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�cie¿ka przyrodnicza jest miejscem, gdzie podczas spaceru mo¿emy po-
znaæ wybrane gatunki flory i fauny pobliskiej okolicy. Goryczkowiec, u stóp
którego rozpoczniemy nasz¹ wêdrówkê, jest lasem najbli¿szym Wadowi-
com. W tak bliskim s¹siedztwie wci¹¿ rozrastaj¹cego siê miasta ¿ycie lasu
nie jest ³atwe i z pewno�ci¹ nie jest spokojne. Na szczê�cie, mimo wielu
niekorzystnych oddzia³ywañ ludzi, wp³ywu gospodarki i przemys³u, wci¹¿
trwa. Aby zrozumieæ, w czym tkwi zagro¿enie przyrody ze strony cz³owie-
ka,  powinni�my najpierw poznaæ podstawowe zale¿no�ci ekologiczne,
a przede wszystkim zdaæ sobie sprawê z ich rozmiarów i wagi, a zarazem
krucho�ci i delikatno�ci.
Las ten jest równie¿ celem wielu wycieczek, spacerów oraz miejscem re-
fleksji i wytchnienia od zgie³ku codziennego ¿ycia. Podejd�my wiêc z sza-
cunkiem i pragnieniem poznania �wiata,  do którego zaraz wejdziemy. Na
pewno tego nie po¿a³ujemy!
Czas przej�cia ca³ej trasy (3 km) to oko³o 1,5 � 2 godzin. �cie¿ka oznako-
wana jest symbolem

Opisywane przystanki zaznaczone s¹ w terenie pniaczkami z uchylanymi
tablicami.
�cie¿ka adresowana jest do dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - wszystkich mi³o-
�ników przyrody.

Zapraszamy do wêdrówki!
Autorzy

Zapomniawszy o ³owach usiad³em na kêpie,
A ko³o mnie srebrzy³ siê mech siwobrody,
Zlany granatem czarnej, zgniecionej jagody,
A tam siê czerwieni³y wrzosiste pagórki,
Strojne w brusznice jakby w koralów paciorki -
Woko³o by³a ciemno�æ; ga³êzie u góry
Wisia³y jak zielone, gêste, niskie chmury (�)

�Pan Tadeusz� Adam Mickiewicz
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Przystanek 1
Znajdujemy siê na pocz¹tku �cie¿ki przyrodniczej �Na Dzwonku�. Centrum
miasta pozosta³o oko³o 2 km na pó³noc za nami. Przed nami za� rozci¹ga siê
las, do którego zaraz wejdziemy. Porasta on niewysokie wzgórze, wcho-
dz¹ce w sk³ad grupy £amanej Ska³y i le¿¹ce w obszarze Beskidu Ma³ego.
Oryginalna i unikatowa w ca³ych Beskidach nazwa geograficzna - �Go-
ryczkowiec� - pochodzi od nazwy ro�lin - goryczek, które kiedy� tutaj po-
spolicie wystêpowa³y.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e las to nie tylko miejsce wycieczek, niedzielnych space-
rów czy grzybobrania. Przede wszystkim jest to miejsce wystêpowania wielu
gatunków ro�lin i zwierz¹t - ich dom. Dlatego, kiedy wchodzimy do lasu,
zachowujmy siê tak, jakby�my byli jego go�æmi.

Pamiêtaj:
· Nie ha³asuj! Zachowuj siê spokojnie i cicho. Twoje g³o�ne

zachowanie p³oszy dzikie zwierzêta i stanowi dla nich do-
datkowy stres. Zauwa¿, ¿e gdy Ty zachowujesz siê g³o-
�no, las milknie. Nie s³ychaæ wtedy g³osów ptaków czy
tajemniczych szelestów w runie le�nym. Pos³uchaj Go przez
chwilê, a przekonasz siê, ¿e jest pe³en ¿ycia i ruchu, ale te¿
spokoju.

· Nie �mieæ! Czy chcia³by�, aby w Twoim domu pe³no by³o
ró¿nego rodzaju �mieci? Chyba nie. Dlatego zachowuj siê
tak, jak przysta³o na Go�cia.

· Nie niszcz i nie depcz ro�lin runa le�nego oraz grzybów.
Stanowi¹ one po¿ywienie dla wielu gatunków zwierz¹t.
Poruszaj siê tylko po wyznaczonych �cie¿kach.

· Nie rozpalaj ognisk. Ogieñ jest g³ówn¹ przyczyn¹ niszcze-
nia lasów i jego pojawienie siê jest, niestety, najczê�ciej
zwi¹zane z nieodpowiedzialnym zachowaniem cz³owieka.
Je�li zauwa¿ysz ogieñ, to niezw³ocznie zawiadom o tym
fakcie odpowiednie s³u¿by.

· Zostaw Las w takim stanie, w jakim Go sam zasta³e�. Twoi
przyjaciele równie¿ chc¹ podziwiaæ jego piêkno.

Zapraszamy!

Przystanek 2
Las jest ekosystemem, czyli zbiorem organizmów ¿ywych wraz z ich nie-
o¿ywionym �rodowiskiem. Na pierwszy rzut oka tworz¹ go tylko drzewa
i krzewy. Jest to bardzo powierzchowne wra¿enie. Trudno sobie wyobraziæ,
jak wiele zale¿no�ci wystêpuje pomiêdzy ogromn¹ ilo�ci¹ ro�lin, grzybów,
bakterii i zwierz¹t, czêsto nie³atwych do zaobserwowania.
Wchodz¹c do lasu, pierwszym zjawiskiem, które zwraca uwagê, jest za-
pach. Zapach ka¿dego lasu jest wyj¹tkowy, szczególny, trudny do opisania,
sprawiaj¹cy przyjemne wra¿enie przebywania w czystym i zdrowym miej-
scu. To w³a�nie tutaj mo¿na naprawdê odpocz¹æ. Ta specyficzna woñ po-
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chodzi z nieustannego procesu rozk³adu martwej materii organicznej, który
prowadz¹ przede wszystkim grzyby.
Bêd¹c czujnymi obserwatorami przyrody, z pewno�ci¹ po�ród drzew li�cia-
stych zauwa¿ymy gatunki drzew iglastych. Mo¿emy tutaj rozró¿niæ dwa
najczê�ciej spotykane rodzaje drzew szpilkowych. S¹ to jod³a pospolita -
Abies alba MILL. oraz sosna zwyczajna - Pinus sylvestris L., oba gatunki
z rodziny sosnowatych - Pinaceae. Jod³a pospolita jest drzewem o prostym
pniu z szarobia³¹, g³adk¹ kor¹. Dawniej pnie tych drzew wykorzystywane
by³y do wyrobu masztów okrêtowych. Gêsta korona przybiera kszta³t sto¿-
kowaty. U starszych osobników wierzcho³ek korony jest �ciêty, a ga³êzie
rozpo�cieraj¹ siê tworz¹c tzw. bocianie gniazdo. Ig³y jod³y s¹ p³askie,
na szczycie têpe lub nawet wciête. Cech¹ charakterystyczn¹ igie³ s¹ dwa
bia³e paski znajduj¹ce siê po ich dolnej stronie. Paski te to nic innego jak
nalot woskowy. Szyszki jod³y s¹ wyprostowane, walcowate, koloru jasno-
br¹zowego i co ciekawe, stoj¹ na ga³êziach. W pa�dzierniku rozpadaj¹ siê,
uwalniaj¹c du¿e oskrzydlone nasiona, pozostawiaj¹c na ga³êzi tylko o� szyszki,
czyli tzw. trzpieñ. Jod³a pospolita jest gatunkiem d³ugowiecznym, do¿ywaj¹-
cym nawet 500 lat. Tworzy ona zwykle lasy mieszane z bukiem lub �wier-
kiem, natomiast przyk³adem czystego drzewostanu z blisko 100% udzia³em
tego gatunku jest Puszcza Jod³owa w Górach �wiêtokrzyskich.
Sosnê zwyczajn¹ mo¿emy rozpoznaæ po charakterystycznej czerwono-¿ó³-
tej, ³uszcz¹cej siê p³atami i g³êboko podzielonej bruzdami, korze. U m³odych
osobników korona ma kszta³t sto¿kowaty, nastêpnie parasolowaty, bardzo
czêsto nieregularny. Ig³y sosny umieszczone s¹ po dwie na tzw. krótkopê-
dzie. S¹ dosyæ d³ugie (do 7 cm), sztywne, ostre, na brzegach drobno z¹bko-
wane, lekko skrêcone, o barwie niebiesko-zielonej. Szyszki sosny s¹ krót-
kie, jajowate, dojrzewaj¹ przez okres 2 - 3 lat. W ca³o�ci opadaj¹ na ziemiê.
Sosna zwyczajna tworzy drzewostany mieszane z dêbem, bukiem i �wier-
kiem lub te¿ drzewostany czyste. Mówimy wówczas o borach sosnowych,
których najwiêksze kompleksy wystêpuj¹ w Borach Tucholskich. Sosna
odgrywa podstawowe znaczenie dla gospodarki le�nej. Jej drewno, lekkie,
o wysokiej jako�ci, jest podstawowym materia³em budulcowym i stolar-
skim; stosowane jest równie¿ do produkcji papieru. Z ¿ywicy pozyskuje siê
terpentynê1  i kalafoniê2 , z igie³ - olejki lotne dla przemys³u kosmetycznego,
a p¹ki wykorzystywane s¹ do produkcji leków wykrztu�nych i moczopêd-
nych.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e las, w którym siê znajdujemy, jest lasem sztucznym,
poddawanym intensywnej gospodarce cz³owieka, s³u¿¹cym g³ównie pro-
dukcji drewna. Las naturalny jest o wiele bardziej zró¿nicowany i skompli-
kowany z ekologicznego punktu widzenia. Przyk³adem takiego lasu w Pol-
sce jest Puszcza Bia³owieska, do której wycieczkê ju¿ teraz warto zaplano-
waæ. Ruszajmy dalej!

  1 Terpentyna to ciek³y sk³adnik ¿ywic drzew iglastych. Znajduje zastosowanie w lecznictwie
oraz w produkcji rozpuszczalników w przemy�le farbiarskim.
  2 Kalafonia to sk³adnik ¿ywic drzew iglastych. Stosowany przez cz³owieka do produkcji farb,
myde³ oraz w lutownictwie.
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Przystanek 3
Jedn¹ z wa¿niejszych cech ekosystemu le�nego jest jego piêtrowo�æ.
Z tego wzglêdu las mo¿emy porównaæ do wielopiêtrowego domu, w którym
ka¿dy poziom zamieszkiwany jest przez inne gatunki ro�lin i zwierz¹t. Roz-
patruj¹c las jako zintegrowan¹ ca³o�æ, powinni�my rozpocz¹æ nasze rozwa-
¿ania od gleby. To czêsto pomijana czê�æ sk³adowa lasu, a przecie¿ gleba,
bêd¹c powierzchniow¹ warstw¹ skorupy ziemskiej, stanowi pod³o¿e ¿ycia
dla ro�lin i miejsce wystêpowania wielu gatunków zwierz¹t. Dostarcza ro-
�linom niezbêdnych sk³adników mineralnych i wody oraz stanowi miejsce
zakotwiczenia systemów korzeniowych, a zwierzêtom daje schronienie. Dno
lasu, pokryte warstw¹ igliwia, zesz³orocznych li�ci oraz szcz¹tkami zwie-
rz¹t i ro�lin, tworzy �ció³kê le�n¹. Spe³nia ona rolê izolacji cieplnej, zatrzy-
muje wodê, ogranicza parowanie z powierzchni ziemi, stanowi schronienie
dla owadów i drobnych ssaków oraz jest �ród³em martwej materii organicz-
nej, która po przetworzeniu wzbogaca glebê w próchnicê.
Kolejnym piêtrem le�nego ekosystemu jest runo le�ne, do którego zaliczane
s¹ mchy, porosty i grzyby, tworz¹ce warstwê mszyst¹, oraz paprocie i ro�li-
ny zielne, tworz¹ce warstwê zieln¹.

Fot. Kulisty owocnik têgo-
skóra pospolitego Sclero-
derma vulgare HORN. - je-
den z grzybów warstwy
mszystej.

Fot. Mech - merzyk fa³do-
wany Mnium undulatum
HEDW.  oraz p³o¿¹cy siê
bluszcz pospolity Hedera
helix L.
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Fot. Mech - p³onnik strojny
Polytrichum formosum
HEDW. z puszkowat¹ zarod-
ni¹ na szczycie ³ody¿ki bez-
listnej.

Fot. Owocuj¹ca kokorycz-
ka wielokwiatowa Polygo-
natum multiflorum  (L.)
ALL. - jedna z ro�lin zielnych
runa le�nego.

Fot. Kwiaty wargowe sza³-
wii lepkiej Salvia glutino-
sa L. - ro�lina zielna.

