
Leśny notatnik

BOTANIKA W LESIE
I NIECO EKOLOGII
Notatnik należy do

WITAJ W LESIE!
Botanika i ekologia to dziedziny (działy) biologii. 
Wraz z innymi dyscyplinami naukowymi tworzą 
podstawę wiedzy leśnej.

Połącz w parę nazwę danej dziedziny 
z opisem jej badań.

Dzisiaj poznawaliśmy las
z leśniczką/leśnikiem

z Nadleśnictwa

imię leśniczki/leśnika

Porównaj wybrane cechy gatunków drzew: dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej,
opisując je w odpowiednich miejscach. Wykorzystaj informacje uzyskane podczas zajęć.
Warto skorzystać z publikacji dostępnych na stronie www.lasy.gov.pl, np. Czas drewna.

Miejsce na pieczątkę

Przez chwilę obserwuj las, w którym jesteś. 
Rośliny tworzą w nim wyraźną, warstwową 
(piętrową) strukturę. W odpowiednie miejsca  
wpisz nazwy warstw (pięter) lasu.

Wykonaj opisane zadania i określ, które z nich
są przedmiotem badań botaników i ekologów,
a które leśników. 

Dowiedz się, jakie gatunki krzewów rosną
w lesie, w którym odbywają się dzisiejsze 
zajęcia, a następnie wykonaj zadania. 

DĄB SZYPUŁKOWY SOSNA ZWYCZAJNACECHY

LIŚCIE

KWIATY

NASIONA

SPOSÓB ROZSIEWANIA

KORA

DREWNO

ZASTOSOWANIE DREWNA

UDZIAŁ W POWIERZCHNI
LEŚNEJ POLSKI

BOTANIKAEKOLOGIA

Dowiedz się więcej o naukach leśnych i leśnictwie:

• www.encyklopedialesna.pl
• www.lasy.gov.pl 

nauka zajmująca się
roślinami

WARSTWY LASU
1. Za pomocą przewodnika lub klucza
 do rozpoznawania roślin zapisz nazwę
 wybranej rośliny zielnej runa leśnego. 

Wybrana przeze mnie roślina zielna to:

2.  Na dnie lasu wyznacz kwadrat o boku 1 m. 
3.  W narysowanym obok kwadracie
 (jest on obrazem w skali 1:50)   
 zaznacz kropkami położenie   
 osobników wybranej rośliny.   
 Podkreśl właściwe określenie
 jej struktury przestrzennej.

 Rozmieszczenie:
 losowe, skupiskowe, równomierne

4. Na podstawie powyższych informacji oblicz   
 liczebność i zagęszczenie wybranej rośliny. 

1. Zapisz nazwy leśnych krzewów ukrytych
 w ciągu liter. Rozpoznasz je, odczytując
 co drugą literę. 

2. Pogrubione litery tworzą nazwę warstwy
 lasu, w której te krzewy
 rosną. Zapisz tę nazwę.

Krzewy:

Warstwa lasu:

3. Porozmawiaj z leśnikiem/leśniczką o czynnikach,
 które wpływają na rozwój krzewów w danym lesie.
 Zapisz cztery z nich.
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nauka o zależnościach
między organizmami
a ich środowiskiem 
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miniklucz  do  rozpoznawania  gatunków  drzew
STARTLiście mają

kształt igieł
Liście nie mają
kształtu igieł

Liście są złożone

Liście
całobrzegieLiście nie są

całobrzegie

Liście nie są
złożone

Liście nie są
5-klapowe

Liście zatokowato
powcinane

Klapy ostro
zakończone

Klapy nie są
ostro zakończone Liście skośnie

sercowate

Liście nie są
zatokowato
powcinane

Liście
3–5-klapowe

Zatoki nie są głębokie
i ostro wykrojone

Zatoki dość głęboko
i ostro wykrojone

Igły wyrastają
tylko pojedynczo

Igły wyrastają
nie tylko pojedynczo

Igły są
kanciaste

Igły nie są
kanciaste

Wierzchołki igieł
wcięte z dwoma

ząbkami

Wierzchołki igieł
nie są wcięte

Igły nie wyrastają
parami

Igły wyrastają
parami

Igły długości
3–5 (7) cm

Igły dłuższe
niż 8 cm

świerk pospolity

modrzew europejski

sosna zwyczajna

sosna czarna
(gatunek obcy)

lipa drobnolistna

klon jawor

jesion wyniosły

topola biała

robinia akacjowa
(gatunek obcy)

dąb czerwony
(gatunek obcy)

dąb szypułkowy

jodła pospolita

daglezja zielona
(gatunek obcy)

Liście romboidalne
lub trójkątne

Liście o innym
kształcie

Szczyt liścia zaokrąglony
lub wycięty

Liście o innym
kształcie

Inny szczyt
liścia

Brzeg podwójnie
piłkowany

Brzeg falisty lub słabo
ząbkowanyŻołędzie bez

szypułki

Żołędzie
z szypułką

grab pospolity buk pospolity

olsza czarna

brzoza brodawkowata,
brzoza omszona

dąb bezszypułkowy

Opracowano na podstawie: Kalendarz z lasu 2012–2013, CILP, 2012.


