Leśna ścieżka przyrodniczo - edukacyjna
"WZGÓRZA TRZEBIESŁAWICKIE"

Nadleśnictwo Siewierz

Wzgórza Tr

Czy wiesz,że:
Dawno, temu, kiedy ludzie
nie znali jeszcze tabletek,
antybiotyków, szczepionek
i zastrzyków, musieli radzić
sobie z chorobami, wykorzystując to, co dała im natura.
Obserwowali więc przyrodę
i poznawali działanie roślin
na organizm człowieka.
Okazało się, że wiele
spośród nich posiada
właściwości lecznicze.
Ziołami mogą być całe
rośliny lub tylko ich części,
np. kwiaty, liście, korzenie,
owoce. Obecnie wykorzystywane są nie tylko
w leczeniu wielu chorób
i dolegliwości, ale także
w kosmetyce i jako
przyprawy do potraw. Z ziół
przygotowuje się syropy,
nalewki, napary, herbatki,
olejki aromatyczne,
pastylki, a nawet cukierki.
Pamiętajcie jednak, że aby
móc bezpiecznie stosować
zioła, należy się na nich
dobrze znać, ponieważ źle
używane mogą nawet
poważnie zaszkodzić.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na leśną
wycieczkę po naszej ścieżce przyrodniczo - leśnej.
Poprowadziliśmy ją przez lasy porastające Wzgórza
Trzebiesławickie. Jest to unikatowe w skali całego Zagłębia
miejsce, położone w północnej części miasta, między
Trzebiesławicami, Tucznawą i Ujejscem, które warto
odwiedzić w wolnym czasie. Obejmuje lasy oraz pola uprawne
i łąki. Lasy Trzebiesławickie, w tym Las Recki, porastają
kopulaste wzgórza z wapienia muszlowego i obniżenia
terenowe wypełnione utworami polodowcowymi. Są to lasy
gospodarcze o szczególnych wartościach przyrodniczych. Na
całym obszarze stwierdzono występowanie znacznej liczby
gatunków chronionych roślin i zwierząt.
Teren Wzgórz Trzebiesławickich podzielony jest na pięć
obszarów. Na Górze Bukowej można zobaczyć rzadki
drzewostan bukowy, a także ponad 20 gatunków roślin
chronionych, takich jak np. wilczomlecz pstry oraz wyblin
jednolistny. W Reckim Lesie, oddalonym o około 500 metrów,
można spotkać z kolei także objęte ochroną buławnika
czerwonego, kruszczyka rdzawoczerwonego, konwalię
majową, wawrzynka wilczełyko oraz kalinę koralową.
We wschodniej części Trzebiesławic, na terenie Gródek,
znajduje się natomiast unikalne skupisko roślin łąkowych,
takich jak kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, pełnik
europejski czy mieczyk dachówkowaty.
Nasza ścieżka przebiega przez tereny leśne, będące
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Siewierz. Opracowaliśmy 2 warianty ścieżki - krótszy
i dłuższy, każdy z nich można przebyć pieszo lub rowerem.
Łącznie utworzyliśmy 20 punktów - przystanków,
oznaczonych słupkami z piktogramem, do których opis
znajduje się w folderze. Jest on dostępny w siedzibie
Nadleśnictwa, u leśniczego leśnictwa Ząbkowice, a także na
naszej stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/siewierz
- do pobrania w formie PDF.
Mamy nadzieję, że zarówno spacer po pięknych, Lasach
Trzebiesławickich, jak i lektura przygotowanego przez nas
folderu dostarczą Państwu dużo radości, pogłębią wiedzę
o tych terenach, o lesie, a także sprawą , że chętniej będziecie
Państwo wybierać aktywną formę wypoczynku na łonie
przyrody.
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Typy siedliskowe lasu

Czy wiesz, że:
Drzewa od niepamiętnych
czasów odgrywały ważną
rolę w życiu duchowym
człowieka. Kiedyś były
przedmiotem wielu kultów
religijnych, dziś są
natchnieniem artystów.
Cieszą się wielkim
sentymentem wśród ludzi,
którzy często nadają im
rangę pomników przyrody.
Czasami drzewo w bardzo
spektakularny sposób
przypomina, że jest
przyjacielem człowieka.

O tym, jaki typ lasu powstanie na danej powierzchni decyduje wiele
czynników zewnętrznych, głównie klimatycznych i glebowych. Układ
tych czynników nazywamy siedliskiem. Na siedliskach borowych, czyli
ubogich pod względem żyzności gleby, powstają bory lub bory
mieszane. Na siedliskach lasowych, gdzie gleba jest żyzna, powstają
lasy mieszane lub lasy. W borach gleba jest tak uboga, że może tam
występować tylko sosna (a w górach świerk). W borach mieszanych
gleba jest bardziej żyzna i oprócz sosny w niewielkim udziale
występuje dąb ( a w górach oprócz świerka - buk). W lasach mieszanych
gleba jest żyzna, więc sosna i dąb występują mniej więcej w równym
udziale, a ponadto pod ich koronami drugie piętro tworzy grab.
W górach lasy mieszane tworzy buk, a towarzyszą mu jodła i świerk. Na
najbardziej żyznej glebie powstają lasy - panuje w nich dąb lub buk
z grabem w dolnym piętrze, a w górach buk i jodła.
Borów i borów mieszanych jest w Polsce za dużo. Stanowią one 56%
wszystkich typów siedliskowych lasu. Zdarzają się bowiem lasy
niedostosowane do siedliska, np. bory mieszane występują tam, gdzie
powinien rosnąć las mieszany. Leśnicy rozpoznają takie niekorzystne
sytuacje i przebudowują taki las, dostosowując jego skład gatunkowy
do siedliska, na jakim rośnie. Dzięki staraniom leśników udział lasów
mieszanych i lasów stale zwiększa się. Oprócz żyzności gleby bardzo
ważnym czynnikiem jest jej wilgotność. Wyróżniamy więc siedliska
suche, świeże, wilgotne i bagienne.
Leśnik musi wiedzieć z jakim siedliskiem ma do czynienia i jaki typ
lasu może na nim powstać, aby właściwie zaprojektować skład
gatunkowy przyszłego lasu. Jeśli np. na siedlisku boru suchego
wprowadzi dęba i buka, to popełni błąd. Drzewa te będą cierpiały
z głodu i pragnienia, aż w końcu uschną (siedlisko to jest zbyt ubogie
i suche dla tych gatunków).

