
PRZEWODNIK
po leśnych scieżkach dydaktycznych Sigord i Tajch



Vedúci partner / Partner wiodący: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Šariš 

Obrancov mieru 6, Prešov 080 01 
www.lesy.sk

Hlavný cezhraničný partner / Głowny partner transgraniczny: 
PGL LP Nadleśnictwo Rymanów
Dworska 38, Rymanów 38-480 

www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl

Termín realizácie - Termin realizacji: 01-2021 - 06-2022

Výtlačok zdarma / Egzemplarz bezpłatny

Obsah tejto publikácie nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie 
„Zawartość publikacji nie reprezentuje oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej“



Mili zwiedzający i przyjaciele przyrody!

  Oto oddajemy w Wasze ręce publikację „Przewodnik po leśnych 
ścieżkach dydaktycznych Sigord i Tajch“, opracowaną w ramach  
mikroprojektu „Razem dla odkrycia naturalnego i kulturowego 
d z i e d z i c t w a  ś c i e ż e k  p r z y r o d n i c z y c h  S i g o r d  i  Ta j c h “ , 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-
2020. 

 Publikacja powstała z myślą o wyposażeniu leśnych ścieżek dydaktycznych 
Sigord i Tajch w informacje dwujęzyczne, poprzez sporządzenie tłumaczenia 
na język polski informacji zawartych na tablicach umieszczonych przy 
ścieżkach. Zamierzamy przez to osiągnąć wzrost liczby zwiedzających spoza 
granicy oraz zachęcenie ich do zapoznania się z dziedzictwem naturalnym i 
kulturowym na danym obszarze, w czym im pomoże właśnie wydany 
Przewodnik.



Leśna ścieżka dydaktyczna Sigord



Podstawowe Informacje o ścieżce dydaktycznej

Kraj: Preszowski  Powiat:  Preszów  Pasmo górskie: Góry Slańskie  Obszar chroniony: nie
Dostęp: autobus Kokošovce, Sigord, hotel
Punkt wyjścia:  Kokošovce, Sigord, Racová, skrzyżowanie z odgałęzieniem niebieskiego szlaku do doliny 
Sigordského potoka, GPS współrzędne:  N 48°57'17.29 E 21°23'7.85
Trasa: 1. trasa: Kokošovce, Sigord – zielona szkoła  – Gaj Pamięci im. Cesarzowej Elżbiety, 1898 – Sigord
 2. trasa: Kokošovce, Sigord – Zlatá Baňa (zbiornik wodny)
Długość:  1. trasa (dla dzieci): 2,9 km, różnica wysokości terenu 70 metrów
       2. trasa (rowerowa): 3 km, różnica wysokości terenu 90 metrów
Czas przejścia:  1. trasa: 1,5 h
Liczba przystanków: 14 + 10 na obszarze zielonej szkoły 
Zakres tematyczny ścieżki: leśnictwo, przyroda, historia
Typ ścieżki:  samoobsługowa, okrężna (1 trasa), liniowa (2. trasa), dwukierunkowa, piesza (1 trasa), 
           rowerowa (2 trasa), całoroczna
Stopień trudności: 1 trasa: łatwa
Połączenie ze szlakiem turystycznym: łączy się z niebieskim szlakiem turystycznym (1 trasa) I zielonym
                                                                 szlakiem turystycznym (2 trasa)
Rok otwarcia, gwarant: 2008, Lesy SR, š. p. OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Kontakt: Lesy SR, š. p. OZ Šariš, Obrancov mieru 6. 080 01 Prešov
Stan aktualny: ścieżka dydaktyczna jest utrzymywana
Uwaga: Na trasach znajdują się studzienki, altanki, kilka ognisk i ławeczek
Dane o ścieżce dydaktyczne zostały przejęte ze strony web www.naucnechodniky.eu

Wykorzystanie przez szkoły 
Ścieżka dydaktyczna jest przydatna do edukacji w terenie (1 trasa)
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WYKAZ TABLIC INFORMACYJNYCH 

1. Wejście na ścieżkę
2. Park leśny
3. Pielęgnacja samosiewów, kultur i młodzin
4. Las i woda
5. Życie na mokradłach
6. Jeleń europejski (karpacki)
7. Opieka nad zwierzyną
8. Szkółkarstwo leśne
9. Pielęgnacja lasu - przerzedzanie
10. Kolej leśna
11. Cesarzowa Sisi – Elżbieta Bawarska
12. System korzeniowy i jego funkcje
13. Kanał wodny i kolej leśna
14. Znaczenie lasu

Na terenie zielonej szkoły umieszczono dalsze tablice 
informacyjne: 
Grzyby I., II. 
Rośliny leśne I., II.
Ptaki leśne I., II.
Zwierzęta leśne i ich młode I., II. 
Drzewa leśne I., II.
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CIEKAWOSTKI NA TRASIE I W OKOLICY 

Kokošovce. Miejscowość w północnej części pasma górskiego Góry Slańskie,  na południowy wschód od 
Preszowa. Najstarsza wzmianka pisemna pochodzi z roku 1272, kiedy to król Stefan V podarował część 
swojego majątku ziemianom szaryskim. Źródłem utrzymania miejscowej ludności było furmaństwo (wozili 
sól z niedalekiej warzelni soli przebywając wszystkie drogi Europy Środkowej), drwalnictwo, rolnictwo, a dla 
części mieszkańców praca przy wydobywaniu soli w kopalni w Solivare. W obrębie miejscowości znajduje 
się źródło mineralne Štavica oraz obszar rekreacyjny Sigord.

Gaj Pamięci Cesarzowj Elżbiety Bawarskiej 1898 i źródełko Sisi. Miejsce, które odwiedziła cesarzowa 
Austrii Elżbieta Bawarska, zwana Sisi, w dolinie Sigordského potoku, prawostronnego dopływu potoku 
Delňa, powyżej miejscowości Kokošovce w Górach Slańskich. Kroniki historyczne odnotowały podróż 
cesarzowej Elżbiety z asystą do Szaryskiego komitatu w roku 1895, podczas której odwiedziła uzdrowisko 
Bardejów-Zdrój (Bardejovské kúpele). Na jej cześć nazwano 
Dom Leczniczy Elżbieta, przed którym w roku 1903 
umieszczono także jej posąg. Podczas wizyty na Szaryszu 
Elżbietę urzekła bogata historia Gór Slańskich, dowiedziała się 
o wydobywaniu opali i soli, o źródłach wody mineralnej w 
okolicach. Na polance przy górnym źródle wody mineralnej 
Kyselka, tuż nad potokiem przygotowano dla cesarzowej i jej 
świty obiad (pieczeń wołową). Później, po tragicznej śmierci 
Elżbiety w roku 1898 umieszczono w tym miejscu kamienną 
mogiłę z tablicą pamiątkową a źródełko nazwano na cześć 
cesarzowej Sisi.
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Dawny kanał żeglugowy i i dawna wąskotorowa kolej leśna w dolinie Delne. Delniansky potok (Delňa) – lewy 
dopływ rzeki Torysy – oraz jego dopływy w północnej części Gór Slażskich wykorzystywano kiedyś do transportu 
drewna do zakładu solnego w Solivare koło Preszowa. Było to możliwe dzięki przebudowie koryta potoku w roku 
1691, zarówno w kierunku wzdłużnym, jak też na wysokość oraz dzięki budowie kanału żeglugowego od 
miejscowości Dulová Ves zrealizowanej przez leśnika Štefan Jordán. Katastrofa, która miała miejsce w roku 1752, 
gdy wezbrana woda zalała dół wydobywczy Leopold, spowodowała zwrot w 
przetwarzaniu soli. Od wtedy pozyskiwano sól wyłącznie metodą warzenia, w 
ten sposób wzrosło zapotrzebowanie na drewno. To doprowadziło w latach 
1819 – 1821 do budowy drewnianego kanału żeglugowego (o długości 18,9 
km, z różnicą wysokości 515 m i o profilu 82 x 45 x 60 cm) oraz zapory w Zlatej 
Bani na górnym cieku Delne. Kanał prowadził od Zlatej Bane wzdłuż potoku 
Delňa do Kokošoviec, gdzie skręcał do Solivaru. W roku 1917 kanał 
żeglugowy zastąpiła nowo wybudowana wąskotorowa kolej leśna do zwózki 
drewna. Na budowie pracowało 200 rosyjskich jeńców wojennych. W roku 
1926 trasa została przedłużona aż na Pusté pole. W roku 1928 kolej miała 
25,8 km długości. W latach 1954 – 1955 kolej zlikwidowano jako nieopłacalną, 
gdyż wybudowano drogi i drewno zaczęto wozić samochodami ciężarowymi.

