
CZYM 
JEST 
LAS?
L

as jest najwy ej zorganizowanym 
ekosystemem l dowym, zbudo-
wanym z kilku warstw ro linno-

ci, z których warstwa drzew jest 
najwa niejsza, decyduje bowiem 
o produktywno ci ekosystemu, 
tworzy jego struktur  i okre la 
warunki ycia wszystkich innych 
organizmów. 
Szata ro linna lasu wykazuje wy-
ra n  struktur  warstwow . Naj-
wy sz  warstw , z o on  niekiedy 
z kilku poziomów, tworz  drzewa, 
stanowi ce drzewostan (jednoga-
tunkowy lub ró nogatunkowy). 
Pod ich koronami rozwija si  
podszyt – warstwa, w której sk ad 
wchodz  krzewy, oraz podrost, 
czyli drzewa, które nie osi gn y 1 Wed ug Encyklopedia szkolna – Biologia, WSiP

w a ciwej im wysoko ci. Trzecia, 
najni sza warstwa, zwana runem, 
to krzewinki, ro liny zielne, mchy, 
porosty i grzyby. Ponadto w lesie 
wyró nia si : warstw  powierzchni 
gleby, zwan  ció k  le n , tworzo-
n  przez opad e li cie, ig y, ga zki, 
owoce, szyszki, nasiona i szcz tki 
zwierz t, oraz warstw  podziemn , 
w której sk ad wchodzi gleba i jej 
mieszka cy. 
W ród zwierz t, poza nielicznymi 
na ogó  gatunkami du ych ssaków, 
w lesie yj  drobne ssaki, ró ne 
gatunki p azów i gadów, liczne bez-
kr gowce. Bogato reprezentowany 
jest wiat drobnoustrojów1.
Okre laj c, czym jest las – w uj ciu 
potocznym – mo emy przedstawi  
go jako wspólnot  ywych organi-
zmów, w której wszystkie ro liny, 
zwierz ta, grzyby, drobnoustroje 
s  od siebie uzale nione. W le nej 
glebie rosn  mchy, paprocie, krze-
wy, trawy, liczne gatunki grzybów 
i, oczywi cie, drzewa. Wszystkie te 
organizmy czerpi  z niej wod  
i sole mineralne (fosforowe, sodo-
we, azotowe, potasowe, wapnio-
we, magnezowe). Krety, nornice, 

d d ownice, nicienie spulchniaj  
i przewietrzaj  gleb . Ilo  soli 
mineralnych zwi ksza si  w glebie 
dzi ki opad ym li ciom przetwa-
rzanym na urodzajny humus przez 
grzyby, drobnoustroje i inne orga-
nizmy yj ce w glebie. Ptaki niszcz  
owady, szkodniki drzew, zjadaj  
owoce i roznosz  nasiona. Mrówki 
i inne owady stanowi  stra  sani-
tarn  lasu. Najwa niejsze jednak 
s  drzewa, gdy  to one dostarczaj  
sk adników od ywczych wszystkim 
organizmom nale cym do wspól-
noty. W procesie fotosyntezy, za 
pomoc  wiat a s onecznego, 
dwutlenku w gla pobieranego 
z powietrza oraz wody czerpanej 
z gleby, produkuj  cukier. Po-
nadto, wydzielaj  tlen, który jest 
produktem ubocznym fotosyntezy. 
Lasy Ziemi dostarczaj  oko o 50% 
tlenu potrzebnego organizmom 
ywym. Zmniejszaj  ilo  dwutlen-

ku w gla, który powstaje podczas 
procesów spalania.
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INNE KORZY CI, 
JAKIE DAJE LAS, TO:

zatrzymywanie wody 
podczas obfitych opadów, 
topnienia niegów i odda-
wanie jej potem stopnio-
wo (szczególnie ch onne 
s  le na gleba i ció ka);
zatrzymywanie py ów 
przemys owych, bo lasy s  
naturalnym filtrem, który 
os ania gleb  i wody grun-
towe przed szkodliwymi 
zwi zkami emitowanymi 
przez fabryki;
ochrona gleb przed erozj , 
wyja owieniem, osypywa-
niem si  na brzegach rzek 
i jezior; lasy s  zapor  dla 
lawin i osuwisk w górach;
ochrona lokalnego klimatu;
ochrona ludzkich osied-
li i upraw rolnych przed 
silnym wiatrem;
w lasach, nawet na ma ych 
skrawkach rozmieszczo-
nych w ród pól, l gn  si  
ptaki niszcz ce owady 
szkodliwe dla upraw 
rolnych; 
dostarczaj  grzybów, 
a grzybobranie jest pasj  
wielu ludzi; 
s  ród em ro lin leczni-
czych: kruszyny, ja owca 
pospolitego, borówek;
spe niaj  funkcj  rekrea-
cyjn  i turystyczn  – cisza, 
wie e powietrze i pi k-