UDZIAŁ PROCENTOWY TYPÓW SIEDLISKOWYCH
LASÓW W POLSCE
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BuczynaWzgórza Tr
Ciepłolubna buczyna s torczykowa (Cephalanthero - Fagenion)
Ciepłolubne buczyny storczykowe wykształcają się przede wszystkim
na zboczach o podłożu wapiennym. Charakteryzują się bogatym runem,
w którym dominują gatunki ciepłolubne i wapnieniolubne. Jednym
z cenniejszych gatunków runa tych lasów są storczyki, które podlegają
ochronie. Drzewostany tworzą głównie buki Fagus sylvatica, jednak
często występują także gatunki domieszkowe, np. grab Carpinus betulu,
dąb bezszypułkowy Quercus petraea oraz klon jawor Acer pseudoplatanus.Typowo wykształcone ciepłolubne buczyny porastają strome
zbocza z dużą zawartością węglanu wapnia w podłożu.
Gatunki runa, charakterystyczne dla tych siedlisk to konwalia majowa
Convalaria majalis, przytulinka wiosenna Cruciata glabra, przytulia
Schultesa Galium Schultesii, miodownik melisowaty Melittis
melisophyllum, groszek czerniejący Lathyrus niger, wyka leśna Vicia
sylvatica, perłówka zwisła Melica nutans, kokoryczka wonna
Polygonatum odoratum, dzwonki Campanula sp., przylaszczka
pospolita Hepatica nobilis, fiołek przedziwny Viola mirabilis, a także
wspomniane wcześniej gatunki storczyków i kruszczyków.

Czy wiesz, że:
Buki posiadają pewną
przewagę nad innymi
rodzimymi gatunkami drzew
rosnącymi w naszej strefie
klimatycznej. Polega ona na
tworzeniu tzw. lasów
klimaksowych, czyli
czystych drzewostanów
będących końcową formą
ewolucji. Istnieją teorie
przewidujące, że bez
ingerencji człowieka, po
pewnym czasie wszystkie
lasy strefy umiarkowanej
stałyby się buczynami.
Około 5000 lat temu
skończyła się era
ciepłolubnych lasów
dębowych i nastała
chłodniejsza i wilgotniejsza
era bukowa, która trwa do
dziś.

Groszek wiosenny (Lathyrus vernus)

Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum Huds.)

rzebiesławickie

Żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos)

Przylaszczka (Hepatica Mill.)

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.)

Szczyr trwały (Mercurialis perennis)

Huby

Czy wiesz, że:
Nasi przodkowie znali
i używali co najmniej
jedną hubę - czyreń
ogniowy. Służyła im ona
do wytwarzania "hubki" łatwopalnego
materiału
wchodzącego obok
krzemienia i kawałka
metalu w skład zestawu
do krzesania ognia.
Natomiast bartnicy
używali innej huby,
gmatwka dębowego, do
podkurzania pszczół
w trakcie wybierania
miodu z ula.

W lesie, w starym parku lub przy polnej drodze, na drzewach
żywych i martwych możemy podziwiać huby. Większość z nich
jest przez nas nierozpoznawana i postrzegana jako zupełnie
nieużyteczne. Jednak, jak każdy żywy organizm, huby pełnią
określoną funkcję w ekosystemach, które zamieszkują.
Eliminują one w sposób naturalny drzewa stare i chore,
a rozkładając je przygotowują miejsce i przestrzeń życiową
innym drzewom. Huby kojarzą nam się z twardymi grzybami.
Jednak gdy przyglądamy się im z bliska, okazuje się, że nie
wszystkie z nich są twarde. Niektóre mogą być nawet jadalne,
choć z reguły jedynie w młodym wieku - na przykład żółciak
siarkowy czy ozorek dębowy. Ciekawostką jest pachnąca anyżem
niszczyca pachnąca,
pachnąca, niejadalna huba, występująca na martwym
drewnie świerkowym. Huby tak jak inne organizmy posiadają
swoich wrogów. Ich owocnikami odżywiają się niektóre
chrząszcze, dla innych stanowią miejsce zamieszkania. Jednak
głównym wrogiem tej grupy grzybów jest działalność człowieka.
Osuszając bagna, wycinając lasy, zaśmiecając środowisko
naturalne i tworząc jednolite monokultury leśne, powoduje, że
w miarę upływu czasu bezpowrotnie giną te piękne i pożyteczne
grzyby, których znaczenie w poszczególnych ekosystemach jest
niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Drzewoterapia

Czy wiesz, że:
Najstarszym drzewem
w granicach Polski jest
- Cis Henrykowski – okaz
drzewa z gatunku cis
pospolity. Rośnie oparty
o będący w bezpośrednim sąsiedztwie dom nr
293 we wsi Henryków
Lubański niedaleko
Lubania (Dolny Śląsk.
Jego wiek szacuje się na
około 1262 lata (w roku
2012). Oznacza to, że
wykiełkował około roku
750. Drzewo zostało
uszkodzone podczas
huraganu w 1989, do tego
czasu jego obwód wynosił
5m.

Drzewoterapia znana także jako sylwoterapia, to jedna z gałęzi
medycyny naturalnej, która wykorzystuje w procesie uzdrawiania
energię i lecznicze właściwości poszczególnych gatunków drzew
i krzewów. Aborygeni wierzą, że ciężko chory człowiek
powinien oprzeć się o drzewo plecami i czekać, aż przekaże mu ono
życiodajne soki. Im poważniejsza choroba, tym dłużej trzeba dotykać
korę. W wierzeniach Indian drzewo jest największym przyjacielem
i podporą rodzącej kobiety oraz mężczyzny, który nie spełnia się
w roli kochanka.
Najprostszym znanym przykładem sylwoterapii, pobudzającym
organizm człowieka do samoleczenia, jest już zwykły spacer po lesie.
Przebywanie w bliskim otoczeniu drzew wywiera zbawienny wpływ
na nasz organizm, poprawia nasze ogólne samopoczucie i wprowadza
w dobry nastrój. Ze śródleśnego spaceru płynie znacznie więcej
zdrowotnych korzyści dla naszego organizmu, niżby nam się
wydawało. Spacer w leśnej kniei pomaga zachować także
równowagę psychiczną, wzmacnia układ odpornościowy, pobudza
organizm do regeneracji, uspokaja i odpręża, odstresowuje
w chwilach napięcia i rozdrażnienia nerwowego oraz poprawia
koncentrację i dodaje siły do działania.
Przebywanie w otoczeniu drzew jednak nie wystarcza. W celu
uzyskania lepszych rezultatów terapii zalecane jest nawiązanie
bezpośredniego kontaktu ze zdrowym drzewem. Wybierając takie
drzewo musimy zwrócić uwagę na kilka zasad:
drzewo musi być w średnim wieku, silne i zdrowe, pozbawione
pasożytów takich jak huba czy jemioła, grzybów, mchów i porostów,
drzewo musi posiadać nienaruszone gałęzie pnia i korony,
drzewa uszkodzone z połamanymi gałęziami bądź zaatakowane
przez wspomniane wyżej pasożyty znajdują się w słabszej kondycji
zdrowotnej, a przez to wydzielą mniej dobrej energii potrzebnej do
sylwoterapii,
drzewa młode lub bardzo stare mają mniej pozytywnej energii
i posiadają mniej właściwości leczniczych.
Nawiązać kontakt z drzewem jest bardzo łatwo, po prostu
przytulamy się do niego, obejmując jego pień rękami. W czasie terapii
bardzo ważne jest oddychanie, musi być ono spokojne, równomierne
i głębokie. Obejmując drzewo, przytulamy się do niego klatką
piersiową i lekko dotykamy twarzą do kory, możemy także oprzeć się
o pień plecami, bądź dotykać go rękami lub stopami. Zetknięcie
naszego ciała z zewnętrzną częścią drzewa umożliwi nam
zaczerpnięcie siły tkwiącej we wnętrzu rośliny, zaś prawidłowo
prowadzone oddychanie zapewni maksymalne wchłonięcie
wydzielanych przez roślinę olejków eterycznych i leczniczych

