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Gdyby nie działalność człowieka, to niemal cała powierzchnia Polski byłaby porośnięta lasem. Jedna 
brzoza wytwarza co roku tyle nasion, że gdyby każde wykiełkowało, to liczba drzew wystarczyłaby do 
stworzenia lasów na każdym skrawku lądu. Rzeczywiście, przed wiekami teren naszego kraju porastała 
niezmierzona puszcza. Dzisiaj jedyną pozostałością po tym potężnym lesie jest Puszcza Białowieska. 
Zagadnienia realizowane podczas lekcji:                                                                                                               

1. Jakie warunki panują w lesie? 
Lasy to zbiorowiska roślinne, w których dominują drzewa. Współtworzą go również krzewy i rośliny 
zielne. Na las składają się także żyjące w nim zwierzęta i inne organizmy. Obecność rozłożystych koron 
wpływa na warunki panujące poniżej. Dlatego w lesie można wyróżnić cztery główne piętra. 
Piętro koron drzew jest najwyższą warstwą lasu. Pochłania ona większość światła słonecznego, ale 
narażona jest na oddziaływanie najwyższej temperatury powietrza latem, a najniższej zimą. Także 
wiatry w tej części lasu są najsilniejsze. W piętrze koron drzew zakładają gniazda niektóre ptaki leśne, 
zwłaszcza drapieżne (np. bielik, myszołów). Żyją tam również niektóre nadrzewne ssaki leśne (np. 
wiewiórka i kuna) oraz żerują nietoperze i owady. 
Niżej, do wysokości kilku–kilkunastu metrów nad poziomem ziemi, rozciąga się  piętro podszytu. Rosną 
tam młode drzewa oraz krzewy. Korony drzew zatrzymują dużą część światła, więc do podszytu dociera 
go mniej. Jednocześnie słabo odczuwalny jest wiatr, a wahania temperatury są mniejsze. W piętrze 
podszytu żyją liczne leśne ptaki (np. pokrzewki, rudzik, kos), czasami płazy (rzekotka drzewna) oraz 
liczne owady i pająki. 
Kilka lub najwyżej kilkadziesiąt centymetrów osiągają rośliny runa leśnego. Na tej wysokości światła 
jest zwykle bardzo mało, latem jest chłodno i wilgotno. Dominują tu mchy i paprocie oraz krzewinki, 
czyli krzewy bardzo małych rozmiarów, np. wrzosy i borówki. Do runa zaliczamy także grzyby. Tutaj 
pożywienia szukają ssaki (np. dziki, sarny, lisy, zające), gady (jaszczurki, węże), płazy (żaby i ropuchy) 
oraz owady. 
Najniższym piętrem lasu jest  ściółka zalegająca bezpośrednio na podłożu. Składa się z odpadłych liści, 
igliwia i szczątków roślin oraz zwierząt. Żyją tu destruenci (bakterie, grzyby, organizmy glebowe) 
rozkładający szczątki i tworzący próchnicę. 

2. Pospolite grzyby jadalne 
 Od wieków owocniki grzybów znajdują zastosowanie w kuchni. Chityna zawarta w ścianach 
komórkowych grzybów sprawia, że są ciężkostrawne, jednak ich walory smakowe i odżywcze 
(aminokwasy, witaminy A, B1, B2, PP) decydują o tym, że stanowią popularny składnik potraw. Jadalne 
grzyby są zbierane w lasach (borowiki, maślaki, koźlarze, kurki) lub hodowane na skalę przemysłową 
(pieczarki, boczniaki). Polska dostarcza aż 25% pieczarek i grzybów leśnych na rynek UE. Niektóre 
grzyby leśne bywają przyczyną zatruć pokarmowych. Ich toksyny nieodwracalnie uszkadzają komórki 
wątroby, często prowadząc do śmierci. Jednym z najgroźniejszych grzybów jest muchomor 
sromotnikowy, mylony z pieczarką leśną lub czubajką kanią. 

3. Jak zachowywać się w lesie?  
Nie hałasuj aby nie płoszyć zwierząt; nie dotykaj zwierząt, które spotkasz w lesie;  poruszaj się po 
wyznaczonych szlakach; nie niszcz drzew i krzewów; nie zostawiaj śmieci…..  
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Różnorodność lasów 

Obecnie w Polsce rośnie kilkadziesiąt gatunków drzew. Wśród drzew iglastych w naszych lasach 
występują sosna, świerk, jodła i modrzew. Lasy złożone z drzew iglastych nazywamy borami. Rosną 
zwykle na ubogich glebach. 

W Polsce rośnie kilka rodzajów lasów liściastych. Jeśli w lesie rosną dęby, lipy, graby i klony, jest to 
grąd. Taki las potrzebuje żyznej gleby. Na średnio żyznej glebie, zwłaszcza w górach, rośnie buczyna  , 
czyli las, w którego skład wchodzą buki. Jeśli gleba jest wilgotna, jak przy brzegach rzek, rozwija się  łęg 
, czyli las złożony z jesionów, wierzb i olch. Na mokradłach i bagnach rosną olsy, lasy złożone z olchy 
czarnej, drzewa odpornego na podtapianie. 

Spośród krzewów w polskich lasach najczęściej występują: bez czarny, jałowiec, leszczyna, jarząb oraz 
malina i jeżyna. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów możliwe jest poprzez rozróżnianie kształtu 
ich korony, obserwację liści lub igieł, kory oraz kwiatów, owoców, nasion bądź szyszek. 

Monokultury 

Zdecydowana większość lasów naszego kraju została posadzona i wyhodowana przez ludzi. Ludzie 
przez wieki wycinali rosnące naturalne lasy liściaste i mieszane (liściasto-iglaste). Potrzebowali drewna 
do budowy domów, na opał, wykorzystywali owoce, grzyby, orzechy, leśną ściółkę. Większość 
obszarów, uzyskanych po wyrębie lasów zagospodarowali w celach rolniczych. Miejscami posadzono 
nowe lasy, w których rosną głównie sosny i świerki. Lasy sadzi się po to, by po latach wyciąć drzewa 
i otrzymać drewno, potrzebne dla wielu gałęzi przemysłu. Gospodarkę leśną prowadzą leśnicy. 

W celu uzyskania dużej ilości drewna z drzew określonego gatunku ludzie często sadzili lasy 
jednogatunkowe, które określamy jako monokulturę leśną. W Polsce powszechnie sadzono sosnę, bo 
to drzewo szybko rośnie i utrzymuje się na ubogich glebach, np. piaszczystych. Po pewnym czasie 
okazało się, że monokultury są bardzo wrażliwe na choroby spowodowane przez określony gatunek 
owada żywiącego się daną rośliną, np. barczatki sosnówki lub brudnicy mniszki albo drążącymi 
korytarze pod korą, jak korniki. 

Drzewa iglaste: sosna zwyczajna, sosna limba, jodła pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, 

cis pospolity 

Drzewa liściaste: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grab zwyczajny, dąb szypułkowy, brzoza 

brodawkowata, buk zwyczajny 
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