no le nych krajobrazów 
agodz  stres wywo any 
coraz szybszym tempem 
ycia. W le nym powietrzu 

znajduje si  50–70 razy 
mniej chorobotwórczych 
organizmów ni  w powie-
trzu miast. Zarazki niszczo-
ne s  przez olejki eteryczne 
wydzielane przez drzewa, 
zw aszcza iglaste. 

W lasach, nawet na ma ych skrawkach 
rozmieszczonych w ród pól, l gn  si  
ptaki niszcz ce owady szkodliwe 
dla upraw rolnych. 
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ZBIOROWISKA LE NE S  BARDZO ZRÓ NICOWANE, ZALE  OD RODZAJU GLEBY, ILO CI WODY, UKSZTA TO-
WANIA TERENU, TEMPERATURY I INNYCH CZYNNIKÓW. W POLSCE WYST PUJ : 

GI – lasy li cia-
ste rozwijaj ce 
si  w pobli u 
rzek, potoków, 
na yznych, 
wilgotnych gle-
bach. W gach 
rosn  topole, 
wierzby, w pod-
szycie – czerem-
cha, dziki bez 
czarny, chmiel. 
W oddaleniu od 
rzek wyst puj  
jesiony, wi zy, 
klony. W Polsce 

gi zachowa y 
si  jeszcze w do-
linie rodkowej 
Wis y.

WIETLISTE 
D BROWY 
– widne lasy 
li ciaste, w któ-
rych dominuje 
d b z domiesz-
k  sosny. 
W d browach 
przez ca y 
okres wegetacji 
do dna lasu 
dociera du o 
wiat a. Sprzyja 

to rozwojowi 
podszytu 
i runa, dlatego 
d browa wiet-
lista jest najbo-
gatszym zbioro-
wiskiem le nym 
w Polsce.
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OLSY – bagien-
ne lasy li ciaste 
wyst puj ce 
na terenach 
o wysokim 
poziomie wody 
gruntowej, 
okresowo 
podtapianych. 
Drzewostan 
stanowi : olsza 
czarna, jesion 
wynios y, brzo-
za omszona. 
W olsach cz sto 
rosn  paprocie, 
skrzyp bagien-
ny, trzcina po-
spolita, turzyce.

BORY – lasy 
iglaste, w których 
dominuj cymi 
rodzajami drzew 
s : sosna, wierk, 
jod a, a domiesz-
k  stanowi  
d by, brzozy. 
Bory z przewag  
sosny rosn  g ów-
nie na glebach 
bielicowych 
o pod o u piasz-
czystym. Podszyt 
jest sk py, g ów-
nie tworzy 
go ja owiec, 
a w runie wy-
st puj  mchy, 
porosty, wrzosy, 
borówki. Bar-
dziej wilgotne 
bory maj  w pod-
szycie borówk  
czernic  (czarn  
jagod ), konwali  
majow , papro  
– orlic  pospoli-
t , która tworzy 
g ste any.

GR DY – cieni-
ste lasy li cia-
ste, w których 
dominuj cym 
gatunkiem jest 
grab pospolity, 
a domieszk  
stanowi  d by, 
lipy, klony. 
Warstwa runa 
jest obfita i roz-
wija si  wczesn  
wiosn , zanim 
drzewa wypusz-
cz  li cie.