Dosyæ czêsto w tym miejscu mo¿na zauwa¿yæ wê¿e. Oczywi�cie, jak
wszystkie gady, wê¿e s¹ zwierzêtami zmiennocieplnymi. Wygrzewaj¹c siê
na s³oñcu, podnosz¹ temperaturê swojego cia³a, zwiêkszaj¹c tym m. in. swoj¹
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szybko�æ. Nie s¹ one tak gro�ne, jak przedstawiaj¹ je ludzie. Nie atakuj¹
pierwsze, tylko we w³asnej obronie. Uk¹szenie jednego gatunku w Polsce �
¿mii zygzakowatej Vipera berus L.3  - mo¿e byæ dla cz³owieka niebezpiecz-
ne. ¯mijê zygzakowat¹ ³atwo pomyliæ z gatunkami niejadowitymi, wiêc
schod�my wszystkim wê¿om z drogi. Gady w Polsce (w tym oczywi�cie
wê¿e) objête s¹ ochron¹, wiêc ich dra¿nienie i niepokojenie jest niezgodne
z prawem. Gatunki, które mo¿emy spotkaæ        w naszym lesie, to: zaskro-
niec zwyczajny Natrix natrix L. i ¿mija zygzakowata.

Przystanek 4
Martwe drzewa spe³niaj¹ w ekosystemie le�nym bardzo wa¿n¹ i niezast¹-
pion¹ rolê. S¹ siedliskiem ¿ycia dla wielu mikroorganizmów � g³ównie bak-
terii i grzybów. W próchniej¹cym drewnie ¿yj¹ równie¿ larwy i osobniki
doros³e wielu owadów (imago), stanowi¹ce �ród³o pokarmu dla ptaków,
które czêsto tutaj gniazduj¹. Dziuple wykuwane s¹ przez dziêcio³y. Charak-
terystycznymi przystosowaniami tych ptaków do trybu ¿ycia s¹: mocny
i ostry dziób, dwa palce u nogi skierowane do góry, a dwa pozosta³e do do³u
(pomagaj¹ w przytwierdzeniu ptaka do drzewa), sztywne sterówki (pióra
ogona) podtrzymuj¹ce cia³o podczas pracy oraz d³ugi jêzyk, wyci¹gaj¹cy
owady z drewna. Najczê�ciej spotykanym u nas gatunkiem dziêcio³a jest
dziêcio³ du¿y Dendrocopos major L. Jest to ptak nieco wiêkszy od szpaka.
Dominuj¹ce barwy w upierzeniu to bia³a i czarna. Samiec ma czerwon¹
potylicê. G³os wydawany przez dziêcio³y to �kik kiks�, ale czê�ciej mo¿na
us³yszeæ seriê stuków dzioba o drzewo podczas kucia.

Fot. Martwe drzewa s¹ czê-
sto miejscem gniazdowania
ptaków.

Niektóre owady rozpoczynaj¹ swój cykl rozwojowy w³a�nie w butwiej¹-
cym drewnie. Powalone drzewa i le¿¹ce k³ody pe³ni¹ tak¿e rolê magazynu
wody opadowej oraz przeciwdzia³aj¹ osuwaniu siê gleby i �niegu.

 3 Nazwy ³aciñskie piszemy kursyw¹. Pierwsza nazwa, tzw. rodzajowa, pisana jest z du¿ej litery,
druga, tzw. gatunkowa - z ma³ej. Jest to miêdzynarodowa nomenklatura, pozwalaj¹ca okre�laæ
wspólnie gatunki osobom ró¿nojêzycznym. Ostatnim cz³onem nazwy jest skrót nazwiska
osby, która pierwsza opisa³a dany gatunek. W przypadku ¿mii jest to Karol Linneusz, zwany
ojcem systematyki, ¿yj¹cy w XVIII wieku.
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W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na ogromn¹ rolê grzybów w ekosys-
temie le�nym. Jako jedne z nielicznych organizmów, grzyby zdolne s¹ do
produkcji enzymów rozk³adaj¹cych celulozê. Potrafi¹ one roz³o¿yæ szcz¹tki
pochodzenia ro�linnego, takie jak: li�cie, ga³êzie, powalone pnie drzew. Oprócz
tego dokonuj¹ rozk³adu szcz¹tków zwierzêcych. Grzyby, prowadz¹c proce-
sy rozk³adu martwej materii organicznej do prostych zwi¹zków nieorga-
nicznych, pozyskuj¹ równocze�nie dla siebie substancje niezbêdne do wzro-
stu i rozwoju. Taki sposób od¿ywiania okre�lamy mianem saprofityzmu.
Grzyby saprofityczne spe³niaj¹ rolê sanitariuszy ekosystemu le�nego. Ich
brak spowodowa³by nagromadzanie siê i zaleganie martwej materii orga-
nicznej na dnie lasu.Uwolnione zwi¹zki nieorganiczne przenikaj¹ do gleby,
gdzie mog¹ zostaæ pobrane przez systemy korzeniowe ro�lin i ponownie
stanowiæ czê�æ ¿ywego organizmu. W ten sposób cykl obiegu materii
w przyrodzie zostaje zamkniêty.

Fot. Grzyb rozk³adaj¹cy
martwe drzewo równie¿ jest
czyim� pokarmem � tutaj
�lady ¿erowania �limaka.

Fot. Trudno go dostrzec,
prawda?

Jeszcze w 2006 roku na jednym z okolicznych drzew mo¿na by³o spotkaæ
grzyba paso¿ytniczego o nazwie - ¿ó³ciak siarkowy Laetiporus sulphu-
reus. Jednak w ci¹gu kolejnych wycieczek na teren �cie¿ki przyrodniczej
obserwowano sukcesywne niszczenie owocnika tego grzyba przez space-
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rowiczów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e grzyby paso¿ytnicze reguluj¹ liczebno�æ in-
nych organizmów, g³ównie chorych, s³abych i starych. Nie nale¿y ich nisz-
czyæ!
Czasami mo¿na zobaczyæ zniszczone przez grzybiarzy owocniki grzybów
niejadalnych tylko dlatego, ¿e s¹ one niejadalne i w poczuciu tych ludzi zbêd-
ne. Jest to przyk³ad nieprzemy�lanego zachowania � pamiêtajmy, ¿e gatun-
ki te pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w obiegu materii w ekosystemie le�nym. Zamiast je
niszczyæ, podziwiajmy ich piêkno!

Fot. Nie niszczmy grzybów
niejadalnych � pe³ni¹ one
wa¿n¹ funkcjê w obiegu
materii w ekosystemie. Na
zdjêciu muchomor czerwo-
ny.

W runie le�nym stosunkowo czêsto mo¿na spotkaæ krêgi utworzone z owoc-
ników grzybów. Nazywamy je �czarcimi krêgami� lub �pier�cieniami cza-
rownic�. Kr¹g utworzony jest przez promieni�cie rozrastaj¹c¹ siê grzybniê,
na obwodzie której tworz¹ siê owocniki grzybów kapeluszowych. Z roku na
rok powiêksza siê �rednica takiego ko³a, które dawniej traktowano jako
twór diab³ów i czarownic.

Fot. Czarci kr¹g utworzony
przez koli�cie rozrastaj¹c¹
siê grzybniê g¹sówki nagiej
Lepista nuda W. G. SMITH.

Kolejnym, do�æ pospolitym zjawiskiem, jest rozwój larw muchy plujki i mu-
chy domowej w owocnikach grzybów. Nie by³oby w tym nic dziwnego,
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gdyby nie fakt, ¿e grzyby wykorzystuj¹ przepoczwarczaj¹ce siê owady do
rozsiewu zarodników. Pomys³owe, prawda?

Przystanek 5
Wy¿szym piêtrem lasu jest tzw. podszyt. Tworz¹ go krzewy, m.in. chronio-
ny wawrzynek wilcze³yko (który ju¿ wkrótce zobaczymy) oraz niskie drze-
wa. Podszyt chroni dno lasu przed wysychaniem oraz przed nadmiernym
zarastaniem przez ro�liny zielne i krzewinki. Ponadto li�cie, ga³êzie i owoce
stanowi¹ �ród³o pokarmu dla wielu zwierz¹t.
W tym miejscu doskonale widoczna jest warstwa podszytu tworzonego g³ów-
nie przez takie gatunki ro�lin jak: jarz¹b pospolity, kruszyna pospolita, dziki
bez czarny oraz m³ode okazy drzew - jod³y pospolitej Abies alba L. i graba
zwyczajnego Carpinus betulus L. Jarz¹b pospolity Sorbus aucuparia L.
EMEND. HEDL., zwany zwyczajowo jarzêbin¹, jest czêstym
i szeroko rozprzestrzenionym gatunkiem drzewa, dorastaj¹cym do 20 me-
trów wysoko�ci. Po  ³acinie aucupatio oznacza polowanie na ptaki. Daw-
niej owoce jarzêbiny wykorzystywano do zwabiania ptaków. Charaktery-
styczne dla tego gatunku s¹ czerwone, kuliste owoce, popularnie zwane
koralami, o gorzkim i cierpkim smaku. W stanie �wie¿ym s¹ one dla ludzi
niejadalne, natomiast chêtnie zjadane s¹ przez ptaki, dla których stanowi¹
cenne �ród³o witaminy C. Dojrza³e owoce u¿ywane s¹ do produkcji nale-
wek i marmolad. Kruszyna pospolita Frangula alnus MILL. jest ro�lin¹
lecznicz¹, stosowan¹ jako �rodek przeczyszczaj¹cy. Dlatego te¿ bywa czê-
sto, mylnie, okre�lana jako �wilcza jagoda�, gdy¿ zjedzenie kilku, fioletowo-
czarnych owoców, wywo³uje wymioty. Dawniej drewno kruszyny wyko-
rzystywane by³o przez my�liwych do wyrobu prochu strzelniczego. Nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿e kruszyna pospolita podlega czê�ciowej ochronie gatun-
kowej4 , zatem chroñmy jej stanowiska.
Efektownym i jednocze�nie charakterystycznym krzewem jest dziki bez
czarny  Sambucus nigra L. Jego b³yszcz¹ce fioletowo-czarne owoce wy-
korzystywane by³y przez staro¿ytnych Rzymian do farbowania w³osów.
Wspó³cze�nie z owoców dzikiego bzu sporz¹dza siê soki
i konfitury, które czêsto stosowane s¹ jako �rodki o dzia³aniu przeciwgo-
r¹czkowym
i wspomagaj¹cym leczenie przeziêbieñ.

Ostatnie, najwy¿sze piêtro lasu tworz¹ drzewa. Ich korony zapewniaj¹ cieñ
i schronienie dla ptaków, a tak¿e ssaków, np. dla wiewiórek. W lasach li-
�ciastych, wielogatunkowych mog¹ wystêpowaæ dwa piêtra drzew. Górne
piêtro tworzone jest przez dêby, lipy i klony, a dolne przez graby i m³ode
drzewa, które w przysz³o�ci mog¹ wej�æ do warstwy górnej.

 4 Wyró¿niamy dwa rodzaje ochrony gatunkowej: czê�ciow¹ i �cis³¹. Wiêcej informacji na
temat ochrony gatunkowej znajduje siê w s³owniczku na koñcu przewodnika.
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Fot. Wiewiórka Sciurus
vulgaris L. � mieszkaniec
najwy¿szego piêtra lasu.

Poznajmy jedno z drzew � buk zwyczajny Fagus sylvatica L. z rodziny5

bukowatych Fagaceae, dorasta do 40 m wysoko�ci. Wytwarza system ko-
rzeniowy, w którym korzenie boczne niezbyt ró¿ni¹ siê od korzenia g³ówne-
go. Dziêki temu system korzeniowy buka jest silne �rozga³êziony�. Drzewo
to jest ³atwe do rozpoznania po charakterystycznej, popielatej i g³adkiej ko-
rze. Li�cie buka, o eliptycznym kszta³cie, osi¹gaj¹ d³ugo�æ do 10 cm i co
ciekawe, w m³odo�ci posiadaj¹ na brzegu charakterystyczne, jedwabiste
w³oski. Owoce buka,  nazywane bukwi¹, s¹ chêtnie zjadane przez le�ne
zwierzêta. Te orzeszki, umieszczone po dwa w kolczastej miseczce owoco-
wej, tzw. kupuli, s¹ jadalne. Dawniej bukiew wykorzystywano jako namiastkê
kawy oraz paszê dla trzody chlewnej. Lata nasienne, a wiêc okresy urodza-
ju bukwi, przypadaj¹ raz na 7 do 10 lat.
Buk zwyczajny tworzy jednogatunkowe drzewostany, tzw. buczyny (które
mo¿emy obserwowaæ w tym lesie tylko we fragmentach), ale czê�ciej two-
rzy lasy mieszane wspólnie z grabem, dêbem, sosn¹ i jod³¹ (i tak te¿ jest
w naszym lesie). Obok buka zwyczajnego drugim gatunkiem drzewa, wcho-
dz¹cym w sk³ad najwy¿szego piêtra lasu, jest d¹b szypu³kowy  Quercus
robur L. z tej samej rodziny, co buk. Jest potê¿nym drzewem, osi¹gaj¹cym
wysoko�æ 40 metrów.

