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Zobacz, jak eRyś ciekawie spędza w lesie czas. 

Pokoloruj rysunki. 

Leśny Wortal Edukacyjny „Las Rysia eRysia” – www.eRys.pl
Na wortalu znajdziecie wiadomości o lesie i jego mieszkańcach, a także informacje 
o pracy leśników i ochronie środowiska. Ponadto w serwisie dla dzieci przygotowaliśmy:
– gry, zabawy, prezentacje,
– Leśnotekę – encyklopedię multimedialną,
– blog leśniczego i blog przyrodnika „Skrzydlate myśli”,
– konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
– galerię fotografii.
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Las tworzą nie tylko drzewaTemat 1.

Rysie żyją w dużych, zwartych kompleksach leśnych, w których rosną stare 
drzewostany o gęstym podszycie.

Lasem nazywamy obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokryty 
roślinnością leśną. Dla rysia jest to jednak zbyt mały teren. Rysie 
najbardziej lubią lasy o powierzchni większej niż 35 tys. ha.

Poznajemy las
Las jest zespołem roślin, 
w którym dominują 
drzewa. To właśnie one 
stanowią ważny czynnik 
bytowania innych 
organizmów: krzewów, 
roślin zielnych, mszaków, 
paprotników, grzybów, 
protistów i bakterii. 
Wiele z nich tylko w lesie 
znajduje korzystne 
warunki, tworząc zarazem 
odpowiednie środowisko 
do życia zwierząt. 

Las wielowarstwowy

Ustawa o lasach
W ustawie o lasach zdefiniowano las w sensie prawnym. W rozumieniu 
tej ustawy las to zarówno zespół roślin z przewagą drzew, jak i grunt 
przejściowo pozbawiony roślinności leśnej, przeznaczony do produkcji 
leśnej. Lasem jest także grunt, na którym prowadzi się działalność związaną 
z gospodarką leśną. Są to np. szkółki leśne i miejsca składowania drewna. 

Szkółka leśna 
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Las tworzą nie tylko drzewa

3

Różnorodność biologiczna to pojęcie często używane i bardzo ważne. Oznacza 
ono bogactwo życia na naszej planecie. Jesteśmy zależni od otaczających nas 
zwierząt, roślin, grzybów, protistów i bakterii. 
Jedno wydarzenie może wywołać lawinę innych, np. jeśli na pewnym obszarze 
wyginą pszczoły, to wyginą również rośliny przez nie zapylane, a zwierzęta 
żywiące się tymi roślinami przeniosą się na inny obszar lub także wyginą. 
Taki ciąg zdarzeń działa jak efekt domina i może mieć katastrofalny wpływ 
na różne aspekty życia człowieka, m.in. na rolnictwo. Pamiętaj, że Ty również 
jesteś jedną z kostek domina...

Dowiedz się, czym las różni się od sadu, parku i plantacji.

Rozwiąż rebus.

Rozwiązanie: Las chroni życie.

Do lasu zabierz ramkę kwadratową 
zrobioną ze sztywnego brystolu 
(o bokach 1 m x 1 m). Przyłóż ją 
do ziemi na skraju lasu, w głębi 
lasu, na łące i na trawniku niedaleko 
domu. Policz, ile różnych roślin, 
grzybów i drobnych zwierząt 
znajduje się na takiej powierzchni. 
Czy liczba gatunków we wszystkich 
miejscach badanych przez Ciebie 
jest taka sama?
Ramę możesz pokolorować. Kładąc 
ją w różnych miejscach, stworzysz 
naturalne obrazy.
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Lasy są różneTemat 2.

Gaje, knieje 
i zagajniki
W języku polskim 
na określenie lasów stosuje 
się dużo nazw. Oto kilka 
przykładów: gaj to lasek, 
małe skupisko drzew 
i krzewów; knieja to 
wielki, stary las o kilku 
piętrach roślinności; 
zagajnik to część lasu, 
w której rosną młode 
drzewa. 

Las brzozowy to brzezina

Określenia lasów często pochodzą od nazwy dominującego drzewa: 
brzezina (od brzozy), dąbrowa (od dębu) i buczyna (od buka).

Rysie zamieszkują zwarte lasy iglaste, liściaste i mieszane rosnące zarówno 
w górach, jak i na nizinach.

P. 
Fa

bi
jań

sk
i

Bory i lasy
W lasach rosną drzewa iglaste i liściaste. Jeżeli w lesie występują 
wyłącznie drzewa liściaste, to nazywamy go liściastym, a jeśli tylko 
drzewa iglaste, to las nazywamy iglastym lub borem. Natomiast las, 
w którym rosną drzewa liściaste i iglaste, jest lasem mieszanym.

Gałązka sosny

Gałązka dębu
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Lasy są różne

W Polsce, oprócz borów, lasów liściastych 
i mieszanych, rosną również grądy, olsy i łęgi. Dowiedz 
się, czym się charakteryzują takie drzewostany.

Rośliny rozwijają się 
dzięki składnikom 
odżywczym, które 
znajdują się w glebie, 
i jednocześnie 
wzbogacają ją 
w związki organiczne 
(próchnicę). Lasy 
iglaste rosną na mało 
żyznych glebach, 
np. bielicowych. 
W ich ubogim runie 
występują m.in. 
porosty, mchy, wrzosy 
i borówki. Z kolei 

lasy mieszane i liściaste rosną na bardziej żyznych glebach, np. brunatnych 
i czarnoziemiach. W runie takich lasów występują m.in. zawilec gajowy, 
konwalia majowa i paproć orlica pospolita.

gleba bielicowa gleba brunatna czarnoziem

Przeczytaj pytania, a następnie wybierz się na 
wycieczkę do najbliższego lasu i odpowiedz na nie.
1.  Jakie gatunki drzew i roślin runa rosną w tym 

lesie? Jeśli będziesz miał wątpliwości, weź ze 
sobą gałązkę drzewa i oznacz ją za pomocą klucza 
na stronie: www.dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/
skad_ten_lisc. 