LAS BUKOWY 
– BUCZYNA – 
wyst puje g ównie 
w górzystych regio-
nach po udniowej 
Polski, a tak e na 
zachodzie i pó -
nocnym zachodzie 
kraju. W warstwie 
drzew dominuj  
buki, które tworz  
zwarte drzewosta-
ny, zacieniaj ce 
silnie dno lasu. 
W zwi zku z tym 
warstwa  podszytu 
rozwini ta jest s a-
bo, a runo sk ada 
si  g ównie z traw, 
kobierców paproci 
i ro lin, które kwit-
n , zanim drzewa 
pokryj  si  li mi.
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PAPROTNIKIPAPROTNIKI 
PP

aprotniki wyst powa y na Ziemi ju  we wczesnej erze aprotniki wyst powa y na Ziemi ju  we wczesnej erze 
archaicznej, a przed 300 milionami lat, w erze mezo-archaicznej, a przed 300 milionami lat, w erze mezo-
zoicznej, osi gn y najwy szy stopie  rozwoju. Ros y zoicznej, osi gn y najwy szy stopie  rozwoju. Ros y 

wtedy paprotniki drzewiaste o wielkiej ró norodno ci gatun-wtedy paprotniki drzewiaste o wielkiej ró norodno ci gatun-
ków. Z o a w gla kamiennego powsta y z ich obumar ych ków. Z o a w gla kamiennego powsta y z ich obumar ych 
szcz tków. Do paprotników nale : paprocie, skrzypy szcz tków. Do paprotników nale : paprocie, skrzypy 
i wid aki. i wid aki. 

Paprocie s  ro linami o wyra nym podziale na korze , ody-Paprocie s  ro linami o wyra nym podziale na korze , ody-
g  i li cie. Li cie s  du e i w stadium m odocianym limako-g  i li cie. Li cie s  du e i w stadium m odocianym limako-
wato zwini te na szczycie. Pod li mi znajduj  si  zarodniki wato zwini te na szczycie. Pod li mi znajduj  si  zarodniki 
zebrane w kupki. zebrane w kupki. 
Paprotniki wchodz  w sk ad ró nych zbiorowisk ro linnych Paprotniki wchodz  w sk ad ró nych zbiorowisk ro linnych 
przewa nie wyst puj cych w miejscach wilgotnych. przewa nie wyst puj cych w miejscach wilgotnych. 
Wi kszo  paprotników yj cych w Polsce jest chronio-Wi kszo  paprotników yj cych w Polsce jest chronio-
na, np. paprocie: d ugosz królewski, podrze  ebrowiec, na, np. paprocie: d ugosz królewski, podrze  ebrowiec, 
j zycznik zwyczajny, tak e wszystkie gatunki wid aków oraz j zycznik zwyczajny, tak e wszystkie gatunki wid aków oraz 
skrzyp olbrzymi.skrzyp olbrzymi.
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PTAKI
P

taki spotykamy we wszystkich 
rodowiskach: w lesie, na polu, 

na ce, w parku, na wsi
i w ródmie ciach wielkich miast. 
Obliczono, e na wiecie yje oko o 
8600 gatunków ptaków. W Polsce 
gniazda zak ada ponad 230 gatun-
ków, 130 gatunków w druje przez 
Polsk  na zimowiska lub sp dza tu 
zim . Prawie wszystkie ptaki yj ce 
w Polsce s  prawnie chronione. Nie 
wolno ich zabija , chwyta  w sieci, 
niszczy  ich gniazd. Zabronione jest 
wybieranie jaj i piskl t z gniazd, 
trzymanie dzikich ptaków w domu. 
Ochron  prawn  nie s  obj te: wro-
ny, kawki, sroki, gawrony, wróble, 
mazurki, okresowo ptaki owne. 

Ptaki s  gromad  kr gowców 
o sta ej temperaturze cia a, która 
nie zale y od temperatury otocze-
nia i jest do  wysoka, np. kos ma 
44,5°C, wróbel – 43,5°C. Praca 
mi ni, szybka przemiana materii 
i pokrycie cia a piórami, które sta-
nowi  doskona  izolacj  termicz-
n , to cechy ptaków umo liwiaj ce 
im ycie we wszystkich klimatach 
kuli ziemskiej.
Ptaki potrafi  biega , p ywa  i lata . 
Latanie jest czynno ci  wymagaj c  
przystosowa  w ca ym organizmie. 

Dzi ki przystosowaniom ptaki osi gaj  
w locie du e pr dko ci: 
– jastrz b, podczas ataku nawet 290 km/h,
– jerzyk 140 km/h,
– szpak 90 km/h.

Ptaki potrafi  równie  
wznosi  si  na du e wysoko ci 
– 3000 metrów nad ziemi . 
Rekord nale y do ab dzi 
krzykliwych, których klucz 
pilot samolotu zaobserwowa  
na wysoko ci 8200 metrów.