substancji określanych jako fitoncydy. Drzewną terapię należy przeprowadzać w spokojnych
miejscach z dużą ilością drzew, tak więc najlepsze do tego celu są lasy pozwalające na wewnętrzne
wyciszenie się i odizolowanie od współczesnej cywilizacji oraz łatwiejszy kontakt z przyrodą
i uzyskanie bardzo dobrego rezultatu terapii.
Tak jak różne są gatunki polskich drzew, tak samo zróżnicowane są ich lecznicze właściwości.
Jedne z nich przejawiają lecznicze działanie na układ i drogi oddechowe, do takich gatunków
zaliczana jest przede wszystkim sosna, jodła, świerk i lipa. Inne gatunki wykazują zbawienny wpływ
na psychikę człowieka, działają uspokajająco, poprawiają koncentrację i równowagę psychiczną,
dodają odwagi i pewności siebie. Takie magiczne właściwości wykazują brzoza, wierzba, grab,
jarzębina, jawor, jesion, klon, buk i dąb. Niektóre gatunki przejawiają dodatkowe działanie, prócz
redukowania poziomu stresu i poprawiania nastroju, działają także przeciwbólowo, np. wierzba,
a nawet oczyszczająco, poprawiając zarazem przemianę materii i zapobiegając odkładaniu się
kamienia, tak jak brzoza. Innym dość często spotykanym leczniczym działaniem drzew jest
korzystny wpływ na układ krążenia, do takiej grupy z powodzeniem zalicza się lipa, grusza
i czereśnia. Kolejną grupę stanowią drzewa wspomagające rozwój intelektualny. Do takich bez
wątpienia zalicza się kasztanowiec i dąb. Jednakże drzewoterapia to nie tylko śródleśne spacery,
to także bardziej rozbudowana dziedzina medycyny, wykorzystująca również lecznicze właściwości
tkwiące w młodych pąkach i liściach, a także sokach leśnych drzew.

Warstwowa b

Czy wiesz, że:
Na naszej planecie żyją
zwierzęta, które aby
osiągnąć dorosłość, muszą
przejść przez wiele
przemian. Często - rozpoczynając życie - nie są
zupełnie podobne do swoich
rodziców. Larwa to postać
przejściowa i etap rozwoju,
w którym znajdują się młode
niektórych gatunków
zwierząt zanim osiągną
dojrzałość. Taka przemiana od jajeczka, poprzez larwę,
do dorosłego osobnika nazywana jest metamorfozą.
Forma larwy występuje
między innymi u owadów,
skorupiaków, żab i ryb. Zanim
sympatyczna zielona żabka
będzie
mogła
skakać w
trawie, najpierw jest kijanką.
Kijanka to larwa żaby
podobna do czarnej nutki
z ruchliwym ogonkiem. Aby
nasze oczy cieszyły kolorowe
motyle, najpierw muszą
przejść przez etap larwy,
czyli gąsienicy. Trudno
uwierzyć, że z takiego
"robala" powstanie piękny
motyl :).

Rośliny w lesie tworzą cztery wyraźne warstwy. Najwyższą warstwę
budują drzewa. Korzystają one w pełni z dostępu światła.
W większości lasów pod parasolem koron rozwija się druga warstwa
złożona z niższych drzew, które nie są wystawione na działanie wiatru
i prażącego słońca. Stają się więc dla ptaków doskonałym miejscem do
zakładania gniazd, chroniąc je przed wiatrem i złą pogodą. W warstwie
tej żyją również niewielkie ssaki jak popielica, żołędnica i wiewiórka.
Pod warstwą drzew rosną krzewy czyli podszyt. Typowymi gatunkami
dla tej strefy są leszczyna, dziki bez, bez koralowy, kruszyna, kalina
i czeremcha.W warstwie tej występuje także młode pokolenie drzew nazywamy je podrostem. Warstwa podszytu i podrostu sięga od
jednego do ponad trzech metrów wysokości. Na korze krzewów
i młodych drzew żyje wiele pajęczaków oraz owady i ich larwy.
Jesienią większość krzewów wytwarza barwne i bogate w cukier
owoce, które są smacznym pokarmem dla leśnych zwierząt.
W warstwie podszytu spotkać można sarny żywiące się korą,
zielonymi liśćmi, pąkami i owocami leśnymi.
Runo leśne jest ostatnią wyraźną warstwą pokrywy roślinnej. Tam,
gdzie dostatecznie dużo światła słonecznego dociera aż do gleby,
rozwija się dość bujnie warstwa roślin zielnych. W gęstych, ciemnych
lasach szpilkowych rośliny zielne prawie nie występują, ich miejsce
zajmują mchy i porosty. W tej części lasu swoje miejsce bytowania
znalazły jeże, żaby i ślimaki.
Dno lasu to świat organizmów żyjących w ściółce glebowej
i warstwach próchnicy. Ściółka jest warstwą ochronną gleby, którą
tworzą opadłe liście, pnie, kawałki kory. Warstwa ta zapobiega
nadmiernemu parowaniu wody i chroni przed obniżeniem temperatury
gleby. Żyją w niej bakterie i grzyby, które rozkładają opadłe na zimę
liście. Uwolnione z gnijących liści sole mineralne dostają się
z powrotem do ziemi i mogą znowu stać się pokarmem dla roślin.
Ważnymi mieszkańcami gleby są krety, dżdżownice oraz mrówki.
Dno lasu to miejsce życia biegaczy polujących pod korą i pod leżącymi
pniakami na ślimaki, dżdżownice, dorosłe owady i larwy.
Im więcej warstw w drzewostanie, tym większa różnorodność jego
mieszkańców. Często "uwarstwienie" pojawia się dopiero wtedy, gdy
leśnik właściwie utworzy strukturę lasu. W takim lesie rosną obok
siebie drzewa w różnym wieku i o różnych wymaganiach względem
światła. Część drzew zostaje wycięta i wykorzystana jako drewno
użytkowe, a w miejscach jakie po nich pozostanie, światło może
przenikać aż do ziemi dając szansę wzrostu licznym roślinom. Mądre
gospodarowanie w lesie przyczynia się do zwiększenia jego bogactwa
gatunkowego.

budowa lasu

DRZEWOSTAN

PODROST I PODSZYT

RUNO WRAZ Z MSZAKAMI

GLEBA WRAZ ZE ŚCIOŁĄ

Dostrzegalnia
Wieża:
wysokość - 36,5m
kondygnacje - 12
ilość stopni - 156

Czy wiesz, że:
W 1992 roku w sierpniu
w lesie w nadleśnictwie Rudy
Raciborksiej wybuchł wielki
pożar. Był to jeden
z największych pożarów po
II wojnie światowej.
Przyczyną pożaru była iskra,
jaka wydobyła się spod kół
hamującego pociągu. Pożar
był na tyle duży, że dopiero
po 4 dniach udało się go
zagasić. Do gaszenia użyto
wiele wozów strażackich
oraz samolotów, które
zrzucały bomby wodne. Jak
okazało się, pożar był na tyle
duży, że zniszczenia jakie
pojawiły się na terenie
nadleśnictwa uznane zostały
jako klęska ekologiczna.

