCZA KOZIENICKA 

Puszcza Kozienicka to kompleks leśny położony w środkowej Polsce, pomiędzy Radomiem  
a Wisłą. Jest częścią pradawnej Puszczy Radomskiej. Zajmuje powierzchnię ok. 30 000 ha.  
Znajduje się tu wiele rezerwatów, m.in. „Źródło Królewskie”. 

Rys. Łukasz Wierzbicki
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Podczas spaceru ścieżką „Opowieści bielika” zbieraj leśne skarby (szyszki, korę,  
drewno, gałązki, nasiona, owoce). Możesz do tego wykorzystać np. płócienną torbę. 
Podczas odpoczynku zaproś do wspólnej zabawy towarzyszy wędrówki. Poproś ich  
o zamknięcie oczu, a następnie dotknięcie, rozpoznanie i nazwanie przedmiotów,  

które wkładasz im do rąk. 

LEKCJA  PRZYRODY  W  LESIE    
Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież z oko-
licznych szkół. Wędrując ścieżką „Opowieści bielika”, dowiadują 
się m.in., jakie zwierzęta, rośliny i grzyby występują w lasach. 

DODATKOWE  ATRAKCJE
W wielu miejscach na ścieżce znajdują się elementy interak-
tywne. Uczestnicy zajęć mogą samodzielnie nimi sterować. Są 
tu także powiększone modele zwierząt i grzybów. 

OCZEKIWANY  MOMENT
Atrakcją i wyczekiwanym przez wielu momentem jest pie- 
czenie kiełbasek przy ognisku oraz gry i zabawy ruchowe.

LAS DLA  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nadleśnictwo Bełchatów oferuje obiekty przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami 
– dla niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Są to Izba 
Edukacji Ekologicznej oraz ścieżka edukacyjna „Opowieści bielika”. 

RDLP Łódź 
Nadleśnictwo Bełchatów 

Położenie: 
Kurnos II 212 
97-415 Kluki
(około 7 km od Bełchatowa) 

KURNOS  II 14

Osoby niewidome  
i niedowidzące czytają inaczej 
niż osoby zdrowe – palcami. 
Posługują się alfabetem Braille’a. 

Zwróć uwagę na opisy wykona-
ne alfabetem dla niewidomych. 
Podstawą, z której wyprowadza 
się cały system Braille’a, jest 

sześciopunkt nazywany znakiem 
tworzącym. System składa się ze 

znaków będących kombinacją sześciu 
wypukłych punktów ułożonych w dwóch 
kolumnach, po trzy punkty w każdej. Lewa 
kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 
1, 2, 3, zaś prawą stanowią punkty: 4, 5, 6.  
Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie  
punktów daje możliwość zapisu  
sześćdziesięciu trzech znaków. 

„OPOWIEŚCI  BIELIKA”  
Ścieżka jest dostępna dla osób niewidomych i poru-
szających się na wózkach inwalidzkich. Zastosowane 
rozwiązania pozwalają na „oglądanie” przyrody pal-
cami i odczytywanie informacji w alfabecie Braille’a. 

IZBA  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ   
W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się 
Izba Edukacji Ekologicznej. Ona też jest przystoso-
wana do prowadzenia zajęć z osobami niepełno-
sprawnymi.
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Pokonaj trasę ścieżki edukacyjnej 
„Lipka–Nad Stołunią”.
Podczas wędrówki zaobserwuj 
ślady pozostawione przez bobry. 
Zaznacz w ramce, co udało Ci się 

zobaczyć. 

TRZY  KILOMETRY KWADRATOWE  PIĘKNYCH  KRAJOBRAZÓW 
Trasa wiedzie wokół siedziby Nadleśnictwa Lipka. Przepływają tędy rzeczki Stołunia i Smolnica, które natu-
ralnie i pięknie meandrują. Częste są tu rozlewiska i zabagnienia powstałe na skutek działalności bobrów. 
Niektóre tamy bobrowe są naprawdę imponującej wielkości. 

   Trop     Wejście do nory   

   Tama      Ogryzione pędy   

   Odchody     Ślady zębów  

RDLP Piła 
Nadleśnictwo Lipka 

Położenie: 
Mały Buczek 38 
77-420 Lipka 

ORIENTEERING 

Lasy Nadleśnictwa Lipka zostały udostępnione miłośnikom biegów na orientację. Przygotowa-
no specjalistyczne mapy oraz umieszczono w terenie stałe punkty, tzw. Zielone Punkty Kon-
trolne. Jedna z dwóch tras znajduje się przy siedzibie nadleśnictwa. Jest to ścieżka edukacyjna 
„Lipka – Nad Stołunią”.

LIPKA 15

START!
Miejsce startu znajduje się przy parkingu, naprzeciwko 
siedziby Nadleśnictwa Lipka, 2 km od centrum miejsco-
wości Lipka (dojazd z drogi Lipka – Sępólno Krajeńskie).

ZIELONY  PUNKT  KONTROLNY 
Podczas biegu na orientację trzeba jak naj-
szybciej przebyć trasę wyznaczoną punktami 
kontrolnymi. Należy je zaliczyć w odpowied-
niej kolejności. Swoją obecność w tych miej-
scach potwierdza się na karcie startowej.

Zielony Punkt Kontrolny jest  
oryginalną polską koncepcją  
opisującą zasady tworzenia  
powierzchni z siecią stałych 

punktów kontrolnych (znanych 
na świecie pod nazwą Permanent 

Orienteering Courses ) do uprawiania 
orienteeringu, czyli biegu na orientację. 