2. Czy jest to las liściasty, iglasty czy mieszany?
3. Czy rośnie on na glebie żyznej, czy na ubogiej?

Każdy liść drzewa przyporządkuj do właściwej nazwy lasu.

brzezina 

olszyna 

dąbrowa 

buczyna
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Temat 3. Elementy środowiska przyrodniczego

W każdym lesie czynniki biotyczne i abiotyczne wzajemnie się przenikają 
i oddziałują na siebie. Tworzące się zależności wiążą je w jeden system 
– ekosystem. Powstają specyficzne warunki, które decydują o możliwościach 
życia w danym lesie, np. sprzyjające rysiom.

Ludzie przekształcają środowisko przyrodnicze, tak aby mogli żyć 
wygodniej, np. budują drogi i linie kolejowe. Zdarza się, że rysie giną 
pod kołami samochodów i pociągów.

Człowiek zmienia środowisko
Człowiek przeobraża środowisko przyrodnicze, 
aby stworzyć sobie jak najlepsze warunki 
do życia. Nasze działania mogą wpływać 
na las zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 
Zdarza się, że skutki ingerencji ludzi 
w przyrodę są długotrwałe i nieodwracalne.

Środowisko 
przyrodnicze
Wszystko, co nas otacza, 
tworzy środowisko, w którym 
żyjemy. Są to elementy 
zarówno przyrodnicze, jak 
i stworzone przez ludzi. 
Środowisko przyrodnicze to 
elementy ożywione (biotyczne), 
czyli organizmy żyjące, oraz 
nieożywione (abiotyczne), m.in. 
klimat, budowa geologiczna, 
gleby, wody i ukształtowanie 
terenu. Wszystkie te czynniki 
są wzajemnie powiązane. 
Zmiana jednego z nich 
powoduje zmiany pozostałych.

Oczko śródleśne 

P. 
Fa
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Porosty to bardzo ciekawe 
organizmy. Są zbudowane z komórek 
glonów i grzybów. Mogą przyczepiać 
się do podłoża na stałe, podobnie 
jak grzyby. Wytwarzają składniki 
odżywcze, podobnie jak glony. 
Porosty są nazywane organizmami 
pionierskimi, ponieważ rosną głównie 
w miejscach nieurodzajnych, a więc 
tam, gdzie inne organizmy sobie 
nie radzą. Nawet na kamieniach! 
Komórki glonów wchodzące w skład 
porostów są bardzo wrażliwe 
na zanieczyszczenie powietrza. 
Dlatego występowanie porostów 
świadczy o czystości środowiska. Porost – chrobotek reniferowy

Zapytaj leśniczego, które zwierzę może spowodować powódź w lesie.

Podczas wycieczki do lasu zbierz nasiona i owoce 
różnych gatunków roślin: brzozy, klonu, lipy, sosny, 
dębu, leszczyny. Pamiętaj o zabraniu pudełek, 
mogą być pudełka po zapałkach. Połóż na dłoni 
np. orzeszki brzozy i dmuchnij. Zaobserwuj, co 
się z nimi dzieje. Teraz zrób to samo z owocami 
dębu. Czy widzisz różnicę? Wymień gatunki, 
które rozmnażają się dzięki przenoszeniu 
nasion i owoców przez wiatr. Opisz, jak rośliny 
przygotowały się do takiego rozsiewania. 

P. 
Fa

bi
jań

sk
i

Wskaż na rysunku elementy biotyczne (ożywione) i abiotyczne (nieożywione) 
środowiska przyrodniczego.

Gałązka brzozy  
i skrzydlaki

Gałązka dębu

Żołędzie  
– owoce dębu
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Drzewa, krzewy i rośliny zielneTemat 4.

Sosny

W lesie rośnie bardzo dużo rozmaitych roślin. Różnią się one m.in. długością 
życia i sposobem zimowania.

Zdarza się, że na leśnych drzewach widać ślady rysich pazurów. W taki 
sposób rysie, głównie samce, znakują swoje terytorium.

Rośliny zielne
Rośliny zielne jednoroczne usychają jesienią; ich nasiona zimują 
w glebie. Cykl rozwojowy takich roślin (od kiełkowania do 
owocowania) trwa kilka miesięcy. Rośliny zielne dwuletnie i byliny 
zimują w postaci podziemnych łodyg lub korzeni, natomiast ich część 
nadziemna jesienią zamiera.

Rośliny 
drzewiaste
Część nadziemna 
roślin drzewiastych 
(krzewów i drzew) jest 
zdrewniała i pokryta 
korą. Dlatego mogą one 
przetrwać suszę i mrozy.  
Rośliny drzewiaste są 
długowieczne. Cykl 
rozwoju rocznego 
powtarzają wielokrotnie. 

P. 
Fa

bi
jań

sk
i
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Drzewa, krzewy i rośliny zielne

Informacje o roślinach chronionych znajdziesz na wortalu: 
www.dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/polacz_w_pary

Najpospolitszym drzewem polskich lasów jest sosna. 
Zajmuje ona 67% powierzchni naszych lasów. Sosna 
jest odporna na niesprzyjające warunki środowiska, 
może rosnąć na różnych glebach, zarówno ubogich, 
jak i żyznych. Porasta nawet bagna. Sosna, która 
ma 60 lat, produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile 
potrzebują trzy osoby w tym czasie! Ponadto 
wydzielane przez nią substancje działają korzystnie 
na osoby cierpiące na schorzenia dróg oddechowych.

Zapytaj leśnika, w jaki sposób zwierzęta przyczyniają się  
do rozsiewania nasion leśnych roślin.

Podczas wycieczki do lasu znajdź drzewo, 
które uważasz za najwyższe. Określ jego 
wysokość, stosując się do podanych zaleceń.
1.  Poproś kogoś, aby stanął przy drzewie. 

Ważne jest, abyś znał wzrost tej osoby.
2.  Weź prosty patyk lub ołówek. Następnie, 

trzymając patyk (ołówek) w wyciągniętej 
ręce, oddal się od drzewa na odległość,  
z której zobaczysz, że wysokość drzewa 
odpowiada długości patyka (ołówka).

3.  Patrząc jednym okiem i mrużąc drugie, 
zaznacz na patyku (ołówku) wysokość 
osoby stojącej przy drzewie, następnie ten odcinek odłóż na patyku 
(ołówku).