Fot. Jesienne barwy dêbu szypu³kowego
Quercus robur L.

 5 Rodzina to jeden ze szczebli systematyki, czyli uporz¹dkowanego systemu klasyfikacji
ro�lin i zwierz¹t. Najwy¿szym piêtrem systematycznym jest królestwo, dalej kolejno typ,
gromada, rz¹d, rodzina, rodzaj
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Owocami dêbu szypu³kowego s¹ ¿o³êdzie osadzone na d³ugiej szypule (st¹d
nazwa gatunkowa). S¹ one bogate w substancje od¿ywcze, przez co stano-
wi¹ �ród³o pokarmu dla le�nych zwierz¹t.

Fot. Dla porównania - z le-
wej owoc dêbu bezszypu³-
kowego Quercus petraea
(MATT.) LIEBL., z prawej
dêbu szypu³kowego Quer-
cus robur L.

Z punktu widzenia cz³owieka, szczególnie cenne jest drewno dêbu, które
wykorzystuje siê w budownictwie, meblarstwie i rze�biarstwie. To elastyczne
i wytrzyma³e drewno, le¿¹c przez d³u¿szy okres czasu w wodzie, przybiera
barwê czarn¹ i w³a�nie w takiej postaci jest wysoce po¿¹danym materia³em
meblarskim. D¹b jest drzewem d³ugowiecznym, osi¹gaj¹cym wiek 400 -
500 lat. Znane s¹ jednak okazy du¿o starsze, oko³o tysi¹cletnie, bêd¹ce
pomnikami przyrody6 . D¹b szypu³kowy jest symbolem potêgi i dlatego
w ró¿nych kulturach po�wiêcony by³ bóstwom burzy: w Grecji - Zeusowi,
w Rzymie - Jowiszowi, a u S³owian - Perunowi.

Fot. Obcy naszej florze, po-
chodz¹cy z Ameryki Pó³noc-
nej przybysz - d¹b czerwo-
ny Quercus rubra L.
w charakterystycznej je-
siennej szacie.

 6 Pomnikami przyrody s¹ pojedyncze twory przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej lub ich skupiska o
szczególnej warto�ci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczaj¹ce siê indywidualnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi je w�ród innych tworów, okaza-
³ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, �ród³a, wodospady,
wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy narzutowe oraz jaskinie.
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Id¹c wzd³u¿ �cie¿ki, co kilkana�cie metrów mo¿na zaobserwowaæ p³ytkie
rowy i wykopy ziemne. S¹ to pozosta³o�ci po okopach i stanowiskach strzel-
niczych z drugiej wojny �wiatowej.

Przystanek 6
W tym miejscu mo¿emy poznaæ przyrodê odmienn¹ od tej, któr¹ do tej pory
poznali�my. Spotykaj¹ siê tutaj dwa, ró¿ne siedliska - z jednej strony las,
a z drugiej wilgotny, czêsto podmok³y teren z nowymi gatunkami ro�lin
i zwierz¹t.
Przy odrobinie szczê�cia spotkamy tutaj ¿abê trawn¹ Rana temporaria L.
Samce tego gatunku w okresie godowym wydaj¹ cichy g³os, przypominaj¹-
cy mruczenie. Jak wszystkie p³azy, ¿aba  jest bardzo wra¿liwa na zanie-
czyszczenia �rodowiska, dlatego w ostatnim czasie jej liczebno�æ zauwa¿al-
nie maleje.

Fot. ̄ aba trawna Rana tem-
poraria L.

Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê na chroniony i rzadki ju¿ w skali na-
szego kraju krzew � wawrzynek wilcze³yko Daphne mezereum L. Ta do-
rastaj¹ca 1 metra ro�lina zakwita wczesn¹ wiosn¹, jeszcze przed wytwo-
rzeniem li�ci. Kwiaty o barwie ró¿owej lub bia³ej, o intensywnym zapachu,
podobnym nieco do zapachu hiacyntów, zebrane s¹ w szczytowych czê-
�ciach ga³êzi. Owocem jest czerwony, soczysty pestkowiec. Li�cie ma d³u-
gie do 12 cm, jajowatolancetowate, skupione s¹ na koñcach ga³¹zek. Daw-
niej wawrzynek wykorzystywany by³ w medycynie ludowej w leczeniu pod-
ra¿nieñ skóry. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest to gatunek objêty ochron¹
ca³kowit¹, zatem nie nale¿y go zrywaæ ani te¿ niszczyæ jego stanowisk.
Ponadto jest to ro�lina silnie truj¹ca. Zarówno owoce, li�cie, jak i pêdy za-
wieraj¹ dwa bardzo truj¹ce sk³adniki: glikozyd - dafninê i ¿ywiczn¹ substan-
cjê - mezereinê. Spo¿ycie ju¿ 5 - 10 owoców wywo³uje zatrucie, objawiaj¹-
ce siê krwawymi biegunkami. Ciekawa jest historia nazwy tego krzewu.
Wywodzi siê ona z nieodwzajemnionej mi³o�ci greckiego boga  Apollina do
nimfy Dafne. Zakochany bóg prosi³ swoj¹ wybrankê o odwzajemnienie
uczucia, lecz ona, zlêkniona, przed nim ucieka³a. Wreszcie zatrzyma³a siê
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nad le�nym �róde³kiem w�ród zaro�li laurowych i to tutaj dogoni³ j¹ Apollo.
Ju¿ mia³ j¹ pochwyciæ w ramiona, gdy ta, uskar¿aj¹c siê na swój los Matce
Gai, poprosi³a o pomoc. Gaja zamieni³a j¹ w krzew wawrzynowy. Smutny
odchodzi³ Apollo z wieñcem laurowym na g³owie. Autor nazwy ³aciñskiej -
Linneusz, przeniós³ imiê nimfy na rodzaj Daphne na zasadzie pewnego po-
dobieñstwa owoców wawrzynka do owoców wawrzynu.

Fot. Wawrzynek wilcze³yko Daphne meze-
reum L.

Spo�ród innych gatunków ro�lin, bezpo�rednio zwi¹zanych z tym siedliskiem,
zauwa¿ymy tutaj kopytnika pospolitego Asarum europaeum L., ro�linê znajdu-
j¹c¹ siê pod czê�ciow¹ ochron¹. Li�cie kopytnika s¹ zimotrwa³e, skórzaste
i b³yszcz¹ce. Charakterystyczny kszta³t li�ci przyczyni³ siê do powstania nazwy
tej ro�liny. Kwiaty niepozorne, barwy brunatnoczerwonej, wyrastaj¹ tu¿ przy
ziemi. Ro�lina o intensywnym, pieprzowatym zapachu, wywo³uj¹cym kichanie,
kaszel, a nawet wymioty. Dlatego bywa nazywana �polsk¹ wymiotnic¹�.

Fot. Kopytnik pospolity Asa-
rum europaeum L.
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Inn¹ interesuj¹c¹ ro�lin¹, stosunkowo rzadko ju¿ spotykan¹, jest knieæ b³ot-
na Caltha palustris  L., popularnie zwana kaczeñcem. Ro�lina ta, nale¿¹ca
do rodziny jaskrowatych Ranunculaceae, zwi¹zana jest z terenami wilgot-
nymi i okresowo zalewanymi. Co ciekawe, jej owoce, zawieraj¹ce w swo-
im wnêtrzu nasiona, rozprzestrzeniane s¹ przez wodê (zjawisko to okre�la-
my mianem hydrochorii).

Fot. Knieæ b³otna Caltha
palustris L.

Z terenami podmok³ymi zwi¹zany jest równie¿ lepiê¿nik bia³y Petasites al-
bus (L.) GAERTN.7 W marcu najpierw pojawiaj¹ siê bia³e kwiatostany ze-
brane w grona, a dopiero po okresie kwitnienia z k³¹cza wyrastaj¹ bardzo
du¿e li�cie, tzw. ³opuchy. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na miodunkê æma
Pulmonaria obscura DUMORT., o kwiatach pocz¹tkowo ró¿owych, pó�niej
fioletowych lub niebieskich. Zmiana barwy kwiatów podczas sezonu wege-
tacyjnego  zwi¹zana jest ze zmian¹ temperatury otoczenia.

Fot. Miodunka æma Pulmo-
naria obscura DUMORT.

 7 W niektórych nazwach ³aciñskich pojawiaj¹ siê nazwiska (b¹d� ich skróty) w nawiasach, a
dopiero po nim w³a�ciwy skrót. Informacja z nawiasu mówi nam, kto pierwszy opisa³ i nada³
nazwê gatunkowi, natomiast  do obecnej pozycji systematycznej zaklasyfikowa³a dany
gatunek osoba wskazana poza nawiasem.
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Uwa¿nie obserwuj¹c podmok³y teren wokó³ przystanku, z pewno�ci¹ do-
strze¿emy charakterystyczn¹ ro�linê osi¹gaj¹c¹ wysoko�æ do 60 cm. Jest
to wilczomlecz migda³olistny Euphorbia amygdaloides L. z rodziny wil-
czomleczowatych Euphorbiaceae. Zimotrwa³e li�cie wyrastaj¹ rozetko-
wato u do³u pêdu, na szczycie którego znajduje siê cyjacjum, czyli kwiato-
stan pe³ni¹cy rolê pojedynczego kwiatu. Nazwa tej ro�liny pochodzi od
wytwarzanego przez ni¹ truj¹cego i ostrego soku mlecznego o bia³awym
zabarwieniu.

Fot. Wilczomlecz migda³olistny Euphorbia
amygdaloides L.

Zwiastunem wiosny, pojawiaj¹cym siê przed pe³nym rozwojem li�ci na drze-
wach jest dobrze nam znany zawilec gajowy Anemone nemorosa L. z ro-
dziny Ranunculaceae. Jego du¿e, bia³e, czêsto z ró¿owym lub fioletowym
odcieniem, kwiaty pojawiaj¹ siê w marcu. Zawilec gajowy jest charakte-
rystyczn¹ bylin¹ lasów gr¹dowych i cienistych zaro�li, gdzie czêsto tworzy
bia³e ³any. Warto pamiêtaæ o tym, ¿e jest to gatunek truj¹cy.

Fot. Zwiastun wiosny � za-
wilec gajowy Anemone ne-
morosa  L.
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Id¹c dalej, pos³uchajmy ptaków, które koncertuj¹ wokó³ nas. Wcale nie jest
³atwo je zaobserwowaæ, ale przynajmniej kilka z nich mo¿emy poznaæ po
�piewie lub odg³osach ¿erowania. Sikora bogatka Parus major L. � naj-
czê�ciej s³yszany w lesie �piew: �cicibe cicibe cicibe�. Jej polska nazwa
zwraca uwagê na bogate ubarwienie tego ptaka.

Fot. Stali bywalcy karmni-
ków � po lewej sikora bo-
gatka Parus major L., po
prawej sikora modraszka
Parus caeruleus L.

Ziêba Fringilla coelebs L. - trzy rodzaje �piewu: �cicicicitjutjutjutju cetir�
� najczêstszy, w dni ch³odne i s³otne: �irrr irrr irrr�, przez ca³y rok �pink pink
pink�, a w locie �ib ib�
Siedliska wilgotne, takie jak m³aki, s¹ miejscami lubianymi przez �limaki.
Spotkaæ tutaj mo¿na zarówno gatunki nagie (bezmuszlowe), jak i muszlo-
we. Najwiêkszym z nich w naszym kraju jest �limak winniczek Helix po-
matia L. (zdjêcie na ok³adce), którego wszyscy doskonale znaj¹. Do naj-
mniejszych za� gatunków nale¿¹ przedstawiciele  rodziny Clausiliidae, czyli
�widrzykowatych. Niektóre gatunki z tej rodziny s¹ tak ma³e, ¿e a¿ trudne
do zauwa¿enia go³ym okiem.

Przystanek *
Znajdujemy siê w wyj¹tkowym miejscu naszej �cie¿ki. Rozlewaj¹ca siê tu-
taj woda, pochodz¹ca ze �ród³a �w. Jana, tworzy siedlisko ro�lin wilgocio-
lubnych. Z ca³¹ pewno�ci¹  ka¿dy z nas zauwa¿y okaza³¹, siêgaj¹c¹ oko³o
1 metra ro�linê. Jest to najwiêkszy w Polsce
i ju¿ rzadko wystêpuj¹cy skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia EHRH. La-
tem z podziemnego k³¹cza wyrastaj¹ zielone, ga³êziste pêdy p³onne. Przed
ich pojawieniem siê, wiosn¹, mo¿na zaobserwowaæ bezzieleniowe, wyso-
ko�ci oko³o 50 cm, pêdy zarodniono�ne. Ka¿dy taki pêd zakoñczony jest
k³osem, skupiaj¹cym zarodnie z zarodnikami. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
skrzyp olbrzymi znajduje siê pod ca³kowit¹ ochron¹ gatunkow¹.
Innymi, równie ciekawymi gatunkami ro�lin, s¹ tutaj: chmiel zwyczajny,
marzanka wonna i ³uskiewnik ró¿owy. Chmiel zwyczajny Humulus lupu-
lus L. jest ro�lin¹ o pêdzie pn¹cym siê i wij¹cym, d³ugo�ci oko³o 8 metrów.
Charakterystyczne i zapewne znane s¹ tzw. szyszki chmielowe, czyli kwia-
ty ¿eñskie zebrane w szyszkowaty kwiatostan.
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Fot. Szyszki chmielowe, czy-
li kwiatostany ¿eñskie
chmielu zwyczajnego Hu-
mulus lupulus L.

