No i jesteśmy w lesie!
Samochód, zaparkowany w specjalnie urządzonym przez leśników
miejscu postoju pojazdów, będzie spokojnie czekał na nasz powrót
z leśnej wyprawy.
Trzeba przy tym pamiętać, że do takiego parkingu można dojechać
wyłącznie drogą udostępnioną dla ruchu kołowego. Poruszanie
się po lesie jakąkolwiek inną drogą jest zabronione, nawet wówczas,
gdy nie ma na niej znaków zakazu lub nie zagradza jej szlaban.
Przed nami wędrówka w świat przyrody, w świat piękna!

A więc ruszamy!

Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć,
że roślinność leśna charakteryzuje się układem warstwowym.
Każde z leśnych pięter zamieszkuje odpowiadająca mu grupa zwierząt,
zarówno tych co pełzają, skaczą i biegają, jak i tych, które przemieszczają
się dzięki skrzydłom.

Warstwy lasu
Kilkadziesiąt metrów nad ziemią rozpościera się

warstwa koron drzew,

Czubatka

dominująca nad wszystkimi
pozostałymi.

Sójka
Drozd
Bogatka

Warstwa podszytu
to ta część lasu, w której
najchętniej rosną
krzewy i niewielkie,
młode drzewka.
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Tuż pod nimi rozciąga się warstwa runa,
w której o każdej porze roku znajdziemy
różnorakie roślinki. Oczywiście najbardziej
zielono i kwieciście jest tutaj wiosną i latem.
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Borówka brusznica
Lis
Mysz polna

Zając szarak

Borsuk

Najniższą z warstw stanowi ściółka,
czyli igliwie i liście wraz z przebogatym
światem buszujących pomiędzy nimi owadów
i wychylającymi się tu i tam kapeluszami
grzybów.

Jeżyna popielica

Mech torfowiec
Ropucha szara

Żmija zygzakowata

Borowik szlachetny
Mrówka

Tęcznik

Widłak goździsty

Borówka czarna

Aby nie płoszyć zwierząt,
powinniśmy zachowywać
się na tyle cicho, by
usłyszeć zarówno piękny
śpiew ptaków, jak i...
bicie naszego serca.

Ptaki
W lesie nikogo nie zdziwi odgłos
stukającego w drzewo dzięcioła.
To znak, że naturalny lekarz
sosen, brzóz i innych drzew pełni
niekończący się ostry dyżur!
Zwiastunami wiosny są u nas
niewątpliwie bociany przylatujące
do Polski z Afryki!
Od niepamiętnych czasów bocian
biały uważany był za zwiastuna
szczęścia.
Warto zauważyć, że bocian stanowi
niedościgniony wzór cnót. Już starożytni
Rzymianie przestrzegali bowiem tzw.
bocianiego prawa, czyli obowiązku opieki
nad starymi i zniedołężniałymi rodzicami,
wzorowanego na zachowaniu boćków.
Wbrew potocznemu
przekonaniu żaby
zjada niechętnie,
poluje głównie
na owady i myszy.

Charakterystyczne gruchanie
w koronach drzew może oznaczać,
że gdzieś wysoko ponad naszymi
głowami uwiła sobie gniazdko
para gołębi grzywaczy.
To największe dzikie gołębie
występujące w Polsce.
W pobliżu leśnego
bagienka możemy
napotkać kaczkę
krzyżówkę! Okazuje się,
że ona doskonale lata!
W ciągu jednego dnia
może pokonać blisko
500 km lecąc na wysokości prawie 7 km,
z prędkością niewiele mniejszą od 100 km/h!
Sokół wędrowny należy do rekordzistów
prędkości w świecie zwierząt. Spada na
swoją ofiarę z prędkością
dochodzącą do 360 km/h!
Nawet niezwykła
zwrotność i szybkość
gołębi grzywaczy nie
zawsze wystarczy, by uciec
przed tym drapieżnikiem.