4.  Aby obliczyć wysokość drzewa, wykonaj działanie:
 liczba odłożeń × wzrost osoby = wysokość drzewa

Zorganizujcie konkurs: kto znajdzie najwyższe drzewo.

roślina chroniona?

Połącz rysunki poszczególnych roślin z odpowiednimi nazwami. Które z tych 
roślin są chronione? Odpowiedz, podkreślając „TAK” lub „NIE”.

zawilec 
gajowy

kalina  
koralowa

paprotka 
zwyczajna

sosna  
pospolita

TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
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Temat 5. Różnorodność zwierząt

Salamandra plamista 

W Polsce na około 30 tys. opisanych gatunków zwierząt blisko 29 tys. 
gatunków to bezkręgowce.

Ryś należy do kręgowców i jest ssakiem. Raz w roku, w maju lub w czerwcu, 
rysica rodzi od dwóch do czterech młodych i karmi je mlekiem przez około 
sześć miesięcy.

Zwierzęta bezkręgowe
Zwierzęta bezkręgowe nie mają szkieletu wewnętrznego – kręgosłupa 
i czaszki. Stanowią około 97% gatunków należących do królestwa 
zwierząt. Są wśród nich: owady (np. mrówka rudnica), pajęczaki 
(np. krzyżak dwubarwny), mięczaki (np. ślimak winniczek). 

Zwierzęta 
kręgowe
Cechą charakterystyczną 
zwierząt kręgowych jest 
szkielet wewnętrzny 
(kręgosłup i czaszka), 
do którego przyczepione 
są mięśnie. Kręgowce 
stanowią około 3% 
wszystkich gatunków 
zwierząt żyjących na 
świecie. Wśród kręgowców 
występujących w Polsce są: 
ryby (np. karaś pospolity), 
płazy (np. salamandra 
plamista), gady (np. żółw 
błotny), ptaki (np. bielik), 
ssaki (np. wilk). 

P. 
Fa

bi
jań

sk
i

Mrówka rudnica
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Różnorodność zwierząt

Najliczniejszą grupą wśród mieszkańców lasu są owady. Należą do nich 
mrówki i żuki leśne, które uważa się za ważnych sprzymierzeńców lasu. 
Mrówki, aby nakarmić larwy, zabijają drobne 
owady, w tym owady wyrządzające w lesie 
szkody. Żuki są natomiast sanitariuszami lasu, 
ponieważ żywią się szczątkami martwych 
organizmów. Pamiętaj, że nie wolno niszczyć 
mrowisk i niepokoić zwierząt leśnych, nawet 
tak małych jak mrówki i żuki. One też są 
elementami ekosystemu – lasu.

Uporządkuj liczby rosnąco (od najmniejszej do największej), a poznasz 
nazwy zwierząt:

1) największego ssaka naszych lasów:

U R Ż B

8/20 8/12 8/23 8/19

2) największego węża w Polsce:

W E Ż U K A A P L Ą S

3,12 3,23 3,21 3,5 3,37 3,92 3,59 3,85 3,58 3,15 3,32

3) największego ptaka Polski:

I E I B L K

1094 1104 1312 1025 1205 1473

Dowiedz się, które zwierzęta, oprócz mrówek i żuków 
leśnych, są sojusznikami w pracy leśników.

Wbrew pozorom spotkanie ze zwierzętami leśnymi 
jest trudnym zadaniem, zwłaszcza obserwowanie 
ptaków z bliska – łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. 
Zajrzyj do eRysiowej Leśnoteki (www.dzieci.erys.
pl/lesnoteka/ptaki). Znajdziesz tam nagrania śpiewu 
leśnych ptaków. Dowiedz się o nich jak najwięcej, 
aby rozpoznawać je w lesie. Musisz być jednak 
bardzo czujny i cierpliwy. Niektóre ptaki naśladują 
głosy swoich krewniaków.

Żuk leśny
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Organizmy glebowe Temat 6.

Czy w glebie 
toczy się życie?
Gleba jest niezbędna 
roślinom – umożliwia 
im wzrost i rozwój. Jest 
potrzebna także wielu 
organizmom, które w niej 
stale bytują. Należą do 
nich m.in. kret i turkuć 
podjadek. Zwierzęta 
te wykształciły swoiste 
przystosowania do życia 
w glebie – odnóża grzebne 
i brak narządów wzroku. 

Kret

Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Powstaje w wyniku 
wietrzenia podłoża skalnego. Składa się z rozdrobnionego materiału skalnego 
i szczątków organizmów, a także z powietrza i wody.

Rysie znakują terytoria, zagrzebując w glebie swoje odchody. 

Organizmy glebowe
Organizmy żyjące w glebie są zazwyczaj bardzo małe. Należą do nich: 
bakterie, protisty, rośliny, grzyby i zwierzęta. Niektóre z nich spędzają 
w glebie całe życie, inne tylko pewne stadium rozwoju. Wśród nich 
są organizmy żyjące w wierzchniej warstwie gleby, np. dżdżownice, 
a także takie, które wolą głębsze warstwy. Część podziemna mrowiska 
mrówki rudnicy może sięgać do 2 m głębokości. 

K
. K

am
iń

sk
i

e-rys_projekt_final.indd   12 27-10-11   10:08:17



13

Organizmy glebowe 

Korzenie drzew rozrastają się w glebie i pobierają 
z niej wodę oraz składniki odżywcze, z których 
korzysta cała roślina. Dzięki korzeniom drzewa są 
stabilne i mogą rosnąć, opierając się silnym wiatrom. 
Niektóre gatunki drzew znalazły sposób na szybki 
wzrost i uodpornienie się na warunki zewnętrzne. 
Jest to mikoryza – współpraca korzeni z grzybami. 
Strzępki grzybni otaczają korzenie i pomagają 
drzewu pobierać wodę i składniki pokarmowe z gleby. 
Z kolei grzyb korzysta z cukrów produkowanych 
przez drzewo. Dlatego maślaki można znaleźć pod 
sosną, a borowiki pod świerkiem.

Dowiedz się, w jaki sposób woda i składniki odżywcze są transportowane 
z korzeni do liści drzewa i do jego wierzchołka odległego od ziemi o kilka, 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt metrów.