Na wewnêtrznej stronie przysadki szyszki chmielowej znajduj¹ siê gruczo³y
produkuj¹ce gorzk¹ ¿ywicê - lupulinê, która wykorzystywana jest w bro-
warnictwie. ¯ywice i kwasy chmielowe nadaj¹ piwu trwa³o�æ, natomiast
olejki eteryczne przyczyniaj¹ siê do jego specyficznego zapachu. Chmiel
zwyczajny pochodzi z Europy Po³udniowej i Bliskiego Wschodu. W Polsce
uprawiany jest od IX wieku. M³ode pêdy chmielu mog¹ byæ spo¿ywane jak
szparagi, a ze starszych pêdów uzyskuje siê w³ókna tekstylne.
Stosunkowo czêsto wystêpuj¹cym w naszym lesie gatunkiem jest marzan-
ka wonna Galium odoratum (L.) SCOP. Ta niepozorna ro�lina znajduje siê
pod czê�ciow¹ ochron¹ gatunkow¹. Stosowana jest jako ro�lina lecznicza
i przyprawowa oraz u¿ywana bywa do aromatyzowania deserów.

Fot. Marzanka wonna Galium odoratum
(L.) SCOP.
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Warto bli¿ej przyjrzeæ siê nietypowej, w porównaniu do innych, ro�linie. Jest
to ³uskiewnik ró¿owy Lathraea squamaria L. Posiada ró¿ow¹ lub bia³aw¹,
miêsist¹, okryt¹ ³uskami ³odygê. Kwiaty koloru ró¿owego zebrane s¹
w jednostronne grono. G³ówn¹ czê�ci¹ tej ro�liny jest podziemne k³¹cze.
£uskiewnik ró¿owy jest tzw. bezwzglêdnym paso¿ytem, czyli bêd¹c ro�lin¹
bezzieleniow¹, a wiêc niezdoln¹ do samodzielnej produkcji pokarmu, pobie-
ra za pomoc¹ ssawek substancje od¿ywcze z korzeni drzew lub krzewów.

Fot. Wyró¿niaj¹cy siê na tle
innych ro�lin zielonych - ³u-
skiewnik ró¿owy Lathraea
squamaria L.

Wczesn¹ wiosn¹ z pewno�ci¹ nasz¹ uwagê przyci¹gn¹ z³ociste kwiaty ziar-
nop³onu wiosennego Ficaria verna HUDS. z rodziny jaskrowatych Ranun-
culaceae. Ro�lina ta mo¿e kwitn¹æ ju¿ na pocz¹tku sezonu wegetacyjnego,
gdy¿ posiada, obok korzeni, pod³u¿ne bulwki korzeniowe, w których zmaga-
zynowane s¹ substancje pokarmowe. Nazwa tego gatunku pochodzi od bia-
³awych bulwek, umieszczonych w k¹tach li�ci, które s³u¿¹ do rozmna¿ania
wegetatywnego, dlatego te¿ ziarnop³on rzadko wytwarza nasiona. Warto
pamiêtaæ o tym, ¿e jest to gatunek truj¹cy, ale m³ode li�cie, jeszcze przed
wytworzeniem kwiatów, mog¹ zostaæ wykorzystane do sporz¹dzania wio-
sennych sa³atek �oczyszczaj¹cych krew�.

Fot. Ziarnop³on wiosenny
Ficaria verna HUDS.
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Przebywaj¹c w tym piêknym miejscu, nie sposób nie zauwa¿yæ wyra�nych
�ladów dewastacji tego siedliska. Zadeptany brzeg, nieestetyczne przewo-
dy rurowe, �mieci i ró¿nego rodzaju odpadki s¹ wynikiem niefrasobliwego
i ignoruj¹cego przyrodê zachowania cz³owieka. Naszym zadaniem jest chro-
niæ zak¹tki przyrody, gdy¿ ka¿dy jej element jest niezbêdny do tego, aby
mog³a istnieæ równowaga ekologiczna. Zachowanie, jakiego przyk³ad tutaj
widzimy, powinno byæ piêtnowane i zwalczane z ca³¹ surowo�ci¹.

Fot. Punkt poboru wody
wyp³ywaj¹cej ze �ród³a �w.
Jana.

Fot. Tak wygl¹da otoczenie
siedliska gatunków chronio-
nych ukszta³towane przez
cz³owieka.

Przystanek 7
Bluszcz pospolity Hedera helix L. jest jedynym w naszej florze przedsta-
wicielem rodziny araliowatych Araliaceae, która obejmuje przede wszyst-
kim gatunki ro�lin wystêpuj¹ce w krajach tropikalnych. Bluszcz jest pn¹-
czem o pêdzie osi¹gaj¹cym d³ugo�æ do 25 m. Stare okazy bluszczu, rosn¹ce
w sprzyjaj¹cych warunkach �rodowiskowych, mog¹ posiadaæ pêd, którego
�rednica dochodzi do 15 cm. Li�cie bluszczu pospolitego s¹ zimotrwa³e,
d³ugoogonkowe, skórzaste, o d³ugo�ci do 10 cm. Charakterystyczne jest ich
zró¿nicowanie pod wzglêdem kszta³tu i wielko�ci. Zaobserwowaæ mo¿emy
dwa rodzaje li�ci: m³ode osobniki oraz okazy przed kwitnieniem posiadaj¹
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li�cie 3 - 5 - klapowe, natomiast ro�liny kwitn¹ce wytwarzaj¹ równie¿ li�cie
owalne, niepodzielone i ca³obrzegie. Zjawisko wytwarzania ró¿nych rodza-
jów li�ci nosi nazwê heterofilii. Okres kwitnienia przypada na prze³om wrze-
�nia i pa�dziernika, jednak¿e kwitn¹ dopiero okazy 8 - 10 - letnie. Kwiaty s¹
drobne, niepozorne, zielonobrunatnego koloru i zebrane w gêste, kuliste kwia-
tostany tworz¹ce siê na szczytach pêdów. Zapylane s¹ przez muchy. Owo-
cem jest czarna jagoda o �rednicy 8 - 20 mm, która dojrzewa na wiosnê.
Ta interesuj¹ca ro�lina zaliczana jest do grupy tzw.  epifitów, a wiêc ro�lin
rosn¹cych na innych ro�linach. Wbrew obiegowej opinii, bluszcz pospolity
nie jest paso¿ytem drzew. Wykorzystuje on pieñ drzewa tylko jako miejsce
zaczepu, stanowi¹ce jednocze�nie podporê mechaniczn¹, pozwalaj¹c¹ na
lepszy i pe³niejszy dostêp do �wiat³a s³onecznego. W swojej wspinaczce
bluszcz pospolity wykorzystuje nie tylko drzewa, ale tak¿e mury starych
domów i zamków. Taki sposób wzrostu i rozwoju jest mo¿liwy dziêki wy-
twarzaniu tzw. korzonków czepnych, czyli korzeni przybyszowych tworz¹-
cych siê na ca³ej d³ugo�ci pêdu. Charakterystyczn¹ cech¹ jest ich umiejsco-
wienie, a mianowicie tworz¹ siê one tylko po zacienionej stronie pêdu.
Ta biegunowo�æ ca³ej ro�liny indukowana jest przez �wiat³o. Korzonki czepne,
wykorzystuj¹c pêkniêcia i za³omy murów lub zag³êbienia kory drzew, pod-
trzymuj¹ ca³¹ ro�linê i u³atwiaj¹ jej wzrost. Bluszcz pospolity na naturalnych
stanowiskach nie jest gatunkiem czêstym. Mo¿na go spotkaæ w lasach mie-
szanych lub bukowych na terenie ca³ego kraju. To ro�lina d³ugowieczna,
znane s¹ okazy licz¹ce 500 lat. Jest gatunkiem hodowlanym, a jego kar³o-
wate odmiany znajduj¹ zastosowanie w ogrodnictwie ozdobnym, gdzie wy-
korzystywane s¹ do tworzenia zwartych kobierców pod koronami drzew
lub jako ro�liny doniczkowe. O dekoracyjnych walorach tej ro�liny przeko-
nali siê ju¿ staro¿ytni Grecy, którzy czcz¹c boga wina i rado�ci, Dionizosa,
tañczyli przybrani bluszczem. Gatunek ten objêty jest ochron¹ czê�ciow¹.

Fot. Bluszcz pospolity Hedera helix  L.
wspinaj¹cy siê po dêbie.
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W wilgotnych miejscach spotkamy drobn¹, delikatn¹ ro�linê, zwan¹ zajêcz¹
kapust¹. Jest to szczawik zajêczy Oxalis acetosella L. z rodziny szczawi-
kowatych Oxalidaceae. Kwiaty ma  bia³e, czêsto purpurowo nabieg³e, za-
mykaj¹ce siê na niepogodê. Charakterystyczne trójlistkowe, na d³ugich ogon-
kach li�cie, przypominaj¹ li�cie koniczyny. W odró¿nieniu od nich s¹ bar-
dziej delikatne i kruche. Maj¹ zdolno�æ do stulania siê po zapadniêciu zmro-
ku lub pod wp³ywem dotyku. Kwa�ny smak tej ro�liny pochodzi od szcza-
wianu potasu, st¹d dawniej szczawik zajêczy wykorzystywany by³ jako ro-
�lina lecznicza i jadalna.

Fot. Szczawik zajêczy Oxa-
lis acetosella L.

Korê niektórych drzew pokrywaj¹ porosty -  grupa organizmów niezwykle
interesuj¹cych ze wzglêdu na swoj¹ biologiê. Pojedynczy okaz porostu sk³ada
siê z dwóch organizmów: grzyba i glonu. Grzyb, którego cia³o zbudowane
jest ze strzêpek, tworzy plechê porostu, chroni komórki glonów przed wy-
schniêciem oraz dostarcza wodê i sole mineralne. Glon natomiast, jako or-
ganizm samo¿ywny przeprowadza proces fotosyntezy, a powsta³e w wyni-
ku tego procesu substancje od¿ywcze s¹ wykorzystywane zarówno przez
glony, jak i strzêpki grzyba. Wspó³praca ta przynosi obustronne korzy�ci dla
obydwu organizmów - taki zwi¹zek nazywamy symbioz¹. Porosty s¹ zali-
czane do tzw. bioindykatorów, czyli organizmów wska�nikowych, wra¿li-
wych na zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego. S¹ one szczególnie czu³e
na zanieczyszczenia atmosfery tlenkami siarki i azotu. Ich zupe³ny brak na
danym terenie mo¿e �wiadczyæ o wysokim poziomie ska¿enia �rodowiska,
a sytuacjê tak¹ okre�la siê mianem pustyni porostowej.
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Fot. Porost � kompleks glo-
nu i grzyba.

Uwa¿ny obserwator przyrody przy odrobinie szczê�cia mo¿e zauwa¿yæ tu-
taj biegacza skórzastego Carabus coriaceus L. Jest to du¿y, czarny
chrz¹szcz nale¿¹cy do rodziny biegaczowatych Carabidae (gromada: In-
secta owady). Przedstawiciele rodzaju Carabus s¹ objêci �cis³¹ ochron¹
gatunkow¹. Owady te s¹ drapie¿ne. Oblewaj¹ swoje ofiary sokami tra-
wiennymi (silnie ¿r¹cymi) i ju¿ czê�ciowo nadtrawione, zjadaj¹. Równie¿ w
momencie zagro¿enia mog¹ wydzielaæ soki trawienne w celach obronnych.
Biegacz skórzasty poluje przede wszystkim na �limaki, d¿d¿ownice i larwy
owadów. Aktywny jest noc¹, a dzieñ spêdza w ukryciu.
W lesie �Na Dzwonku� ¿yje wiele gatunków chrz¹szczy z innych rodzin:
biedronka siedmiokropka8  Coccinella septempunctata  L., biedronka dwu-
kropka Adalia bipunctata L., stonka ziemniaczana Leptinotarsa decemli-
neata  SAY., kornik drukarz Ips typographus L.
i wiele innych. Pó�nym latem, w s³oneczne wieczory mo¿emy us³yszeæ cho-
dz¹ce po �ció³ce du¿e chrz¹szcze � przedstawiciele gatunku dyl¹¿ garbarz
Prionus coriarius  L.

Fot. Dyl¹¿ garbarz Prionus
coriarius L.