Narodowy rezerwat przyrody Kokošovská dubina. Obszar chroniony na północny wschód od miejscowości 
Kokošovce w Slanských vrchoch, ogłoszony w roku 1965 w celu ochrony porostów dębowych światowej sławy dębu 
kokošovského (warietas dębu zimowego), specyficznego pod względem morfologicznym i anatomicznym, przez co 
można sądzić, że krzyżuje się z dębem Quercus robur subsp. slavonica. Obszar stanowi naukowo-badawczy obiekt 
leśny, którego zadaniem jest ochrona i zbiór nasion wspomnianej odmiany dębu.   Rezerwat wchodzi w skład obszaru 
ochrony ptaków Góry Slańskie (element obszaru Natura 2000).
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WEJŚCIE NA ŚCIEŻKĘ
M i l i  o d w i e d z a j ą c y,
g d y  w e j d z i e c i e  p r e z  t ę  b r a m ę  d o  p r z y r o d y  p o z n a j c i e  j ą ,  r e l a k s u j c i e ,  u c z c i e  s i ę  . . .  
N i e c h  j e s t  d l a  Wa s  o a z ą  n o w y c h  m y ś l i  i  o d c z u ć  a  p o d c z a s  w ę d r ó w e k  t ą  ś c i e ż k ą  
n i e c h  Wa m  t o w a r z y s z ą  t e  s ł o w a :  . . .  „ z ł a p a ł e m  m o t y l a  –  u m a r ł  m i ,  z e r w a ł e m  
k w i a t e k  –  z w i ą d ł  m i .  W t e d y  z r o z u m i a ł e m ,  ż e  p r z y r o d y  n i e  p o w i n i e n e m  d o t y k a ć  
r ę k o m a  l e c z  t y l k o  s e r c e m .  “

Charakterystyka ogólna ścieżki
Nazwa: SIGORD – miejscowa nazwa terenu rekreacyjnego
Zakres tematyczny: leśnictwo, przyroda, historia 

Typ ścieżki: 
- leśna ścieżka dla dzieci: okrężna (jeden okrąg), samoobsługowa, piesza i częściowo rowerowa, tekstowa, graficzna
                                          z eksponatami
- ścieżka rowerowa: dwukierunkowa, samoobsługowa, tekstowa, graficzna z eksponatami

Długość trasy: Różnica wysokości: leśny okrąg dla dzieci  2 900 m         dla dzieci         70 m
                      rowerowa                  3 000 m                                      rowerowa        90 m

Stopień trudności: średnio trudna
Strefy odpoczynku: przy trasach znajdują się źródełka, altanki, kilka ognisk i ławek
Obszar geomorfologiczny: Góry Slańskie (Slánske vrchy)
Powiat: Preszów
Obszary katastralne: Zlatá Baňa, Kokošovce

Ciekawostki na trasie i tematy przystanków
Historia leśnictwa
ź kolej leśna
ź wodny kanał żeglugowy
ź wydarzenie historyczne:
        Gaj pamięci cesarzowej Elżbiety (1898)
        Sigordský gaj drzew leśnych (1928)

Zielona szkoła, szkoła bez klas
ź pedagogika leśna – uczenie w drodze poznania

Współczesne leśnictwo
ź znaczenie lasu i jego funkcje
ź szkółkarstwo leśne
ź pielęgnacja porostów

Poznanie przyrody
ź rośliny, drzewa i zwierzęta

Łowiectwo
ź zwierzęta łowne
ź opieka nad zwierzętami

„Otoczona ostrokołem ciszy, pod sklepieniem z koron jest sala koncertowa.
Dziękuję, lesie, za tę chwilę i wam, ptaki, za pieśni dziękuję”.

Július Lenko
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Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pozostałych zwiedzających!
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JUBILEUSZOWY SIGORDSKÝ HÁJ - Park leśny Sigord 

  W kronice rękopiśmiennej prezesa Nadleśnictwa Lasów 
Państwowych w Kokošovciach z roku 1928 inż. Ladislava Dérera 
wzbudza zainteresowanie zapis o założeniu gaju jubileuszowego - 
Jubilejný háj na Sigorde, który dziś jest nie tylko cennym 
zabytkiem, ale urzeka rzeczywistymi majestatycznymi okazami i 
gatunkami rosnących w nim drzew. 

   Prawie przez całe stulecie zapomniany, zaniedbany, lecz 
dojrzało dorosły, dziś się przebudza dając świadectwo o 
wrażliwości,  fachowości i  łączności z przyrodą 
ówczesnych leśniczych,  należy im się podziękowanie!
Ożywienie przykrytych kurzem wspomnień, zawianych 
listowiem ścieżek niech będzie dla nas leśników 
wyzwaniem do utrzymania i udoskonalenia dziedzictwa 
przeszłości i twórczości naszych poprzedników. 

LESY SR, š. p. OZ Šariš
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PIELĘGNACJA MŁODNIKÓW
- Czyszczenie

- regulacja zestawu gatunkowego, drzewa o małym znaczeniu gospodarczym – grab, wierzba, rokita, leszczyna 

- jednostki uszkodzone, chore –   selekcja w zależności od stanu zdrowotnego

- rozpieracze, przerośnięte – rozwidlone, rozłożyste, nieforemne

- w grupie drzew o takiej samej jakości przerzedzenie, rozluźnienie – selekcja jakościowa

Legenda barwna:

Przedstawienie graficzne młodnika z wykonanym zabiegiem pielęgnacyjnym

    Młodnikiem staje się porost leśny, który 
osiągnął określony wiek (zbliża się do 10 
lat), wysokość 1,5 m, pierśnicę (średnicę 
drzewa na wysokości  naszej  k latki 
piersiowej, tzn. 130 cm) przeciętnie do 5 cm. 
Jeśli porost leśny osiągnął te wartości, 
gospodarz lasu przystępuje do zabiegów 
p i e l ę g n a c y j n y c h ,  k t ó r e  n a z y w a m y 
czyszczeniem. Aktualny rzeczywisty stan 
porostu umożliwia leśnikowi użycie w jego 
pielęgnacji różnych metod.  Przy usuwaniu z 
porostu drzew mniej wartościowych 
gospodarczo stosuje się metodę cięcia 
pielęgnacyjnego pielenia. Jeśli  jest 
zamiarem przerzedzenie porostu, znajdują 
zastosowanie metody:  przecinka i trzebież,
przy czym są usuwane rośliny chore, 
n i e f o r e m n e ,  r o z p i e r a c z e ,  r o ś l i n y 
przerośnięte i niestabilne. Pozostałe drzewa 
otrzymają w ten sposób więcej przestrzeni, 
więcej światła i dlatego powiększają 
średnicę pnia i stają się stabilniejszymi. 
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LAS I WODA - Wpływ lasu na obieg wody – woda to życie 
   Las jest decydującym zasobnikiem pitnej wody w przyrodzie. Wszystkie żywe organizmy na naszej planecie 
są uzależnione od wody. Ich ciała zawierają ponad 75 % wody. Woda jest nierozerwalną częścią ekosystemów 
leśnych, znajduje się we wszystkich jego elementach: w drzewach, krzewach, bylinach, mchach i porostach, w 
glebie i obumarłym drewnie. 

 deszcz                    

    mgła                 Leśny
ekosystem
pobiera wodę
następujących 
formach 

        

     rosa     

                szron śnieg                    

Obieg wody w lesie bukowym i świerkowym

Buk (850 m n.m.) Świerk (850 m n.m.)

opady
Transpiracja

Parowanie 
intercepcyjne

parowanie 
z gleby

tworzenie i zużycie zasobów wody

odpływ powierzchniowy i podziemny

opady Transpiracja

Parowanie 
intercepcyjne

parowanie 
z gleby

tworzenie i zużycie zasobów wody

odpływ powierzchniowy i podziemny
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MOKRADŁA - Życie na mokradłach
    Mokradła to jedne z najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożone  na świecie. Są to obszary ekosystemy z 
bagnami, borowinami torfowiskami albo , wilgotnymi łąkami, z naturalnymi wodami płynącymi i stojącymi. Na 
mokradłach rozwinęły się  w zależności od położenia i typu mokradła, które rozmaite wspólnoty organizmów
przystosowały się do stałego lub okresowego podmoknięcia. 
      Na terenach górskich na moradłach rosną często olszyny, z olchą szarą i czarną, z wierzbą kruchą i innymi roślinymi 
drzwiastymi z samosiewu z okolicy. Mokradła są ważnymi lęgowiskami płazów ziemnowodnych.