Las mieni się mnóstwem barw. Liście, owoce 
i podłoże mogą posłużyć do stworzenia obrazu 
bez używania zwyczajnych farb. Na wyprawę 
do lasu zabierz brystol i klej. Ważne jest, 
aby był płynny. 
Usiądź w lesie w wygodnym miejscu i zacznij 
tworzyć dzieło. W tym celu wykorzystaj 
różnobarwne gleby, np. żółty piasek, czarny 

humus lub pomarańczową glinę. Kolor zielony otrzymasz, rozcierając liście. 
Fioletowy kolor znajdziesz w jagodach, a czerwony w malinach. Brązowy 
kolor daje kora sosny. Taki obraz będzie bardzo oryginalny.

Mrowisko składa się z części nadziemnej (kopca) i podziemnej, w której jest 
mnóstwo korytarzy. Pomóż znaleźć mrówce drogę do spiżarni.
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Temat 7. Budowa lasu 

Rośliny światło- 
i cieniolubne
W lesie rosną rośliny 
o różnych wymaganiach. 
Rośliny cieniolubne 
rozwijają się w miejscach 
zacienionych i wilgotnych; 
zazwyczaj osłaniają je inne 
rośliny. Należą do nich m.in. 
mchy, paprocie i szczawik 
zajęczy.  Rośliny światłolubne, 
np. modrzew i brzoza, lubią 
pełne nasłonecznienie. 

Rośliny cieniolubne 

Rysie często wspinają się na drzewa. Podczas słonecznej pogody uwielbiają 
wygrzewać się na konarach dużych drzew.

Warstwy lasu
W lesie wyróżnia się cztery warstwy: najwyższa to 
korony drzew, niżej jest podszyt, jeszcze niżej – runo 
i najniżej – ściółka. W każdej warstwie panują nieco 
inne warunki, dlatego żyją w nich różne organizmy. 

Najwięcej światła zatrzymują korony drzew. W niektórych lasach są one tak 
gęste (zwarte), że promienie słoneczne nie docierają do niższych warstw. 

P. 
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Budowa lasu 

Różne gatunki zwierząt leśnych mają swoje ulubione miejsca, które 
wybierają, aby w nich żyć. Takie miejsca nazywamy niszami ekologicznymi 
danych gatunków. Każde zwierzę wie, które miejsce w lesie jest dla niego 
najkorzystniejsze. Ptaki najlepiej czują się w koronach drzew, ale czasem 
zaglądają tam inne gatunki, np. wiewiórka. Warstwa podszytu to środowisko 
życia największych zwierząt leśnych, m.in. jeleni, saren i dzików. Z kolei runo 
należy do najmniejszych mieszkańców – myszy, jaszczurek i owadów. 
Zagraj w grę „Gdzie mieszkam”. Dzięki niej dowiesz się więcej o niszach 
ekologicznych zwierząt leśnych. Gra znajduje się na stronie  
www.dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/gdzie_mieszkam. 

Narysuj zawilca w siatce kwadratów, tak aby odwzorować rysunek 
zamieszczony z lewej strony. Wskaż strzałkami części, z których ta roślina 
się składa. W jakim piętrze lasu rośnie?

kwiat

liście

łodyga

Dowiedz się, dlaczego w lasach liściastych 
i mieszanych wiosną najpierw zakwitają rośliny 
zielne, np. zawilce.

Podczas spaceru do lasu znajdź w różnych warstwach  
jak najwięcej obiektów spośród wymienionych.
Coś, co rośnie na martwym drewnie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roślina ocieniana przez drugą roślinę  . . . . . . . . . . . . . . .
Pokarm, który lubi sarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drzewo z płaskimi igłami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liść podjedzony przez owada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martwa gałąź  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dziupla w drzewie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soki lub żywica wyciekające z drzewa . . . . . . . . . . . . . . .
Tropy zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gniazdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Leśna wspólnota Temat 8. 

Las to system 
funkcjonujący  
jako całość
W lesie żyją rośliny, grzyby, 
zwierzęta i miliardy innych 
różnorodnych organizmów, 
niewidocznych gołym okiem. 
Tworzą wielką wspólnotę. 
Każdy organizm ma swoje 
miejsce i pełni określone 
funkcje. Każdy organizm 
zależy od innych i sam 
na nie oddziałuje. 

Rośliny są żywicielami innych organizmów. Same produkują pokarm, dlatego 
nazwano je producentami.

Ryś jest typowym mięsożercą. Żywi się różnej wielkości ssakami i ptakami. 
Zjada także płazy i owady, nie gardzi padliną.

Konsumenci
Wiele organizmów nie potrafi produkować sobie pożywienia. 
Nazywamy je konsumentami. Są wśród nich zwierzęta roślinożerne 
(np. żubr), mięsożerne (np. wilk) i wszystkożerne (np. dzik). 

P. 
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Bocian biały
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Leśna wspólnota 

Śmierć drzewa jest naturalnym zjawiskiem w lesie. 
Wbrew pozorom martwe drzewo tętni życiem. 
Zanim ostatecznie rozpadnie się, jest miejscem 
bytowania wielu owadów i larw. Nie brakuje na nim 
grzybów i bakterii, które powoli je rozkładają na 
prostsze składniki. Przenikają one do gleby i stają 
się pożywieniem dla żywych roślin. Martwe drewno 
stanowi również schronienie dla ptaków, płazów 
i gryzoni, szczególnie zimujących w spróchniałych 
kłodach. Leśnicy doceniają rolę martwych drzew 
w lesie i dlatego gdzieniegdzie je pozostawiają.

Dowiedz się, które leśne stworzenia żywią się 
komarami.

W zabawie powinno uczestniczyć od kilku do kilkunastu osób. Każdy losuje 
kartkę z nazwą elementu środowiska występującego w lesie; może to być 
gatunek lub zjawisko, np: gleba, paproć, lipa, prawdziwek, mysz, dzik, 
pszczoła, lis, wilk, sarna, młody świerk, gąsienica, promienie słońca. Możesz 
również stworzyć swoją listę. 
Uczestnicy zabawy kolejno rzucają kłębek nici, np. osoba będąca „paprocią” 
zaczyna zabawę, rzucając kłębek nici do osoby, która wylosowała karteczkę 
z nazwą elementu niezbędnego do życia paproci, np. do osoby z karteczką 
„gleba”. Koniec nici pozostaje u paproci. Z kolei gleby tworzą się tam, gdzie 
jest roślinność itd. W ten sposób powstanie sieć. Zwróćcie uwagę na ścisły 
związek wszystkich elementów – wszystkie są ze sobą powiązane! Co się 
stanie, gdy jedna osoba wypuści z rąk kłębek?

