
  

Projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus+ 

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne 

Tytuł projektu – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” 

 

  

W dniu 11.04.2017r. wraz z p. Krzysztofem Senczykiem – leśniczym, ponownie 

odwiedziliśmy Rezerwat,,Chmielinne”. 

Tym razem poznaliśmy rośliny runa leśnego oraz dowiedzieliśmy się o znaczeniu martwego drewna 

w lesie. 

  

Tablica informacyjna w Rezerwacie,,Chmielinne”. 

  

W rezerwacie poznaliśmy trzy zbiorowiska leśne: grąd, ols [oles] i łęg. 

Obserwowaliśmy charakterystyczne dla grądu, olsu i łęgu  rośliny runa leśnego. 



 

Grąd w Rezerwacie,,Chmielinne”. 

  

W grądzie występują między innymi: zawilec żółty i gajowy oraz miodunka ćma. 

  

Zawilec żółty i  zawilec gajowy. 

  



  

Miodunka ćma. 

  

Następnie przeszliśmy w stronę olsu. 

Charakterystycznymi roślinami runa leśnego dla olsu [tereny podmokłe] są: kaczeńce, porzeczka 

i turzyca. 

  

Kwitnące w olsie kaczeńce [ knieć błotna]. 

  



  

Rosnące na terenach podmokłych olsu porzeczki [porzeczka czarna]. 

  

  

Rosnąca w rowie wypełnionym wodą turzyca [turzyca długokłosa]. 



W czasie zajęć terenowych zaobserwowaliśmy rudzika. 

Rudzika łatwo rozpoznać po rdzawym przodzie ciała obejmującym twarz, gardło i pierś. Wierzch 

ciała brunatny, brzuch szarawy. Jest nieco mniejszy i delikatniejszy od wróbla. 

 

Rudzik zwyczajny. 

  

Przechodząc przez drogę znaleźliśmy się w kolejnym zbiorowisku leśnym – łęgu. 



 

Nasza grupa kierująca się w stronę łęgu. 

  

W łęgu również rozpoznawaliśmy rośliny runa leśnego. Naszą uwagę zwróciła duża ilość 

powalonych drzew pozostawionych w lesie. 

 

Rozpoznawanie roślin runa leśnego łęgu. 

  



  

Ziarnopłon wiosenny – składnik runa leśnego łęgu. 

  

  

Powalone drzewa w Rezerwacie „Chmielinne’’ 



  

Stosy gałęzi, powalone całe drzewa czy grupa starych zamierających drzew, to coraz częstszy 

widok w lasach. 

Pod koniec swojego życia stare, zamierające drzewa dają schronienie dla małych ssaków, płazów 

i gadów, z czasem porastają je grzyby, mchy i porosty. 

  

Huby rozkładające martwe drzewo. 

  

  

Mchy na martwym drzewie. 



  

  

Porosty na martwym pniu. 

  

Zdaniem naukowców w martwym drewnie może żyć blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 

gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców i to jeszcze przez kilkadziesiąt lat po śmierci 

drzewa. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć postacie dorosłe owadów oraz ich larwy. 

  

Larwy sprężyków [drutowce]. 

  



  

Pod odpadającą korą można znaleźć liczne korytarze owadów. 

  

 

W zależności od gatunku drzewa, proces rozkładu może trwać od kilkunastu 

do kilkudziesięciu lat. Kiedy z drewnem uporają się roztocza, bakterie, porosty, grzyby, 

nicienie i owady, pierwiastki organiczne związane przez drzewo w wyniku fotosyntezy, znów 

wracają do obiegu i stają się początkiem dla nowego pokolenia lasu. 

  

Zdjęcia: Karolina Podkańska z klasy IB 

Opracowanie: Dominika Denisiuk kl. IIB, Daniel Niedziółka kl. IIB 

 



Prezentacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Prezentacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja 

odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.  

PREZENTACJA BEZPŁATNA 

  

 