Kaczka dzika 
(Anas platyrhynchos)

Traszka grzebieniasta 
(Triturus cristatus)

Salamandra plamista
(Salamandra salamandra)

Bocian czarny 
(Ciconia nigra)

Jaszczurka żyworodna 
(Lacerta vivipara)
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SZKÓŁKARSTWO LEŚNE  - Historia szkółek leśnych
    W drugiej połowie XIX w. przywiązywano dużą uwagę do szkółek, stały sią one wizytówką dobrej gospodarki leśnej. Rejon 
teraźniejszego nadleśnictwa Kokošovce powstał z połączenia w przeszłości byłych rewirów Zlatá Baňa, Sigord, Ruská Nová 
Ves, Dubník, Abranovce i Drienov. W tych rewirach od lat 40-tych zakładano małe szkółki leśne o powierzchni od 0,20 ha do 1,30 
ha. W tym miejscu istniała , założona w roku . W następstwie rozwoju mechanizacji i transformacji szkółka leśna Štavica 1962
gospodarki leśnej szkółki te uległy stopniowej likwidacji , zaczęto budować duże szkółki (ośrodki (szkółka Šťavica w roku 1996)
szkółkarskie).
      Szkółka leśna ma za zadanie produkcję sadzonek drzew leśnych. Uprawa sadzonek trwa od  2-5 lat zanim zostaną one użyte 
do odnawiania lasu. Prace w szkółce leśnej to między innymi  przygotowanie nasion do kiełkowania i wysiewu, ochrona 
wykiełkowanych siewek, ich przesadzanie (szkółkowanie), pielęgnacja w postaci pielenia i spulchniania gleby, wykopywanie z 
zagonów. Po wykopaniu sadzonki zostają przechowane tymczasowo w dole śnieżnym do czasu przemieszczenia na miejsce 
przeznaczenia (w miejsce, gdzie będą sadzone). Do hodowli sadzonek leśnicy mogą używać tylko nasion zebranych w lasach 
uznanych za właściwe do pozyskania nasion. W ten sposób zapewnia się dobre warunki do powstania przyszłego drzewostanu 
o wysokiej wartości genetycznej. 
      powierzchnia szkółek leśnych w dniu 31.12.1963 r. wynosiła Dane archiwalne z kroniki leśniczej dotyczące Leśnictwa Solivar:
9,00 ha, w tym szkółki 8,64 ha, rozsadniki 0,36 ha. Produkcja sadzonek zdatnych do sadzenia wynosiła w tym roku: (dane w tys. 
sztuk) świerk pospolity 400, jodła biała (pospolita) 124, sosna zwyczajna 583, modrzew europejski 567, daglezja zielona 11, dąb 
bezszypułkowy i dąb szypułkowy 321, buk pospolity 242, klon jawor 98, wiąz górski 11, olcha 65,  ogółem .2 422 sztuk sadzonek
Zaleśnianie w roku 1963 zostało zrealizowane na powierzchni 199 ha w ilości  sadzonek. Stwierdzone straty w 1 917,7 tys. szt.
zaleśnieniu wynosiły 12 %.

Szkółki wielkopowierzchniowe

Małe szkółki leśne
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PRZERZEDZANIE  
- Pielęgnacja drzewostanu 
w okresie tyczkowiny, 
drągowiny i cienkiego pniai

    Gdy drzewostan osiągnie wiek 25 do 30 lat, leśnik 
rozpoczyna stosowanie metody pielęgnacji, które 
nazywamy .  Jest  to  zabieg przerzedzaniem
pielęgnacyjny, przy którym w praktyce leśniczej 
stosuje się przeważnie metodę , trzebieży selekcyjnej
gdzie w drodze wyboru pozytywnego pozostawia się i 
popiera , t. j. najdorodniejszych drzew. kandydatów
Przed wykonaniem tego zabiegu przebiega fachowa 
ocena i oznaczenie drzew, które ograniczają wybrane 
dorodne jednostki we wzroście i w rozwoju 
jakościowym. Celem jest osiągnięcie większego 
przyrostu wysokości i średnicy wybranych drzew 
dobrej jakości oraz zwiększenie stabilności 
drzewostanu. Wykonane zabiegi wspierają również 
pozaprodukcyjne funkcje lasu, funkcję glebotwórczą i 
glebochronną, wpływ na gospodarkę wodną, wpływ 
lasu na warunki klimatyczne ...

- poparcie drzewek z samosiewu – poparcie drzewostanów mieszanych 

- osłabione niestabilne jednostki

- poparcie kandydatów przez zwolnienie miejsca – poparcie przyrostu i stabilności

- wybrane jednostki do przyszłego drzewostanu - kandydaci

Legenda barwna:

Przedstawienie graficzne tyczkowiny z wykonanym zabiegiem pielęgnacyjnym
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JELEŃ LEŚNY - Król naszych lasów i gór
Jeleń leśny karpacki (Cervus elaphus montanus)

    Jeleń jest prawdziwym symbolem przyrody, jest postrzegany jako król naszych lasów i gór.  Jeleń karpacki występuje na skrajnym wschodzie 
naszego obszaru. Zwierzyna jeleniowata żyje w stadach. Zimą tworzy odzielne mniejsze stada jednej płci. Są to stada samic z młodymi i 
niedorosłym potomstwen obu płci. Stadu przewodzi najbardziej doświadczona łania. Byki żyją w oddzielnych grupach kawalerskich, które 
podczas przemieszczania się prowadzi najmłodszy jeleń. Stare jelenie żyją w samotności. Stado jeleni (chmara) rozpada się, gdy nadchodzi ruja, 
między bykami panuje wzajemna wrogość. Jelenie udają się wtedy na swoje tradycyjne rykowiska, poszukują grupy łani, z której utworzą sobie 
harem chłystki i skrupulatnie go strzegą, bronią przed rywalmi i ciągle je „zawracają “. Młodsze byki tzw. , przebywające w pobliżu byka stadnego, 
podejmują próby odłączenia i pozyskania niektórej łani.  ich odpędza a oni przed nim uciekają. Jeśli do stada zbliży się równie dorodny i Jeleń stadny
mocny rywal, jakim jest jeleń stadny, następuje Najpierw starają się rywala zastraszyć rykiem, zachowując określony dystans. rytualny pojedynek. 
Gdy ani jeden nie ustąpi, rozpocznie się wzajemna naoczna demonstracja siły, jelenie maszerują równolegle koło siebie, tak aby rywal mógł z boku 
ocenić masywność sylwetki i poroże przeciwnika. W tej fazie słabszy jeleń ma jeszcze szansę ustąpienia i uniknięcia pojedynku. Jeśli ani jeden z 
nich nie odpuści, rozbiegną się obaj naprzeciw siebie, zderzą się porożami i przepychają się tak długo, zanim słabszy nie ucieknie. Bardzo rzadko 
się zdarza, że poroża wczepią się tak, że nie można ich oddzielić, więc oba byki sromotnie giną. Jelenie bardzo lubią tarzać się w bagnie chłodząc się 
w ten sposób i pozbywając pasożytów. Jelenie żywią się trawą, bylinami, rocznymi odrostami drzew i krzewów, a także ich korą i płodami rolnymi. 
Głównym drapieżnikiem zagrażającym jeleniom jest u nas  Ryś natomias łowi zazwyczaj młode cielęta, rzadko dorosłe zwierzęta.wilk.
     Zwierzęta jeleniowate mają poroże, które jest tworem kostnym. Poroże noszą tylko samce. Wyrasta ono z guzów na czaszce tzw. możdżeni; 
poroże zostaje co roku zrzucane i zaraz potem wyrasta nowe, pokryte wrażliwą i mocno ukrwioną skórą, tzw. scypułem. Gdy nastąpi wzmożona 
czynność jąder, poroże przestanie rosnąć i scypuł całkiem wysycha, jeleń pozbywa się go ścierając o drzewa i krzewy. Poroże otrzyma ciemniejszy 
kolor dopiero podczas zrzucania lub krótko po nim. 

pojedynek

stado łania (samica) cielę (młode) byk (samiec)
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ZWIERZĘTA I ŁOWIECTWO  - Opieka nad zwierzętami
    Zwierzęta i łowiectwo mają dziś, w erze nowoczesnej, swoje niezastąpione miejsce w naszym życiu. 
Zwierzęta stanowią pewnego rodzaju bogactwo narodowe a łowiectwo jest elementem naszej nowoczesnej 
kultury. Znaczenie łowiectwa możemy dostrzec w konieczności racjonalnego gospodarowania populacją 
zwierząt oraz sztucznego utrzymania równowagi naturalnej w środowisku zmienianym przez człowieka. Istotą 
zasadniczą łowiectwa jest racjonalne użytkowanie odnawialnych zasobów  naturalnych oraz zrównoważone 
utrzymanie różnorodności biologicznej (bioróżnorodności). 
    Każdy myśliwy powinien się kierować zasadą, że musi być w pierwszym rzędzie obrońcą i hodowcą 
zwierzyny, dopiero potem jej łowcą.

 Hodowla i ochrona zwierząt obejmuje:
     ochrona i kształtowanie środowiska 

  przyrodniczego na rzecz poprawy warunków 
  bytowania zwierzyny  

  ochrona zwierzyny szczególnie przed 
  niesprzyjającą ingerencją człowieka, przed 
  drapieżnikami i kłusownikami

  dbanie o właściwe odżywianie zwierzyny przez 
  cały rok i jej dokarmianie w niesprzyjających warunkach 

                                        
  dbanie o właściwą kondycję zdrowotną zwierzyny

  hodowla zwierzyny drobnej w warunkach 
  półnaturalnych i sztucznych, jak np. hodowla 
  zwierząt w bażantarniach i zwierzętnikach

LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA DLA ROWERZYSTÓWLEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA DLA ROWERZYSTÓW
ÝSNÝEL CYKLOTURISTICK

NÁU NČ Ý CHODNÍK

LESY SR, š. p. OZ Šariš



DRZEWA I KRZEWY JAKO DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE NATURY 