Odgadnij hasło i dopisz drugi człon nazwy. Wyjaśnij, co ona oznacza.

1. 4.

5.

2. 3.

Hasło:

1. 2. 3. 4. 5.
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Temat. 9. Zależności pokarmowe 

Świerk jest drzewem i – jak każda roślina – producentem pokarmu. Pod korą 
świerka mieszkają owady, m.in. korniki, które odżywiają się jego drewnem. 
Z kolei korniki są pokarmem dzięciołów.

Ryś jest typowym drapieżnikiem. Poluje na zwierzęta różnej wielkości, 
głównie na ssaki i ptaki. Znajduje się na końcu łańcucha pokarmowego.

Łańcuchy pokarmowe
Każdy organizm ma swój sposób zdobywania pokarmu. Organizmy żyjące 
w lesie są od siebie zależne: zwierzęta roślinożerne nie mogą istnieć bez 
roślin, z kolei pokarmem drapieżników są inne zwierzęta, często roślinożerne. 
Taka zależność to łańcuch pokarmowy. 

Organizmy są  
od siebie zależne
Rośliny stanowią pokarm 
dla wielu innych organizmów, 
dostarczając im niezbędnych 
składników odżywczych. 
Większość roślin jest 
samożywna. Aby się rozwijać, 
pobierają dwutlenek węgla 
z atmosfery, wodę i sole 
mineralne z gleby. Do procesu 
fotosyntezy jest im także 
potrzebne promieniowanie 
słoneczne. 

G
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Dzięcioł średni
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Zależności pokarmowe 

Zwierzęta leśne, aby skutecznie uniknąć ataku 
większych drapieżników, wypracowały różne metody 
obrony, np. tchórz i zaskroniec, broniąc się przed 
napastnikiem, opryskują go cuchnącą cieczą. Z kolei 
jaszczurka zwinka w razie ataku na ogon, odrzuca go, 
a on później odrasta. Salamandra plamista, oprócz 
ostrzegawczego, jaskrawego ubarwienia, z boku 
głowy ma gruczoły wydzielające jad. Sójka natomiast, 
gdy się niepokoi, udaje głos drapieżnego ptaka 
– myszołowa. W taki sposób próbuje nastraszyć 
i przegonić intruza.

Kto kogo zjada? Zaznacz zależności pokarmowe według wzoru.

kornik

świerkborowik  
szlachetny

lis

sarna

mysz leśna

zawilec

dzięcioł

Świerk  kornik  dzięcioł 
Zawilec  sarna  ryś 
Borowik  mysz leśna  lis 

Wyjaśnij pojęcia: producent, konsument i reducent. 
Znajdź ich przykłady wśród leśnych mieszkańców.

Zabawa „Nietoperz i komar”
Nietoperze mają bardzo słaby wzrok. Za to ich 
słuch jest wyśmienity. Dzięki temu mogą polować 
w całkowitych ciemnościach. Możesz sprawdzić, 
że nie jest to takie proste, bawiąc się ze swoją 
rodziną lub przyjaciółmi.
Ochotnik udaje nietoperza polującego na komary i ćmy. „Nietoperz” 
zawiązuje oczy chustą. Pozostali uczestnicy zabawy to „komary” i „ćmy”. 
Rozbiegają się w różne strony, ale niezbyt daleko. Zadaniem „owadów” jest 
podejście do „nietoperza”, tak aby ich nie usłyszał i nie złapał. 
Ten kogo „nietoperz” usłyszy i wskaże palcem – odpada z gry. „Owad”, 
któremu uda się podejść najbliżej, zanim nietoperz go wskaże – zwycięża. 

ryś
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Lasy w niebezpieczeństwieTemat 10. 

Przyczyny 
zagrożeń lasów
Poważną przyczyną złego 
stanu zdrowotnego lasów 
mogą być czynniki natury 
nieożywionej, np. niedostatek 
lub nadmiar wody, susze, 
mrozy i silne wiatry. Groźne 
bywają także elementy 
ożywione, np. owady. 
Niepokojące są czynniki 
wynikające z działalności 
człowieka (antropogeniczne), 
np. zanieczyszczenie wód, 
gleby i powietrza. 

Zaśmiecony las

A
. P

ik
us

Zdarza się, że w lesie liczebność owadów jednego gatunku bardzo się 
zwiększa. W takiej sytuacji las jest zagrożony. Zaobserwowano, że w takich 
warunkach w menu rysi zwiększa się liczba zjadanych owadów, czyli rysie 
pomagają leśnikom chronić las.

Jesteśmy w lesie gośćmi
Ludzie są gośćmi w lesie. Niestety często niewłaściwe 
się w nim zachowują. Zdarza się, że nie przestrzegają 
podstawowych zasad, np. spuszczają ze smyczy psa 
bez kagańca. 

W lesie należy zachować ciszę, nie wolno wyrzucać 
śmieci i palić ognisk w miejscach niedozwolonych. 

W warunkach naturalnych ryś nie ma wrogów. Zagrożeniem dla niego jest 
jedynie człowiek.
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Lasy w niebezpieczeństwie

W lesie żyje grupa owadów, które mogą ogromnie 
zaszkodzić drzewom, ponieważ zjadają ich liście 
(np. gąsienice brudnicy mniszki) lub uszkadzają 
strukturę drewna (np. larwy kornika). Jeśli leśnicy 
w porę nie ograniczą ich liczby, drzewa mogą zginąć. 
Dlatego wywiesza się pułapki feromonowe. Owady 
wpadają do nich, następnie leśnicy je liczą. W taki 
sposób mogą oszacować, czy ich liczebność stanowi 
zagrożenie dla lasu. Jeśli stwierdząją, że owady 
zagrażają drzewom, to podejmują działania ochronne.

Przyjrzyj się rysunkom i znajdź pięć różnic.