MAPA,  KARTA  STARTOWA  I  KOMPAS
Uczestnicy biegów na orientację mogą posługiwać się mapą i kompasem. Mapę oraz 
kartę startową można pobrać ze skrzyneczek znajdujących się w miejscu startu lub ze 
strony internetowej Nadleśnictwa Lipka: 

http://www.lipka.pila.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny/-/asset_publisher/1M8a/ 
content/trasa-w-lipce#.WNfXBrgwL61 

RÓŻNE  ODCIENIE  ZIELENI
Mapy do orienteeringu są odmienne od map wykorzystywanych podczas leśnych wędrówek. Podstawowa 
różnica polega na tym, że na tych pierwszych lasy oznaczone są różnymi odcieniami zieleni. Im ciemniejszy 
kolor, tym las jest bardziej gęsty, a co za tym idzie – trudniej się w nim poruszać. Uczestnik biegu sam decy-
duje, czy przedziera się przez gęstwinę, czy nadkłada drogi i obchodzi trudny odcinek.
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ŻYWY  BANK  GENÓW   
Budynki Leśnego Banku Genów Kostrzyca otacza 
arboretum – ogród, w którym rosną najcenniejsze 
gatunki roślin chronionych i ozdobnych. Jest ono 
udostępnione zwiedzającym. Można tu podzi-
wiać piękno i różnorodność roślin. 

Odnowienie lasu to wprowadzenie młodego pokolenia drzew na miejsce, gdzie rósł on 
wcześniej, nim został wycięty lub zniszczony np. przez klęski żywiołowe, owady, grzyby. 
Czasami las odnawia się sam z nasion opadłych na ziemię. Pochodzą one z drzew,  
które zostały celowo pozostawione przez leśników lub ocalały po katastrofie (pożar, 

huragan). 

Z jakich drzew pochodzą gałązki? 
Podpisz je.

Znajdź te drzewa 
podczas zwiedzania 
arboretum. 
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LEŚNY BANK GENÓW  
KOSTRZYCA 

Są tu gromadzone i chronione nasiona drzew i krzewów leśnych oraz zagrożonych wymarciem 
roślin zielnych. To najcenniejsze zasoby genowe lasów naszego kraju. 

Dyrekcja Generalna  
Lasów Państwowych

Położenie: 
Miłków 300
58-535 Miłków 

MIŁKÓW 16

Geny to zawarte w nasionach 
informacje o tym, jakimi cechami 
będą się charakteryzować rośliny, 
które z nich wyrosną. 

NOWOCZESNE   
TECHNOLOGIE  
Nasiona przygotowuje się do 
długotrwałego przechowywania. 
Najpierw są wydobywane z szy-
szek lub owocni; następnie czysz-
czone i suszone. Do tego służy 
nowoczesna linia technologiczna. 
W proces ten jest także zaangażo-
wane laboratorium – Stacja Oce-
ny Nasion. 

SPECJALISTYCZNE   
CHŁODNIE 
Nasiona są przechowywane w nis- 
kich temperaturach: od minus 10oC 
w komorach chłodniczych do mi-
nus 196oC w zbiornikach krioge-
nicznych.

NA  RATUNEK!  
Nasiona, przechowywane w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, 
są zabezpieczeniem na wypadek różnego rodzaju zagrożeń  
i klęsk. Zgromadzone zasoby posłużyły już m.in. do odnowień 
w Górach Izerskich, których drzewostany zostały poważnie 
uszkodzone. 
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KOLEKCJE   
DRZEW  LEŚNYCH    
W części leśnej arboretum zgromadzono kolekcje 
drzew. Do najciekawszych należą kolekcje róż-
nych gatunków jodeł, sosen, świerków, klonów, 
jarzębów i jabłoni. 
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Zaobserwuj kurhany w Mogilicy, które zostały udostępnione turystom  
przez archeologów. Było to możliwe dzięki zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi.

Rozwiąż rebus i poznaj inną nazwę kurhanu. 

Kurhan to inaczej:  ………………………………… . 

rawa ż  k

ech ż  br
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KURHANY 

Lasy skrywają wiele tajemnic. Przykładem są kurhany – cmentarzyska ludów kultury łużyckiej. 
Te znajdujące się przy miejscowości Mogilica można zwiedzać w porozumieniu i pod opieką 
pracowników Nadleśnictwa Choszczno. 

RDLP Szczecin 
Nadleśnictwo Choszczno 

Położenie: 
Mogilica 
73-115 Dolice 
W miejscowości Mogilica, na wysokości  
przystanku, należy skręcić w prawo  
w kierunku lasu. 

MOGILICA 17

TRASA  DOJAZDU
Dojazd do kurhanów jest oznakowany strzał-
kami i znakami malowanymi na drzewach,  
w postaci czarnych trójkątów na białym tle.

Kultura łużycka występowała  
w latach 1700–400 p.n.e.,  
głównie na ziemiach polskich  
oraz przyległych do nich obszarach 
należących do innych państw.  

Na cmentarzyskach nie tylko grzebano 
zmarłych. Było to także miejsce kultu. 

ZRÓŻNICOWANIE  POCHÓWKU 
To, czy ktoś został pochowany w rozległym 
kurhanie, czy też urna z prochami spoczęła 
tylko pod płaskimi kamieniami, było prawdo-
podobnie spowodowane różnicami w statu-
sie społecznym ówczesnych mieszkańców. 

KURHANY  
Owalne kurhany składają się z kamiennego wału o średnicy sięgającej nawet 20 m. W specjalnym zagłębie-
niu, pośrodku kręgu, znajdowała się komora grzebalna utworzona z płaskich kamieni, które były obłożone 
drobniejszymi. W komorze umieszczano urnę i czasami niewielkie przedmioty osobiste osoby pogrzebanej. 
Następnie okładano ją kamieniami, tworząc wysoki kopiec. Całość była okrywana dodatkowo ziemią. 
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Położenie: 
Ośrodek Hodowli Zwierzyny
87-325 Mszano

RDLP Toruniu 
Nadleśnictwo Brodnica  

ZAJĄC  SZARAK 
Zające żyją pojedynczo, z wyjątkiem okresu godów, 
a te zajmują dużą część roku. W rezultacie jedna  
samica w tym czasie może wydać na świat nawet do 
20 młodych.