     Rośliny drzewiaste, zwłaszcza drzewa, przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka dzięki swoim częściom nadziemnym: pniu, 
koronie i konarom. Części te są takie , że przed ich architekturą człowiek musi pochylić czoła. Nie mniej majestatyczne i ornamentalne
ważne są jednak korzenie drzew, niemal całkowicie ukryte przed ludzkim okiem. One także podlegają wpływom pewnych 
prawidłowości, oddziaływuje na nie środowisko zewnętrzne, w którym się znajdują (struktura gleby), i które je też deformuje. 
Deformacja korzeni jest wiele bardziej wyraźna niż ta, której dokonuje środowisko otaczające części nadziemne tzn. pień i koronę.
   System korzeniowy mocuje roślinę w glebie oraz pobiera z gleby roztwory odżywcze.  Pod względem morfologicznym systemy 
korzeniowe drzew dzielą się na trzy typy. Pierwszy typ, u którego rozwija się przede wszystkim główny korzeń palowy, zazwyczaj dość 
gruby, rosnący pionowo w dół gleby ( , np. dęby). Drugi typ odznacza się większą liczbą grubszych korzeni system korzeniowy palowy
równorzędnych, z których ani jednego nie można oznaczyć za główny i które rosną w dół ukośnie ( , np. sercowaty system korzeniowy
sosna). Trzeci typ ma więcej korzeni o jednakowej grubości, które rosną płytko równolegle do powierzchni gleby (główne korzenie 
boczne), z których do głębszych warstw gleby przenikają tylko pojedyncze korzenie i korzonki ( , np. świerk). płaski system korzeniowy
Pierwsze dwa typy są mocne, głęboko zakorzenione, trzeci jest płytki, mało stabilny. Głęboko ukorzenionych drzew nie wywróci wiatr, 
ale wichura może je połamać ( ), płytko ukorzenione natomiast często podlegają wiatrołom wywrotom.
     Korzenie roślin drzewiastych mogą się w różny sposób przekształcić w różne , które wyrastają łukowato z korzenie przybyszowe
boku podstawy pnia wrastając w grząskie gleby (bagniste), np. u . Również korzenie  są olchy czarnej czepne bluszczu pnącego
korzeniami przybyszowymi powietrznymi.

Palowy system korzeniowy

Dąb

Sercowaty system korzeniowy

Sosna

Płaski system korzeniowy

Świerk

Przybyszowe korzenie powietrzne

Bluszcz pnący 
Hedera helix 

Boczne korzenie przybyszowe

Olcha czarna 
Alnus glutinosa 

- System korzeniowy, jego typy i funkcje
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DELNIANSKI KANAŁ ŻEGLUGOWY i DELNIANSKA KOLEJ LEŚNA 

  Pomysłowe wykorzystanie wody  i jeho dopływów do transportu surowca drzewnego do warzelni soli było Delnianskiego potoku
możliwe dzięki przebudowie poziomej i pionowej koryta potoku i wybudowaniu kanału żeglugowego od miejscowości Dulová Ves, 
których pomysłodawcą był   która miała miejsce w roku , gdy wezbrana woda zalała dół leśnik Štefan Jordán (1691). Katastrofa, 1752
wydobywczy Leopold, spowodowała zwrot w przetwarzaniu soli. Od wtedy pozyskiwano sól wyłącznie metodą warzenia, w ten sposób 
wzrosło zapotrzebowanie na drewno. Nadworny  zdecydował o wybudowaniu nowego kanału żeglugowego o architekt Ján Svoboda
długości 18,9 km oraz nowej zapory w Zlatej Bani. Budowa trwała od roku 1819 do roku 1821 pod nadzorem urzędnika królewskiego 
Jozefa Lechnera  z Koszyc. Drewniany kanał z różnicą wysokości 515 m miał przekrój w kształcie trapezu o rozmiarach 82 x 45 x 60 cm 
prowadził od Zlatej Bane wzdłuż potoku Delňa do Kokošoviec, gdzie skręcał do Solivaru.
W roku 1917 kanał żeglugowy zastąpiła nowo wybudowana  do zwózki drewna. Na budowie pracowało 200 wąskotorowa leśna kolej
rosyjskich jeńców wojennych. W roku  trasa została przedłużona aż na  Tymczasowe odgałęzienia trasy wiodły do dolin 1926 Pusté pole.
Racová i Šťavica. Trasa do doliny Šťavica wznosiła się dość stromo w górę, co uniemożliwiło wykorzystanie mechanizacji (parowozy). 
Do wyciągania pustych wózków korzystano tylko z siły pociągowej zwierząt (woły i konie). Pełne wózki, załadowane surowcem 
drzewnym, obsługa wagoników spuszczała w dół do głównej trasy – siłą napędzającą wózki była ich własna grawitacja, zjeżdżały w dół 
przy ciągłym hamowaniu i posypywaniu szyn piaskiem. W miesiącu roku wynosiła  maju 1928 długość toru kolejowego 25 845,9 m.
W latach  jako nieopłacalną, gdyż wybudowano drogę z Kokošoviec do Zlatej Bane i drewno zaczęto 1954 – 1955 kolej zlikwidowano
wozić samochodami ciężarowymi.

Projekt zbiornika wodnego Delnianskiego kanału żeglugowego z roku 1918 Budowa kolei leśnej w latach 1917 – 1926. Budowa kolei leśnej w latach 1917 – 1926.
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DELNIANSKA KOLEJ LEŚNA 
    Wody Delnianskiego potoku i jego dopływów w dolinach Sigordu i Zlatej Bane były dawniej wykorzystywane do transportu drzewna, 
do jego spławu dla potrzeb technologii pozyskiwania soli w warzelni. Wzrost objętości produkowanej soli, a tym samym i większe 
zapotrzebowanie na drewno, wymusiły w roku  pod nadzorem leśnika , powołanego z 1691 przebudowę koryta Štefana Jordána
Bańskiej Bystrzycy. Trasa żeglugowa prowadziła korytem potoku po Dulovú Ves a stamtąd dalej drewnianym kanałem na palach do 
Zlatej Bani. Transport drewna z większych odległości i wzrost zapotrzebowania na drewno były powodem rekonstrukcji, która odbyła 
się w latach  pod nadzorem  1819 do 1821 urzędnika królewskiego Jozefa Lechnera.
      W roku 1917 kanał żeglugowy zastąpiła nowo wybudowana  do zwózki drewna. Na budowie pracowało 200 wąskotorowa leśna kolej
rosyjskich jeńców wojennych, którzy wybudowali trasę wiodącą z Solivaru przez Sigord na Zlatú Baňu. W roku 1926 trasa została 
przedłużona aż na Pusté pole. Tymczasowe odgałęzienia trasy wiodły do dolin Racová . Trasa do doliny Szczawnica i Szczawnica
wznosiła się dość stromo w górę, co uniemożliwiło wykorzystanie mechanizacji (parowozy). Do wyciągania pustych wózków 
korzystano tylko z siły pociągowej zwierząt (woły i konie). Pełne wózki, załadowane surowcem drzewnym, obsługa wagoników 
spuszczała w dół do głównej trasy – siłą napędzającą wózki była ich własna grawitacja, zjeżdżały w dół przy ciągłym hamowaniu i 
posypywaniu szyn piaskiem. W maju 1928 roku wynosiła długość toru kolejowego 25 845,9 m. 
     W latach jako nieopłacalną, gdyż wybudowano drogę z Kokošoviec do Zlatej Bane i drewno zaczęto 1954 – 1955 kolej zlikwidowano 
wozić samochodami ciężarowymi.

Budowa kolei leśnej w latach 1917 - 1926Wykorzystywanie koni jako siły pociągowej Awaria 31 lipca 1930r. tor kolejowy

- Transport drewna w przeszłości
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CESARZOWA ELŻBIETA BAWARSKA – SISI - Źródełko Sisi 
   małżonka Franciszka Józefa I Habsburskiego, zwana Sisi, urodziła się w monachijskim Cesarzowa Austrii Elżbieta Bawarska,
pałacu rodu Wittelsbachów w roku roku 1837, jako najmłodsza córka księcia Józefa Maksymiliana Bawarskiego. Była jedną z 
najwybitniejszych kobiet, które nosiły austriacką koronę cesarską. Sisi miała w życiu prawie wszystko. Pozycję, urodę, bogactwo, 
miłość, męża i dzieci, lecz nigdy nie była zadowolona. Całe życie błądziła, podróżowała, prawdopodobnie próbowała odnaleźć samą 
siebie. 
   Kroniki historyczne odnotowały podróż cesarzowej Austrii, Elżbiety z jej pompatycznym orszakiem  w do Szaryskiego komitatu
roku 1895, podczas której odwiedziła uzdrowisko . Na jej cześć nazwano , przed którym Bardejovské kúpele Dom Leczniczy Elżbieta
w roku 1903 umieszczono także jej posąg. Podczas wizyty na Szaryszu Elżbietę urzekła bogata historia Gór Slańskich, dowiedziała 
się o wydobywaniu opali i soli, o źródłach wody mineralnej w okolicach. Na polance przy górnym źródle wody mineralnej , Kyselka
tuż nad potokiem przygotowano dla cesarzowej i jej świty obiad (podawano pieczeń wołową). 
Trzy lata później (10 września 1898 r.) miała miejsce  Wydarzyła się w Szwajcarii w Genewie, gdzie cesarzową Elżbietę tragedia.
zamordował włoski anarchista Luigi Lucheni. Po tym tragicznym wydarzeniu umieszczono w tym miejscu kamienną mogiłę z 
tablicą pamiątkową a źródełko nazwano na cześć cesarzowej  źródełkiem Sisi.
    Przedsobą na mogile widzicie tablicę pamiątkową z napisem: Királne erszebéth émlek líget, 1898, - w przekładzie: Gaj pamięci 
cesarzowej Elżbiety, 1898.

portret portret Widok na hotel i źródło Elżbiety w uzdrowisku 
Bardejovské kúpele, 1920 r. 

pomnik Bardejovské kúpele
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ZNACZENIE LASU - Las nas ubierał, żywił, grzał...
     Początkowo las nam dawał płody runa leśnego i udzielał schronienia w koronach drzew. Później, pewnie za sprawą 
piorunu, ludzie odkryli, że las potrafi płonąć i grzać. W miarę upływu czasu nauczyli się gospodarzyć drewnem i obrabiać 
je. Przychodziły i mijały różne epoki, podczas gdy epoka drewna ciągle trwa. Każde drzewo to żywy organizm. Poprzez 
fotosyntezę, ten cud przemiany, nam drzewa w ogóle stwarzają warunki, byśmy my mogli żyć. 

