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I co widzimy?
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Spójrzmy teraz w górę!

m ę s ki

tan

ga
kw
i

stan
ato

żeński

kwia
tos

Szumiące korony drzew!
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Wszystkie mają szyszki,
choć każde z nich inne!
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i ugałęzione „od stóp do głów” świerki!
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Wśród drzew, które
mają igły zobaczyć
możemy najbardziej
pospolite w naszych
lasach sosny,
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W iglastym lesie częściej
niż w liściastym możemy
spotkać mrowiska,
pieczołowicie otoczone przez
człowieka drewnianym
ogrodzeniem. Chroni ono
kopiec przed odwiedzinami
nieporządanych gości.

Mrówka, choć taka mała,
jest jednym z największych
sprzymierzeńców leśników
w zachowaniu czystości
w lesie.

Wszyscy wiemy, że mrówki żyją w dobrze
zorganizowanych „państwach”.
Ich funkcjonowanie niejednokrotnie
mogłoby stanowić wzór do naśladowania!

Jednak o mrówkach i ich życiu
warto wiedzieć coś więcej!
◆ Na świecie żyje ponad 12 tysięcy gatunków mrówek
i to we wszystkich środowiskach, od gór po pustynie.
◆ W mrówczej kolonii żyje co najmniej jedna królowa, zaś najliczniejszą
grupę stanowią robotnice-żołnierze, które dbają zarówno o pokarmowe,
jak i budowlane potrzeby kolonii, opiekują się złożonymi jajami,
a następnie poczwarkami i wreszcie młodymi mrówkami.

robotnica

samiec

królowa

◆ Aż trudno to sobie wyobrazić, że mrówki mogą penetrować teren
nawet w odległości 1 km od mrowiska!
◆ Śmiało można powiedzieć, że jak na tak małe owady,
mrówki żyją dość długo. Robotnice dożywają bowiem 6 lat,
zaś królowa osiąga wiek nawet 20 lat!
◆ W celu uzyskania pokarmu węglowodanowego w postaci spadzi,
mrówki potrafią „hodować” mszyce, broniąc je przed różnego
rodzaju drapieżnikami. Pospolitą mrówką hodującą mszyce jest
hurtnica czarna.
◆ W ciągu sezonu kolonia mrówek może zjeść nawet 4 miliony
owadów zagrażających kondycji zdrowotnej lasu.

Bardzo ważną częścią mrowiska
jest kopiec, który pełni funkcję
swoistego „klimatyzatora” do
przewietrzania gniazda, ochrony
przed deszczem i nadmiernymi
zmianami temperatury.

Im więcej mrówek,
tym zdrowszy las!

◆ Mrówki chętnie zjadają bogate w białka i tłuszcze nasiona wielu
roślin, np. przebiśniegów, przetaczników, fiołków i przylaszczek.
Nie wszyscy wiedzą, że w ten sposób je rozsiewają. Ta czynność
nosi nazwę myrmekochorii.
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Białą jak śnieg korę
ma tylko brzoza.
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Różnorodność drzew liściastych

w naszych lasach jest tak wielka, że można by na ten temat wydać
osobny przewodnik. W tym miejscu wspomnimy zaledwie o trzech
gatunkach najczęściej spotykanych.
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Zielone wiosną buki, jesienią przyjmują
złoto-pomarańczowo-czerwone barwy, nadając
naszym lasom niezapomniany wprost koloryt.
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Brzoza, jako jedna
z pierwszych zieleni się
wiosenną porą.
Wędrując po lesie liściastym możemy spotkać przedzierającego się przez ściółkę żuka
gnojarza. Chrząszcz ten odgrywa bardzo ważną rolę w obiegu materii w ekosystemie
leśnym. Jest gatunkiem kaprofagicznym, czyli odżywia się odchodami
zwierząt. To dzięki niemu w środowisku naturalnym odchody ulegają
rozkładowi i likwidacji. A skoro tak jest, omijajmy go stąpając
po leśnej ścieżce, gdyż on tu mieszka, a my jesteśmy jego gośćmi!
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Dąb ze wszystkich naszych drzew jest
najdostojniejszy i na pewno dożywa
najsędziwszego wieku.

Orientacja w terenie
W czasie wędrówki po lesie bardzo ważną
sprawą jest właściwa orientacja w terenie.

Jak można zorientować się w naszym położeniu na podstawie podanych
wcześniej informacji?
Skorzystajmy z poniższych wskazówek:
• Każdy z czterech boków słupka
oznaczony jest numerem oddziału na który
dany bok słupka „patrzy”. Dzięki temu bez
trudu możemy określić geograficzną północ
i to w jakim kierunku idziemy!

Co jednak zrobić, gdy okaże się, że zabłądziliśmy?
Jak odnaleźć sosnę, przy której zostawiliśmy rower?
Jak odszukać drogę, która doprowadzi do leśnego
parkingu, na którym stoi nasz samochód?

Co więc robić?

• Musimy stanąć przy słupku oddziałowym
tak, by numer widoczny z prawej
strony był o 1 mniejszy od tego
z lewej.

Otóż musimy wiedzieć, że las podzielony jest na oddziały,
mające z reguły kształt prostokątów, których dłuższe boki
biegną z północnego-zachodu na południowy-wschód,
krótsze zaś z północnego-wschodu na południowy-zachód.
Ich numeracja rośnie właśnie wzdłuż krótszych boków.
Słupki oddziałowe
umieszczane są zawsze
w południowo-zachodnim
narożniku oddziału.
Udając się do lasu warto też znać numer telefonu
do nadleśnictwa lub leśnictwa,
po którego terenie będziemy
się poruszać.
Wtedy będziemy mogli,
zadzwonić do leśniczego
i podać mu widoczną

na słupku
numerację. Dzięki temu, zlokalizowanie
miejsca na mapie i odnalezienie nas
będzie bardzo proste!

• Następnie musimy niejako „objąć słupek ramionami”.
Chodzi o to, by mając go przed sobą, lewą rękę wyciągnąć
wzdłuż jednej ściany lasu, drugą zaś wzdłuż drugiej.
Nasze wyciągnięte ramiona tworzą kąt prosty,

a my... patrzymy na
północ!
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