KUROPATWY  
Kuropatwy, z wyjątkiem okresu lęgów, żyją gromad-
nie – stadko tworzy jedna rodzina. Zwykle prowadzi 
je stara kura, a nad bezpieczeństwem czuwa kogut. 
To jego głowę widać, gdy stado żeruje lub przywiera 
do ziemi w razie niebezpieczeństwa. Czasami późną 
jesienią 2–3 rodziny łączą się w większe stado. 

Patrząc na rysunki przedstawiające zająca i kuropatwę,  
spróbuj samodzielnie narysować te zwierzęta.

    

ŚLADAMI  
ZAJĄCA I KUROPATWY

W sąsiedztwie siedziby Ośrodka Hodowli Zwierzyny znajdują się woliery adaptacyjne dla drob-
nych zwierząt oraz powierzchnia edukacyjna. Obiekty te są związane z realizacją programu 
odbudowy rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy. 

MSZANO18

ŚLADAMI  ZAJĄCA  I  KUROPATWY
Powierzchnia edukacyjna „Śladami zająca i ku-
ropatwy” została stworzona z myślą o dzieciach 
i młodzieży. Znajdują się tu tablice edukacyjne  
i podest do obserwacji kuropatw w wolierze. Jest 
także miejsce na ognisko. 

ZBYT  NISKA  LICZEBNOŚĆ  ZWIERZĄT
Przyczyną zbyt małej liczebności zająców i kuro-
patw jest zanik mozaikowatości siedlisk rolniczych 
na rzecz monokultur oraz intensywna chemizacja 
i mechanizacja rolnictwa. Duże znaczenie mają 
także choroby oraz nadmierny wzrost liczebno-
ści skrzydlatych i czworonożnych drapieżników,  
w tym szczepionych na wściekliznę lisów oraz 
zdziczałych psów i kotów.

Monokultura to uprawa  
jednego gatunku rośliny.

Woliera to ogrodzona  
szkłem lub siatką  
przestrzeń, w której  
przebywają ptaki. 
Remiza to śródpolne  

zadrzewienie z podszytem.

WOLIERY  ADAPTACYJNE
Hodowane w wolierach zwierzęta – zające i kuro-
patwy – są po jakimś czasie wypuszczane na wol-
ność, by wzmocnić istniejące populacje, których 
liczebność jest zbyt niska. Otoczenie leśniczówki to 
w większości grunty rolne; lasy stanowią 30%. Natu-
ralne remizy tworzy mozaika miedz i obrośniętych 
krzewami małych oczek wodnych. 

Fot. Borys Szpryngwald (Arch. Nadl. Brodnica)
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Żubry żyją na świecie w hodowlach zamkniętych (rezerwaty, zwierzyńce i ogrody  
zoologiczne) lub bytują jako wolno żyjące populacje. W Polsce jest 5 wolnych  
populacji. Odszyfruj legendę mapy zgodnie ze wzorem kolorów i dowiedz się,  

gdzie je można spotkać. 

1.

2.

3.

4.

5.

LEGENDA

A B C D E H I K Ł M N Ń O P R S T U W Y Z

POKAZOWA  
ZAGRODA ŻUBRÓW 

Żubr to symbol polskiej ochrony przyrody. Zwierzęta można obserwować w kilku rejonach  
Polski, m.in. w Bieszczadach. Pokazowa zagroda w Nadleśnictwie Stuposiany zajmuje  
powierzchnię leśną ok. 7 ha i jest dostępna dla turystów. 

RDLP Krosno
Nadleśnictwo Stuposiany

Położenie: 
Leśnictwo Muczne 
38-713 Lutowiska 
przy trasie Stuposiany – Muczne, około 2,5 km 
przed miejscowością Muczne 

MUCZNE 19

LINIA  GÓRSKA 
W zagrodzie przebywają żubry linii białowiesko- 
-kaukaskiej, tzw. górskiej. Pochodzą ze Szwajcarii  
i Francji. Sprowadzono je w celu zwiększenia puli 
genetycznej bieszczadzkiego stada. Planowane jest 
sprowadzenie kolejnych zwierząt z Austrii, Niemiec, 
Belgii i Szwecji.

TARASY  WIDOKOWE  
Dla zwiedzających przygotowano tarasy widokowe 
zapewniające możliwość obserwowania żubrów 
niezależnie od pogody. Znajdujące się tu tablice  
poglądowe z opisem tych ogromnych zwierząt są 
bogato ilustrowane zdjęciami. 

ZAGRODA  
Teren porośnięty jest starymi jodłami i świerkami,  
a przez środek przepływa potok Czerwony, dostar-
czający żubrom wodę. Na terenie zagrody znajduje 
się paśnik, który służy dokarmianiu zwierząt. Drzewa 
są zabezpieczone siatkami, aby żubry nie obdzierały 
ich z kory.

DROGA  PIESZA   
Z Mucznego można dojść tu pieszo ścieżką przy-
rodniczo-dydaktyczną „Krutyjówka”. Do punktów 
widokowych, z których roztacza się widok na całą 
zagrodę, wiedzie szutrowa droga. Na teren obiektu 
wchodzi się przez solidną stylową bramę zbudowa-
ną z drewnianych bali. 
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  siedziby RDLP

 granice RDLP

 główne rzeki i jeziora

 lasy

 1  wolno żyjące populacje żubrów
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TAKIE  SPOTKANIA  TO  DUŻO  EMOCJI 
Goście ośrodka poznają i obserwują zwierzęta żyją-
ce w okolicznych lasach. Dowiadują się, jak należy 
się zachowywać w przypadku bezpośrednich z nimi 
spotkań lub po znalezieniu młodego, rannego czy 
chorego zwierzaka. 

Połącz odpowiednim kolorem nazwę zwierzęcia z rysunkiem:  

 sarna,  dzik,  jeż,  myszołów,  bocian czarny,  puchacz,  wilk. 