 8 Liczba kropek na pokrywach biedronek nie �wiadczy o ich wieku. Biedronka siedmiokropka
ma ich siedem (przez ca³e doros³e ¿ycie) a dwukropka, jak równie¿ sama nazwa wskazuje,
dwie. Liczba kropek u biedronek jest wiêc cech¹ taksonomiczn¹ (rozpoznawcz¹).
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Wydaj¹ one skrzypi¹ce d�wiêki, pocieraj¹c brzegami pokryw o odnó¿a. Po-
krywy s¹ przekszta³conymi skrzyd³ami, których zadaniem jest ochrona dru-
giej pary skrzyde³ (b³oniastych, s³u¿¹cych do latania). Pokrywy s¹ dobrze
widoczne u naszych kolejnych kompanów - czêsto pod naszymi stopami po
�cie¿ce krocz¹ wytrwale ¿uki gnojarze Geotrupes stercorarius L. nale¿¹-
ce do rodziny ¿ukowatych Scarabaeidae. Gatunek ten wykazuje, jak wiele
¿ukowatych, wyra�n¹ troskê o potomstwo. Jesieni¹ przyszli rodzice kopi¹
w ziemi pionow¹ studniê dochodz¹c¹ do 50 cm g³êboko�ci. Od g³ównego
tunelu dr¹¿¹ w poprzek boczne korytarze zakoñczone tzw. komor¹ gniazdo-
w¹. W komorze tej samica sk³ada jaja, a korytarze zostaj¹ wype³nione zbie-
ranymi przez ¿uki odchodami, którymi bêdzie siê od¿ywiaæ rozwijaj¹ca siê
larwa. Tak wiêc rodzice ju¿ przy z³o¿eniu jaja zapewniaj¹ pokarm dla po-
tomstwa.

Fot. ̄ uk gnojarz Geotrupes
stercorarius L. � pospolity
przedstawiciel rzêdu:
chrz¹szcze.

Przystanek **
Podnosz¹c delikatnie kamienie, mo¿na napotkaæ na rurki zbudowane z zia-
ren piasku i drobnych kamieni. S¹ to tzw. domki, wybudowane przez larwy
owadów z rzêdu: chru�ciki Trichoptera. Larwy te, w miarê wzrostu, roz-
budowuj¹ swoje domki, wykorzystuj¹c materia³ z dna strumienia (rodzaj
budulca mo¿e byæ cech¹ taksonomiczn¹ chru�cików). ̄ yj¹ (poza nieliczny-
mi wyj¹tkami) w wodach czystych, dobrze natlenionych, dlatego uwa¿a siê
je za wska�niki czysto�ci wód. Niektóre gatunki chru�cików s¹ drapie¿ne,
inne od¿ywiaj¹ siê martw¹ materi¹ organiczn¹. Doros³e osobniki przypomi-
naj¹ swoim wygl¹dem niedu¿e motyle.
Podczas wiosny wzd³u¿ brzegu lasu zauwa¿ymy piêkny, zielony i gêsty dy-
wan utworzony przez czosnek nied�wiedzi Allium ursinum L. Ro�lina ta
nale¿y do tego samego rodzaju co hodowany przez nas czosnek pospolity.
Posiada on wyd³u¿on¹, bia³aw¹ cebulê, 2 � 3 du¿e  eliptycznojajowate li�cie
oraz dosyæ du¿e kwiatostany zebrane w baldaszki. Ta charakterystyczna
ro�lina ro�nie w lasach bukowych lub gr¹dowych, tworz¹c tam du¿e mono-
cenozy (skupiska ro�lin tylko jednego gatunku). W medycynie ludowej czo-
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snek nied�wiedzi znajduje zastosowanie w chorobach uk³adu pokarmowe-
go. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e gatunek ten objêty jest czê�ciow¹ ochron¹
gatunkow¹.

Fot. Czosnek nied�wiedzi
Allium ursinum L.

Na skraju lasu czêsto mo¿na dojrzeæ sójkê Garrulus glandarius L. Jej
charakterystyczny skrzek �reecz kwe� s³yszalny jest z daleka. Ptak ten jest
nazywany stra¿nikiem lub policjantem lasu, gdy¿ swoim skrzekiem oznaj-
mia pojawienie siê zagro¿enia.

Przystanek 8
Znajdujemy siê w borze. Ten typ lasu tworzony jest g³ównie przez gatunki
drzew iglastych poznanych przez nas wcze�niej, takich jak: sosna zwyczaj-
na i jod³a pospolita, a tak¿e �wierk  pospolity.
�wierk pospolity Picea abies (L.) H. KARST. jest drzewem osi¹gaj¹cym
wysoko�æ do 60 metrów. Tworzy wysmuk³¹, sto¿kowat¹ koronê. Kora pnia
ma barwê czerwonobrunatn¹, ³uszcz¹c¹ siê p³atami. Ig³y �wierka s¹ k³uj¹-
ce, ciemnozielone, osadzone na ca³ym obwodzie ga³¹zek. Dojrza³e, walco-
wate szyszki zwisaj¹ do do³u. System korzeniowy �wierka jest p³ytko zako-
twiczony w glebie, dlatego silny podmuch wiatru mo¿e wyrwaæ ca³e drze-
wo. �wierk jest bardzo cenionym gatunkiem drzewa ze wzglêdu na lekkie
i miêkkie drewno, które wykorzystywane jest w budownictwie, stolarstwie,
przemy�le chemicznym i do wyrobu instrumentów muzycznych.
Bór jest lasem ze stosunkowo s³abo rozwiniêtym runem le�nym. Przyczyna
tego tkwi w �ció³ce le�nej oraz zwartej koronie drzew. �ció³ka utworzona
jest z opad³ych igie³, co powoduje zakwaszenie powierzchniowych warstw
gleby. Dodatkowo zwarta korona drzew  stanowi gêst¹ zas³onê ogranicza-
j¹c¹ ilo�æ �wiat³a docieraj¹cego do dna lasu. W takich warunkach mog¹
wystêpowaæ ro�liny, które toleruj¹ te warunki, takie jak mchy i paprocie.
Na brzegach �cie¿ki, gdzie dostêp do �wiat³a jest wiêkszy, obserwujemy
wiêksze bogactwo �wiata ro�lin. Pojawiaj¹ siê tutaj takie gatunki drzew,
jak: d¹b szypu³kowy, kruszyna pospolita, jarz¹b pospolity czy topola osika.
Inn¹, czêsto spotykan¹ nazw¹ topoli osiki Populus tremula L., jest dr¿¹cz-
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ka. Ogonki li�ciowe osiki s¹ d³ugie i bocznie sp³aszczone. Powoduje to ruch,
dr¿enie li�ci topoli ju¿ przy najdelikatniejszych podmuchach wiatru - st¹d te¿
nazwa tego gatunku.
W suchych lasach iglastych spotkamy borówkê czarn¹ Vaccinium myrtil-
lus L. z rodziny Vacciniaceae. Innymi, czêsto spotykanymi nazwami tego
gatunku s¹: borówka czernica lub czarna jagoda. Krzewinka ta osi¹ga wy-
soko�æ oko³o 50 cm. W k¹tach opadaj¹cych na zimê li�ci tworz¹ siê zielon-
kawe lub czerwonawe kwiaty. W czerwcu i lipcu dojrzewaj¹ czarne jagody,
które mo¿na spo¿ywaæ na �wie¿o lub w postaci d¿emów, konfitur soków.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na takie gatunki, jak: konwalijka dwulistna, psze-
niec gajowy Melampyrum nemorosum L. i wrzos zwyczajny Calluna vul-
garis (L.) HULL. Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium (L.) F. W.
SCHMIDT  jest charakterystyczn¹, ³atw¹ do rozpoznania ro�lin¹ zieln¹. Posia-
da dwa sercowatego kszta³tu li�cie. Pod koniec czerwca pojawiaj¹ siê kuli-
stego kszta³tu czerwonawe jagody. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e konwalijka
jest ro�lin¹ truj¹c¹.

Fot. Owocuj¹ca konwalijka
dwulistna Maianthemum
bifolium (L.) F. W.
SCHMIDT.

Fot. Pszeniec gajowy Me-
lampyrum nemorosum L. -
³atwy do rozpoznania dziêki
fioletowym przysadkom w
górnej czê�ci kwiatostanu.
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Na li�ciach dêbu, pó�nym latem, mo¿na zauwa¿yæ kuliste naro�la o �redni-
cy nawet do 3cm. S¹ to tzw. galasy, tworzone przez ro�linê zaatakowan¹
larwami owadów z rodziny galasówkowatych Cynipidae. W czerwcu sa-
mice tych owadów sk³adaj¹ zap³odnione jaja w li�ciach dêbu. Rozwijaj¹ca
siê larwa wydziela najprawdopodobniej substancje, które pobudzaj¹ tkankê
ro�linn¹ do bujania (przerastania). Z punktu widzenia ro�liny, wytworzenie
galasa jest form¹ obrony przed intruzem poprzez ograniczenie jego miejsca
bytowania tylko do tej naro�li. Oko³o grudnia z galasów wylêga siê pokole-
nie samic, które sk³ada  niezap³odnione jaja do p¹ków dêbu. W maju i czerwcu
wylêga siê nastêpne pokolenie i ca³y cykl rozpoczyna siê na nowo.

Fot. Galasy na li�ciach dêbu.

Nad nami us³yszeæ mo¿emy kruka Corvus corax L. (rodzina Corvidae
krukowate) � �rab rab�. Jest to ptak wszystko¿erny. Nie gardzi d¿d¿owni-
cami, �limakami, wê¿ami, ma³ymi zaj¹cami, a nawet padlin¹. W XIX i XX
wieku zosta³ w Europie prawie doszczêtnie wytêpiony. Teraz jego popula-
cja9  zaczyna siê odradzaæ.
Na stoku, po którym siê poruszamy, spostrze¿emy wymyt¹ przez wodê �cie¿-
kê. Nie rosn¹ na niej ro�liny, krusz¹ siê kamienie i bry³y ziemi. To przyk³ad
erozji deszczowej. Wyobra�my sobie si³ê takiego zjawiska przy wiêkszych
nachyleniach stoku i ogromnej ilo�ci opadów. Nale¿y zwróciæ jednak uwa-
gê, ¿e w miejscach poro�niêtych przez drzewa, krzewy i ro�liny zielne nie
zauwa¿amy tego zjawiska lub bêdzie ono widoczne w mniejszym natê¿eniu.
Jest to w³a�nie przyk³ad jednej z wielu niezast¹pionych funkcji lasu � maga-
zynowania wody
i hamowania erozji. Zw³aszcza górskie lasy chroni¹ obszary ni¿ej po³o¿one
przed wylewami rzek i powodziami.

 9 Populacja to grupa osobników jednego gatunku. Jest to jedno z podstawowych pojêæ
ekologii. W terminologii funkcjonuje kilka rodzajów populacji, np. lokalna, czyli grupa
osobników tego samego gatunku zajmuj¹ca okre�lone terytorium.
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Mo¿na tutaj spotkaæ dzika Sus scrofa L. Nie jest to jednak proste, dlatego
¿e ssaki te s¹ niezwykle czujne i p³ochliwe. Mimo ociê¿a³ej sylwetki s¹
bardzo zwinnymi i szybkimi zwierzêtami. W poszukiwaniu pokarmu potra-
fi¹ dosyæ g³êboko zryæ ziemiê, czyni¹c czêsto szkody w uprawach rolnych
i le�nych. Takie rozkopane przez dziki miejsca to tzw. buchtowiska.

Fot. Dzik Sus scrofa L.