Oto ja, Las:
Dostarczam ci tlenu

Zatrzymuję dla ciebie wodę

Zwiększam wlgotność powietrza

Chronię glebę przed erozją wodną i radioaktywnością w powietrzu

Wydzielam naturalne substancje przeciwbakteryjne

Chronię przed szkodliwym wpływem dziury ozonowej 

Jestem miejscem bytowania zwierzyny leśnej

 Dostarczam drewna

 Dostarczam płodów leśnych

Jestem źródłem odnowy twoich sił síl.

 Jestem symbolem życia

„Pamiętaj, że u mnie znajdujesz przyjemny chłodek w letnie upalne dni 
a w zimie rozgrzewam twój piec, abyś mógł w cieple czytać książkę

napisaną na papierze pochodzącym z moich drzew.
Istnieję w dotyku każdego rogu twojego stołu,

też i w drzwiach twojego domu. Jestem obsadką pióra, którym piszesz, 
trzonkiem siekiery, kosy czy motyki. 

Znajdziesz mnie w łódce, którą płyniesz.
Karmię i chronię zwierzynę leśną. 

Gospodaruję wodą i poję podszycie, aby latem nie wyschło.
Jestem rozkoszą dla twoich oczu i przynoszę spokój twemu umysłu. 

Pomogę ci w pokrzepieniu, jak i w powrocie do zdrowia. 
Wysłuchaj jednak mojej prośby: 

Las mówi:

Bądź moim obrońcą!
Nie niszcz mnie niepotrzebnie! “

Bądź moim obrońcą!
Nie niszcz mnie niepotrzebnie! “ 

Las mówi:
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ROŚLINY LEŚNE – Rośliny Slanských vrchov

     Większość najważniejszych części każdego kwiatu 
jest w jego środku, gdzie znajdują się  męskie i żeńskie
narządy rozrodcze. Męskie narządy  tworzą pręciki
pyłek, który zawiera samcze komórki płciowe. Narząd 
żeński,  ma „platformę do lądowania“znamię, na słupek
którym osiada pyłek oraz spichlerzyk , w której zalążnię
są jajeczka – zaczątki nasion. Pyłek zostaje 
przenoszony przez owady, wiatr i wodę, tak następuje 
wzajemne zapylanie roślin, a tym samym wymiana 
genów przeżycia. dająca roślinom większą szansę do 

Wnętrze kwiatu i jego funkcja

płatek

pręcik

szypułka

dział kielicha

zalążnia

słupek słupek

znamię

Rośliny pod ochroną ustawową

Podbiał pospolity 
(Tussilago farfara)

Widłak goździsty 
(Lycopodium clavatum)

Zawilec gajowy 
(Anemone nemorosa)

Ziarnopłon wiosenny
(Ficaria verna)

Miodunka lekarska 
(Pulmonária officinalis)

Szafran karpacki
(Crocus heuffelianus)
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  Świat roślin jest niezmiernie bogaty. Powstawał na naszej planecie przez miliony lat, przeszedł 
przez rozmaite stadia rozwoju i wciąż się dalej rozwija. Otacza człowieka już od niepamięci i 
tworzy część jego środowiska naturalnego.

- Roślinność Slanských vrchovROŚLINY LEŚNE  

Żywiec cebulkowy 
(Dentaria bulbifera) (Dentaria glandulosa)

Żywiec gruczołowaty Pierwiosnek lekarski
(Primula veris)

Konwalijka dwulistna
(Maianthemum bifolium)

Kopytnik pospolity
(Asarum europaeum) (Polygonatum multiflorum)

Kokoryczka wielkokwiatowa Gwiazdnica wielkokwiatowa 
(Stellaria holostea)

Czworolist pospolity
(Paris  quadrifolia)

Lilia złotogłów
(Lilium martagon)

Sasanka wielkokwiatowa 
(Pulsatilla grandis)
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ZWIERZĘTA LEŚNE I ICH MŁODE  
    W przyrodzie rządzą surowe reguły. Przeżyją tylko ci najsilniejsi. Lecz nawet w tych najsurowszych warunkach jest 
miejsce na miłość i czułość, z którą rodzice wychowują swoje potomstwo. Wraz z nadejściem cieplejszych wiosennych 
dni, po przetrwaniu trudnego i czasami zagrażającemu życiu, okresu zimowego, zaczyna się okres, gdy budzi się nowe 
życie. Gdy na wiosnę budzi się przyroda i życiodajna siła w świecie roślin zmusza wszytko do pączkowania, wzrostu i 
kwitnienia, to dobrostan roślinności staje się bodźcem do nowego życia w rzeszy zwierząt. 

Zwierzyna płowa - sarna Zwierzyna płowa- jeleniowate Zwierzyna czarna - dzik

Wilk Dzikie koty -ryś Lis

– Najpiękniejsza miłość – miłość macierzyńska
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ZWIERZĘTA LEŚNE I ICH MŁODE – Rodziny ptasie i zwierzęce 
  Bycie członkiem licznej rodziny w świecie zwierząt przynosi wiele korzyści. Pod przywództwem najbardziej 
doświadczonego osobnika  rodzinne stada zwierzęce współpracują nie tylko przy wychowaniu młodych, ale (rodzica)
także przy zapewnieniu im bezpieczeństwa.

Dzikie koty

Zwierzęta zającowate

Ptaki kurowate - bażant

Kuropatwy

Zwierzęta kunowate

Zwierzęta wiewiórkowate
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GRZYBY 
    Grzyby to jedne z najstarszych organizmów na powierzchni ziemi. Ich wielorakie formy 
występujące w przyrodzie od dawna przyciągały uwagę człowieka. Początkowo ich pojawienie 
się kojarzono z istnieniem mistycznych stworzeń, później człowiek zaczął je stosować w 
lecznictwie ludowym i jako możliwe źródło pożywienia. Poznawał je od dawnych czasów i dalej 
je będzie rozróżniał jako grzyby jadalne i niejadalne ...

GRZYBY JADALNE GRZYBY TRUJĄCE

Żagiew wielogłowa 
Polyporus umbellatus

Koźlarz czerwony 
Leccinum aurantiacum

Koźlarz czarny 
Leccinum melaneum

Czubajka kania
Macrolepiota procera

Borowik usiatkowany 
Boletus reticulatus

Pieprznik jadalny 
Cantharellus cibarius

Borowik szlachetny
Boletus edulis

Muchomor czerwony 
Amanita muscaria

Muchomor sromotnikowy 
Amanita phalloides

Borowik szatański
Boletus satanas

Muchomor plamisty 
Amanita pantherina

Rada leśników: Nie zbieraj i nie konsumuj grzybów, których nie znasz!
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GRZYBY – Grzyby to rośliny albo zwierzęta ?
     Chiciaż grzyby, często niesprecyzowanie, zalicza się do roślin, to obecnie odkryto, że grzyby genetycznie są bardziej 
zbliżone do zwierząt. Nie mają korzeni ani liści oraz nie potrafią wykorzystywać światła słonecznego do tego, aby przeżyć. 
Składniki odżywcze pozyskują z rozkładających się substancji organicznych albo z żywych roślin a nawet zwierząt. Przy 
rozmnażaniu wyrasta na grzybni owocnik, organ, w którym powstają zarodniki płciowe. Właściwe ciało grzyba to jednak 
nie owocnik, lecz grzybnia (mycelium), w większości ukryte w ziemi, drewnie czy innym substracie. I tak zbieranie 
owocników grzybów to czynność podobna do zrywania jabłek z jabłoni. 

GRZYBY JADALNE
GRZYBY 

NIEJADALNE

Boczniak łyżkowaty 
Pleurotus pulmonarius

Maślak dęty forma żółta 
Suillus grevillei

Boczniak białożółty 
Pleurotus dryinus

Gołąbek wymiotny 
Russula emetica

Boczniak ostrygowaty 
Pleurotus ostreatus

Gąska zielona 
Russula virescens

Twardziak szczecinasty 
Leutinus strigosus

Opieńka żółtawa 
Armillaria gallica

Maślak zwyczajny 
Suillus luteus

Opienka ciemna 
Armillaria ostoyae

Smardz stożkowaty 
Morchella conica

Mleczaj rydz 
Lactarius deliciosus

Rada leśników: Nie zbieraj i nie konsumuj grzybów, których nie znasz!
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    Rośliny drzewiate, zwłaszcza drzewa, przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka dzięki swoim częściom nadziemnym 
(pień, korona i konary). Części te są takie majestatyczne albo ornamentalne, że przed ich architekturą człowiek musi 
pochylić czoła. Liczni poeci opiewają drzewa jako symbol trwałości, wierności, wytrzymałości i siły. Zapoznajmy się z 
ważnymi roślinami drzewiastymi.