Dowiedz się, dlaczego w czasie spaceru z psem po 
lesie swego pupila należy trzymać na smyczy.

Worek pełen leśnych skarbów
Podczas spaceru po lesie zbierz różne ciekawe przedmioty: szyszki, 
żołędzie, kamyki, liście. Włóż je do woreczka. Druga osoba wkłada do niego 
rękę i mówi, czego dotknęła. Jeśli poprawnie nazwie przedmiot, zatrzymuje 
go. Jeśli nie, wkłada z powrotem do woreczka. Osoba, która w czasie zabawy 
uzbiera najwięcej przedmiotów – wygrywa.

e-rys_projekt_final.indd   21 27-10-11   10:08:40



22

Zagrożenia dla zdrowia człowieka
Las to także niebezpieczeństwa: choroby odzwierzęce 
(np. roznoszone przez kleszcze), trujące grzyby (np. muchomor), 
trujące rośliny (np. cis). Dlatego w lesie należy zachować szczególną 
ostrożność, a po powrocie z wycieczki dokładnie obejrzeć ciało 
i sprawdzić, czy nie przytwierdził się kleszcz. 

Temat 11. Wpływ lasu na zdrowie człowieka 

Wpływ pozytywny
Lasy w Polsce są ogólnie 
dostępne. Stanowią ulubione 
miejsce wypoczynku 
milionów Polaków. Dlatego 
leśnicy przygotowują las 
na przyjęcie gości: budują 
parkingi, ścieżki edukacyjne 
i wyznaczają miejsca rekreacji. 
Udostępniają także pokoje 
gościnne w leśniczówkach, 
domkach myśliwskich 
i ośrodkach wypoczynkowych.

Pensjonat w lesie

W lesie i jego otoczeniu tworzy się mikroklimat korzystny dla zdrowia ludzi. 
Powietrze jest tam czyste i panuje cisza. Dlatego często w pobliżu lasu 
buduje się szpitale, sanatoria, uzdrowiska i ośrodki wypoczynkowe.

Zdarza się, że rysie chorują na wściekliznę. Są wówczas bardzo groźne 
dla zdrowia człowieka. Nie wolno podchodzić do dziko żyjących zwierząt 
ani ich dotykać.
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Wpływ lasu na zdrowie człowieka 

Dopasuj nazwy sposobów spędzania wolnego czasu w lesie, tak aby pierwsze 
litery wyrazów odpowiadały literom: „L”, „A”, „S”.

Dopisz również swoje pomysły.

L
A
S

Leżenie

Spacerowanie

Leniuchowanie

Słuchanie śpiewu ptaków

Aktywne spędzanie czasu

Dowiedz się, które gatunki roślin występujących 
w lesie są śmiertelnie trujące dla ludzi.

Sporządź samodzielnie olejek sosnowy. 
Zbierz w lesie igły sosnowe. Susz je na słońcu, aż 
będą kompletnie suche. Nawet odrobina wody może 
spowodować, że doświadczenie się nie uda. Umieść 
igły w słoju i zalej olejem lub oliwą, tak aby całkowicie 
je zakryć. Zakręć słoik i postaw go w słonecznym 
miejscu na 2–6 tygodni. Słońce sprawi, że substancje 
z igieł przenikną do oleju. Po tym czasie przefiltruj 
i wyciśnij resztki oleju z igieł. Gotowy olejek przelej 
do buteleczek. Możesz używać go do kąpieli.
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Wiele gatunków roślin leśnych ma właściwości lecznicze. 
•  Konwalia – zawiera związki, które regulują czynność 

serca. Dlatego jest składnikiem leków nasercowych. 
Spożycie surowej rośliny powoduje silne zatrucie.

•  Wierzba – kora wierzby zawiera związek o nazwie 
salicyna, który jest skuteczny w leczeniu bólu głowy 
i przeziębienia.

•  Borówka – pomaga w dolegliwościach żołądkowych. 
Wspiera także naturalne mechanizmy obronne 
komórek człowieka i bardzo dobrze wpływa na pamięć.
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Wpływ człowieka na las Temat 12. 

Człowiek stanowi cząstkę przyrody
Ludzie korzystają z bogactw przyrody, podobnie jak inne 
organizmy. Musimy jednak uważać, aby nie zakłócić 
równowagi w przyrodzie. Zasoby przyrody są ograniczone, 
więc zachowanie życia na Ziemi będzie możliwe tylko 
wtedy, gdy człowiek będzie działał rozsądnie. 

W polskich lasach liczba rysi zmniejszyła się drastycznie. Niestety, 
spowodowali to ludzie. Obecnie leśnicy realizują wiele programów, których 
celem jest zwiększenie liczebności tych zwierząt w lasach.

Środowisko leśne
Środowisko leśne stanowi 
całość, w której wszystkie 
elementy są wzajemnie 
powiązane. Jest to ekosystem. 
Składa się z różnorodnych 
elementów. Są to: klimat, 
rodzaj skał w podłożu, 
ukształtowanie terenu, woda, 
dostępność tlenu i dwutlenku 
węgla, organizmy żyjące 
w danym miejscu. Wszystkie 
te czynniki ożywione 
i nieożywione oddziałują 
na siebie. 

Rysie wpływają na środowisko przyrodnicze lasu, ponieważ polują na inne 
zwierzęta, np. jeśli rysie żywią się sarnami, to zmniejszają ich liczbę, 
a wtedy w lesie jest mniej zgryzionych młodych drzew.
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Zimowy las
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Wpływ człowieka na las 

Od zarania dziejów człowiek otaczał szczególną czcią 
drzewa i zjawiska przyrodnicze. Dawno temu czczono 
stare dęby – wierzono, że są to bóstwa mające 
magiczną moc. Uważano, że w drzewach mieszkają 
nimfy i elfy – dobre duchy sprzyjające człowiekowi. 
W staropolskiej tradycji drzewo to symbol szczęścia 
i rodziny. Gdy rodziło się dziecko, sadzono drzewo, 
by wzrastało razem z nim.

Przynieś z lasu liść. Teraz połóż go pod tą kartką i zamaluj to miejsce 
kredką. Otrzymasz bardzo oryginalny obrazek.