Najwa niejsze z nich to: 
 ko czyna przednia przekszta co-
na w skrzyd o,
 pokrycie cia a piórami,
 op ywowy kszta t cia a,
lekkie, drobne ko ci, w wi kszo ci 
puste w rodku (pneumatyczne).

Ptaki s  jedynymi zwierz tami na 
ziemi, których cia o pokrywaj  
pióra, b d ce wytworem naskórka. 
Pióra zbudowane s  z substancji 
rogowej, tak jak w osy ssaków. 
Na ciele ptaków wyst puj  ró -
ne rodzaje piór: lotki, sterówki, 
puchowe, szczeciniaste i pokrywo-
we. Pióra ptaków s  barwne – jest 
to cecha rozpoznawcza gatunku 
i ochrona przed drapie nikami. 
Ka dy ptak przeznacza wiele czasu 
na utrzymanie piór w idealnym 
stanie: czy ci je, wyg adza, 
naciera t uszczem wytworzonym 
w gruczole kuprowym, k pie 
w wodzie lub piasku. Mimo tych 
zabiegów pióra niszcz  si , 
a ptaki musz  zmienia  upierzenie 
– najcz ciej dzieje si  to stopnio-
wo i ptak nie traci zdolno ci do 
lotu, ale niektórym ptakom, 
np. kaczkom czy pingwinom, 
wszystkie pióra wypadaj  jedno-
cze nie, a wtedy kryj  si  one 
w niedost pnych miejscach do 
czasu, a  wyrosn  im nowe. 

Wielko  ptaków yj cych w Polsce 
jest zró nicowana i ma zwi zek 
ze sposobem ich od ywiania si . 
Du e ptaki, takie jak ab dzie, per-
kozy, przewa nie s  ro lino erne 
i yj  nad wod . W lasach domi-
nuj  ptaki o masie kilkudziesi ciu 
gramów, takie jak sikory. 
W okresie letnim dost pnym dla 
ptaków le nych pokarmem s  
owady, ich jaja, larwy, poczwar-
ki. Pokarm taki zawiera bia ko 
zwierz ce i t uszcz, jest atwy do 
strawienia i wysokoenergetyczny. 
Ma e ptaki piewaj ce, aby utrzy-
ma  temperatur  cia a wynosz c  
ponad 40°C, musz  zjada  du e 
ilo ci takiego pokarmu. Znajduj  
go na drzewach i pod drzewami. 
Jedno drzewo daje schronienie 
i po ywienie wielu gatunkom 
zwierz t. Stref  pnia i ga zi dziel  
mi dzy siebie: 

 sikorka bogatka – eruje na 
     grubszych ga zkach,

 kowalik – eruje na powierzchni 
      pnia,

dzi cio  – szuka owadów pod 
     kor .
Ziarnojady i ptaki wszystko erne 
znajduj  pokarm na du ej prze-
strzeni, bez specjalizacji. Zmniej-
szanie si  liczby owadów podczas 
zimy zmusza wiele gatunków pta-
ków do w drówek na po udnie lub 
do zmiany pokarmu na nasiona.
 

Najwi kszym ptakiem yj cym na ziemi jest stru  
afryka ski, którego wzrost dochodzi prawie 

do 3 metrów. Stru  nie lata, ale bardzo 
szybko biega, osi ga pr dko  

do 50 km/h. Najmniejszymi 
ptakami s  kolibry. 
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DZI CIO  DU Y – ywi si  owadami i ich larwami, które wydobywa, uderzaj c dziobem 
w drzewo i robi c w nim otwory. Do pnia przyczepia si  ostrymi pazurami, ma dwa palce 
skierowane do przodu i dwa do ty u, podpiera si  równie  sztywnym ogonem. Przez wy-
kuty otwór wsuwa bardzo d ugi i cienki j zyk, do którego przyklejaj  si  owady i ich larwy 
niszcz ce drzewo. Zim  ywi si  nasionami wierków i sosen. Miejsce, w którym wyci ga 
nasiona z szyszek, nazwano ku ni  dzi cio a. Na wiosn , para dzi cio ów, kuj c na zmian  
przez dwa tygodnie, wykuwa now  dziupl . Samica sk ada od 4 do 6 jaj i wraz z samcem 
wysiaduj  je na zmian . Dzi cio y s  gniazdownikami, ich m ode l gn  si  go e i lepe. 
Dobrze karmione po trzech tygodniach opuszczaj  dziupl , ale wracaj  do niej na noc. 
W dziupli robi  wiele ha asu. Nie odlatuj  na zim . Podobne do dzi cio a du ego s : 
dzi cio  redni i dzi cio ek.
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KOWALIK – yje w lasach, parkach, 
ogrodach, na starych wysokich 
drzewach. Mo e chodzi  po pniu 
drzewa g ow  do do u, co sprawia, 
e atwo mo na go rozpozna . Ma 