Dąb szypułkowy – letni (Quercus robur) 1

2

Są dwa europejskie gatunki dębów zrzucającymi liście na zimę, występujące w 
strefie umiarkowanej. Dąb szypułkowy to raczej drzewo nizin, natomiast dąb 
bezszypułkowy porasta tereny podgśrskie i wyżynne. Są to drzewa mające 
znaczenie nie tylko w kształtowaniu krajobrazu, ale ich drewno ma wręcz 
przysłowiowe własności i znajduje wszechstronne zastosowanie. Pozyskuje się 
z nich także cenny surowiec farmaceutyczny – korę (cortex quercus), która 
zawiera aż 20% garbników, skrobię i barwniki czerwone.  Znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w dermatologii i garbiarstwie. Bardzo cennym 
drzewem jest ekotyp tego odszaru (Kokošovský dub- Dąb kokoszowski), 
odróżniający się znacznie swoimi własnościami fizycznymi, dzięki którym w 
przeszłości mu przysądzono rolę materiału budowlanego przeważnie do 
budowy statków w przemyśle stoczniowym. Dęby to postawne drzewa 
długoletnie, dorastające do wysokości 30 – 40 m. Należą do drzew o 
niezmiernym znaczeniu w kształtowaniu krajobrazu i w gospodarce drzewnej. 

Różnica między tymi gatunkami tkwi w długości szypułek, 
do których przytwierdzone są żołędzie oraz w kształcie liści.

Dąb bezszypułkowy- zimowy (Quercus petraea)

Buk pospolity (Fagus sylvatica) 3

Buk to ważne drzewo europejskie. Dominujące pośród europejskich 
gatunków klimaksowych na niżej położonych obszarach. W wielu krajach 
zychowały się do dziś resztki prawie nie dotkniętych przez człowieka 
drzewostanów – puszczy, w których dominującym drzewem jest właśnie 
buk. Szczególnie cenne są rozległe buczyny karpackie. W paśmie 
umiarkowanym półkuli północnej rośnie około dziesięciu gatunków. 
Znamy około dwudziestu gatunków wymarłych, rosnących przeważnie w 
trzeciorzędzie. Buki to drzewa z równymi pniami, o cennym gospodarczo 
drewnie i rozłożystej koronie.  Dorastają do wysokości 30 do 40 m.

4Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Należy do gatunków podstawowych w 
lasach europejskich. Liście zawierają 
cukry, olejki eteryczne, glikozyd 
flawonowy. Liście w zalewie są 
stosowane jako środek moczopędny i 
przeczyszczający, także jako element 
terapii w chorobach nerek i przy 
reumatyzmie.  Korę stosowano 
przeciw gorączce jako zamiennik 
chin iny.  Drewno odznacza s ię 
prężnością i giętkością. Produkowano 
z niego powozy, karoserie pierwszych 
samochodów a także pierwsze narty. 
Jesion jest drzewem ważnym pod 
względem gospodarczym.

5Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

   Klony to drzewa bardzo dekoracyjne, jak też mające duże znaczenie 
gospodarcze. Z drewna klonów produkuje się okleinę meblową oraz instrumenty 
muzyczne. Zastosowanie tego drewna do produkcji specjalnej przyczyniło się do 
rozprzestrzenienia klonów poza ich własnym kontynentem, najpierw w Anglii, 
potem w Ameryce Północnej. Mają zdolność przystosowania się ekologicznie 
poza naturalnym terenem pochodzenia.

Różnice między tymi dwoma gatunkami – różne liście i owoce.

Klon zwyczajny (Acer platanoides) 6

2

DRZEWA LEŚNE  – Drzewa naszych lasów o znaczeniu godpodarczym 
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DRZEWA LEŚNE  – Las i drzewa w nim
    Pojęcie las pojawia się w zasobie słów wększości z nas już od wczesnego dzieciństwa. Las jednym z nabardziej złożonych 
organizmów przyrody, ma swoje prawa i historię, dużo starsyą niż ta nasya. Sięga aż do drugorzędu, gdy na naszej planecie 
jeszcze nie było człowieka. Od wtedy aż po czasy dzisiejsze las przeżył różne kataklizmy, musiał przystosować do różnych 
zmian klimatu i wpływów, jakie ma na niego czynność człowieka. Wystarczy tylko spojrzeć, ile procent powierzchni ziemi 
zajmują dziś lasy a już wiemy, ile musiały wycierpieć. Zalesienie naszej krainy jest wynikiem gospodarowania naszych 
przodków, którzy we właściwym czasie uświadomili sobie, gdzie jest dopuszczalna granica zwyciężania nad lasem.

Sosna pospolita (Pinus sylvestris)

    Spośród drzew iglastych sosna zajmuje bezkonkurencyjną 
pozycję, jeśli chodzi o wielkość powierzchni, którą zajmuje 
oraz podatność na zmienność gatunkową. Ten duży zakres 
rozprzestrzenienia oferuje przeróżne warunki ekologiczne, 
do których się sosna znakomicie przystosowała i utworzyła 
kilka ras ekologicznych i geograficznych. Sosna ma 
doskonałe drewno żywiczne o wyraźnym rysunku słojów 
rocznych i dobrze rozróżnionej twardzieli i biel. Drzewa mają 
wysokość od 25 do 45 m. Mają duże znaczenie gospodarcze. 

7

Jodła biała (Abies alba)

Spośród jodeł europejskich jodła biała porasta 
najrozleglejszą powierzchnię. Jest rozprzestrzeniona 
naturalnie prawie we wszytkich europejskich lasach 
górskich. Drzewo pierwotnie było długowieczne (rosło od 
400 do 500 lat). Osiąga wysokość od 30 do 60 m, ma równy 
pień i wąską koronę w kształcie ostrosłupa. W starszym 
wieku tępo zakończoną (tzw. bocianie gniazdo). Ma duże 
znaczenie gospodarcze.

108

Sosna pospolita (Pinus sylvestris) Modrzew europejski  (Larix decidua)

Świerk pospolity  (Picea abies)

9
    Modrzew europejski to niezwykle cenne drzewo, nie tylko 
jako źródło drewna dobrej jakości o typowym czerwonym 
zabarwieniu, ale też jako źródło tzw. terpentyny weneckej 
(balsamu modrzewiowego) i jako drzewo, które ma wpływ na 
kształtowanie krajobrazu. Uprawia się od stuleci, także poza 
obszarem swojego występowania naturalnego. Modrzew jest 
drzewem iglastym zrzucającym igły. Drzewo ma szeroką 
koronę o kształcie nieregularnej kądzieli, rośnie do wysokości 
aż 50 m.

   Świerk pospolity jest europejskim drzewem o największym 
znaczeniu gospodarczym ze względu na wartość komercyjną 
jego drewna. Odznacza się dużą zmiennością morfologiczną, 
tak jak każde drzewo rozpowszechnione na dużych obszarach. 
Jego domem jest Europa północna i środkowa, na obszarach 
górskich tworzy rozległe drzewostany. Na północy dosięga 
prawie po północną granicę lasu, w Alpach rośnie na 
wysokościach do 2000 m n.p.m. tworząc górną granicę lasu. 
Dorodne drzewa o wąskiej koronie w kształcie ostrosłupa 
dorastają do wysokości 50 m.

Czereśnia ptasia (Cerasus avium)

Lipa drobnolistna  (Tilia cordata) 

Lipa szerokolistna (Tilia platophyllos) 

   Czereśnia ptasia jest pięknym drzewem. Jak przy każdym drzewie 
płodorodnym, przez stulecia towarzyszącemu ludziom, nie można z 
całą pewnością określić miejsca, skąd pochodzi. Bo przecież 
znaleziska archeologiczne potwierdzają jej obecność w Europie już 
w młodszej epoce kamienia. O jej rozprzestrzenie do wszystkich 
zakątków świata o wiele dłużej niż człowiek starają się ptaki. 
Czereśnia ptasia to cenne drzewo o dużym znaczeniu 
gospodarczym.

Lipy to drzewa, które w Europie mają duże 
znaczenie. Najstarsze znane odciski lipy 
pochodzą z epoki pliocenu, dokładniej z 
jego podstopnia zwanego zankl, a więc z 
okresu oddalonego w czasie około 
dwadzieścia milionów lat. Może właśnie 
dzięki swojej starożytności majestatyczne i 
pachnące l ipy zostały symbolem 
narodowym Słowaków i ludzie je darzyli i 
darzą nadal szacunkiem. Zastosowanie: w 
farmacji, pszczelarstwie, rzeźbiarstwie, 
duże znaczenie gospodarcze.
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drobnolistna         szerokolistna   
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     Ptaki należą niewątpliwie do najbardziej ulubionych zwierząt w przyrodzie. Interesujemy się nimi podczas każdego 
spaceru w lesie, pobytu w przyrodzie, lubimy je obserwować. Niezapomniane wspomnienia napewno pozostawi w 
każdym z was spotkanie z którymś z drapieżników naszych lasów i gór, wrażenie robi jego wyniosły lot i majestatyczny 
wygląd. Poznajemy drapieżników Slanských vrchov i okolicy. Omawiane ptaki drapieżne należą do gatunków 
zagrożonych. 

