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Przyrodniczy Kącik Edukacyjny 
 

Zapoczątkuje budowę większego szlaku będzie pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem edukacyjnym, co podniesie turystyczne              
i świadomościowe walory Białychbłot, ale także całego terenu,  

a w przyszłości stanie się miejscem rozpoznawalnym 
 i charakterystycznym dla gminy Brańszczyk  

Projekt zakłada przekazanie wiedzy przyrodniczo-leśnej 
 i uświadomienie jej znaczenia dla zrównoważonego życia.  

W formach wizualnych i w przekazie słownym chcemy 
rozpropagować tę ideę. Program kierujemy głównie do dzieci                    
i młodzieży, a także chcemy oddziaływać na ludzi dorosłych, 
uzmysławiając, jak istotne i konieczne jest zdobywanie oraz 

przekazywanie tej wiedzy. Chcemy kształtować aktywne 
postawy, aby rozszerzać zakres i obszar tych działań. 

  



Jak rośnie las  



 
 

1. 
Nasadzenia 

2. 

Młodnik 

3. 
Drągownina 

4. 
Drzewostan  

dojrzały 

5.  

Wycinka 

Tablica przedstawia cykl od posadzenia lasu, przez 
dziesięciolecia - zanim osiągnie wiek dojrzałości, aż do 
czasu kiedy zostanie wycięty i ponownie nasadzony. 
Przedstawiony jest ciąg procesów, w którym stary 
drzewostan może ustąpić miejsca młodemu. 



Warstwowa budowa lasu 



Warstwy lasu 
tworzą doskonała 
całość, w której 
każdy z 
elementów 
chociaż pełni 
odrębną rolę               
to wzajemnie się 
przenikają                          
i uzupełniają.                   
Tym samym 
tworzą miejsce 
do życia dla 
niezliczonej 
liczby roślin                                      
i zwierząt. 

Korona drzew 

Pnie drzew 

Podrost 

Podszyt 

Runo leśne 

Ściółka leśna 

Gleba 



Propedeuktyka dendrolgii 

Gatunki drzew występujących w Puszczy Białej 



Dendrologia jest dyscypliną naukową 
mówiącą o drzewach.  

Na tablicy przedstawione zostały 
podstawowe rodzime gatunki drzew 

występujące w Puszczy Białej, a także 
sposób ich rozróżnienia zarówno po 

sylwetce drzewa,  jego liściach, owocach 
i korze, jak również po słojach na 

przekroju drewna z danego gatunku. 



Co nam daje las 



Poza podstawowymi funkcjami lasu, 
którymi jest ochrona klimatu, produkcja 

tlenu, ochrona przed szkodliwym 
wpływem przemysłu, osłanianie gleby                     

i wody  - jego drugą istotną rolą                                
jest  pozyskiwanie drewna                                          

oraz zbiór płodów runa leśnego.  
Mnogość darów lasu jest duża, a ich 

zastosowanie bardzo szerokie. 



Rola martwego drewna w lesie 



Naturalny las, to piękne zdrowe drzewa, a obok nich 
takie, które zakończyły swoje życie, suche, połamane 

lub przewrócone. Kiedy drzewo przewróci się 
(wykroty), w tym miejscu, w jego sąsiedztwie zmienia 

się środowisko i poprawiają się warunki życia  
młodym, mniejszym drzewom, które mają wtedy 
więcej miejsca i światła. Wykroty bardzo szybko 
pokrywają się różnymi roślinami zielnymi lub 
siewkami rosnących obok drzew urozmaicając 

krajobraz. Różnym zwierzętom żyje się wówczas 
lepiej w runie i próchnicy. Pozostały pień zasiedlają 

różne owady i grzyby. Drzewo takie staje się spiżarnią 
dla różnych ptaków.  



Zwierzęta naszych lasów i ich tropy 



Bogactwo roślinności oraz warstwowa budowa lasu 
stwarzają dobre warunki do życia zwierząt, które 

znajdują tu schronienie i pożywienie. Najbardziej znani 
mieszkańcy okolicznych lasów to między innymi jelenie, 

sarny, dziki, zające, wiewiórki, lisy, jeże i borsuki.  
 

Latem las rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Najczęściej 
możemy zobaczyć szpaki, kosy, dzięcioły, zięby, dudki, 

kukułki no i oczywiście sowy. 
  

W naszych lasach aż roi się od owadów i pająków.                     
Do najliczniej występujących należą: mrówki, motyle 
dzienne i nocne, żuki leśne, komary, muchy i korniki.  

 
Nie brak też gadów i płazów, takich jak zaskrońce, 

jaszczurki, żmije, żaby czy też salamandry. 



Ochrona strefowa bociana czarnego 



Niektóre gatunki zwierząt są na tyle rzadkie i cenne, 
że każde miejsce ich rozrodu oraz stałego przebywania 

objęte  jest ochroną obszarową  
w postaci strefy ochronnej. 

Spośród gatunków występujących w Puszczy Białej 
ochronie strefowej podlega między innymi bocian czarny. 

 
 

W obrębie strefy obowiązują zasady podobne  
do przepisów ochronnych w rezerwatach przyrody m.in.  
zakaz wstępu oraz zakaz prowadzenia gospodarki leśne. 



Obszary Natura 2000 



Natura 2000 jest to program utworzenia w krajach Unii 
Europejskiej  wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody . 

Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy:   
Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa  

  Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk 
przyrodniczych  oraz gatunków , które uważa się za cenne i zagrożone                            

w skali całej Europy. 
 

Puszcza Biała o powierzchni 64 tys. ha  w większości pokryta jest lasami 
iglastymi - sośninami oraz w niewielkim stopniu występują tu 
drzewostany dębowo-grabowe, jesionowo - olszowe i olszowe.  

Znajdują się również siedliska łąkowe i zaroślowe oraz dwa kompleksy 
stawów rybnych. Duże walory przyrodnicze ostoi przejawiają się w 

bogactwie lasów o nisko przekształconej szacie roślinnej, 
charakteryzujących się bogatą florą i fauną.  

Z uwagi na powyższe tereny te znalazły się w programie Natura 2000  



Słupek łamigłówka 



Słupek łamigłówka dedykowany jest 

dla dzieci, które same mogą 

sprawdzić zdobytą wiedzę 

przesuwając ruchome elementy tak  

aby ułożyć je w każdym z boków                         

w logiczną całość. 



Zapraszamy do  
Przyrodniczego Kącika Edukacyjnego 