Wilk 

Myszołów 

Bocian czarny

Jeż 

Sarna 

Puchacz 

Dzik 

OŚRODEK  
REHABILITACJI ZWIERZĄT

Trafiają tu osobniki ranne lub chore. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji ssaków, ale przyj-
muje wszystkie zwierzęta potrzebujące pomocy. 

RDLP Olsztyn 
Nadleśnictwo Olsztynek

Położenie: 
Leśniczówka Napromek 
Napromek 16 
14-123 Wygoda

NAPROMEK 20

PACJENCI  OŚRODKA 
Trafiającym do Napromka zwierzętom udzielana jest 
pomoc weterynaryjna. Po odzyskaniu zdrowia i peł-
nej samodzielności są wypuszczane do środowiska 
naturalnego. Najczęstszymi pacjentami ośrodka są 
sarny, myszołowy, bociany, sowy, dziki oraz jeże. 

JEŻ  POTURBOWANY  PRZEZ  PSY  
Jeże często trafiają do ośrodka. Padają ofiarą psów, 
wpadają pod samochody. Jednego, by zaczął przyj-
mować pokarm i szybko doszedł do siebie, wystar-
czyło napoić wodą z miodem. Po trzech dniach po-
bytu w ośrodku wrócił na wolność. 

NAPROMEK 
W ośrodku był leczony dwuletni samiec wilka. Gdy 
go znaleziono, był krańcowo wycieńczony. Zdiagno-
zowano u niego nosówkę i jedną z chorób przeno-
szonych przez kleszcze. Przed uwolnieniem drapież-
nikowi założono obrożę z systemem lokalizacji GPS  
i nadajnikiem radiowym VHF. Dzięki temu wiadomo, 
że Napromek (nadano mu imię od nazwy leśniczów-
ki) świetnie sobie radzi. 

Fot. Arch. Nadl. Olsztynek (2)
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NAUCZ SIĘ WIDZIEĆ! 
W tym niezwykłym miejscu można wiele zobaczyć i doświadczyć.  
Zaznacz  miejsca, które odwiedziłeś. Może tu jeszcze powrócisz? 

    Słoneczny  
poromierz   

    Park  
megalitów    

    Ziołowa  
tryba    

   Święty gaj   

    Retencja  
wody    

   Silvarium    

   Zwierzęta        Zegar  
analematyczny    

   Ul kłodowy        Kapliczka  
leśników   

   Ksyloteka       Ptasia chata    

    Szlak  
ekumeniczny 

    Galeria  
na skraju  
puszcz   

    Kamień  
pamięci    

    Centrum  
edukacji    

SILVARIUM 

„Nie jest to ogród zoologiczny ani botaniczny – to unikalny ogród leśny. Tu, jak w czarodziej-
skiej soczewce, koncentrują się niepowtarzalne walory podlaskich lasów. Pokazujemy przy- 
rodę, którą tak naprawdę, jeśli nauczycie się nie tylko patrzeć, ale i widzieć, zobaczycie  
nieopodal siebie w lesie, w śródpolnym zagajniku, a nawet w miejskim parku.” 

(źródło: http://www.krynki.bialystok.lasy.gov.pl/ )

RDLP Białystok 
Nadleśnictwo Krynki 

Położenie: 
Nadleśnictwo Krynki 
Poczopek 6D 
16-113 Szudziałowo

POCZOPEK21

NIEPOWTARZALNY  OGRÓD  LEŚNY 
Ogród udostępniony jest do zwiedzania przez cały rok, od  
świtu do zmierzchu. Na powierzchni około 30 hektarów,  
na którą składają się lasy, łąki i cieki wodne, zgromadzono wiele 
gatunków roślin i zwierząt, a także niezwykłe okazy przyrody 
nieożywionej Puszczy Knyszyńskiej. 
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Podczas wędrówki zaobserwuj rosiczkę okrągłolistną. 
Jest to roślina, której nie pomylisz z żadną inną. 

Rosiczka swoją owadożernością uzupełnia 
brak w podłożu pewnego pierwiastka.  
Jakiego? Jego nazwę poznasz, wpisując 
do ramki litery wyróżnione w nazwach 
roślin. W kwadracie 5 w nawias wpisz  

jego symbol chemiczny.

Podczas wędrówki zwróć uwagę na 
rośliny charakterystyczne dla torfowisk 
wysokich. Zaznacz te, które udało ci się 
zaobserwować. 

ROSICZKA  OKRĄGŁOLISTNA
Rosiczka okrągłolistna ma wysokość 6–25 cm. Jej liście są zebrane w 
przyziemną różyczkę. Są okrągławe i pokryte czerwonymi trzoneczka-
mi. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty są niepozorne, zebrane na 
szczycie łodyżki. 

ROŚLINA  OWADOŻERNA 
Rosiczka wabi swoje ofiary błyszczącymi kroplami wydzielanej przez siebie cieczy i czerwonym kolorem 
trzoneczków. Wydzielinę, która zawiera enzymy rozkładające białko, produkują gruczoły znajdujące się na 
końcach trzoneczków. Gdy owad przylepi się do liścia, trzoneczki zwierają się i następuje trawienie zdobyczy. 

1

…

2

…

3

…

4

…

5

(…)

   Przygiełka biała    Turzyca nitkowata 

   Wełnianka wąskolistna    Żurawina błotna     BagNo zwyczajne 

REZERWAT TORFOWISKOWY 

Rezerwat „Prądy” to bagna i lasy. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych  
i dydaktycznych, a także pełnionych funkcji retencyjnych, dobrze wykształconych torfowisk  
wysokich.

RDLP Katowice 
Nadleśnictwo Opole  

Położenie: 
Leśnictwo Dąbrowa 
ul. Leśna 11
49-120 Dąbrowa

PRĄDY 22

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą wyróżniamy 10 form ochrony przyrody. 
Oprócz rezerwatów są to: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,  
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa  

zwierząt, roślin i grzybów. 