PTAKI DRAPIEŻNE  

Sokół leśny kobuz  (Falco subbuteo)

Trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus)

   Ten gatunek sokoła jest wędrowny. Żywi się wyłącznie latającymi owadami 
i drobnymi ptakami. Z ptaków łowi jaskółki, oknówki, skowronki, makolągwy, 
wróble, drozdy i inne.  Z licznych gatunków owadów jego pokarm stanowią: 
szczypawki, wąsacze, pasikoniki, ważki, koniki polne i inne. Swoją zdobycz 
latającą łowi w bardzo szybkim locie, także zdobycz siedzącą chwyta w locie. 

    Jest ptakiem ściśle wędrownym, zimuje aż w tropikalnej Afryce. Jego 
najważniejszym pokarmem są osy, trzmiele i ich larwy. Łowi także inne 
gatunki błonkoskrzydłych i pozostałych owadów. Znalezione gniazda os i 
trzmieli wygrzebuje nogami. W następstwie tego pozostaje nie tylko 
zniszczone gniazdo, ale i dołek o głębokości 40 cm i szerokości 25 cm. 
Przelatujące owady zręcznie chwyta dziobem a także nogami.

Pustułka (Falco tinnunculus)

Jastrząb zwyczajny  (Accpiter gentilis)

(z czego 70% to norniki).
Łowi taże szczury wodne 
(karczowniki ) ,  młode 
zające, mniejsze ptaki, 
jak skowronki, pisklęta 
bażantów oraz większe 
owady. Na obszarze, 
gdzie się rozprzestrzenił, 
jest ptakiem wędrownym, 
jednak część populacji 
zimuje. 

   Zamieszkuje cały kraj, od nizin aż po góry (Tatry Wysokie), potrafi 
gniazdować aż do wysokości 2300 m n.p.m. Jego pokarmem są przede 
wszystkim drobne ssaki, co stanowi 90% objętości spożytego pokarmu 

  Jest naszym najbardziej produktywnym łowcą. Wybiera sobie ofiarę 
podczas lotu niewysoko nad polem. Atakuje zdobycz lecącą i biegnącą, 
dopada ją i strąca nogami. Najczęściej poluje na gołębie, bażanty, 
kuropatwy, ptaki krukowate, króliki, zające i drobne gryzonie. Zamieszkuje 
cały obszar Słowacji i jest ptakiem pozostającym u nas na zimę.

Myszołów włochaty
(Buteo lagopus)

Myszołów zwyczajny  (Buteo buteo)

Orlik krzykliwy  (Aquila pomarina)

U nas należy do najbardziej rozpowszechnionych gatunków na całym obszarze. 
Najczęstszym składnikiem jego pożywienia są norniki (70%), resztę tworzą pozostałe 
gatunki gryzoni, owadożernych (jeże, krety), łasicowatych i gryzoni. Na obszarze swojego 
rozprzestrzenienia jest gatunkiem stałym, migrującym, ale także odlatującym na zimę. Jego 
spokrewniony z bardzo podobnym gatunkiem myszołowem włochatym. To gatunek 
arktyczny, gniazduje w tundrze i lasotundrze, jest ptakiem wędrownym, jako zimowisko 
obiera sobie także obszar Słowacji.

   Gatunek ptaka wędrownego, zimuje w Afryce. Nasz kraj stanowi obrzeże tego obszaru, 
na którym jest rozprzestrzeniony orlik krzykliwy i gdzie na stałe gniazduje. Elementem jego 
pożywienia są w większości drobne ssaki, norniki, myszy, szczury, chomiki, młode zające, 
z ptaków: przepiórki, kuropatwy, drozdy i inne. 

– Drapieżniki naszych lasów 
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  Dzioby ptaków wodnych, na przykład: , odznaczają gęsi i kaczek

się dużą rozmaitością. Ich dzioby są zaopatrzone w blaszkowate 

wyrostki, którymi odcedzają z wody glony i drobne skorupiaki. 

Długie i cienkie dzioby ptaków brodzących, jakimi są na przykład 

bekasy, służą do przegarniania błota i wilgotnego piasku oraz do 

wyciągania zdobyczy z ich powierzchni.  są uposażone w Czaple

długie szablowate dzioby do nakłuwania szybkiej zdobyczy, ryb i 

żab. 

PTAKI  – Zróżnicowanie dziobów i ich funkcje
     W świecie zwierząt gromada ptaków odznacza się niezwykłą rozmaitością. Ich rozmaitość tkwi między innymi w kształcie i funkcji 
dzioba. Istnieje prawie tyle typów dziobów, ile jest ptasich gatunków. Każdy typ dzioba jest przystosowany do pozyskiwania 
określonego rodzaju pokarmu w określonym środowisku. 

 Krótkie dzioby z szerokim otworem ustnym są 
charakterystyczne dla ptaków takich jak  jaskółki i jerzyki
żywiące się owadami. Pełzacze dysponują specjalnymi 
zaostrzonymi dziobami, którymi wyszukują owady w 
szczelinach kory.          

jerzyk pełzacz jaskółka  Grubodzioby żywią się wyłuskiwanymi nasionami, dlatego 
mają krótki i masywny dziób. potrzebują swoje Dzięcioły 
mocne dłutowate dzioby do wydobywania larw z pni drzew. 
Ptaki drapieżne, na przykład , mają ostre dzioby orły
zakończone hakowato, służące do uśmiercania zdobyczy i 
rozrywania jej ciała.

dzięcioł orzełgrubodziób

kaczka gęś
bekas

czapla
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Leśna ścieżka dydaktyczna Tajch
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Podstawowe Informacje o ścieżce dydaktycznej

Kraj: Preszowski  Powiat:  Vranov nad Topľou  Pasmo górskie: Góry Slańskie 
Obszary chronione: pomnik przyrody Zárez Stravného Potoka
Dostęp: autobus (i pociąg) z miejscowości Pavlovce i pieszo około 1,5 (4) km po żółtym oznaczeniu turystycznym 
na południowy zachód w kierunku Bramy Wejściowej ścieżki dydaktycznej. 
Punkt wyjścia: Pavlovce, w dolinie Stravnégo Potoku przy źródle Tajch, 
                          współrzędne GPS: N 49° 0'59.96" E 21°25'25.00"
Trasa: trasa 1 – okrąg dziecięcy: Tajch – Predná vaľa – Tajch
 trasa 2 – wielki okrąg: Tajch – Predná vaľa – wieża widokowa Krkavčia Skala – Pusté pole – Tajch
Długość:  trasa 1 – 2,4 km, przewyższenie 80 m
       trasa 2 – 5,4 km, przewyższenie 230 m
Czas przejścia:  1 lub 2 godz.
Liczba przystanków: 7 lub 16 
Zakres tematyczny ścieżki: leśnictwo i nauki przyrodnicze
Typ ścieżki:  samoobsługowa, okrężna, dwukierunkowa, dla pieszych, całoroczna 
Stopień trudności: łatwa lub średnio trudna
Połączenie ze szlakiem turystycznym: częściowe powiązanie z żółtym oznaczeniem turystycznym 
Rok otwarcia, gwarant: 2008, Lesy SR, š. p. OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Uwaga: Wzdłuż szlaku znajdują się trzy miejsca odpoczynku z altankami, trzy studnie, zsyp i płoza do transportu 
drewna, piec do wypalania węgla drzewnego, małe muzeum leśnictwa, wystawa skał i minerałów oraz wiele innych 
eksponatów. Teren szlaku uzupełniają drewniane rzeźby różnych postaci (leśniczy ze średnicą w rękach, 
cesarzowa Maria Teresa, zwierzęta wyrzeźbione z drewna).
Dane o ścieżce dydaktyczne zostały przejęte ze strony web www.naucnechodniky.eu

Wykorzystanie przez szkoły 
Ścieżka dydaktyczna jest przydatna do edukacji w terenie (1 trasa)



WYKAZ TABLIC INFORMACYJNYCH 

1. Część leśna ścieżka dydaktyczna dla dzieci 
- Źródło mineralne
- Fauna i flora
- Chroniony obiekt przyrodniczy " Zárez Stravného potoka ".
- Sady nasienne (sosna, modrzew, klon, jesion, wiąz górski)
- Dawna szkółka leśna i śniegołap
- Obiekt PRO SILVA i baza genowa Kráľovčík 
- Szkoła bez sal lekcyjnych z miejscem do odpoczynku
- Tablice informacyjne: nauka o grzybach, roślinach, drzewach, 
   ptakach i zwierzynie łownej
- Zabytki techniki leśnej i gospodarka leśna

2. Część leśna ścieżka dydaktyczna 
- Wszystko z pierwszej części + strumień górski, źródło
- Fauna i flora
- Identyfikacja obszarów chronionych i atrakcji przyrodniczych
- Wypalanie węgla drzewnego, młyny, piece retortowe
- Historia okopów wojennych
- Miejsca odpoczynku i widoki na Krucze Wzgórze
- I wiele więcej  
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CIEKAWOSTKI NA TRASIE I W OKOLICY 

Pavlovce. Wieś podgórska u północnego podnóża Gór Slańskich, na wschód od Preszowa. Została 
założona na prawie kupna w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w 1359 r. w 
sporze o granicę dóbr Kapušany i Solivar. Mieszkańcy byli chłopami, tkali konopne sukno, hodowali bydło i 
wypalali wapno. Na zachodnich obrzeżach wsi znajduje się Ranczo Breziny. Na terenie ośrodka znajduje się 
dom gospodarza z miejscami noclegowymi dla 20 osób, w którym organizowane są również szkoły w 
plenerze. Na terenie ośrodka znajduje się szkoła jazdy konnej, która prowadzi naukę jazdy konnej, 
hipoterapię i przejażdżki bryczką. We wsi znajduje się również bacówka, znana w okolicy z wysokiej jakości 
produktów z mleka owczego (sery świeże i wędzone, oscypki, parenice, korbaczyki, żętyca, bryndza).

