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POZNAJEMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ 

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

            Las gospodarczy          Las pierwotny 

  

  

  

  

  

 

Zadanie 2  Jakimi cechami charakteryzuje się las naturalny? Uzupełnij zdania.  

Przez las naturalny rozumie się taki las, w którym gospodaruje głównie …………………………………… 

Las naturalny różni się od pierwotnego tym, że ……………………………. pobiera z niego ograniczony użytek 

jednak poza tym o składzie gatunkowym lasu decyduje   …………………………………….. 

 

Zadanie 3   Korzystając z powyższych zadań i innych źródeł informacji wpisz jakimi cechami charakteryzuje 

się Puszcza Białowieska. Przy każdej literze alfabetu wpisz co najmniej jedną cechę. 

Puszcza Białowieska jest:  

A …………………………………………. 

B …………………………………………. 

C ………………………………………….. 

D…………………………………………… 

E ………………………………………….. 

F ………………………………………….. 

G…………………………………………… 

H …………………………………………. 

I ……………………………………………. 

J ……………………………………………. 

K …………………………………………… 

L …………………………………………… 

Ł …………………………………………… 

M …………………………………………. 

N …………………………………………. 

O …………………………………………. 

P ………………………………………… 

R ………………………………………… 

S …………………………………………. 

T …………………………………………. 

W ……………………………………….. 

Z …………………………………………. 
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CO SIĘ DZIEJE ZIMĄ W LESIE? 

Zadanie 1   Jak zwierzęta spędzają zimę? Połącz nazwy zwierząt ze sposobami spędzania zimy. Możliwości może być 

kilka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2    Wyjaśnij pojęcia : 

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

PODSZERSTEK- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Zadanie 3 

Co się dzieje zimą w świecie roślin? Połącz grupy roślin ze sposobem radzenia z niskimi temperaturami zimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARWA 

OWADA 

pojawiają się dłuższe 

włosy ciemnoszarej 

barwy 

poszukuje owadów 

kryjących się w 

załomkach kory lub 

pod śniegiem 
JELEŃ 

BORSUK 

SIKORA 

BOGATKA 

zmienia ubarwienie  

na białe 
zasypia 

GRONOSTAJ 

ŻABA 

ŁASICA 

pozbywa 

się poroża 

czeka nieruchomo na nadejście 

wiosny pod korą drzewa lub w 

ściółce leśnej 

kryje się na dnie zbiornika 

wodnego 

ZIĘBA 

odlatuje do ciepłych 

krajów 

DZIK 

chce założyć rodzinę, ma okres 

godowy 

rośliny 

jednoroczne 

byliny czyli rośliny 

wieloletnie 

krzewy i drzewa 

liściaste 

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. 

rośliny zimozielone 

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

Pokrywa je substancja ograniczająca parowanie wody 
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SSAKI  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ 

Zadanie 1   W Puszczy Białowieskiej występuje 59 gatunków ssaków. Postaraj się wymienić jak najwięcej 

gatunków. 

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

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

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

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

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

Zadanie 2   Wypełnij dane w dowodzie osobistym żubra nizinnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Kiedy to było? Ponumeruj według kolejności chronologicznej wymienione wydarzenia i wpisz odpowiednią datę. 

……   …………   Rodzi się pierwszy „wolnościowy” żuberek w Puszczy Białowieskiej. 

…..   …………   W Puszczy Białowieskiej żyje ponad 700 żubrów. 

…..   …………   Powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, które naliczyło 54 żubry na całym świecie. 

…..   …………  Pierwsze prawo mówiące o ochronie żubra. 

…..   …………  Żubry powracają do Puszczy do specjalnie przygotowanego zwierzyńca. 

…..   …………  Liczba żubrów w Puszczy przekroczyła 200 sztuk, rozpoczęto regulację liczebności stada. 

…..   …………  Ginie ostatni wolnożyjący żubr w Puszczy Białowieskiej i na świecie. 

…..     …………  Dwa pierwsze żubry opuszczają rezerwat. 

…..   …………  Liczba żubrów w polskiej części Puszczy przekroczyła 600 sztuk. 

Rzeczpospolita Polska    DOWÓD OSOBISTY      

       
    GATUNEK ………………………………………………… 

    PŁEĆ…………………………………………….…………. 

    IMIĘ ……………………………………………………….. 

    IMIONA RODZICÓW ………………….………………… 

    ADRES ……………………………………………………. 

    MIEJSCE URODZENIA …………………………………. 

    DATA URODZENIA…………………………………….. 

    WZROST …………………………………………………. 

    WAGA ……………………………………………………. 

    KOLOR FUTRA………………………………………….. 

  

Data wydania dowodu   Osoba wydająca dowód osobisty 
………………………………….    ………………………………………………………………. 
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DRZEWA  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ 

Zadanie 1 

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

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

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

Zadanie 2 

Po jakich cechach rozpoznajesz gatunek drzewa? 

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

Zadanie 3   Uzupełnij. 

Rodzaj zbiorowiska leśnego zależy przede wszystkim od dwóch czynników.  

 

 

 

Podstawowe zbiorowiska leśne, które możemy obserwować w 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 

        ……………………………………………………………….……. 

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

 

        ………………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………… 

         

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

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