niebieskoszary wierzch cia a i d ugi 
dziób w kszta cie p sety. Czarna 
pr ga przechodz ca od dzioba 
przez oko dodatkowo optycznie 
go wyd u a. Gniazdo zak ada 
w p kni ciach pnia lub dziuplach 
dzi cio ów. Otwór zmniejsza, 
zalepiaj c go glin , któr  miesza ze 
lin . Prac  t  wykonuje g ównie 

samica. W po owie kwietnia sk a-
da ona do 8 jaj i przewa nie sama 
je wysiaduje. Piskl ta rozwijaj  
si  wolno, pozostaj c w gnie dzie 
prawie cztery tygodnie. Nawet po 
wylocie z gniazda wymagaj  do  
d ugiej opieki rodzicielskiej.

SÓJKA – jest ptakiem typowo le -
nym. Nale y do krukowatych, ale 
w przeciwie stwie do na przyk ad 
wron czy gawronów jest ptakiem 
barwnym. ywi si  zró nicowanym 
pokarmem, do którego nale : 
o dzie, bukiew, orzechy lasko-

we, owady, limaki, jaja i piskl ta 
innych ptaków. Jest ptakiem 
spostrzegawczym, cz sto g o nym 
skrzekiem ostrzega inne ptaki 
przed niebezpiecze stwem. Para 
sójek zak ada gniazdo na drzewie, 
blisko pnia, jest ono wykonane 
do  niedbale. 5–7 jaj wysiaduj  
zarówno samica, jak i samiec. Po 
20 dniach m ode ptaki wylatuj  
z gniazda. Sójka jest ptakiem ko-
czuj cym. Te, które yj  w Polsce, 
zimuj  w po udniowo-zachodniej 
Europie. Do naszego kraju przy-
latuj  wtedy sójki z pó nocy i ze 
wschodu.
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STRZY YK – male ki, wa cy 
8 gramów, ruchliwy, br zowy pta-
szek, unosz cy pionowo krótki 
ogonek. Zamieszkuje lasy li ciaste 
i mieszane z g stym podszytem. 
Samce buduj  nawet do 6 kuli-
stych gniazd, z których samica 
wybiera jedno, powi ksza je i wy-
k ada drobnymi piórkami i w o-
siem. W po owie maja sk ada do 
7 jaj i sama je wysiaduje. Samiec 
w tym czasie intensywnie piewa 
a  do wyl gu piskl t. Anga uje 
si  w ich wychowanie dopiero 
wtedy, gdy opuszcz  gniazdo, ale 
nie umiej  jeszcze lata . W Polsce 
zimuj  strzy yki z pó nocy i ze 
wschodu, a rodzime ptaki odlatu-
j  na po udnie Europy. 

SIKORKA BOGATKA – zamiesz-
kuje lasy li ciaste i mieszane. 
Cz sto obserwujemy j  w sadach, 
ogrodach. Pe ni bardzo po ytecz-
n  rol , poniewa  jest wielkim 
ar okiem – rocznie niszczy oko o 

6 000 000 jaj owadów. Para boga-
tek zajmuje terytorium o pro-
mieniu oko o 30 metrów. Pod 
koniec kwietnia samica sk ada 
do 12 jaj. M ode s  go e i lepe, 
ale bardzo szybko rosn . Rodzice, 
aby wykarmi  tak liczn  gromad-
k , oczyszczaj  drzewa z g sienic. 
Bogatki s  ptakami osiad ymi, 
zim  ch tnie korzystaj  
z pokarmu wyk adanego 
w karmniku. Ich przysmakiem 
jest t uszcz wydziobywany z zawie-
szonego kawa ka s oniny.
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