SOSNOWY   
BÓR  BAGIENNY  
Podczas wędrówki zwróć uwa-
gę na sosnowy bór bagienny. 
Jest to chronione siedlisko przy-
rodnicze, dla którego charakte-
rystyczny jest pokład torfu wy-
sokiego i wysoki poziom wód 
gruntowych. 

ROŚLINY  BORU   
W warstwie drzew dominują sosna zwyczajna i brzoza omszona. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta. 
Runo jest bujne. Rosną tu m.in.: przygiełka biała, turzyca nitkowata, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna,  
bagno zwyczajne i rosiczka okrągłolistna. 

Retencja wodna to zdolność do gromadzenia wody  
i przetrzymywania jej przez dłuższy czas. 

Fot. Paweł Fabijański

Fot. Shutterstock
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DOŚWIADCZENIE 1.

SZYSZKA  CZY  MIÓD? 
W odległości około 10 cm od mrowiska połóż szysz-
kę. Obserwuj, czy mrówki się nią zainteresowały. Po 
upływie 5 minut usuń szyszkę i w to miejsce kapnij 
kilka kropli miodu. Czy w obu sytuacjach zachowa-
nie mrówek było takie samo? 

DOŚWIADCZENIE 2.

PRZYSMAKI  MRÓWEK  
W pobliżu mrowiska połóż cztery chusteczki jedno-
razowe. Jedną z nich zwilż octem, na drugiej połóż 
martwego chrząszcza, na trzeciej jakieś zioło, a na 
czwartą kapnij kroplę miodu. Opisz zachowanie 
mrówek. Na której chusteczce zgromadziło się ich 
najwięcej? 

DOŚWIADCZENIE 3.

TAJNA  BROŃ   
Pomachaj lekko chusteczką nad mrowiskiem, a na-
stępnie połóż ją na jego powierzchni. Po kilku minu-
tach podnieś ją i powąchaj. Czy zapach chusteczki 
się zmienił? Co Ci przypomina? 

DOŚWIADCZENIE 4.

KWAS  MRÓWKOWY    
Połóż na mrowisku niebieski kwiat, np. bodziszka łą-
kowego. Zaobserwuj zachowanie mrówek i zmiany 
w barwie kwiatu. 

KOMENTARZ: Dorosłe mrówki są wszystkożerne. Około 40% 
ich pożywienia stanowi pokarm zwierzęcy, głównie inne 
owady. Oprócz tego żywią się słodką wydzieliną mszyc, tzw. 
spadzią. W skład pokarmu mrówek wchodzą także soki, nektar, 
pyłek i nasiona roślin. 

KOMENTARZ: Mrówki posiadają „tajną broń”. Gdy czują się za-
grożone, wystrzeliwują z odwłoka kwas mrówkowy. To właśnie 
on zmienił zapach chusteczki. 

KOMENTARZ: To kwas mrówkowy spowodował, że na niebie-
skim kwiatku pojawiły się czerwone kropki. 

NASZ LAS 

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Nasz las” jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży i doros- 
łych. Ma dwa warianty – krótszy i dłuższy. Wędrować można samodzielnie lub z leśnikiem- 
-przewodnikiem. Początkowy fragment ścieżki ma charakter integracyjny, jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

RDLP Warszawa 
Nadleśnictwo Pułtusk 

Położenie: 
Leśnictwo Popławy 
ok. 3 km od Pułtuska 
Tocznabiel 30
07-215 Obryte

PUŁTUSK 23

MRÓWKI
Przystanek 11. ścieżki poświęcony jest m.in. 
mrówkom. Są to najbardziej rozpowszechnio-
ne owady na świecie. Ich społeczność dzieli 
się na grupy pełniące różne funkcje: 1. królo-
wa – jej jedynym zadaniem jest składanie jaj; 
2. robotnice – sprawują opiekę nad królową  
i potomstwem, bronią gniazda, rozbudowują 
je, zdobywają pokarm; 3. samce – ich jedynym 
zadaniem jest zapłodnienie samicy. 

Na obszarach leśnych wykazano  
41 gatunków mrówek spośród  
103 gatunków żyjących w Polsce. 
Niektóre z nich, drążąc komory  

w drewnie lub ogryzając rośliny,  
mogą powodować szkody. Jednak  

większość mrówek żyjących w lasach  
jest pożyteczna, przede wszystkim ze względu na  
ograniczanie liczebności owadów mogących  
wyrządzać szkody. 

3.

1.

2.

Fot. Hanna Będkowska (6)
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Może uda Ci się zaobserwować roślinę ze zdjęcia na poprzedniej stronie podczas  
pobytu w rezerwacie. Niestety, większą część roku znajduje się pod ziemią;  
jedynie w czasie kwitnienia można obserwować jej nadziemny pęd.
Jest to roślina pasożytująca na korzeniach drzew i krzewów. Substancje organiczne, 
wodę i sole mineralne pobiera za pomocą ssawek. Kwitnie od marca do maja;  
kwiaty zapylane są przez owady. Nasiona, aby wykiełkować, muszą znajdować się  
w odległości mniejszej niż 1 cm od korzeni rośliny żywicielskiej.

Przylaszczka pospolita
1 12 3 13

Pierwiosnka lekarska
4 7 6

Kopytnik pospolity
5 10

Lilia złotogłów
11 8 9

Paprotka zwyczajna
2 14

8 – 12 2 11 4 14 6 13 10 1 – – 3 7 5

U Ó Ż

REZERWAT PRZYRODY 

Rezerwat przyrody „Spała” został utworzony, by zachować fragment lasu mieszanego,  
o charakterze zbliżonym do naturalnego, położonego nad Pilicą. Celowi temu przyświecały wzglę-
dy naukowe i dydaktyczne. Rośnie tu m.in. jodła; miejsce to leży w pobliżu granicy jej zasięgu. 