Ssaki

Sójka jest chyba jednym
z najbardziej rozpoznawalnych
i najładniejszych ptaków
naszych lasów.
Wędrując po lesie możemy zauważyć tu
i tam rosnące pod sosnami małe dęby, choć
w pobliżu nie widać owocujących drzew tego
gatunku. Często jest to zasługa sójek, które
jesienią zbierają i chowają w ziemi tysiące
żołędzi. Odnajdują tylko niewielką ich część,
stając się mimo woli sprzymierzeńcami leśników
w odnawianiu lasu!

Jeleń występuje praktycznie we wszystkich dużych
kompleksach leśnych. Samiec jelenia, nazywany
bykiem, nosi na głowie poroże. Pod koniec zimy
zrzuca je, by wiosną wykształcić nowe, pokryte
zamszową skórką, zwaną scypułem. Wędrując
jesienią po leśnych ostępach możemy usłyszeć
ryczenie byków w okresie godowym.
To

Bielik jest największym ptakiem drapieżnym w Polsce
o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 2,5 m!

Występuje najczęściej
w starych lasach
w pobliżu dużych
zbiorników wodnych,
gdzie poluje na ryby
i ptactwo wodne.
Jego bogaty jadłospis
uzupełniają ssaki, czasem
nawet wielkości sarny! Pomimo wielu zagrożeń, liczebność
populacji bielika, głównie dzięki ochronie miejsc lęgowych,
wciąż wzrasta.

To właśnie ten ptak jest w godle Polski!

rykowisko.

Kuzynką jelenia, kilkakrotnie mniejszą
od niego jest sarna. Zamieszkuje ona zarówno
w zwartych kompleksach leśnych, jak i na
pozbawionych zadrzewień polach. Jej rudo-brązowa
sierść, zwana suknią, zimą płowieje i staje się szara.
Samiec sarny, kozioł,
podobnie jak jeleń ma
poroże, które jest jednak
znacznie mniejsze
i nazywane jest parostkami.

Jeśli w czasie wędrówki zobaczysz na leśnej polanie
leżącą wśród traw małą sarenkę, nie dotykaj jej! Czeka ona
na swoją mamę, którą twój zapach mógłby odstraszyć.

Dzik należy do najbardziej pospolitych zwierząt
naszych lasów, zwłaszcza tych obfitujących w bagna
i mokradła. Zazwyczaj żyje w gromadach, zwanych
watahami. Wyjątkiem są odyńce, które żyją
samotnie, dołączając do watah w okresie godów.

Będąc w lesie często możemy spotkać tropy
różnych zwierząt. A może przy najbliższej
okazji spróbujecie je rozpoznać?
Lis to również doskonale wam znany mieszkaniec
polskich lasów i pól. Zdrowy, ma lśniącą,
puszystą sierść o charakterystycznej rudej barwie.
Gdy staje się brunatno-szara i rzadka, a wspaniały
ogon gubi włosy, najprawdopodobniej lis choruje
na wściekliznę.

Dziki żywią się głównie żołędziami
i buczyną. Buchtując w ściółce nie tylko
wyjadają z niej larwy szkodliwych dla lasu
owadów, ale też powodują tak bardzo
potrzebne, jej spulchnienie i napowietrzenie.
Charakterystyczne tropy dzika można również
napotkać podczas leśnej wędrówki,
choć z nim samym lepiej się nie spotykać.
Zając to znany wszystkim mieszkaniec nie tylko
lasów i pól, ale też terenów miejskich. Prowadzi
zwykle nocny tryb życia, za dnia zaś śpi w swoim
legowisku, zwanym kotliną. Odżywia się głównie
trawami, ziołami i drobnymi krzewinkami.

Największymi wrogami
zająca są: lis, jastrząb,
wilk i ryś.

Wszystkie zwierzęta leśne odczuwają
naturalny lęk przed człowiekiem.
Jeśli więc lis, borsuk czy sarna na
twój widok nie uciekają, a wręcz
zbliżają się do ciebie, nie dotykaj ich!
Tak szybko jak jest to możliwe oddal
się od nich!