Przystanek 9
W 2005 roku w tym miejscu dokonano planowej wycinki drzew. �wiadczy³y
o tym pozostawione pojedyncze okazy wysokich drzew, w tym wypadku -
sosny zwyczajnej i jod³y pospolitej. Jednak w po³¹czeniu z silnym wiatrem
z lat 2006 i 2007 dosz³o tutaj do znacznego uszkodzenia lasu, którego skutki
mo¿emy obecnie obserwowaæ. Las pozbawiony swej naturalnej piêtrowo�ci,
nie zdo³a³ przeciwstawiæ siê silnym podmuchom wiatru. Nie oznacza to jednak
jego �mierci. Formacje ro�linne stale podlegaj¹ mniejszym lub wiêkszym
przekszta³ceniom. Zmiany te prowadz¹ do powstawania nowych, czêsto
zupe³nie odmiennych od wcze�niejszego stanu, zbiorowisk ro�linnych.
Zjawiska te spowodowane s¹ dzia³aniami samej przyrody, wp³ywem
cz³owieka na �rodowisko lub ³¹cznym dzia³aniem tych czynników. Proces
spontanicznych, ale uporz¹dkowanych zmian ro�linno�ci, przejawiaj¹cy siê
nastêpowaniem po sobie zbiorowisk stabilniejszych, o wy¿szej organizacji,
okre�lamy mianem sukcesji. Przemiany zachodz¹ce na miejscu tego
wiatro³omu s¹ przyk³adem sukcesji wtórnej, gdy¿ zachodz¹ na obszarze,
którego warunki sprzyjaj¹ rozwojowi organizmów. Wichury, burze
i nawa³nice czyni¹ w lesie niejednokrotnie du¿e wy³omy. Nie oznacza to
wcale jego koñca. Dop³yw �wiat³a, wywo³any brakiem góruj¹cych drzew,
powoduje olbrzymi skok wegetacyjny runa le�nego i podszytu. Intensywnie
rozwijaj¹ siê ro�liny zielne, takie jak: dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum L., fio³ek le�ny, konwalia majowa Convallaria majalis L.
i krzewy maliny w³a�ciwej czy dzikiego bzu czarnego. Rosn¹ siewki sosny
i modrzewia, które w przysz³o�ci stan¹ siê potê¿nymi drzewami.
W ró¿nych czê�ciach lasu mo¿emy stwierdziæ obecno�æ pojedynczych
okazów drzew li�ciastych, jak choæby brzozy brodawkowatej. Zwi¹zane to
jest z ³atwo�ci¹ rozsiewu ich  nasion. Gatunki takie okre�lamy jako
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lekkonasienne. Z tego powodu jako pierwsze zajmuj¹ nowopowsta³e warunki
siedliskowe, by w konsekwencji ust¹piæ miejsca innym gatunkom drzew.
W naszej strefie klimatycznej wszelkie zmiany formacji ro�linnych prowadz¹
najczê�ciej do powstania lasu li�ciastego lub mieszanego. W lasach,
w których prowadzona jest intensywna gospodarka le�na, w miejscach
wiatro³omów czêsto zak³ada siê szkó³ki drzewne i sadzi m³ode drzewa
(najczê�ciej iglaste z uwagi na zapotrzebowanie gospodarcze).

Je¿eli bêdziemy zachowywaæ siê cicho, to mamy szansê poznaæ tutaj
kolejnego mieszkañca lasu. Sarna Capreolus capreolus L. jest najczê�ciej
spotykanym przedstawicielem jeleniowatych w naszym kraju. Samica sarny
to koza, samiec to kozio³. £atwo zaobserwowaæ legowiska saren. S¹ to
wygrzebane do czystej ziemi miejsca w lesie, najczê�ciej pod drzewami.
Sarny ¿yj¹ w niewielkich grupach, zwanych rudlami.

Fot. Sarna Capreolus
capreolus L.

Zaj¹ca Lepus europaeus  Pallas10  zna ka¿dy. Niestety, w ostatnim czasie
liczebno�æ zaj¹ca spada (z nie do koñca poznanych przyczyn).
Najprawdopodobniej dzieje siê tak na skutek zwiêkszaj¹cej siê liczby
drapie¿ników (g³ównie lisów i krukowatych) oraz zmian w gospodarce rolnej
(pe³na mechanizacja, prowadzenie monokultur, chemizacja upraw)
i niszczenia siedlisk tego gryzonia. Zaj¹c nie kopie nor, a co najwy¿ej
niewielkie zag³êbienia w ziemi, w których nieruchomo stara siê przeczekaæ
potencjalne niebezpieczeñstwo.

Przystanek 10
Jeste�my przy mrowisku za³o¿onym przez mrówkê rudnicê Formica rufa
L. Mo¿e w nim ¿yæ do 100 000 osobników. To, co widzimy, to zaledwie
�dach� ca³ego mrowiska, które mo¿e siêgaæ w g³¹b ziemi nawet do 2 m.
Mrówki te ¿ywi¹ siê g³ównie owadami. S¹ zdolne upolowaæ g¹sienice,
a nawet szarañczaki. Ich broni¹ jest kwas mrówkowy, który wstrzykuj¹

 10   Jak wcze�niej wspomniano za nazw¹ gatunkow¹ znajduje siê skrót lub pe³ne nazwisko
odkrywcy gatunku. W tym wypadku by³ to Peter Simon von Pallas - niemiecki przyrodnik
¿yj¹cy na prze³omie XVIII i XIX wieku.
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w cia³o swych ofiar. Mrówki s¹ bardzo po¿ytecznymi i chronionymi owadami.

Fot. Mrówka rudnica
Formica rufa L.

Czasami na pniach drzew mo¿na dostrzec popielato�¿ó³tego, ma³ego,
wielko�ci wróbla, ptaka. Jest to kowalik Sitta europaea L. Odró¿niæ go
mo¿na od podobnych ptaków po tym, ¿e potrafi po pniach schodziæ g³ow¹
w dó³. Dziuple, które zasiedla, zalepia glin¹ tak, aby otwór wej�ciowy
dok³adnie pasowa³ do jego rozmiarów cia³a. Zabezpiecza siê w ten sposób
przed odwiedzinami nieproszonych, wiêkszych ptaków.

Las jest równie¿ miejscem prowadzenia gospodarki ³owieckiej. My�liwi buduj¹
tzw. posypy
i pa�niki dla zwierzyny11 . W okresie zimowym jest w nich wyk³adana karma
pomagaj¹ca przetrwaæ zwierzêtom ten trudny okres. W przypadku zwierzyny
p³owej (jeleniowatych) s¹ to owies, siano i kostki soli (zawieraj¹ce makro �
i mikroelementy).

Fot. Pa�nik dla zwierzyny
p³owej.

Ptactwo dokarmiane jest najczê�ciej ziarnem (kukurydz¹ i pszenic¹).



34

Fot. Posyp dla ptactwa.

My�liwi równie¿ zwalczaj¹ k³usownictwo, odpowiadaj¹ za szkody
wyrz¹dzane przez zwierzynê na polach uprawnych oraz reguluj¹ jej
liczebno�æ wg planu gospodarczego ustalonego wspólnie z Dyrekcj¹ Lasów
Pañstwowych.

Na skraju lasu mo¿na zauwa¿yæ, a czê�ciej us³yszeæ, koguta ba¿anta ³ownego
wydaj¹cego g³os �kochok�. Pomiêdzy kur¹ a kogutem wystêpuje si lny
dymorfizm12  w upierzeniu. Kura jest trudna do zauwa¿enia, p³owa i silnie
maskuj¹ca siê na tle traw i krzewów. Kogut natomiast s³ynie z przepychu
barw i bardzo ³atwo go dostrzec. Gdy kura w ukryciu wysiaduje jaja, kogut
w pewnej odleg³o�ci manifestuje swoj¹ obecno�æ. W razie ataku kieruje
uwagê drapie¿nika na siebie w taki sposób, aby odci¹gn¹æ go od gniazda.

Fot. Ba¿ant ³owny
Phasianus colchicus L. �
kogut.

Przystanek 11
Na przyle�nych ³¹kach mo¿na zaobserwowaæ ca³e bogactwo owadów. S¹
to najczê�ciej pszczo³y, trzmiele, motyle i wa¿ki. Warto jednak spojrzeæ

 11 S³owo "zwierzyna" w gwarze ³owieckiej oznacza zwierzêta ³owne (czyli objête gospodark¹
³owieck¹).
 12 Dymorfizm p³ciowy to ró¿nice pomiêdzy osobnikami ró¿nej p³ci. Wiêcej informacji na
temat dymorfizmu  znajduje siê w s³owniczku na koñcu przewodnika.
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równie¿ na ziemiê. Czêsto na trawie lub pniach drzew uwijaj¹ siê ma³e,
czerwono-czarne owady. S¹ to kowale bezskrzyd³e Pyrrhocoris apterus
L. ¯ywi¹ siê sokami ro�linnymi, obumar³ymi i ¿ywymi owadami, które
wysysaj¹. Gatunek ten nale¿y do rzêdu owadów: pluskwiaki ró¿noskrzyd³e
Heteroptera .

Fot. Kowal bezskrzyd³y
Pyrrhocoris apterus L.

Niekiedy nad skrajem lasu przelatuje kontrastowo ubarwiony ptak
z charakterystycznym, d³ugim ogonem. To sroka. Na jej ciele stykaj¹ siê
�nie¿nobia³e: pier�, grzbiet i brzuch z ciemnoszarymi: g³ow¹, ogonem
i skrzyd³ami. Nale¿y ona do rodziny krukowatych Corvidae, tak jak m.in.
sójka. Bardzo ³atwo poznaæ gniazdo sroki, które zak³adane jest najczê�ciej
na najwy¿szym drzewie w remizie13  �ródpolnej lub na skraju lasu. Wygl¹da
ono jak kula z³o¿ona z drobnych ga³êzi.

Fot. Sroka Pica pica L.

 13 Remiza to zgrupowanie kilku drzew, krzewów i zaro�li pomiêdzy polami uprawnymi.
Stanowi ona schronienie dla wielu gatunków zwierz¹t. Niestety, w zwi¹zku z mechanizacj¹
rolnictwa czêsto likwiduje siê remizy, nie zwa¿aj¹c na ich olbrzymi¹ rolê w przyrodzie.
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Spójrzmy na panoramê, która rozci¹ga siê przed nami. W wyj¹tkowo pogodne
dni mo¿na dojrzeæ st¹d nawet szczyty Tatr.
Na prawo od I³owca, widocznego na zdjêciu, znajduj¹ siê £ysa Góra
i Bli�niaki, a w tle pasmo Leskowca.

Fot. Panorama na pobliskie
góry.

Przystanek 12
Przed nami piêkne drzewa � to lipy drobnolistne Tilia cordata L. z rodziny
lipowatych  Tiliaceae. Masywny pieñ tego drzewa podtrzymuje gêst¹
i roz³o¿yst¹ koronê, a ca³o�æ osi¹ga wysoko�æ oko³o 30 m. Kora - br¹zowa,
g³adka, dopiero u starych drzew spêkana. Li�cie lipy s¹ pojedyncze,
niesymetryczne, szerokosercowate, o d³ugo�ci 10 cm, zaostrzone na szczycie
i pi³kowane po brzegach. Wierzchnia strona li�cia ma barwê ¿ywo zielon¹,
natomiast spód jest matowy, niebieskawy. Co ciekawe, w k¹tach nerwów
obserwujemy br¹zowe kêpki w³osków, s¹ to tzw. domacja. Ich kolor pozwala
nam odró¿niæ lipê drobnolistn¹ od lipy szerokolistnej, która posiada w³oski
koloru bia³ego. Jasno¿ó³te kwiaty lipy, zebrane po kilka w kwiatostany,
odznaczaj¹ siê intensywnym i przyjemnym zapachem. Kwiatostan osadzony
jest na szypule, czê�ciowo przyro�niêtej do jêzyczkowatej podsadki lotnej.
Podsadka ta spe³nia funkcjê organu lotnego u³atwiaj¹cego rozsiewanie
owoców przez wiatr. Zjawisko rozsiewania nasion przez wiatr okre�lane
jest mianem anemochorii. Lipa jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym,
rosn¹cym na obrze¿ach lasów lub stanowi¹cym niewielk¹ domieszkê w
drzewostanach li�ciastych. Jako atrakcyjne drzewo, dobrze znosz¹ce
przycinanie, jest czêsto sadzona w parkach i na przydro¿ach, tworz¹c aleje
lipowe. Okazy tego gatunku mog¹ do¿ywaæ sêdziwego wieku nawet i 1000
lat. Drewno lipy, lekkie, miêkkie i ³upliwe, ³atwe w obróbce, wykorzystywane
jest w snycerstwie i rze�biarstwie. Wyrabia siê z niego przybory rysunkowe,
instrumenty muzyczne i zabawki. Kwiaty lipy natomiast stanowi¹ cenny
surowiec zielarski, z którego sporz¹dza siê napary i odwary stosowane przy
przeziêbieniach. O niezwyk³ych walorach lipy przekonani byli S³owianie
przedchrze�cijañscy, dla których by³a ona drzewem �wiêtym i czczonym.
Dla staro¿ytnych Greków lipa by³a symbolem niewinno�ci, czysto�ci i nadziei.
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Zapewne st¹d pochodzi sentyment do tego drzewa, który znalaz³ swój wyraz
w licznych wierszach Jana Kochanowskiego.
Okres kwitnienia lip, przypadaj¹cy na koniec czerwca, to czas intensywnej
pracy owadów. Warto wtedy zwróciæ uwagê na ich ogromn¹ ilo�æ uwijaj¹c¹
siê na kwiatach. S¹ to g³ównie pszczo³y i trzmiele. Owady te nale¿¹ do
rodziny pszczo³owatych Apidae (od nazwy tej rodziny pochodzi wiele nazw,
np. apiterapia). Z zebranego nektaru produkuj¹ miód. Trzmiele zak³adaj¹
gniazda w ziemi, czêsto mieszaj¹c miód z gleb¹. Natomiast pszczo³y swoje
gniazdo buduj¹ z wosku. Cz³owiek ju¿ od bardzo dawna nauczy³ siê hodowaæ
pszczo³y. Gdy ul jest pe³ny, wybiera siê z niego miód, a w jego miejsce przed
zim¹, jako zapas, podaje siê pszczo³om cukier z wod¹ w postaci tzw. syropu.

Fot. Ul z pasieki u podnó¿y Dzwonka.