Lasy RDLP Katowice, w skład której wchodzą lasy Nadleśnictwa
Siewierz, należą do najbardziej zagrożonych pożarami w skali całego
kraju. 402 000 ha - czyli 66% powierzchni zostało zaliczone do
I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Najwięcej pożarów
(1 400) powstało w roku 1992 na łącznej powierzchni ponad 13 tys. ha
lasów.
W celu szybkiego wykrycia pożarów w Nadleśnictwie utrzymywany
jest system obserwacyjno - alarmowy, w skład którego wchodzą:
1. Patrole naziemne organizowane są w miejscach szczególnie
narażonych na powstanie pożaru (np. przy drogach, liniach kolejowych
i miejscach o zwiększonej penetracji przez ludność). Taki patrol
stanowi lekki samochód terenowy wyposażony w agregat gaśniczy,
którym dysponuje Straż Leśna. Umożliwia on natychmiastowe
rozpoczęcie akcji gaśniczej i powstrzymanie rozwoju pożaru do
momentu przybycia straży pożarnej a niekiedy ugaszenie pożaru.
2. Dostrzegalnie przeciwpożarowe (wieże obserwacyjne)
W okresie zagrożenia pożarowego z dostrzegalni prowadzona jest
obserwacja lasu i każdy podejrzany dym zgłaszany jest do Punktu
Alarmowo Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie. Nasze Nadleśnictwo
dysponuje dwiema takimi wieżami - pod jedną właśnie Państwo stoicie,
a druga znajduje się w lesie na terenie Myszkowa (Będusz).
3. Punkty Alarmowo - Dyspozycyjne
Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) jest zlokalizowany
w siedzibie Nadleśnictwa. Pełni on rolę koordynującą działania
przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. To tutaj trafiają wszystkie
zawiadomienia
o
pożarach
czy
podejrzanych
dymach
z dostrzegalni, patroli i innych źródeł. PAD znajduje się również
w Regionalnej Dyrekcji w Katowicach, jego zadaniem jest
koordynowanie działań na terenie całej RDLP i dysponowanie
samolotów do pożarów.
4. Punkty czerpania wody
Na terenach leśnych znajduje się wiele punktów czerpania wody
gaśniczej różnego typu (naturalnych, sztucznych i hydrantów)
5. Leśne Bazy Lotnicze
W okresie zagrożenia pożarowego RDLP w Katowicach utrzymuje
3 Leśne Bazy Lotnicze w Rybniku, Brynku i Nowej Wsi koło Opola
które wspierają Nadleśnictwa w walce z pożarami. Użycie samolotów
pozwala na szybkie zlokalizowanie pożaru i rozpoczęcie gaszenia, a co
za tym idzie zmniejszenie strat pożarowych. Podczas prowadzenia
akcji gaśniczej samoloty mogą korzystać z lądowisk operacyjnych,
takim lądowiskiem jest lądowisko w Rudach Raciborskich.

Zbrojenie stopy fundamentowej

Zrzut wody - PZL M18 Dromader

Mi-2 - podczas pobierania wody

Fazy zycia lasu

Czy wiesz, że:
W lesie nie spotkasz
choinki! Choinka to
przybrane drzewko świerka,
sosny lub jodły, które jest
nieodłącznym elementem
w naszym domu podczas
Świąt Bożego Narodzenia.
Zastanów się i zgadnij dlaczego nie robimy choinek
z modrzewia ?

Wszystkie drzewa w lesie, od chwili posadzenia do momentu
osiągnięcia dojrzałości, przechodzą charakterystyczne
przemiany składające się z następujących po sobie faz
życiowych.
Pierwszą z nich jest uprawa (kiedy powstaje w wyniku
sadzenia) lub nalot (kiedy powstaje w wyniku naturalnego
obsiewu). Drzewka są wtedy małe, a przez to narażone na
przymrozki, susze, zachwaszczenie, grzyby pasożytnicze,
szkodliwe owady i żer zwierzyny leśnej. Rosną powoli i mimo
znacznej liczebności na ogół nie tworzą zwartej grupy. Leśnicy
prowadzą szereg zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, by
pomóc przetrwać małym drzewkom ten trudny okres.
Z upływem czasu drzewka powiększają swoje rozmiary
i zaczynają się stykać gałązkami - tworzy się zwarcie. Wówczas
nalot przechodzi w podrost, a uprawa w młodnik. W znacznym
zagęszczeniu drzewka zaczynają oddziaływać na siebie
i rywalizować o przestrzeń, światło, wodę i pożywienie.
Silniejsze z nich przetrwają i będą w przyszłości tworzyć las.
Leśnicy usuwają słabsze i w ten sposób wspomagają rozwój
żywotniejszych drzewek.
Następnie drzewka bardzo intensywnie rosną na wysokość.
Przypominają wtedy długie, cienkie tyczki – jest to faza
tyczkowiny. Nadal rosnąc na wysokość drzewa zwiększają
także swoją grubość. W ten sposób przechodzą do kolejnej fazy
drągowiny. W czasie trwania tych faz, leśnicy odnajdują
drzewa najbardziej wartościowe, usuwają ich najbliższych
konkurentów. Tym sposobem stwarzają im korzystne warunki
wzrostu.
Kiedy drzewa osiągają duże rozmiary i przestają rosnąć na
wysokość, przechodzą do fazy drzewostanu dojrzewającego
(część z nich owocuje) a następnie do fazy drzewostanu
dojrzałego, rozpoczynającego czas intensywnego użytkowania
lasu w celu uzyskania najlepszego surowca drzewnego.
Ostatnią fazą życia lasu jest drzewostan starzejący się. To
czas kontynuacji użytkowania lasu oraz inicjowania nowego
cyklu życia drzewostanu.

Od nasiona do

Czy wiesz, że:
.Jemioła to bardzo ciekawa
roślina. Zagnieżdża się
najczęściej na drzewach
liściastych, do których
przymocowuje się korzeniami wyposażonymi
w specjalne ssawki. Jest
częściowym pasożytem, co
oznacza, że żyje kosztem
innych. Jej korzenie wnikają
pod korę drzewa i dzięki nim
roślina może pobierać wodę i
sole mineralne. Owoce
jemioły są przysmakiem
ptaków.
Przed wiekami uznawano
jemiołę za dar od Boga lub
magiczne ziele i zbierano
z wielką starannością.
Wierzono, że chroni ona
przed złymi mocami,
sprowadza do domu
szczęście i bogactwo oraz
sprzyja zakochanym. Do dziś
przystraja się nią domy
w okresie Bożego
Narodzenia.

Nasiono brzozy
Nasionko

Liścienie

drzewa
Brzoza brodawkowata
(Betula pendula Roth)

Dorosłe drzewo

Kwiatostan brzozy

Starsza siewka
Siewka

Zasady zachowania

Czy wiesz, że:
Jak długo śmieci pozostają
w lesie:
zapałka - 6 miesięcy
guma do żucia - 5 lat
drzewko wycięte z lasu - ok
10 lat
puszka aluminiowa - od 50 do
100 lat
jednorazowa zapalniczka 100 lat
torebki foliowe - 300 lat
sztuczna choinka - około
400 lat
szklana butelka - około 4000
lat
Jedna bateria guzikowa
może skazić 1 m3 gleby oraz
zatruć nawet 400 l wody.
Skoro człowiek powinien
wypijać 2-3 litrów wody
dziennie, to jedna mała
bateria skazi wodę pitną,
która starczyłaby jednej
osobie na około pół roku.