Dowiedz się, co robią leśnicy, aby las był podobny do lasu naturalnego.

Leśne zgadywanki 
Podczas pobytu w lesie pobaw się 
z rodziną lub przyjaciółmi w leśne 
zgadywanki. Stań naprzeciwko 
uczestników wycieczki. Wyobraźcie 
sobie, że dzieli Was rzeczka. 
Przerzucono przez nią wąską kładkę. 
Może przejść po niej tylko jedna 
osoba. Zawołaj ją słowami np.: „Kasiu, 
Kasiu, przyjdź do mnie jak spadający 
z drzewa liść”. Kiedy ta osoba 
„przejdzie” przez niby-mostek, woła jedną z tych, które pozostały  
na „drugim brzegu”, np.: „Krzysiu, Krzysiu, przyjdź do mnie jak dzik”.  
Grajcie do momentu, aż wszyscy przejdą na „drugi brzeg rzeczki”.
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Temat 13. Gospodarze lasów 

Lasy spełniają wiele różnych funkcji: gospodarcze (m.in. produkują drewno), 
ekologiczne (np. regulują przepływ wody) i społeczne (m.in. rekreacjne). 
Gospodarze lasów – leśnicy starają się tak gospodarować w lasach, 
aby te funkcje były równorzędne.

Leśnicy starają się, aby każdy las przypominał las naturalny. Dbają o jego 
piętra i różnorodność organizmów tam żyjących – roślin, grzybów i zwierząt. 
Pozostawiają stare drzewa stojące i powalone. Rysie bardzo lubią takie lasy!

Leśna gospodarka
Leśnicy różnymi metodami wpływają na środowisko leśne. 
Jedną z nich jest odpowiedni dobór roślin. Leśnicy również 
pielęgnują glebę, np. pozostawiając w lesie korę i gałęzie. 
Wykonują także tzw. cięcia pielęgnacyjne, które regulują 
dostęp światła, ciepła i wody do wnętrza lasu. 

Leśnicy edukują
Leśnicy chętnie oprowadzają dzieci i młodzież po lesie. W czasie takich spotkań 
przekazują im wiedzę przyrodniczą, opowiadają o lesie, przekonują do właściwego 
postępowania. Gospodarze lasów wiedzą, że to młodzi ludzie najłatwiej przełamują 
niebezpieczne stereotypy i przyzwyczajenia, np. wywożenie śmieci do lasu. 

Z
. D

ec

Poznawanie przyrody z leśnikiem
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Gospodarze lasów 

Czy wiesz, że w Polsce jest coraz więcej lasów? Każdego roku leśnicy sadzą 
ponad 400 mln drzew! Przez ostatnich 66 lat w Polsce przybyło tyle lasów, 
ile wynosi powierzchnia województwa lubelskiego, czyli 2,5 mln ha. Prawie 
1/3 powierzchni naszego kraju pokryta jest lasami.

Rozwiąż krzyżówkę.
1.

4.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

1.

2. 3.

4.

5.

6.
7.

8.

Dowiedz się, na czym polega praca strażnika leśnego.

Poproś nauczycielkę lub nauczyciela, 
aby skontaktowali się z najbliższym 
nadleśnictwem i umówili Twoją klasę 
na lekcję przyrody w lesie. Jeśli 
będzie zimno, leśnik chętnie odwiedzi 
Waszą szkołę lub zaprosi Was do izby 
edukacyjnej. Takie leśne zajęcia są 
prowadzone bezpłatnie. Warto z nich 
skorzystać.

e-rys_projekt_final.indd   27 27-10-11   10:08:56



28

Temat 14. Ochrona przyrody 

Pomnik przyrody – jeden z królewskich dębów w Puszczy Białowieskiej

Ryś nie należy do gatunków zagrożonych na świecie, ale w Polsce liczba rysi 
niepokojąco się zmniejszyła. Zwierzęta te żyją m.in. w parkach narodowych: 
Bieszczadzkim, Magurskim, Gorczańskim, Pienińskim, Tatrzańskim, 
Babiogórskim, Roztoczańskim, Kampinoskim i Białowieskim.

W celu umożliwienia zwierzętom bezpiecznego wędrowania wyznacza się 
korytarze migracyjne, które łączą główne kompleksy leśne Polski. Dzięki 
takim korytarzom zwierzęta mogą przemieszczać się w poszukiwaniu 
lepszych warunków i nie są odizolowane od swoich krewniaków, a także 
bezpiecznie pokonują drogi i linie kolejowe.

Natura 2000
Jedną z form ochrony przyrody jest Natura 2000. Wyznaczone w Polsce obszary są 
elementem sieci obszarów wyznaczonych w Unii Europejskiej. Ryś jest chroniony 
m.in. na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Bieszczady. 

Prawem chronione
W Polsce większość obiektów 
cennych pod względem 
przyrodniczym znajduje 
się w lasach. Na terenach 
należących do Lasów 
Państwowych wszystkie takie 
elementy objęto ochroną. 
Ponadto prowadzi się ich 
ewidencję. Dotychczas 
skatalogowano około 11 tys. 
pomników przyrody. 

J. 
Z

yś
k
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Ochrona przyrody 

Głuszec to ptak skrajnie zagrożony wyginięciem. 
Nazwa „głuszec” nawiązuje do jego swoistej cechy 
– podczas wykonywania pieśni godowej samiec 
na chwilę głuchnie. Ptaki występują w niektórych 
rozległych lasach północno-wschodniej Polski, 
na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach. Gatunek 
objęto ścisłą ochroną prawną i wpisano  
do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Leśnicy 
wraz z organizacjami pozarządowymi uczestniczą 
w programach ochrony głuszca.

Dowiedz się, jakie są formy ochrony przyrody w Polsce. 
Źródłem informacji jest również gra „Znajdź skarby przyrody” 
na stronie www.dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/znajdz_skarby_przyrody

W pobliżu miejsca swojego zamieszkania znajdź 
drzewo, które jest pomnikiem przyrody. Następnie 
wykonaj plakat prezentujący ten obiekt. 
1. Ustal gatunek drzewa. 
2.  Narysuj je, tak aby uwidocznić 

charakterystyczne cechy drzewa: pień, koronę, 
liście, szyszki (jeśli jest to drzewo iglaste), 
kwiaty (jeśli jest pora kwitnienia) lub owoce 
(jeśli to pora owocowania). 