RDLP Łódź 
Nadleśnictwo Spała 

Położenie: 
97-215 Spała 
Rezerwat położony jest w miejscowości Spała, 
po obu stronach rzeki Pilicy

SPAŁA24

LASY  SPALSKIE 
Część rezerwatu objęta jest ochroną 
ścisłą. Rosnące tu lasy są przykładem 
naturalnych zespołów roślinnych, któ-
re występowały w dawnej Puszczy 
Pilickiej (jest ona także nazywana La-
sami Spalskimi). 

PRZECIĘTNY  WIEK   
DRZEWOSTANU  WYNOSI   
163  LATA  
Rośnie tu wielopiętrowy drzewostan 
złożony z dębu szypułkowego, so-
sny, klonu jawora, grabu, olchy, jodły 
i świerka. W poszyciu rosną krzewy, 
m.in. kalina koralowa, kruszyna, waw-
rzynek wilczełyko. 

Drzewostan to zbiorowisko drzew  
rosnących na jakimś obszarze. 

JAK  SIĘ  NAZYWA   
TA  ROŚLINA?  
W rezerwacie jest bogate runo leśne. 
Rosną tu między innymi: kopytnik 
pospolity, lilia złotogłów, paprotka 
zwyczajna, pierwiosnka lekarska, przy-
laszczka pospolita i roślina przedsta-
wiona na zdjęciu. 

Wpisz nazwy roślin i odczytaj hasło. Jest nim nazwa rośliny, której zdjęcie znajduje się na pprzedniej stronie.

Fot. Radosław Trzciński
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Odpowiedz na pytania: 

Wiek drzewa można określić, licząc roczne słoje przyrostu w postaci koncentrycznych 
kręgów widocznych na przekroju poprzecznym (po ścięciu drzewa). Na jeden rok  
składają się słoje utworzone przez drewno wiosenne (wczesne) i drewno letnie  
(późne). 

W którym roku posadzono lipę? 

Czy lipa rosła, gdy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? 

Ile lat miała lipa, gdy urodziła się Twoja babcia? 

Ile lat miała lipa, gdy urodził się Twój dziadek?

Ile lat miała lipa, gdy urodziła się Twoja mama? 

Ile lat miała lipa, gdy urodził się Twój tata? 

Ile lat miała lipa, gdy Ty się urodziłaś/łeś? 

Ile lat miała lipa, gdy poszłaś/poszedłeś do szkoły? 

(miejsce na twoje pytanie)

POMNIK PRZYRODY 

W mieście, ale na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Szubin, rośnie pomnik  
przyrody – lipa drobnolistna Jadwiga, która w 2016 r. zajęła trzecie miejsce w 6. edycji kon-
kursu „Drzewo Roku”. Konkurs jest organizowany przez organizację ekologiczną – Klub Gaja.  
W ten sposób są promowane drzewa szczególne, przykuwające uwagę swoim wyjątkowym 
wyglądem, przyciągające swoim czarem i zadziwiające historią. 

RDLP Toruń 
Nadleśnictwo Szubin 

Położenie: 
89-200 Szubin 
Rynek 

SZUBIN 25

Pomnikami przyrody mogą być nie tylko drzewa, 
ale także krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Obiekty 
te muszą wyróżniać się wśród innych szczególną 
wartością przyrodniczą, naukową, kulturową,  

historyczną lub krajobrazową. 

WIEK  –  396  LAT 
Lipa Jadwiga upamiętnia królową Jadwigę, małżonkę Władysława  
Jagiełły. Źródła historyczne podają, że król odpoczywał w tym miejscu 
po wielkiej bitwie pod Grunwaldem (1410 r.). 

MIEJSCE  SZCZEGÓLNE 
Lipa Jadwiga jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoją patronkę.  
Inspiruje swoim pięknem artystów i jest ważna dla lokalnej społeczności. Rys. Łukasz Wierzbicki

Fot. Paweł Dobies (Arch. RDLP w Toruniu)
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4 x TAK 
Czy założyłeś kask? 

Czy masz ze sobą naładowany telefon  
i aktualną mapę, a także zapasową dętkę 
oraz zestaw podręcznych narzędzi? 

Czy spakowałeś legitymację szkolną,  
wodę i batonik energetyczny? 

Czy prognoza pogody sprzyja wyprawie?

Zaznacz na mapie przejechaną trasę. 

Nazwa trasy: …………………………………………………………………………………………………. 

Długość trasy: ………………………………………………………………………………………………. . .

Stopień trudności: ……………………………………………………………………………………………

Opisz w trzech zdaniach wrażenia z jazdy: 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 

Nadleśnictwo Świeradów jest jednym z partnerów projektu Single Track (Singltrek). Jest to sieć 
leśnych ścieżek dla rowerzystów. Są budowane i utrzymywane zgodnie ze ścisłymi zasadami  
i przy maksymalnym poszanowaniu okolicznej przyrody. 

RDLP Wrocław 
Nadleśnictwo Świeradów 

Położenie: 
Świeradów-Zdrój, przy kolei gondolowej 
ul. Źródlana 7 
59-850 Świeradów-Zdrój

ŚWIERADÓW ZDRÓJ 26

80  KILOMETRÓW  JAZDY  PEŁNEJ  FRAJDY 
Po polskiej stronie ścieżki są zlokalizowane w Świeradowie-Zdroju, w masywie Zajęcznika i wokół Czerniaws- 
kiej Kopy, natomiast po stronie czeskiej – w Nowym Mieście pod Smrkem. Ścieżki się łączą. W sumie mają 
ponad 77 km długości. 

MOSTY,  KŁADKI  I  PRZEJAZDY 
Wybudowano je w miejscach, w których przejazd 
byłby utrudniony. 

W  OBIE  STRONY  
Trasa zielona jest dwukierunkowa. Pozostałe trzy są 
jednokierunkowe, jednak są na nich miejsca, w któ-
rych można wyprzedzać wolniejszych rowerzystów. 

DLA  KAŻDEGO  COŚ  INNEGO  
Ścieżki są oznaczone różnymi kolorami, w zależności 
od stopnia trudności. Znajdzie tu coś dla siebie za-
równo początkujący rowerzysta, jak i doświadczony 
kolarz. Oznaczenia:
 czarny    trudny;
 czarny    średnio trudny;
 czarny    łatwy;
 czarny    bardzo łatwy. 