Witamy Was w miejscu szczególnym. W miejscu, które dla człowieka
wrażliwego na piękno przyrody jest miejscem fascynującym. Witamy
Was w lesie. Las jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy
wszyscy dbać. Dla nas - leśników, las jest miejscem pracy i staramy się,
by nasze polskie lasy były dorodne, zapewniające stały dostęp do
surowca odnawialnego, jakim jest drewno, a także by zapewniły
bezpieczeństwo ekologiczne naszego kraju.
Chcemy również, by las, w którym Ty spędzasz swój wolny czas, był
miejscem czystym i przyjaznym, abyś chętnie chciał tu wracać, a każda
wizyta w lesie była przygodą i dostarczyła Ci niezapomnianych wrażeń.
Niestety wielu ludzi traktuje las jak darmowe wysypisko śmieci. Za stan
naszych lasów jesteśmy odpowiedzialni wszyscy i przychodząc tutaj
wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by móc każdego roku
cieszyć się pięknem naszej ojczystej przyrody. Oto najważniejsze
z nich, które możesz potraktować jak Dekalog Leśnego Wędrowca:
1. Przede wszystkim szanuj przyrodę!
2. Nie zaśmiecaj bezmyślnie lasu, a swoje śmieci zabieraj ze sobą!
3. Nie niszcz ściółki, nie zrywaj roślin zwłaszcza chronionych i nie
niszcz grzybów niejadalnych!
4. Nie hałasuj i nie płosz zwierząt - las to ich dom, my jesteśmy tylko
gośćmi!
5. Staraj się, by leśne wędrówki odbywały się po ścieżkach!
6. Nie używaj w lesie ani w jego pobliżu ognia - jest dla lasu zabójczy!
7. Swojego psiaka trzymaj na smyczy - przede wszystkim dla jego
bezpieczeństwa!
8. Zwracaj uwagę nawet na najmniejszych mieszkańców lasu - owady,
płazy, gady!
9.Nie niszcz tablic ani znaków informacyjnych, które dla odwiedzających są cenną wskazówką!
10. Kieruj się przede wszystkim dobrem mieszkańców lasów!

Warpie
Spacerując po okolicznych lasach można zaobserwować
pomiędzy drzewami liczne zagłębienia terenu, "dołki" mniejsze
i większe. Są to ślady po dawnych odkrywkach (tzw. warpiach),
z których wydobywano rudy galmanu. Galman jest to
mieszanina mineralna złożona z drobnoziarnistego smithsonitu
lub monheimitu oraz dolomitu, kalcytu, goethytu, galeny
(galmany czerwone), minerałów ilastych, kwarcu oraz
hemimorfitu. Galman to jedna z najważniejszych rud cynku. Na
Górnym Śląsku okres największego wydobycia galmanu trwał
od drugiej połowy XVIII do końca XIX wieku i przyczynił się
do znacznego rozwoju gospodarczego tego regionu. Zazwyczaj
rudy galmanu wybierano systemem wieloszybikowym,
a głębokość szybików wynosiła od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Szybiki te to zazwyczaj niewielkie obiekty,
o średnicy nieprzekraczającej 2 m.
Obecnie ślady po miejscach zlokalizowania odkrywek pokryte
są warstwą ziemi, humusu oraz opadłych liści, a wiosną
porastają je rośliny runa leśnego.

Czy wiesz, że:
Cynk ma wpływ na
wszystkie podstawowe
procesy życiowe. Bierze
udział między innymi
w mineralizacji kości,
gojeniu się ran, wpływa
na pracę układu odpornościowego, prawidłowe
wydzielanie insuliny
przez trzustkę oraz na
stężenie witaminy A
i cholesterolu.

Gospodarka łowiecka

Czy wiesz, że:
Znalezionych przypadkowo
w lesie koźląt nie należy
dotykać, ponieważ w ten
sposób człowiek przekazuje
swój zapach, co pozbawia
młode naturalnej ochrony
przed drapieżnikiem. Nie
należy również koźląt
zabierać pod pretekstem
porzucenia przez matkę.
Pozostawianie samotnych
młodych w ukryciu jest
naturalną strategią
obronną wielu gatunków
jeleniowatych.

O wszystkie rośliny i zwierzęta w lesie troszczą się leśnicy, jednak
wśród zwierząt leśnych wyróżnia się kilkadziesiąt takich, które są
niezwykle cenne dla człowieka i o które ludzie, zwani myśliwymi,
postanowili troszczyć się w sposób szczególny - zwierzęta te nazywamy
zwierzyną. Opieka myśliwych nad zwierzyną, tzw. gospodarka
łowiecka, polega przede wszystkim na ochronie zwierzyny i na
kształtowaniu jej środowiska bytowania (łowiska). Podstawowym
zadaniem myśliwych jest utrzymanie liczebności zwierzyny na
odpowiednim poziomie. Oprócz wiedzy, ile zwierzyny żyje w łowisku
myśliwi muszą wiedzieć jeszcze, jakie to są gatunki, ile z nich to samce,
a ile samice, a także w jakim są wieku (ile jest zwierząt młodych,
dorosłych i starych). Te informacje pozwalają myśliwym określić, jaki
jest aktualny stan zwierzyny w łowisku i jak ten stan będzie się zmieniał
w przyszłości - pozwala to zaplanować działania w pożądanym
kierunku. Liczbę zwierzyny, jej strukturę płciową i wiekową myśliwi
regulują poprzez odstrzały. Jeśli zwierzyny jest zbyt dużo - chcąc
zaspokoić swój apetyt - czyni ona szkody w lesie i na polach. Zwierzęta
wychodzące na pola zjadają płody rolne, tratują uprawy, a w przypadku
dzików - poprzez rycie niszczą spore połacie upraw. Rolnicy na tym
cierpią. Myśliwi rekompensują więc straty rolnikom poprzez
wypłacanie im odszkodowań, a jednocześnie starają się zadbać o
minimalizację szkód wyrządzanych przez zwierzynę, sporządzają wiec
specjalne poletka udostępniane zwierzynie, na których może ona
znaleźć żer, pasy zaporowe dla dzików, zatrzymujące zwierzynę w lesie
i zapobiegające wychodzeniu na pola, a w okresie zimowym dokarmiają
zwierzynę w paśnikach i na nęciskach. Zwierzyna wyrządza również
szkody w uprawach leśnych, zgryzając pędy młodych sadzonek,
wycierając o nie poroże, łamiąc młode drzewka. Leśnicy i myśliwi
stosują szereg środków zabezpieczających, m.in. grodzenie upraw,
ochronę cennych drzewek przy pomocy różnego rodzaju osłonek
czy środków o nieprzyjemnym smaku czy zapachu. Las jest domem dla
zwierzyny i ma ona pełne prawo korzystać z jego dobrodziejstw
i suto zastawionego stołu, co nie znaczy jednak, że poprzez właściwe
gospodarowanie zwierzyną (jej strukturą wiekową, płciową
i liczebnością) nie należy ograniczać szkód przez nią powodowanych.
W zagospodarowanie łowisk wchodzi także tworzenie miejsc
schronienia i rozrodu dla zwierzyny w postaci tzw. remiz śródpolnych,
koszy lęgowych itd. Myśliwi mają również za zadanie zwalczanie
kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. W swoich działania
współpracują z leśnikami.