3.  Jeżeli wiąże się z nim jakaś ciekawa historia, to poznaj ją dokładnie 
i krótko opisz na plakacie.

4.  Zmierz obwód drzewa i jego wysokość (metodę opisano na stronie 10).

Odczytaj z plątaniny sylab nazwy trzech gatunków chronionych w Polsce:  

Odpowiedzi: bocian czarny, konwalia majowa, cis pospolity

bo

cian
kon

cis

pospo

li

ty

wa

lia

ma

jo
wa

cza

rny
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Temat 15. Znaczenie lasów 

Las oddziałuje na elementy klimatu: zmniejsza różnice temperatury 
powietrza i siłę wiatru, zwiększa wilgotność powietrza.

Las jest miejscem życia ogromnej liczby organizmów. Często tylko 
w środowisku leśnym znajdują one odpowiednie warunki do życia. 

Las wpływa  
na jakość powietrza
Las wzbogaca powietrze w tlen niezbędny 
do oddychania, a także pochłania dwutlenek 
węgla, który jest gazem cieplarnianym. 
Las jest doskonałym filtrem – wychwytuje 
szkodliwe gazy i pyły. 

Czy tylko drewno?
Drewno było, jest 
i prawdopodobnie będzie 
ważnym darem lasu. Las 
jest także źródłem innych 
dóbr: owoców, grzybów, ziół 
i mięsa. Ponadto ma wielkie 
znaczenie ekologiczne, 
m.in. zapobiega powodziom, 
a także społeczne, np. jest 
miejscem wypoczynku. 

P. 
Fa

bi
jań

sk
i

Drewno przygotowane do wywiezienia
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Znaczenie lasów 

W miejskim powietrzu jest o 50–70 razy więcej chorobotwórczych zarazków 
niż w powietrzu leśnym. Różne gatunki drzew, zwłaszcza iglaste, wydzielają 
olejki eteryczne, które zawierają około 1500 substancji chemicznych 
działających bakteriobójczo, uspokajająco i przeciwzapalnie. Leczenie za 
pomocą olejków eterycznych, m.in. drzew leśnych, nazywa się aromaterapią.

Zapytaj leśnika, czy w pobliżu są ścieżki 
przyrodnicze, rowerowe i konne.

Czy wiesz, że liście „się pocą”? Oznacza to, 
że z liści paruje woda, aby je np. schłodzić. 
Wilgoć wydzielana przez leśne rośliny sprawia, 
że w upalny dzień w lesie jest chłodniej niż na 
łące. Możesz się o tym przekonać, zawiązując 
na gałązce jakiegoś drzewka torebkę foliową. 
Efekt zobaczysz już po kilku minutach. 
Nie zapomnij zabrać torebki po wykonaniu 
doświadczenia.

W rozsypance liter znajdź nazwy przedmiotów zrobionych z drewna. 
Niektóre wyrazy trzeba przeczytać wspak lub ukośnie. Pozostałe litery 
utworzą hasło.

Hasło: Drewno surowiec doskonały.

H. Będkowska
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Laska podróżnika
Od niepamiętnych czasów wędrowcy sprawiali sobie laski podróżne, które stanowiły podporę 
i jednocześnie pamiątkę. Sposób ozdabiania laski przypominał historię podróży i był 
pomocny w czasie relacjonowania trasy wędrówki. Do laski przywiązywano kolorowe chusty 
lub wstążeczki przypominające konkretne wydarzenia, a także wrażenia im towarzyszące.

Na wyprawę do lasu zabierz różnokolorowe kawałki włóczki.  
Znajdź gałąź, która będzie laską podróżnika. W trakcie wyprawy 
przypinaj lub przywiązuj włóczkę, wybierając kolory odpowiadające 
Twoim wrażeniom. Możesz przypinać też inne elementy, np. liście, 
pióra, nasiona.

          Jakiego koloru jest śpiew słowika?

Wyznaczanie kierunku północnego
Pole magnetyczne kuli ziemskiej sprawia, że igła kompasu zawsze wskazuje północ. Dzięki tej właściwości 
podróżnik może odnaleźć właściwy kierunek. Jeśli wędrowiec nie ma kompasu magnetycznego, może 
odnaleźć północ w inny sposób. 

W dzień można zastosować  
metodę „na zegarek wskazówkowy”
Połóż zegarek na ziemi, na płaskiej powierzchni. Ustaw go tak, by mała wskazówka 
wskazywała słońce. Teraz na zegarku wyznacz punkt, który znajduje się dokładnie 
pośrodku między godziną 12 a małą wskazówką. Jeśli poprowadzisz przez ten punkt 
linię od środka, będzie ona wskazywać południe. Po przeciwnej stronie jest północ. 

W nocy wykorzystaj  
metodę „gwiezdnego nieba”
Znajdź na niebie gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy  
(Wielkiego Wozu). Czoło wozu tworzą dwie gwiazdy.  
Wyznacz odległość między nimi. Odcinek tej długości 
odłóż pięć razy w górę wzdłuż linii, na której leżą te 
gwiazdy.  
Na końcu znajdziesz Gwiazdę Polarną. Jest ona ostatnią 
gwiazdą dyszla Małej Niedźwiedzicy. Jej położenie 
na niebie nie zmienia się. Teraz w wyobraźni narysuj 
linię od Gwiazdy Polarnej do Ziemi. Punkt, w którym 
przetnie Ziemię, znajduje się na północy. 

Wskaż na rysunku gwiazdę polarną.

Wskazówki dla leśnych podróżników
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Zapamiętaj, jak należy zachowywać się w lesie.Wskazówki dla leśnych podróżników

Opiekuj się przyrodą!
Zachowuj się w lesie 

ostrożnie!

Ucz się o przyrodzie!

Szanuj zwierzęta!

Nie dotykaj dzikich 
zwierząt!

Chroń przyrodę!
Nie zaśmiecaj 

przyrody!

Przestrzegaj zasad 
postępowania w lesie!

Nie baw się ogniem!

Alarmuj, gdy 
zauważysz ogień!
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