Owady z rodziny pszczo³owatych, motyle, ale równie¿ ptaki, �limaki i inne
zwierzêta zapylaj¹ ro�liny. Przenosz¹ one na sobie ziarna py³ku z jednej
ro�liny na drug¹, dziêki czemu dochodzi do zapylenia. Zjawisko to jest bardzo
korzystne dla ro�lin i w³a�nie dlatego wabi¹ one do siebie zwierzêta piêknym
zapachem, �licznymi barwami i s³odkim nektarem.
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Fot. Rusa³ka pawik
Nymphalis io L. � czêsto
spotykany przy �cie¿ce
motyl.

Fot. Rusa³ka ¿a³obnik
Nymphalis antiopa L. �
du¿y,bardzo charakterys-
tyczny motyl.

Listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni L. jest jednym z pierwszych motyli
pojawiaj¹cych siê wiosn¹. £atwo go rozpoznaæ po cytrynowo¿ó³tej barwie
(st¹d te¿ jego nazwa). Samica przybiera nieco bardziej zielony odcieñ. Ich
g¹sienice ¿eruj¹ g³ównie na kruszynie pospolitej.

Spaceruj¹c wieczorami po �cie¿ce, s³yszymy charakterystyczne pohukiwanie
�hu hu huuuu�. To sowy - ptaki poluj¹ce w nocy. S³yn¹ przede wszystkim
z bardzo dobrego s³uchu i wzroku. ¯ywi¹ siê g³ównie ma³ymi gryzoniami.
Jedn¹ z najpospolitszych sów w Polsce jest puszczyk Strix aluco L. Trudno
go zaobserwowaæ z uwagi na nocn¹ aktywno�æ, ale za to ³atwo us³yszeæ.

W okolicy ludzkich zabudowañ mo¿na zaobserwowaæ, ciesz¹ce siê du¿¹
sympati¹ cz³owieka, jaskó³ki. Najczê�ciej s¹ to dymówki Hirundo rustica
L. zak³adaj¹ce gniazda przewa¿nie wewn¹trz pomieszczeñ, np. w stajniach,
lub oknówki Delichon urbica L. zak³adaj¹ce gniazda nad oknami czy pod
okapami dachów. Oba te gatunki nieznacznie ró¿ni¹ siê rozmieszczeniem
kolorów na ciele (oknówki posiadaj¹ bia³¹ plamê na grzbiecie pomiêdzy
skrzyd³ami).
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Fot. Pisklêta oknówki
wygl¹daj¹ce z gniazda.

Tu¿ przy �cie¿ce, po której siê w³a�nie poruszamy, w miejscach suchych
i dobrze o�wietlonych, mo¿emy spotkaæ kolejnego przedstawiciela rodziny
wilczomleczowatych. Jest to rosn¹cy ma³ymi kêpkami wilczomlecz sosnka
Euphorbia cyparissias L. Ta niewysoka, wieloletnia ro�lina posiada
sinawozielone li�cie, które swoim kszta³tem przypominaj¹ ig³y sosny. Gatunek
ten zaatakowany przez grzyba � rdzê grochu Uromyces pisi zmienia
ca³kowicie pokrój pêdu, który staje siê ma³y, nierozga³êziony i dodatkowo
nie tworzy kwiatów. Zanim poznano przyczynê odmiennych form zdrowej
i pora¿onej przez grzyba ro�liny, s¹dzono, ¿e s¹ to dwa ró¿ne gatunki.

Fot. Wilczomlecz sosnka
Euphorbia cyparissias L.

Zwróæmy uwagê na drobne, fioletowe kwiaty, wyra�nie odcinaj¹ce siê swoj¹
barw¹ od runa le�nego. Nale¿¹ one do wieloletniej ro�liny zwanej, fio³kiem
le�nym Viola reichenbachiana JORD. EX BOREAU z rodziny Violaceae.
Ciekawostk¹ jest to, ¿e nasiona fio³ka rozsiewane s¹ przez mrówki, a zjawisko
to okre�lamy mianem myrmekochorii. Same nasiona nie s¹ dla mrówek
atrakcyjne, ale znajduj¹ce siê na ich powierzchni, tzw. elajosomy, s¹ chêtnie
przez te owady zjadane. Elajosomy lub inaczej cia³ka mrówcze, to wyrostki
bogate w cukier, t³uszcz, bia³ko i witaminy. Zjadaj¹ce je mrówki przyczyniaj¹
siê do rozprzestrzeniania siê gatunku ro�liny. Pomys³owe, prawda?
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Fot. F io³ek le�ny Viola
reichenbachiana JORD. EX

BOREAU.

Na skraju lasu, wyra�nie na tle innych drzew, odcinaj¹ siê bia³e pnie brzozy
brodawkowatej  Betula pendula  ROTH z rodziny brzozowatych Betulaceae.
Drzewo osi¹ga wysoko�æ oko³o 30 m i mo¿e do¿ywaæ wieku 120 lat. Kora
posiada srebrzystobia³¹ barwê z czarnymi poprzecznymi pasami, w dole za�
jest prawie czarna i silnie spêkana. Korona brzozy jest szeroka z lu�no
opadaj¹cymi ku do³owi ga³êziami. Nazwa gatunkowa � brodawkowata �
pochodzi od bia³ych, ¿ywicznych brodawek pokrywaj¹cych pêdy. Brzoza
brodawkowata nale¿y do gatunków pionierskich, a wiêc jako pierwsza
zasiedla wolne obszary, jest wybitnie �wiat³olubnym gatunkiem, którego
obecno�æ wyja³awia glebê oraz niekorzystnie wp³ywa na s¹siaduj¹ce z ni¹
ro�liny. Ponadto jest gatunkiem odpornym na zanieczyszczenia atmosfery,
dlatego te¿ jest czêsto sadzona na terenach rekultywowanych. Drewno
brzozy znalaz³o zastosowanie w przemy�le meblarskim i lotniczym. Dawniej
w celach spo¿ywczych wykorzystywano s³odki sok, tzw. osko³ê, wydzielaj¹c¹
siê z pnia po naciêciu.

Dochodzimy do pierwszych zabudowañ. Lokalna nazwa góry wziê³a siê od
umieszczonej na szczycie dzwonnicy, która obecnie zosta³a zast¹piona
przeciwburzowym dzwonem Loretañskim w murowanej kaplicy pod
wezwaniem �w. Stanis³awa. Zosta³a ona wybudowana w 1878 r. przez
dawnego w³a�ciciela wsi Gorzeñ Dolny -  Jana Franciszka Fischera.
W tamtych czasach, w trakcie burzy lub tu¿ przed ni¹, dzwoniono wierz¹c,
¿e uchroni to ludzi od ra¿enia piorunem.
Obok kaplicy znajduje siê sztuczna grota z figurk¹ Matki Boskiej. Figura ta
pochodzi z Dworu �Miko³aj� w Wadowicach.
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Fot. Kaplica z dzwonem Loretañskim.

Przystanek 13
Przed nami rozci¹ga siê panorama Wadowic. Pocz¹tki miasta siêgaj¹ XIII
wieku. Pierwsza wzmianka na temat miasta pochodzi z 1327 roku. Prawa
miejskie otrzyma³y w 1430 r. Nazwa miasta pochodzi od nazwiska teologa i
filozofa, Marcina Wadowity (profesora Akademii Krakowskiej). Obecnie
miasto liczy oko³o 20 tysiêcy mieszkañców. Wadowice s¹ miastem  gminnym
(³¹cznie oko³o 37 tysiêcy mieszkañców) i stolic¹ powiatu. Do najs³awniejszych
i najpiêkniejszych obiektów miasta nale¿¹: dom Papie¿a Jana Paw³a II,
Bazylika Ofiarowania NMP, klasztor oo. Karmelitów Bosych, klasztor oo.
Pallotynów na Kopcu, budynek koszar wojskowych, zabytkowy budynek
dawnego gimnazjum oraz  Dworek �Miko³aj�.

W s¹siedztwie domostw, zw³aszcza drobnych gospodarstw rolnych, pojawia
siê nierzadko amator ³atwego zdobycia po¿ywienia � lis Vulpes vulpes L.
Poluje tutaj na kury i kaczki, dlatego nie jest lubiany przez ludzi. Mimo swojego
charakterystycznego wygl¹du jest bardzo trudny do zaobserwowania.
W lesie poluje na ptaki i drobne ssaki. ̄ ywi siê te¿ padlin¹ oraz zabitymi, np.
przez maszyny rolnicze i samochody, zwierzêtami, przez co czêsto nazywany
jest sanitariuszem przyrody. Jego g³ówna aktywno�æ przypada na noc, dzieñ
z regu³y spêdza w ukryciu. Kopie nory, które s¹ bezpiecznym miejscem dla
m³odych i schronieniem w niepogodê.
Równie¿ w pobli¿u domostw mieszka znany wszystkim wróbel Passer
domesticus L. Gatunek ten jest tak silnie zwi¹zany z cz³owiekiem, ¿e mo¿e
ju¿ gniazdowaæ tylko w jego s¹siedztwie. Zauwa¿ono, ¿e gdy dany teren siê
wyludni, po jakim� czasie równie¿ znikaj¹ wróble. Ptak ten nie jest zbyt
lubiany przez rolników i dzia³kowiczów, poniewa¿ czêsto ¿ywi siê ziarnem
z wysiewów. To g³ównie przeciwko niemu stawia siê �strachy na ptaki�.
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Fot. Wróbel Passer
domesticus L.

Przystanek 14
Bliskie s¹siedztwo domostw ludzkich i prowadzonego przez ludzi
sadownictwa sprzyja obecno�ci gatunków drzew owocowych na skraju lasu.
Mo¿emy tutaj dostrzec liczne okazy czere�ni Cerasus avium (L.) MOENCH

z rodziny ró¿owatych Rosaceae. Inna nazwa tego gatunku to trze�nia.
Obecnie na �wiecie uprawia siê ponad 1000 odmian czere�ni. Rozmna¿a
siê je poprzez szczepienie na siewkach dziko rosn¹cych okazów. Co ciekawe,
czere�nia jest rodzajem wi�ni.

W dziuplach gnie¿d¿¹ siê znane ju¿ nam z poprzednich przystanków sikory,
szpaki, kowaliki i sowy. Oprócz nich ca³e mnóstwo ptaków nocuje i lêgnie
siê w dziuplach. Niestety,  intensywna gospodarka le�na nie pozostawia
starych drzew, a to w³a�nie w nich najczê�ciej powstaj¹ dziuple. Dlatego
cz³owiek, w ramach rekompensaty, powinien zadbaæ o odpowiedni¹ ilo�æ
budek lêgowych w lesie. Z czasem ptaki potraktuj¹ je jako prawdziwe
dziuple. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ró¿ne gatunki ptaków zasiedlaj¹ inne
typy budek. Do najwa¿niejszych ró¿nic nale¿¹ materia³ budulcowy i �rednica
otworu wej�ciowego. Gdy budka znajdzie ju¿ swojego lokatora, wówczas
bêdzie têtniæ ¿yciem wiosn¹ i latem. Dlatego warto, aby ka¿dy z nas pomy�la³
o powieszeniu budki lêgowej w przydomowym ogródku, czy zagajniku.

Fot. Szpak Sturnus vul-
garis  L. �piewaj¹cy na
budce lêgowej.
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Wa¿ne równie¿ jest dokarmianie ptaków, zw³aszcza w zimie. Dla nas przecie¿
to niedu¿y wysi³ek, aby powiesiæ karmnik i zadbaæ, aby by³o w nim ziarno.
Zmarzniête i g³odne ptaki na pewno nie odrzuc¹ pomocy i szybko przylec¹
do karmnika, ciesz¹c jednocze�nie nasze oczy.

Przystanek 15
Przedstawione i opisane na poszczególnych przystankach gatunki ro�lin
pochodz¹ z ró¿nych okresów sezonu wegetacyjnego. Dlatego te¿ latem nie
spotkamy zawilca gajowego czy ³uskiewnika ró¿owego. Podobnie sytuacja
przedstawia siê ze zwierzêtami, które czêsto prowadz¹ nocny tryb ¿ycia lub
s¹ na tyle ma³e, ¿e na pierwszy rzut oka niewidoczne. Dlatego, aby poznaæ
przyrodê tego piêknego lasu, trzeba nie tylko uwa¿nie go obserwowaæ, ale
tak¿e bywaæ tutaj na tyle czêsto, aby uchwyciæ g³ówne zmiany przyrody.
Bo przyroda jest w ci¹g³ym, nieustannym ruchu, bez przerwy siê zmienia
i ci¹gle na nowo jest piêkna, a przez to warta poznania.