Lizawka

Sarna europejska (Capreolus capreolus)

Paśnik

Nasiona i siewki
Czy wiesz, że:
Pokrzywa - kojarzy się
z pieczeniem, swędzeniem
i bąblami na skórze. Nie bez
powodu pokrzywę nazywano
też parzawką lub żgajką.
Jej łodyga i liście pokryte są
parzącymi włoskami.
Nie każdy z was jednak wie,
że pokrzywy zawierają
witaminy, wiele mikroelementów i soli mineralnych. Dlatego też ich
liście i korzenie są
surowcem zielarskim.

Nasiono, nasienie – jest to organ roślin nasiennych powstający
z zapłodnionego zalążka. Składa się z zarodka otoczonego tkanką
zapasową i osłoniętego łupiną nasienną. Zarodek to nowy
organizm roślinny. Tkanka spichrzowa umożliwia wzrost zarodka
w pierwszym okresie rozwoju, a łupina nasienna pełni funkcję
ochronną. Zazwyczaj drzewa nie każdego roku kwitną i owocują
obficie. Możemy wyróżnić lata głuche oraz lata wielkiego
urodzaju, czyli lata nasienne. Częściej obradzają drzewa
lekkonasienne, natomiast ciężkonasienne obradzają rzadziej. Jest
to związane z tym, że drzewo by zgromadzić zapasy niezbędne do
wytworzenia nasion, potrzebuje - w przypadku gatunków
ciężkonasiennych - więcej czasu.
Siewka – jest to etap w rozwoju rośliny, który następuje po
kiełkowaniu nasiona, czyli po pojawieniu się korzonka
zarodkowego (kiełka). Siewki, w odróżnieniu od kolejnych
etapów rozwoju, rosną dzięki substancjom pokarmowym
zgromadzonym w nasieniu. W fazie siewki z korzenia
zarodkowego zaczynają wyrastać korzenie boczne kotwiczące
roślinę w glebie, a z pączka wyrasta młody pęd osiągający
powierzchnię ziemi. Po wykształceniu liści asymilacyjnych
i umocowaniu się korzenia w glebie siewka staje się samożywna.

Jodła pospolita - Abies alba

Siewka

Buk zwyczajny - Fagus sylvatica

Siewka

Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris

Siewka

Modrzew europejski - Larix decidua

Siewka

Dąb szypułkowy - Quercus robur

Siewka

Świerk pospolity - Picea abies

Siewka

Olsza czarna - Alnus glutinosa

Siewka

Brzoza brodawkowata- Betula pendula Roth

Siewka

Lesne miary

Czy wiesz, że:
Czy wiesz, że sekwoje to
drzewa olbrzymy? Rosną
w nielicznych już miejscach
na świecie, głównie w lasach
Ameryki. Dorastają nawet
do 115 metrów - to więcej
niż wynosi długość dużego
boiska do piłki nożnej.
Sekwoje należą także do
najstarszych roślin na
Ziemi, a niektóre żyjące
jeszcze staruszki mają
powyżej 2000 lat. Gdyby
wydrążyć pień takiego
drzewa, mogłoby w nim
powstać całkiem przytulne
mieszkanko.

Najbardziej charakterystycznymi cechami opisującymi drzewo, poza
określeniem gatunku, są jego wiek, grubość i wysokość. Nauka
zajmująca się sposobami oraz dokładnością pomiaru tych cech nazywa
się dendrometrią.
Najprostszym sposobem określania wieku drzewa jest policzenie jego
okółków, czyli gałęzi bocznych drzewa wyrastających na pniu na tej
samej wysokości. Co roku drzewo wytwarza jeden taki okółek, więc
ich liczba na całej długości pnia określa liczbę lat jaką drzewo
przeżyło. Wiek drzew można również określić na podstawie liczby
słojów, które widoczne są na pniaku i czole ściętego pnia.
W okresie życia drzewa co roku powstaje nowy pierścień drewna
zwany słojem. Liczba pierścieni powiększona o liczbę lat jaką drzewo
potrzebowało, aby dorosnąć do wysokości pniaka, określa jego
rzeczywisty wiek. Jednak czy zawsze trzeba ściąć drzewo, aby móc
policzyć jego słoje? Okazuje się, że nie. Aby określić wiek żywego
drzewa leśnicy używają świdra przyrostowego, czyli przyrządu,
którym pobierają bardzo wąski wycinek pnia z widocznymi słojami
przyrostu rocznego. Świder taki składa się z trzech części: rurki
mającej na końcu ostrze i spiralne nacięcie ułatwiające wkręcanie się
w drzewo, z łyżki oraz rączki będącej jednocześnie futerałem. Aby
pobrać próbkę należy wkręcić świder w drzewo, do rurki świdra
włożyć łyżkę, wykonać obrót świdrem w lewo i wyciągnąć próbkę
drewna wraz z łyżką.
Druga istotna cecha - grubość drzewa mierzona jest specjalnym
średnicomierzem zwanym przez leśników klupą. Klupa działa
podobnie jak suwmiarka: składa się z listwy (szyny) z podziałką oraz
dwóch prostopadłych ramion – nieruchomego i ruchomego.
Obejmując tymi ramionami drzewo, na podziałce widzimy wartość
średnicy. Ze względu na dokładność dalszych obliczeń (np. miąższości
drzewa) najlepiej byłoby zmierzyć średnicę w połowie strzały. Jednak
ze względów technicznych i praktycznych mierzona jest ona na
wysokości 1,30 metra od powierzchni ziemi. Grubość drzewa
zmierzona na tej wysokości zwana jest pierśnicą, ponieważ przyrząd
do pomiaru trzymany jest na wysokości klatki piersiowej mierzącego.
Kolejną cechą charakterystyczną każdego drzewa jest jego wysokość.
Jeżeli drzewo jest niskie, można zmierzyć jego wysokość przy pomocy
łaty. Sprawa mocno się komplikuje, kiedy drzewo ma powyżej
10 metrów wysokości. W praktyce gospodarczej wysokość mierzy się
za pomocą wysokościomierzy. Przyrządy te głównie oparte są na
podstawach trygonometrycznych. Informacja o grubości, wysokości
drzewa pozwala leśnikom obliczyć jego objętość (miąższość); wiedzą
wówczas, ile drewna znajduje się w pniu konkretnego drzewa. Pomiar
drzew pozwala ocenić wielkość zasobów drzewnych, informacje te są
niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej.