Może uda się Tobie i Twoim 
bliskim zaliczyć jedną z tras?  
Na początek proponujemy 
zieloną. 

Fot. Katarzyna Męcina (Arch. Nadl. Świeradów) Fot. Tomasz Dębiec (Arch. Nadl. Świeradów)

Rys. Łukasz Wierzbicki
Możesz wyruszyć tylko wówczas, gdy wszystkie odpowiedzi brzmią TAK!
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Duży kwadrat to 500 milionów sadzonek (100%). 
Jest on podzielony na 100 mniejszych kwadratów. Każdy z nich to 5 milionów  
sadzonek (1%). 
Już wiesz, ile sadzonek dostarczyła do nasadzeń szkółka w Świętej Lipce?  
Zamaluj odpowiednią część dużego kwadratu. 

ĆWICZENIA  I  ZABAWA 
Na terenie szkółki leśnej znajduje się ścieżka sportowa. Ustawiono tu urządzenia do ćwiczeń i zabawy. Dzięki 
temu jest to atrakcyjne miejsce na niedzielne wyprawy. Ścieżka jest także wykorzystywana podczas zajęć 
edukacyjnych.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

SZKÓŁKA LEŚNA 

Szkółka leśna to takie miejsce, gdzie wysiewane są nasiona drzew leśnych i przez 2–3 lata są 
hodowane z nich sadzonki – małe drzewka. Następnie są one wykorzystywane do odnowień 
i zalesień. Na terenie szkółki w Świętej Lipce znajduje się dodatkowo ścieżka sportowa. Jest to 
więc ciekawe miejsce i do edukacji, i do rekreacji. 

RDLP Olsztyn 
Nadleśnictwo Mrągowo 

Położenie: 
Szkółka Leśna 
Święta Lipka 1A 
11-440 Reszel 
(Jadąc w kierunku Kętrzyna, po prawej stronie)

ŚWIĘTA LIPKA 27

Odnowienie lasu to wprowadzenie młodego pokolenia drzew na miejsce, gdzie rósł on 
wcześniej, nim został wycięty lub zniszczony np. przez klęski żywiołowe, owady, grzyby. 

Zalesianie to zakładanie lasu na gruntach, na których wcześniej go nie było,  
np. nieużytkach. 

Odwiedzając szkółkę w Świętej Lipce, 
zapytaj pracujących tu leśników, jaką 
liczbę sadzonek szkółka dostarczyła 
do ostatnich nasadzeń wiosennych. 
Do nasadzeń wiosennych szkółka 

dostarczyła ……………… sadzonek 

500 MILIONÓW  DRZEW 
Tyle drzew jest sadzonych każdego roku na terenie Lasów Państwowych. 
Jest to ogromna liczba, dlatego szkółek leśnych jest w Polsce bardzo dużo. 

OCHRONA  I  PIELĘGNACJA 
Uczestnicy zajęć na terenie szkółki leśnej mają okazję poznać wykonywane tu prace. Należą do nich: gro-
dzenie, osłanianie siewów, deszczowanie, odchwaszczanie i spulchnianie, nawożenie, podcinanie korzeni, 
ochrona przed grzybami, owadami i innymi zwierzętami. 

CZAS  NA  PRACE  ODNOWIENIOWE   
I  ZALESIENIOWE 
Wczesną wiosną rośliny są wyjmowane z gleby, 
sortowane, przechowywane (dołowane) i pako-
wane. Następnie są zawożone na powierzchnie, 
na których prowadzone są prace odnowieniowe 
lub zalesieniowe. 
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RYBOŁÓW 
Rybołowy związane są z wodami. Wprawdzie gniazdują na drzewach, jednak ich rewi-
ry lęgowe muszą obfitować w ryby. W Polsce gniazduje tylko około 30 par tego ptaka. 

POLOWANIE  
Rybołów jest jedynym europejskim ptakiem drapieżnym, który chwyta ryby z lotu nurkowego. Najpierw  
krąży i zawisa nad wodą, następnie rzuca się ku zdobyczy z dużej wysokości i nurkuje za nią. Chwyciwszy 
rybę w wodzie, musi nie tylko sam poderwać się do lotu, ale także unieść ofiarę. 

Wykorzystaj lornetkę. Może uda Ci się zauważyć rybołowa. 
Możesz także obserwować te ptaki online. Transmisja odbywa się dzięki współpracy 
Lasów Państwowych i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 
http://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/rybolow 

LEŚNE STAWY 

Jest to wyjątkowe miejsce, cieszące się dużym zainteresowaniem miłośników przyrody.  
Prócz walorów przyrodniczych przyciąga także infrastrukturą turystyczną w postaci parkingu, 
kładek, wiat, palenisk i tablic edukacyjnych, o które zadbali miejscowi leśnicy.

RDLP Kraków 
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

Położenie: 
Brama ścieżki 
Wierzchosławice – Dwudniaki 

WIERZCHOSŁAWICE 28

ŚCIEŻKA  PRZY-
RODNICZOLEŚNA 
Długość ścieżki wynosi 
około 2,5 km. Wędru-
jąc spokojnym krokiem  
i zapoznając się z tre-
ścią tablic, pokonasz ją  
w około 2 godziny.

DZIUPLA  
DZIĘCIOŁA 
Na trasie wędrówki 
można zobaczyć lub 
usłyszeć kilka gatun-
ków dzięciołów: duże-
go, pstrego, zielonego, 
zielonosiwego, czar-
nego. W wiacie moż-
na zajrzeć do dziupli, 
wystarczy odsunąć ha-
czyk. 

STAWY  RYBNE 
Mijane podczas wędrówki stawy są bogate w ryby. Są tu hodowane i chronione przed kłusownikami: karp, 
tołpyga, amur, szczupak, okoń, sum. Nadleśnictwo z tego słynie. „Karp królewski z Lasów Wierzchosławickich” 
to solidna marka i zastrzeżona prawnie nazwa. 