To ju¿ koniec naszej wspólnej wycieczki. Mamy nadziejê, ¿e oprócz mile
spêdzonego czasu uda³o siê nam wspólnie poznaæ choæ kilka gatunków ro�lin
i zwierz¹t. Kluczowe jest zrozumienie istnienia bogactwa zale¿no�ci
w �wiecie przyrody, �wiecie, którego jeste�my integraln¹ czê�ci¹. Je�li nie
bêdziemy o niego dbaæ, zaszkodzimy równie¿ sobie.
Pamiêtaj wiêc, ¿e za�miecanie, ha³asowanie i niszczenie �wiata przyrody
nie pozostaje bez echa. Nie dewastujmy tych piêknych zak¹tków ciszy, jakimi
s¹ lasy.
Do zobaczenia na kolejnej wycieczce!
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S³owniczek najwa¿niejszych pojêæ i nazw geograficznych

Beskidy. Pasmo górskie rozci¹gaj¹ce siê od Czech, przez Polskê a¿ po Ukrainê.
Szeroko�æ ca³ego pasma wynosi oko³o 60 km, d³ugo�æ oko³o 600 km. S¹ najm³odszymi
górami naszego kraju. W sk³ad Beskidów w Polsce wchodz¹ m. in. Gorce, Bieszczady,
Beskid Ma³y
i Wyspowy. Pasmo rozci¹ga siê na po³udniu Polski.

Bory Tucholskie. Jeden z najwiêkszych kompleksów le�nych w Polsce, zajmuje
oko³o 120 tysiêcy hektarów. Obejmuje dorzecze dwóch rzek: Brdy i St¹¿ki. Teren ten
znajduje siê w pó³nocnej Polsce.

Bór. Typ lasu, gdzie dominuj¹cymi gatunkami drzew s¹ drzewa iglaste, takie jak:
�wierki, sosny, czy jod³y. Mog¹ go tworzyæ czyste drzewostany, np. �wierkowe,
wówczas mówimy o borze �wierkowym. Cech¹ charakterystyczn¹ boru jest uboga
warstwa runa le�nego, co spowodowane jest silnym zacieniem dna lasu przez zwarte
korony drzew, co ogranicza dostêp �wiat³a oraz wysok¹ kwasowo�ci¹ pod³o¿a, co
spowodowane jest du¿¹ ilo�ci¹ igliwia.

Cykl rozwojowy. Proces wzrastania organizmu od momentu jego powstania a¿ do
jego �mierci.

Drapie¿nik. Zwierzê od¿ywiaj¹ce siê innymi zwierzêtami. Po¿ywienie zdobywa
poluj¹c.

Dymorfizm p³ciowy. Wystêpowanie ró¿nic pomiêdzy osobnikami ró¿nych p³ci tego
samego gatunku. Wyra�ny dymorfizm mo¿emy zauwa¿yæ u ba¿anta, gdzie kogut
jest zupe³nie inaczej ubarwiony od kury. Brak dymorfizmu natomiast zaobserwujemy
np. u sroki.

Ekologia. Nauka badaj¹ca wzajemne zale¿no�ci pomiêdzy organizmami
a �rodowiskiem, w którym ¿yj¹. Obecnie termin ten jest przez b³êdn¹ interpretacjê
uznawany za synonim ochrony �rodowiska, która zgodnie z fachow¹ literatur¹ nosi
nazwê sozologii.

Ekosystem. Zbiór populacji wszystkich organizmów ¿ywych danego terenu wraz ze
�rodowiskiem, w którym ¿yj¹.

Erozja. Proces systematycznych zmian pod³o¿a (zbocza, stoku, ska³y, itp.) pod
wp³ywem dzia³alno�ci wody, wiatru, temperatury. W zale¿no�ci od czynników
sprawczych wyró¿niamy ró¿ne typy erozji (np. wietrzna, wodna).

G¹sienica. Larwa wystêpuj¹ca w cyklu rozwojowym motyli i niektórych b³onkówek.

Gleba. Powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej podlegaj¹ca sta³ym przemianom
i bêd¹ca wynikiem dzia³alno�ci organizmów ¿ywych. Dla wielu z nich stanowi
�rodowisko ¿ycia.

Góry �wiêtokrzyskie. Jedno z najstarszych pasm górskich w Polsce. Na jego terenie
zlokalizowany jest �wiêtokrzyski Park Narodowy. Pasmo to znajduje siê
w po³udniowo � wschodniej Polsce.
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Grzybnia. System cienkich, delikatnych, bogato rozga³êzionych nitek, tzw. strzêpek,
które tworz¹ cia³o grzybów. Strzêpki lu�no rozrastaj¹ce siê w pod³o¿u, pobieraj¹
z gleby organiczne substancje od¿ywcze. Natomiast strzêpki silnie splecione mog¹
tworzyæ m. in. owocniki, które bior¹ udzia³ w rozmna¿aniu siê grzybów.

Imago.  Postaæ dojrza³a owada zdolna do rozmna¿ania p³ciowego.

K³¹cze. Przekszta³cona, podziemna ³odyga, wytwarzaj¹ca korzenie i bezbarwne,
³uskowate li�cie. Posiada zdolno�æ do nieograniczonego wzrostu. Spe³nia rolê organu
magazynuj¹cego substancje pokarmowe oraz organu s³u¿¹cego do rozmna¿ania
bezp³ciowego. Wystêpuje m. in. u paproci, perzu, czy konwalii.

Kwiat. Przekszta³cony, skrócony pêd wytwarzany przez ro�liny nasienne. Organ
s³u¿¹cy do rozmna¿ania p³ciowego, którego najwa¿niejszymi elementami budowy
s¹: prêciki (mêskie organy rozmna¿ania) i s³upki (¿eñskie organy rozmna¿ania). Czêsto
kwiaty posiadaj¹, tzw. okwiat, który nie bierze bezpo�redniego udzia³u w rozmna¿aniu,
lecz spe³nia funkcje ochronne dla prêcików i s³upków. W przypadku kwiatów
zapylanych przez zwierzêta, okwiat spe³nia rolê powabni � przyci¹ga barw¹, kszta³tem
i zapachem.

Larwa. Etap w cyklu rozwojowym wielu bezkrêgowców, ryb i p³azów. Larwy
z nielicznymi wyj¹tkami s¹ niezdolne do rozmna¿ania p³ciowego.

Las. Z³o¿ony i skomplikowany ekosystem, sk³adaj¹cy siê z organizmów ro�linnych
i zwierzêcych, w którym dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ drzewa. Charakteryzuje siê
warstwow¹ budow¹, tworzon¹ przez poszczególne piêtra: �ció³kê le�n¹, runo, podszyt
i korony drzew. Pe³ni funkcje przyrodnicze i gospodarcze, takie jak: �rodowisko
¿ycia wielu organizmów, produkcja tlenu, poch³anianie zanieczyszczeñ, t³umienie
ha³asu, �ród³o drewna, czy kszta³towanie krajobrazu okolicy.

Nasiona. Twory powsta³e w wyniku rozmna¿ania p³ciowego ro�lin nasiennych. S³u¿¹
do rozprzestrzeniania siê ro�lin, niekiedy na znaczne odleg³o�ci. Sk³adaj¹ siê
z: zarodka, substancji zapasowych, od¿ywiaj¹cych zarodek oraz ³upiny nasiennej,
spe³niaj¹cej funkcje ochronne. Niektóre ³upiny wytwarzaj¹ na swojej powierzchni,
ró¿nego rodzaju twory u³atwiaj¹ce rozsiewanie siê nasion, takie jak: skrzyde³ka, czy
haczyki.

Obieg materii. Zamkniêty cykl biogeochemiczny, polegaj¹cy na kr¹¿eniu
pierwiastków pomiêdzy o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹ czê�ci¹ przyrody.

Ochrona gatunkowa. Wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu ochronê zagro¿onych
wyginiêciem gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz ochronê stanowisk i siedlisk ich
wystêpowania. Wyró¿niamy dwie formy ochrony gatunkowej: ochronê �cis³¹ oraz
ochronê czê�ciow¹. Ochrona �cis³a polega na ca³orocznej ochronie, wszystkich
stadiów rozwojowych danego gatunku ro�liny lub zwierzêcia. Ochrona czê�ciowa
odnosi siê do ro�lin leczniczych i przemys³owych oraz zwierz¹t ³ownych i polega na
sezonowej ochronie danego gatunku np. na czas rozrodu.

Owocnik. Twór powsta³y z silnie splecionych strzêpek grzybni, s³u¿¹cy do
rozmna¿ania siê grzybów. Wystêpuje u tzw. grzybów wy¿szych: workowców
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i podstawczaków. Najczê�ciej kojarzony jest z kapeluszowatym kszta³tem, zbieranych
przez nas grzybów, np. borowików.

Paso¿yt. Organizm ¿yj¹cy na ciele lub w ciele organizmu gospodarza. ̄ ywi siê jego
kosztem.

Pêd. Nadziemna czê�æ ro�liny naczyniowej, z³o¿ona z ³odygi i li�ci. Struktura ulegaj¹ca
ró¿nym przekszta³ceniom, przez co zmienia swój ogólny pokrój i pe³ni nietypowe
funkcje, np. w¹sy czepne u winogron.

Poczwarka. Koñcowe stadium larwy. Postaæ ma³o lub w ogóle nieruchoma. Po
przeobra¿eniu powstaje z niej imago, czyli postaæ doros³a owada.

Populacja. Zespó³ organizmów tego samego gatunku zajmuj¹cy okre�lone terytorium
(�ci�le jest to populacja lokalna).

Puszcza Bia³owieska. Du¿y kompleks le�ny le¿¹cy w Polsce i na Bia³orusi. £¹cznie
zajmuje ponad 150 tysiêcy hektarów. Uwa¿any za ekosystem zbli¿ony do naturalnego.

Ro�liny zielne. Ro�liny o delikatnej budowie, których czê�ci nadziemne s¹
niezdrewnia³e. Pod koniec sezonu wegetacyjnego obumieraj¹ lub trac¹ tylko czê�ci
nadziemne. Zaliczamy do nich: ro�liny jednoroczne, dwuletnie i byliny.

Saprofityzm. Sposób od¿ywiania siê organizmów cudzo¿ywnych. Polega na
czerpaniu substancji od¿ywczych z martwej materii organicznej, co prowadzi do jej
rozk³adu i przyczynia siê do obiegu materii w przyrodzie.

Siedlisko. Otoczenie, w którym wystêpuje dany gatunek ro�liny lub zwierzêcia,
czyli zespó³ czynników �rodowiskowych tworz¹cych warunki ¿ycia danego
organizmu.

Stanowisko. Miejsce wystêpowania danego gatunku ro�liny, czy zwierzêcia. Pewien
punkt lub obszar w przestrzeni.

Sukcesja. Kierunkowe, wielostopniowe i uporz¹dkowane zmiany zachodz¹ce
w biocenozie, prowadz¹ce do powstania bardziej z³o¿onych ekosystemów.
W naszych warunkach klimatycznych wszelkie zmiany w ekosystemach (np. jezioro,
staw, ³¹ka) bêd¹ prowadziæ  najczê�ciej do powstania lasu li�ciastego,
charakterystycznego dla klimatu umiarkowanego. Rozró¿niamy dwa rodzaje sukcesji:
pierwotn¹ - zachodz¹c¹ na terenach, dot¹d nie zajmowanych przez organizmy ¿ywe,
np. pustynie, ska³y; oraz wtórn¹ - zachodz¹c¹ na terenach, zajêtych przez organizmy
¿ywe, np. ³¹ka.

Systematyka. Hierarchiczny system klasyfikacji organizmów ¿ywych dziel¹cy je na
poszczególne królestwa, typy, gromady, rzêdy i gatunki. W zale¿no�ci od dok³adno�ci
podawania danego po³o¿enia systematycznego dodatkowo mog¹ byæ u¿ywane
szczeble po�rednie, jak klasa, nadrz¹d, podgromada, itp.

Zarodniki. Twory powsta³e w wyniku rozmna¿ania bezp³ciowego, s³u¿¹ce do
rozprzestrzeniania organizmu. Wytwarzane s¹ przez glony i grzyby.
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Po³o¿enie systematyczne biedronki siedmiokropki, czyli Coccinella
septempunctata L.

Królestwo: Zoa Zwierzêta

 Podkrólestwo: Metazoa Wielokomórkowce

  Typ: Arthropoda Stawonogi

    Podtyp: Tracheata Tchawkowce

     Gromada: Insecta Owady

      Podgromada: Pterygota Owady skrzydlate

       Nadrz¹d: Colepteroidae

        Rz¹d: Coleoptera Chrz¹szcze

         Podrz¹d: Polyphaga Wielo¿erne

          Rodzina: Coccinellidae Biedronkowate

           Rodzaj: Coccinella Biedronka

              Gatunek: Coccinella septempunctata L. Biedronka siedmiokropka

Po³o¿enie systematyczne buka zwyczajnego Fagus sylvatica L.

Królestwo: Plantae Ro�liny

 Podkrólestwo: Tracheobionta  Naczyniowe

  Gromada: Spermatophyta Nasienne

   Podgromada: Magnoliophytina Okrytonasienne

    Klasa: Magnoliopsida Dwuli�cienne

     Podklasa: Hamamelididae

      Rz¹d: Fagales Bukowce
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