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PRZYSTANEK 10 – „ ŻEBY W PRZYSZŁOŚCI RÓSŁ TU LAS ” 

Nadleśnictwo:  Żmigród, Leśnictwo: Olsza 

Współrzędne GPS : 51.55334; 17.07366 

Nazwa drużyny: ……………………… 

 

OPIS:  

Spacerując po lesie często możecie spotkać ogrodzony siatką fragment młodego drzewostanu. Co to 

właściwie jest i jaką spełnia rolę? Grodzenia upraw leśnych, to jeden ze sposobów zabezpieczenia 

młodego pokolenia lasu przed szkodami od leśnych roślinożerców. 

Sarny, jelenie, dziki potrafią wyrządzić wiele szkód w młodym pokoleniu drzew. Ogryzając czy 

uszkadzając drzewka powodują ich deformację, a w skrajnych przypadkach nawet zamieranie.  

Decydując się na postawienie ogrodzenia leśnicy zdają sobie sprawę, że wprowadzają do lasu element 

obcy przyrodzie. Wiemy też, że grodzenia w lesie wzbudzają sporo kontrowersji, ale czasami to 

najlepsze wyjście z sytuacji. Dlaczego tak uważamy ? Czy mamy rację ? 

Rozejrzyjcie się dookoła. W drzewostanie widzicie prawie samą sosnę, nie ma podszytu, a warstwa 

zielna jest bardzo uboga. Co zatem możemy zrobić żeby ten stan rzeczy uległ zmianie ?  

Działając na rzecz zwiększenia bioróżnorodności, wzbogacamy skład gatunkowy takich drzewostanów 

poprzez sadzenie gatunków liściastych. Jednak wyhodowanie lasu z nowo posadzonych sadzonek nie 

przyjdzie nam łatwo. Zamieszkująca te tereny zwierzyna natychmiast zainteresuje się nowo 

wprowadzonymi gatunkami. Będzie to dla niej rarytas. Pod tym względem zwierzęta w lesie nie różnią 

się od ludzi, zawsze wybiorą coś, co jest dla nich nowe, bardziej atrakcyjne i smaczniejsze. Żeby temu 

zapobiec grodzimy uprawy. Kiedy już uprawa będzie na tyle duża, że zwierzyna nie jest w stanie już jej  

zaszkodzić, likwidujemy grodzenie (czyli 5-7 lat od chwili posadzenia drzew). 

Skoro wyjaśniliśmy Wam po co są grodzenia w lesie, to nadszedł czas na wykonanie zadań 

Zadanie 1 

 Sfotografujcie ogrodzenie chroniące uprawę przed zwierzyną  (1 zdjęcie) 

 Odpowiedzcie na pytania:  

 

a. Co leśnicy grodzą w lesie? …………………………………………………………………………….., 

b. Dlaczego leśnicy grodzą fragmenty lasu? …………………………………………………………… 

Zadanie 2 

Na drugiej stronie karty umieściliśmy trzy rebusy i trzy sylwetki zwierząt roślinożernych zagrażających 

młodemu pokoleniu lasu. Rozwiążcie rebusy i połączcie każdy z nich linią z odpowiednim zwierzęciem. 
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OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Fotografia 0 - 1  

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 1  

ZADANIE 2 

Rebusy 0 - 3  

 

Ogółem liczba punktów 0 - 6  

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 


