
#9 POWIERZCHNIA POMIAROWA            C 
 
Cel: praktyczne zapoznanie z budow� lasu 

Grupa wiekowa: szkoła �rednia+ 

Potrzebne materiały: ołówek, kartki, kreda, ta�ma miernicza  

Czas trwania: 45 min.+ 10 min. 

 
Przebieg zadania: Grup� podzieli� na 3-5 osobowe zespoły. Wyznaczy� kred� fragment lasu (np. 
mniej wi�cej 10 x 30 m). Zadaniem ka�dego zespołu b�dzie stworzenie mapki (ryc.) 
z zaznaczeniem na niej: drzew �ywych (symbol: �), drzew martwych stoj�cych (�), drzew 
martwych le��cych (�), zasi�gu wi�kszej ilo�ci podszytu oraz runa (w stopniach pokrycia 
powierzchni: brak, mało lub umiarkowanie, du�o), oraz zaznaczenia miejsc z odnowieniem. Mile 
widziane tak�e inne ciekawe obserwacje np. pniaki, skały, strumyk, bagno, i in. Nast�pnie grupa 
wykonuje ‘przekrój lasu’, gdzie schematycznie wyrysuje poło�enie drzew oraz ich ró�nice w 
wysoko�ci. (ryc.) 
 
Podsumowanie: Wszystkie grupy spotykaj� si� w jednym miejscu, prezentuj�c swoje fragmenty 
lasu. W miar� mo�liwo�ci czasowych pomocne byłyby ogl�dziny fragmentu lasu. Uczniowie 
próbuj�, na podstawie własnych obserwacji, znale	� odpowiedzi na nast�puj�ce pytania: 
Jakie gatunki drzew i krzewów wyst�puj� na danym fragmencie? 
Jaka jest struktura lasu? (jedno-, dwu- lub wielopi�trowa) 
Jak rozmieszczone s� drzewa na powierzchni? (równomiernie, grupami itp.) 
Czy drzewa s� w jednym wieku czy wyst�puj� ró�nice mi�dzy nimi?  
Czy wyst�puj� luki? 
Czy istnieje jaki� zwi�zek mi�dzy rozmieszczeniem odnowienia a drzew �ywych lub martwych? 
Co mo�e kształtowa� zmienno�� lasu? (np. młaka – zmienno�� gatunkowa) 
Czy wida� �lady działalno�ci człowieka w tym fragmencie? Je�li tak, to jakie? O czym mog� 
�wiadczy�? 
Czy które� z drzew wyró�nia si� (pozytywnie lub negatywnie) jako�ci�? 
 

 



#6 GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW            C 
 

Grupa wiekowa: szkoła �rednia+ 

Potrzebne materiały: ołówek, kartki, ta�ma miernicza, kalkulator 

Czas trwania: 25 min + 5 min. 

Przebieg zadania: Uczniowie wyznaczaj� (w zespołach) w terenie kwadrat o boku 2 x 2 m. 
Dobrze byłoby gdyby w jego obr�bia znalazł si� zgnity pniak lub kawałek mocno rozło�onej 
kłody. Grupy mog� zało�y� poletka w miejscach ró�norodnych, np. w miejscu bardziej 
cienistym, w luce, z wi�kszym runem, w pobli�u potoku – dla pozyskania ró�norodnych 
wyników. Zadaniem uczniów jest inwentaryzacja składu gatunkowego siewek, przypisanie do 
poszczególnych gatunków oraz obliczenie zag�szczenia. 
 
Podsumowanie: poruszy� takie zagadnienia jak: niejednorodno�� warstwy siewek, wymagania 
gatunków co do �wiatła, wilgoci, podło�a, oraz u�wiadomi�, �e wybór metody pomiaru oraz 
sposobu rozlokowania powierzchni ma wpływ na wynik ko
cowy do�wiadczenia. Odr�bn� 
spraw� wynikaj�c� z tak�e z �wiczenia #9 jest zró�nicowanie drzewostanu. 
  
Wyznaczcie w terenie w okolicy przystanku 6. �cie�ki edukacyjnej („Gatunki drzew i krzewów) 
kwadrat o powierzchni 4 m². Policzcie na nim siewki nast�puj�cych gatunków: buka, jodły, �wierka 
oraz jawora (ryciny poni�ej). Gatunki pozostałe, których nie jeste�cie w stanie oznaczy� ujmijcie 
jako ‘inne’. W le�nictwie podstawow� jednostk� powierzchni jest hektar. Przeliczcie ilo�� siewek na 
hektar u�ywaj�c najprostszej proporcji. Zanotujcie rodzaj podło�a oraz warunki �wietlne. Wyniki 
umie��cie w tabeli. Zastanówcie si� jakie wnioski mo�na wysnu� z takich danych. Czy zag�szczenie 
siewek z Waszego poletka pomiarowego b�dzie miarodajne dla całego drzewostanu?  
Uwagi: zaleca si� by od pocz�tku w�drówki �cie�k�, na poszczególnych przystankach 
wskazywa� uczestnikom elementy, które b�d� wskazówkami do wykonania �wiczenia: 

2. „Cykl �ycia lasu” – zwrócenie uwagi na trwało�� lasu oraz jednoczesny cykl �ycia 
drzew. Przy �ci�tym pniaku pokaza� przyrost drzew na grubo�� oraz zwi�zek grubo�ci 
drzew z ich wiekiem, przy czym nale�y pami�ta� o warunkach w których drzewa nie 
osi�gaj� du�ych rozmiarów – zbyt du�y cie
, złe warunki siedliskowe. 

