
 

  

Karta pracy dla szkół ponadgimnazjalnych 

POZNAJEMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ 

Zadanie 1 Wpisz do tabeli cechy lasu gospodarczego i cechy lasu pierwotnego. 

            Las gospodarczy          Las pierwotny 

  

  

  

  

  

 

Zadanie 2 Opierając się na powyższych informacjach i  obserwacjach własnych wyjaśnij swoje stanowisko 

odpowiadając na pytanie: jakim lasem jest Puszcza Białowieska? Dlaczego tak uważasz? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Zadanie 3 Co wiesz o Puszczy Białowieskiej? Położenie, obszar, zarządzanie, podział Puszczy. Uzupełnij  rysunek. 

Pionowymi liniami zaznacz obszar, który jest objęty ochroną parku narodowego.  

    Puszcza Białowieska – powierzchnia …………………………….. 

część …………………….        część ……………………………………… 

obszar ……………………         obszar ……………………. 

 

 

obszar parku          obszar parku narodowego 

narodowego …………………        obejmuje ……………………………. 

   



 

  

W połowie XIX w dokonano podziału Puszczy Białowieskiej na kwadraty nazywane ………………………………………………… 

Ten podział zachował się do dzisiaj i jest bardzo charakterystyczny, ponieważ bok kwadratu stanowi dawna rosyjska 

miara długości, czyli ……………………………  Jedna …………………..…….. = …………………….metrów. 

CO SIĘ DZIEJE ZIMĄ W LESIE 

Zadanie 1 Jak rośliny przygotowują się do zimy? Połącz grupy roślin ze sposobem, w jaki radzą sobie z niskimi 

temperaturami zimą. 

 

 

Jak nazywamy takie rośliny?  ………………………………………………….. 

 

 

 

Jakie jeszcze korzyści odnoszą rośliny z tego, że przed zimą zrzucają liście?  

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 Przeczytaj tekst i wyjaśnij pojęcia. 

Ssaki takie jak borsuk, jenot czy też niedźwiedź zapadają w sen zimowy. To dość płytki sen, połączony z niewielkim obniżeniem  

tempa metabolizmu. Spada również temperatura ciała takich zwierząt, chociaż nieznacznie, o kilka stopni.  Spłyceniu ulega 

oddech, zmniejsza się jego częstotliwość i spada liczba uderzeń serca. Zwierzęta takie czasami budzą się, by zaspokoić 

pragnienie, a okresowo mogą nawet żerować.   W przypadku gadów i płazów, nietoperzy  i jeża możemy już mówić o hibernac ji. 

U zwierząt takich w okresie zimy następuje duże spowolnienie tempa metabolizmu. Ilość oddechów spada do kilku na minutę. 

Znacznie obniża się też temperatura ciała: u jeża, nietoperzy i wielu gadów i płazów może wynosić zaledwie 1-2°C. Nawet jeśli  

u niektórych zwierząt wynosi 6 - 10°C, to zawsze jednak jest to temperatura znacząco niższa niż w okresie ich pełnej aktywności. 

Drastycznie spada też częstotliwość uderzeń serca, np. w przypadku nietoperzy z 450 do około 15 na minutę, a u jeża ze 180  

 

 

 Całkowicie obumierają – zimę przeżywają jedynie ich nasiona ukryte w 

glebie. 

Potrafią one zgromadzić substancje odżywcze i zapasowe w częściach 

podziemnych, jak kłącza i bulwy; części podziemne mogą przetrwać 

niekorzystne warunki pogodowe. 

Zrzucają liście i w  ten sposób ograniczają utratę wody, której nie mogą 

pobrać, bo jest zamarznięta. W pędach magazynują substancje odżywcze, 

co zwiększa ich odporność na mróz. 

 

 Nie zrzucają liści, bo są one bardzo dobrze zabezpieczone przed mrozem. 

Pokrywa je substancja ograniczająca parowanie wody.  



 

  

do 20. Zwierzęta takie pogrążone są w głębokim letargu, a na każde wybudzenie zużywają pokaźną ilość energii. Specyficzną 

grupą są bezkręgowce np. owady, które zimą również zapadają w rodzaj letargu. W przypadku owadów znacznie częściej  niż 

postaci dorosłe zimują określone stadia rozwojowe: jaja, larwy lub poczwarki. Z powodu niekorzystnych warunków 

zewnętrznych środowiska następuje okresowe zahamowanie  rozwoju i czynności życiowych organizmu.  W takim wypadku  

mówimy o diapauzie. 

SEN ZIMOWY - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

HIBERNACJA - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

DIAPAUZA - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Zadanie 3 Jak zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej przygotowują się i spędzają zimę?  Poniżej wymieniono kilka 

sposobów, przy każdym z nich wpisz nazwy zwierząt, które w ten sposób spędzają zimę. 

Migracja - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sen zimowy - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hibernacja - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Diapauza - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Zapasy na zimę - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Zmiana diety - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Zimowe ubranie - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Czas miłości - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne sposoby - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

DRZEWA   i ZBIOROWISKA  LEŚNE PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ 

Zadanie 1 Czy potrafisz wyjaśnić poniższe terminy? 

ŚLADY -……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

TROPY - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Wpisz poniżej, jakie ślady i tropy zauważyłeś wędrując ścieżką edukacyjną. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

  

Zadanie 2 W Puszczy Białowieskiej rośnie 26 gatunków drzew. Ile gatunków potrafisz wymienić? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Zadanie 2 Po jakich cechach rozpoznasz gatunek drzewa zimą? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Zadanie 3 Uzupełnij. 

Rodzaj zbiorowiska leśnego zależy przede wszystkim od dwóch czynników: 

 

 

 

Podstawowe zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej to: 

 

 

Zadanie 4 

Które z wyżej wymienionych zbiorowisk leśnych zaobserwowałeś wędrując ścieżka edukacyjną? Jakie gatunki drzew 

są charakterystyczne dla tych zbiorowisk? 

Rodzaj zbiorowiska     Gatunki drzew 

        ………………………………………………………………..……. 

        ………………………………………………………………..……. 

        ………………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………. 

  

  

  

 

 

 