NAJBARDZIEJ  MALOWNICZY   
ZAKĄTEK 
Staw Wróblik i okalający go drzewostan sosnowy 
tworzą niezapomniany widok. To miejsce jest kró-
lestwem kormoranów, czapli siwych i białych. Przy 
odrobinie szczęścia można dostrzec szybującego 
wysoko, patrolującego teren rybołowa. 

Fot. Arch. Nadl. Dabrowa Tarnowska (3)
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SZLAKI  TURYSTYCZNE   
W rejonie „Zimnych Dołów” przebiega zie-
lony szlak rowerowy – z Powsina przez Pia-
seczno i Żabieniec do Góry Kalwarii. Wio-
dą tu także dwa piesze szlaki PTTK: żółty 
– Szlak Południkowy przez Lasy Chojnow-
skie, prowadzący z Piaseczna do Prażmo-
wa oraz niebieski – Szlak Rezerwatów 
Przyrody, prowadzący z Zalesia Górnego 
przez Konstancin-Jeziorną do Warszawy 
(Ursynów). 

ŚCIEŻKA  DYDAKTYCZNO-TURYSTYCZNA 
Nadleśnictwo Chojnów wyznaczyło ścieżkę, która prowadzi przez teren Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego i rezerwat „Uroczysko Stephena”. Długość trasy wynosi 4,2 km, czas przejścia to około 2 godziny. 
Na ścieżce znajdują się pomniki pamięci narodowej poświęcone leśnikom poległym w czasie II wojny 
światowej.

Podczas przerwy na wypoczynek zaproponuj towarzyszom wyprawy zabawę.  
Niech każdy wymieni wyrób z drewna na kolejną literę alfabetu. 
Tak na dobry początek: A – ambona, B - … 

Las jest nie tylko źródłem drewna. Pełni też wiele innych funkcji: produkuje tlen,  
chroni przed hałasem, stabilizuje obieg wody (funkcje ekologiczne); jest miejscem edu-
kacji ekologicznej, rekreacji, pracy (funkcje społeczne); jest źródłem drewna, dziczyzny, 
owoców, choinek (funkcje produkcyjne). 

LASY W OTOCZENIU STOLICY 

„Zimne Doły” to leśny obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy przygotowany z myślą o miesz-
kańcach aglomeracji warszawskiej. Dodatkowym atutem jest otwarta przestrzeń Stawów  
Żabienieckich. 

RDLP Warszawa 
Nadleśnictwo Chojnów 

Położenie: 
Polana „Zimne Doły” 
Położona pomiędzy Żabieńcem a Zalesiem Górnym,  
4 km na południowy wschód od Piaseczna 
05-500 Piaseczno 

ZALESIE GÓRNE 29

WYPOCZYNEK NA ŁONIE NATURY  
„Zimne Doły” są wyjątkowo przyjaznym 
miejscem. Odwiedzający znajdą tam wy-
godny parking, szlaki piesze i rowerowe, 
wiaty wypoczynkowe, wieże obserwa-
cyjne, plac zabaw i miejsca na ogniska  
z przygotowanym chrustem. 

MIEJSCE  OBSERWACJI 
Polana sąsiaduje ze stawami położonymi 
między Żabieńcem, a Zalesiem Górnym. 
Krajobraz można podziwiać z zadaszonej 
platformy umieszczonej na wieży wido-
kowej. 

MAŁPI  GAJ 
Dużą atrakcją, i to nie tylko dla dzieci, jest  
Linowy Park Przygody „Małpi Gaj””. Na od-
ważnych czekają tu linowe przeprawy po-
między najwyższymi drzewami, kolejka 
tyrolska, wspinaczki i zjazdy na linach. Bez-
pieczeństwo gwarantują atestowany sprzęt 
alpinistyczny i profesjonalni instruktorzy. 

Fot. Arch. Nad. Chojnów (3)
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MAŁY ODKRYWCA PRZYRODY 
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gałęzie, rośliny, błoto, żwir, kamienie 

  Strona 13 

cis pospolity 

  Strona 17. 

obora 
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suszy je 
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szypoty 
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wiosna bez płomieni 

  Strona 29. 

lipa 

  Strona 31. 

Władysław Jagiełło 

  Strona 37. 

sosna, grab, świerk, klon, jodła, jabłoń 

  Strona 39. 

tumulus 

  Strona 43. 

1. Puszcza Białowieska, 2. Puszcza Knyszyńska, 3. Puszcza Borecka,  
4. Stado Zachodniopomorskie, 5. Bieszczady 

  Strona 53. 

łuskiewnik różowy 
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DO RODZICÓW, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW DZIECI 

W Lasach Państwowych jest wiele miejsc, które warto odwiedzić wspólnie z dziećmi. W książce  
zaprezentowano tylko dwadzieścia dziewięć. To niewiele, ale są rozmieszczone na terenie całej Polski.  
Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć coś blisko swojego miejsca zamieszkania. Jest to też ciekawa 
propozycja na wspólne wypady, weekendowe lub wakacyjne. 

Bogatszą ofertę można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym na stronie internetowej  
www.czaswlas.pl. Zaprezentowano tam prawie 3 tysiące obiektów wraz z pomysłami na wypoczynek 
i propozycjami wycieczek oraz wskazówkami, co warto zobaczyć. 

● Z koleżankami i kolegami z klasy planujesz szkolną wycieczkę? 
●  Jedziesz na wakacje i zastanawiasz się, gdzie powinny być postoje? 
● Kochasz polską przyrodę? 
● Lubisz ją obserwować? 
● Chcesz wiedzieć więcej? 
● Lubisz odkrywać i badać? 

Jeżeli chociaż raz podałeś odpowiedź TAK,  
ta książka jest dla Ciebie. 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓLNEJ PRZYGODY!!!
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