3. „�ródełko” – woda jako urozmaicenie krajobrazu i �rodowisko �ycia organizmów z 
ni� zwi�zanych. Zwróci� uwag� na nieco inny skład gatunkowy drzew i runa. 

4. „Jodła nasienna” – drzewo doborowe jako przykład drzew najlepszej jako�ci. Zwróci� 
uwag� na: prosty pie
, kształt przekroju poprzecznego, dobre oczyszczenie pnia (brak 
gał�zi), brak widocznych objawów wad drewna (zgnilizny, raki itd), odpowiednio 
zbudowan� koron�, brak rozwidle
 itd. 

5. „Ochrona lasu” – ukazanie szkód od zwierzyny płowej i owadów (np. chodniki) 
6. „Gatunki drzew” – oznaczy� gatunki rosn�ce w lesie, w tym le�nych krzewów. 

Wykona� zadanie 2 z arkusza �wiczeniowego. 
7. „Zapadlisko” – zagadnienia do ogólnego nakre�lenia: skała jako czynnik tworz�cy 

podło�e dla ro�lin, formy terenu a mikrosiedliska np. grzbiet – miejsce bardziej suche, 
obni�enie – bardziej wilgotne, obszar z rumoszem – odpływ wody w gł�bsze warstwy 
(i w efekcie sucho), etc. 

8. „Łowiectwo” – las jako ostoja zwierz�t; sposoby ograniczania presji ro�lino�erców na 
las 

9. „Odnowienie naturalne” – spróbowa� okre�li� wiek odnowienia (np. jodłowego). 
Znale	� w danej grupie odnowienia osobnik najstarszy i najmłodszy. 

 



ARKUSZ �WICZENIOWY 
 
1. Rozsiewanie si� drzew zachodzi na wiele sposobów. Niektóre owoce posiadaj� dobrze 
rozwini�ty mi��sz powstały z rozrastaj�cej si� w czasie dojrzewania zal��ni lub dna 
kwiatowego. Owoc taki cz�sto wyposa�ony jest w skórk� przyci�gaj�c� uwag� – jaskrawo 
zabarwion� lub błyszcz�c�, dzi�ki czemu jest atrakcyjny dla zwierz�t. Je�li drzewo wykształca 
małe nasiona, to zwykle wyposa�a je w aparat lotny, dzi�ki czemu mog� zosta� przeniesione na 
wi�ksze odległo�ci. Nasiona niektórych drzew zaopatrzone s� w p�cherzyki powietrzne, 
ułatwiaj�ce im unoszenie si� na wodzie. Jednak ka�dy owoc, ze wzgl�du na zawarte w nasionach 
substancje od�ywcze jest atrakcyjnym pokarmem dla zwierz�t. 
 
Przyporz�dkuj nast�puj�ce gatunki drzew do sposobu rozsiewania nasion: 
brzoza brodawkowata, buk pospolity, czere�nia ptasia, d�b szypułkowy, grab pospolity, jarz�b 
pospolity, jabło
 domowa, klon jawor, jodła pospolita, lipa drobnolistna, modrzew europejski, 
olsza szara, topola osika, sosna zwyczajna, �wierk pospolity, wierzba iwa, wi�z górski 
 
anemochoria (przez wiatr):.................................................................................................................... 

zoochoria (przez zwierz�ta):................................................................................................................... 

hydrochoria (przez wod�):..................................................................................................................... 

antropochoria (przez człowieka):.......................................................................................................... 

barochoria (przez grawitacj�):............................................................................................................... 
 

2. Wyznaczcie w terenie w okolicy przystanku 6. �cie�ki edukacyjnej („Gatunki drzew i krzewów) 
kwadrat o powierzchni 4 m². Policzcie na nim siewki nast�puj�cych gatunków: buka, jodły, �wierka 
oraz jawora (ryciny poni�ej). Gatunki pozostałe, których nie jeste�cie w stanie oznaczy� ujmijcie 
jako ‘inne’. W le�nictwie podstawow� jednostk� powierzchni jest hektar. Przeliczcie ilo�� siewek na 
hektar u�ywaj�c najprostszej proporcji. Zanotujcie rodzaj podło�a oraz warunki �wietlne. Wyniki 
umie��cie w tabeli. Zastanówcie si� jakie wnioski mo�na wysnu� z takich danych. Czy zag�szczenie 
siewek z Waszego poletka pomiarowego b�dzie miarodajne dla całego drzewostanu?  
 

Gatunek Ilo�� siewek 
(szt.) 

Zag�szczenie 
(szt./ha) 

Warunki �wietlne Podło�e 

BUK     
JODŁA     
�WIERK     
JAWOR     
INNE     
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         BUK    JODŁA     �WIERK  JAWOR 

 