Wysokościomierz

Średnicomierz (klupa)

Świder przyrostowy (Presslera)
Świder przyrostowy (Presslera)

Lesne przysmaki
Las to duża stołówka, w której każdy znajdzie dla siebie coś
smacznego. Któż z nas nie lubi zbierać jagód, poziomek czy orzechów
laskowych? Kto nie lubi chodzić na grzyby? A przecież w lesie
znajdziemy także cały bukiet ziół, które nie tylko są smaczne, ale
znakomicie wpływają na zdrowie. Np. kwiaty lipy, z których można
parzyć wyborną herbatkę na przeziębienia, ziele pokrzywy używane
w chorobach reumatycznych czy kwiaty i owoce głogu świetnie
wpływające na serce. Substancji leczniczych w lesie można znajeźć całe
mnóstwo. Doskonale wiedzą o tym farmaceuci, pozyskując sok
brzozowy czy sok z młodych pędów sosny. Oprócz darów w postaci
roślin las dzieli się z nami także zwierzyną - doceniają to myśliwi,
przyrządzając pieczeń z dzika czy pasztet z zająca. Kuchnia myśliwska
najpełniej korzysta z leśnych przysmaków; pełno w niej duszonych
grzybów, sosów z żurawiny czy jałowca. Las hojnie obdarza nas
swoimi darami, trzeba tylko umieć korzystać z nich mądrze
i z wdzięcznością.

Zbierając leśne przysmaki pamiętaj !

Czy wiesz, że:
Lubisz zbierać jagody? My
też! Jednak to, co zbieramy
jako jagody, są to owoce
borówki czarnej, natomiast
jagoda to rodzaj owocu,
który po przekrojeniu ma
więcej pestek niż miąższu!
Jagodą są np. pomidory,
cytryny, czarne porzeczki,
agrest, a także.... arbuzy!
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Czy wiesz, że:
Łokieć - miara długości;
znany w Polsce od XIII w.,
stanowił 1/3 sążnia i dzielił
się na 2 stopy. Łokieć
staropolski wynosił 0,59 m
(1764 r.)
Łan - włóka, jednostka
miary ziemi uprawnej,
podstawa do określania
wymiaru czynszów i
pańszczyzny; łan wynosił ok.
30 morgów. Mórg (morga)
staropolski wynosił ok. 1/2
ha.
Mila - jednostka długości
używana w staropolskim
systemie drogowym miar; w
XVII w. mila mała wynosiła
ok. 6250 m, mila średnia ok.
7030 m i mila wielka ok.
7810 m.

Podział po
Spacerując po lesie czasem zdarza się pobłądzić, zwłaszcza gdy
zboczymy z leśnej ścieżki. Takie błądzenie może być przygodą
i dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Jednak aby zrealizować
zadania gospodarcze, leśnik musi orientować się w terenie. Jak założyć
uprawę, gdy nie wiadomo gdzie ona ma się w lesie znajdować? Jak
zaplanować pielęgnację młodnika, gdy nie można do niego trafić? Nie
może być takich sytuacji. Leśnik wyrusza więc do lasu uzbrojony
w mapę i bystre oko. Las na mapie i w terenie podzielony jest
na oddziały. Każdy oddział ma przypisany numer (np.1,2,3,4...)
a w terenie jego granice (tzw. linie oddziałowe) zaznaczone są na
drzewach za pomocą dwóch pasków. Na skrzyżowaniu oddziałów
znajdują się słupy granitowe, kamienie, na których oznaczone są numery
oddziałów. Każdy oddział jest podzielony na tzw. wydzielenia
drzewostanowe, które określamy kolejnymi literami alfabetu (a,b,c,d...).
Wydzieleniem drzewostanowym może być np. uprawa leśna, 80-letni
drzewostan sosnowy, śródleśna łąka, młodnik bukowy, leśne bagienko
itp. W terenie granice wydzieleń oznaczane są na drzewach za pomocą
jednego paska. Leśnik, dysponując mapą, na której zaznaczone są
oddziały i wydzielenia drzewostanowe, potrafi zlokalizować je
w terenie za pomocą granitowych słupów i pasków na drzewach.
Świetnie orientuje się w lesie i może szybko dojść do właściwego
fragmentu lasu.

Granitowy słupek oddziałowy

owierzchniowy lasu

Oznaczenie wydzielenia

Zadanie:
W promieniu 18 m. od
punktu informacyjnego
znajduje się słupek
oddziałowy-spróbuj go
znaleźć.

Fragment mapy gospodarczej

Drewno

Czy wiesz, że:
Leżące w wodzie (także
w trwale mokrym podłożu,
np. glinie, piasku itp.)
drewno dębu szypułkowego
po kilkuset latach czernieje,
przy czym, co niezwykle
ciekawe, zachowuje
ono większość swoich
właściwości mechanicznych!
Drewno takie określa się
mianem "czarnego dębu" lub
inaczej "polskiego hebanu".
Czarny kolor jest wynikiem
reakcji zawartych
w drewnie garbników
z solami żelaza. Wyłowione
z wody około 2000-letnie
pnie czarnych dębów można
podziwiać m.in. w Ogrodzie
Botanicznym w Krakowie.

Drewno – surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez
obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Wewnątrz drzewa drewno
zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem a warstwą łyka i kory. Należy
do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. Drewno
służyło już ludziom pierwotnym, kiedy tylko zdołali wzniecić ogień,
jako paliwo do jego podtrzymania. W niedługim czasie po pojawieniu
się pierwszych rozwiniętych cywilizacji świata starożytnego powstały
pierwsze tartaki. Jak można się domyślić, tamte tartaki nie
przypominały tych dzisiejszych; pracowali w nich głównie drwale.
Drewno miało w przeszłości, tak jak i dziś, wiele zastosowań.
Większość domów była zbudowana z drewna, podobnie jak urządzenia
do przesyłu wody oraz wiele innych rozwiązań technicznych
i praktycznych. Podstawowymi najszerzej rozpowszechnionym
zastosowaniem jest wykorzystanie tego surowca jako opału. Jeszcze
niedawno to drewno było paliwem w piecykach domowych, które
ogrzewały dom czy też wodę do kąpieli. Obecnie drewno stosowane jest
jako materiał konstrukcyjny oraz wykończeniowy. Swoją popularność
zawdzięcza lekkości i wystarczającym do wielu zastosowań
własnościom wytrzymałościowym. Stosuje się je jako materiał na
podłogi, boazerie, do wykonania więźb dachowych, ogrodzeń i pergoli,
mebli i zabawek. Drewno jest ważnym materiałem budowlanym.
Odpady powstałe przy produkcji różnych sortymentów drewna są
wykorzystywane do produkcji płyt pilśniowych, wiórowych, OSB,
sklejki i innych materiałów, które także służą do wykonywania wielu
przedmiotów codziennego użytku.

Przekrój poprzeczny drzewa
biel

promienie drewno wczesne
rdzeń rdzeniowe
drewno późne
twardziel
pierścień wzrostu

łyko

miazga
zewnętrzna kora

korek

}

miękisz kory

?

Czy wiesz, że:
Najwyższym notowanym
kiedykolwiek drzewem
w Polsce była tzw. Gruba
Jodła. Była to rosnąca
jeszcze na początku
ubiegłego stulecia na
stokach Babiej Góry jodła
pospolita (Abies alba). To
olbrzymie drzewo, mierzące
ok. 60m wysokości i ponad
2m średnicy pnia, spłonęło
w 1914 r. podpalone
prawdopodobnie przez
chcących się ogrzać
pasterzy. Obecnie
najwyższymi drzewami
w Polsce są dwa świerki
pospolite (Picea abies)
o równej wysokości 51.8m,
rosnące
odpowiednio
w Puszczy Białowieskiej
oraz Beskidzie Żywieckim.

Ile mamy lasów w Pols
W przeszłości lasy występowały niemal na całym obszarze naszego
kraju. W wyniku II Wojny Światowej, ekspansji rolnictwa i popytu na
drewno powierzchnia lasów w Polsce stale kurczyła się. W 1945 roku
lesistość kraju osiągnęła niecałe 21%. Od tamtej pory, dzięki
systematycznym zalesieniom, powierzchnia lasów stale zwiększała się
i obecnie wynosi 9 mln. ha. Odpowiada to lesistości 28,8% i sytuuje
Polskę w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów.
Największą lesistością poszczycić się może województwo lubuskie,
gdyż prawie połowa województwa porośnięta jest lasem. Najmniej
lasów występuje w centralnej części kraju - w województwach łódzkim i
mazowieckim.
Lasy w Polsce występują w zasadzie na terenach o najsłabszych
glebach; w strukturze siedliskowej lasów przeważają siedliska borowe,
występujące na 57% powierzchni; siedliska żyźniejsze - lasowe zajmują
43%, z czego olsy i łęgi 4%. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym
jest sosna, która wraz z modrzewiem zajmuje prawie 70% powierzchni
naszych lasów, jednak dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu zasady
zgodności składu gatunkowego z siedliskiem i systematycznie
prowadzonej przebudowie lasów niedostosowanych do siedliska, udział
sosny maleje na korzyść gatunków liściastych.
Z ogólnej powierzchni lasów w Polsce na 13,8 tys. ha gospodaruje
Nadleśnictwo Siewierz, jednocześnie sprawując nadzór nad ponad 13
tys. ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W lasach
siewierskich, tak jak i w całym kraju, samodzielnie lub w towarzystwie
innych gatunków panuje sosna i występują tu głównie siedliska borowe.

sce

Owady - sprzymierzency lasó

Czy wiesz, że:
Gdy nadchodzą pierwsze
jesienne przymrozki,
dorosłe owady giną - nie
znoszą mrozu. Niektóre
dorosłe owady, jajeczka,
larwy czy poczwarki zimują
ukryte pod korą, grubą
warstwą jesiennych liści,
w załomach skał, zagrzebane
w ziemi. Ochroną przed
mrozem jest też woskowa
osłonka jajeczka, czy kokon.
Zimą płyny ustrojowe owada
zmieniają swój skład, dzięki
temu stają się odporniejsze
na zamarzanie. Mrówki
zapadają w "sen zimowy"
w mrowisku. Motyl rusałka
admirał odlatuje z Polski na
cieplejsze południe Europy.
Niektóre dorosłe owady
wyszukują cieplejsze
miejsca w siedzibach
ludzkich. Larwy ważek
zimują w zbiornikach
wodnych, zagrzebane
w mule.

Las to królestwo, w którym mieszka olbrzymia ilość zwierząt. Znajdują
tu dogodne warunki życia, pokarm i schronienie. Różnią się wielkością,
barwą, sposobem zachowania. Wśród tej szerokiej grupy leśnych
domowników możemy wyróżnić takie, które w nadmiarze są dla lasu
szkodliwe, jak i te, których działalność jest niezwykle pożyteczna. Na
szczególną uwagę zasługują owady. To one w niezastąpiony sposób
pomagają w codziennej pracy leśnika. Przetwarzają martwe szczątki
roślin i zwierząt czym przyspieszają rozkład martwych substancji
organicznych, co korzystnie wpływa na strukturę i zasobność gleby we
wszystkich piętrach lasu, są strażnikami lasu – likwidują gąsienice
szkodników drzew. Biorą także udział w procesie zapylania. W tym
zabiegu, z pewnością, specjalizuje się pszczoła.
Wszystkie gatunki należące do rodzaju pszczołowatych
żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego
wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi
do wychowu czerwiu i przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe
i larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym.
Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osobników. Życie ich rodzin jest
koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian
aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców
i wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm i polietyzm wiekowy.
Doskonale wypracowany sposób regulacji temperatury w gnieździe
pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od
warunków zewnętrznych.
Niezwykle ważną rolę odgrywają pszczoły w leśnictwie. Ich praca
służy zwiększeniu ilości zdrowych nasion potrzebnych do odnowienia
lasu, pożywienia dla ptactwa, jak i do zwiększenia urodzaju owoców
leśnych (poziomek, borówek, czarnych jagód, jeżyn, malin).

Szerszeń

ów

Matka pszczela

Pszczoła miodna

Żuk

Mrówka rudnica (Formica rufa)

JEŚLI ZOBACZYSZ W LESIE KOPIEC, NIE NISZCZ GO.
POMYŚL, JAK WIELE PRACY MRÓWKI WŁOŻYŁY W JEGO BUDOWĘ

Zwierzeta naszych lasów
Zwierzęta są ozdobą lasów i niezbędnym elementem równowagi
w przyrodzie. Nigdzie indziej nie znajdziemy takiego bogactwa fauny.
Przemierzając lasy Nadleśnictwa Siewierz, możemy spotkać między
innymi jelenie, sarny, dziki, zające, wiewiórki, lisy, jeże i borsuki.
Latem las rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Najczęściej są to szpaki,
kosy, sikory, dzięcioły, zięby, kukułki, sójki, ale także mniej pospolite
al równie piękne dudki oraz sowy. Dla jelenia, sarny czy zająca jedyny
pokarm stanowią rośliny – są to więc zwierzęta roślinożerne. Zwierzęta
drapieżne, takie, jak: lis, jastrząb, kuna, sowa żywią się innymi
zwierzętami, dlatego określa się je nazwą mięsożernych. Dzik
zjadający znalezione w glebie owoce drzew, owady i pozostawione
w bruzdach ziemniaki jest zwierzęciem wszystkożernym.

Czy wiesz, że:
Samice dzików są zwane
lochami, samce odyńcami,
młode w pierwszym roku
życia -warchlakami,
w drugim -przelatkami,
w trzecim -wycinkami.
Okres rui zwany jest
huczką.
Dzik zaczyna żerować
o zmierzchu. Często
w poszukiwaniu pokarmu
ryje pyskiem w ściółce
leśnej. Jest zwierzęciem
wszystkożernym. Jego
pokarm stanowią: zielone
części roślin, orzechy
buczyny, żołędzie, owoce,
jagody, grzyby, korzenie,
kłącza, ziemniaki, buraki,
zboże, a także owady,
dżdżownice, pędraki,
drobne kręgowce (np.
myszy) oraz padlina.

Wiewiórka

Dzięcioł duży

Dzik

Jeleń

Sarna

Żmija zygzakowata

Nadleśnictwo Siewierz
42-470 Siewierz, ul. Łysa Góra 6
tel: (032) 674 29 57 do 8, fax: (032) 674 11 60
www: www.katowice.lasy.gov.pl/web/siewierz
e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl
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