Pomnik przyrody Zárez Stravného Potoku. Obszar chroniony w północnej części Gór Slańskich, na 
południowy zachód od miejscowości Pavlovce, ogłoszony w 1994 r. za pomnik przyrody w celu ochrony 
erozyjnego wcięcia potoku Zárez Stravného Potoku z atrakcyjnymi turystycznie formami mikroreliefu 
(bystrzyny, kaskady) u wylotu paleogenu środkowokarpackiego i jego miejsca styczności z wulkanami. Na 
krótkim odcinku strumień spływa kaskadami przez wąwóz ze ścianami skalnymi o wysokości do 15 metrów. 
Obszar ten jest częścią obszaru chronionego ptaków Slanské vrchy (część obszarów  Natura 2000).
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Muzeum Leśnictwa Pavlovce. Małe muzeum przy ścieżce dydaktycznej Tajch, na południowy zachód od 
wsi, na terenie dawnej szkółki leśnej Diely, dokumentujące pracę leśników. Znajduje się w nim gabinet 
leśniczego z dawnej epoki oraz narzędzia leśne z dawnych lat, np. piła łańcuchowa z lat 50. ubiegłego wieku 
(waży ok. 50 kg i musiała być trzymana przez dwóch mężczyzn), tachimetry, numeratory, średnie i 
wysokościomierze. Poświęcone jest również łowiectwu i kynologii, miejscowej florze - znajduje się tu zielnik, 
a także zbiory nasion, liści, pąków i okazów drzew leśnych. Specjalną częścią Ścieżki Dydaktycznej Tajch 
jest również wydzielona strefa edukacyjna z tablicami informacyjnymi oraz unikalne sady nasienne z różnymi 
gatunkami drzew, mające na celu zachowanie ich puli genowej. Początki ich sadzenia sięgają lat 70. 
ubiegłego wieku. W 2006 r. dołączył do nich sad nasienny wiązu górskiego, który w kilku krajach europejskich 
jest zagrożony zarówno przez zanieczyszczenie środowiska, jak i przez gradobicie. Po wizycie na Słowacji 
książę Karol z Anglii poprosił o sadzonki wiązów i 50 sadzonek z Szymonki w Górach Slańskich, które później 
posadzono w parku zamkowym rezydencji królewskiej Highgrove w zachodniej Anglii.
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WEJŚCIE NA ŚCIEŻKĘ

WYJAŚNIENIA:

studzienka

wielki okrąg

dziecięcy okrąg

droga leśna

tablica informacyjna

       „Abyśmy nie śnili o pięknych miejscach w obcych krajach, mamy je prawie w każdej okolicy. 
Musimy tylko otworzyć oczy i znaleźć się wśród ludzi, a dowiemy się o nowych miejscach... 
Nie gardźmy naszym krajem, abyśmy nie gardzili sobą“.                                                                            .Andrej Kmeť
                                                                                                                                                         

Nazwa: Tajchy – lokalna nazwa miejsca, tajch – sztuczna retencja wody, grobla
Zakres tematyczny: leśnictwo i nauki przyrodnicze 

 dwuokrężny, samoobsługowy, sezonowy - letni, tekstowy, graficzny, z eksponatami Typ:

Przewyższenie:  okrąg dziecięcy                85 m
                            wielki okrąg                     180 m
                            do miejsca widokowego 205 m

Długość trasy:  mały okrąg = dziecięcy   2 430 m
                           wielki okrąg                      5 410 m

Stopień trudności:  łatwy
 na szlaku znajduje się kilka fontann, altan, kominków i ławekStrefy odpoczynku:

 Slánske vrchyObszar geomorfologiczny: 
 Prešov, Vranov n/TPowiat: 

Pavlovce, OkružnáObszary katastralne: 

 

Drodzy odwiedzający!
Zapraszamy.  Wejdźcie przez symboliczną bramę i dajcie się poprowadzić swoim oczom, 
a zobaczycie wiele w pięknej scenerii lasu.  Zachowajcie spokój, las zwróci się do Was 

mową swojego życia.  Życzymy miłych wrażeń!
                                                                                                                         Wasi leśnicy

Myślistwo
- zwierzyna łowna
- opieka nad zwierzętami

Szkoła na świeżym powietrzu, szkoła bez klas
- pedagogika leśna - uczenie się przez doświadczenia

Poznanie przyrody
- rośliny i zwierzęta
- geologia

Ciekawe miejsca na trasie i tematy stacji
· Historia leśnictwa
- zrywka grawitacyjna drewna - platformy, płozy
- wypalanie węgla drzewnego - milier, piec retortowy
- wydarzenia historyczne: 1769 - Terezjański Kodeks Leśny

Współczesne leśnictwo
- znaczenie i funkcje lasów 
- gospodarka leśna przyjazna naturze
- produkcja nasion leśnych
- szkółka leśna 

Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i pozostałych zwiedzających! 

Charakterystyka ogólna ścieżki

altana

WEJŚCIE
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Zrywka grawitacyjna drewna
- Opuszczanie drewna, ślizgi i płozy
   W przeszłości opuszczanie grawitacyjne (podchodzenie) drewna było bardzo przydatne na niedostępnych zboczach górskich 
i w dolinach. Podstawową siłą była sama grawitacja lub przy użyciu innych metod pomocniczych.

Ześlizg kombinowany dla 
drewna długiego i prostego

Ześlizg do drewna prostego

Opuszczanie kłód na ześlizg Ześlizgi korytkowe Ręczne opuszczanie drewna

 
Opuszczanie drewna  Ręczne spuszczanie surowych kłód lub ściętych drzew było niegdyś powszechne na terenach górskich. Dzisiaj opuszczanie drewna stosuje 

się w rzadkich przypadkach, w których jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Jest to niewielka ilość drewna, pochodząca głównie z 
rozproszonego pozyskania na krótkich stokach w optymalnych warunkach zimowych, przy zamarzniętej ziemi i pokrywie śnieżnej wynoszącej 
około 30 cm. W innych okresach spuszczanie  jest wykluczone ze względu na możliwe  uszkodzenie gleby, roślinności i innych drzew.     
Ślizgi i płozy

 
  Na płozach drewno porusza się głównie dzięki sile człowieka, zwierzęcia lub silnika, a tylko częściowo dzięki sile grawitacji. Na ślizgawce 
drewno porusza się wyłącznie pod wpływem siły grawitacji; stosowano ślizgi suche i wodne. Na górzystych terenach Słowacji były one jednym z 
głównych sposobów przybliżania drewna. 
Płozy i ślizgi powstały w wyniku przesuwania się drewna, w wyniku swobodnego opuszczania przez teren. Od konstrukcji ziemnych zaczęto 
przechodzić do bardziej stabilnych konstrukcji korytkowych. Z czasem stabilne konstrukcje zostały zastąpione drewnianymi, lżejszymi 
konstrukcjami z blachy lub tworzywa sztucznego. 
Wraz z pojawieniem się mechanizacji, udoskonaleniem konstrukcji kolejek linowych i innego sprzętu, ślizgi i płozy prawie zniknęły z prac 
leśnych. We współczesnym leśnictwie są one bardzo rzadko stosowane.           
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– Czyszczenie 
    Młodnikiem staje się porost leśny, który osiągnął 

określony wiek (zbliża się do 10 lat), wysokość 1,5 m, 

pierśnicę (średnicę drzewa na wysokości naszej 

klatki piersiowej, tzn. 130 cm) przeciętnie do 5 cm. 

Jeśli porost leśny osiągnął te wartości, gospodarz 

lasu przystępuje do zabiegów pielęgnacyjnych, które 

nazywamy  Aktualny rzeczywisty stan czyszczeniem.

porostu umożliwia leśnikowi użycie w jego 

pielęgnacji różnych metod.  Przy usuwaniu z porostu 

drzew mniej wartościowych gospodarczo stosuje się 

metodę  Jeśli jest cięcia pielęgnacyjnego pielenia.

zamiarem przerzedzenie porostu, znajdują 

zastosowanie metody:  przy przecinka i trzebież,

czym są usuwane rośliny chore, nieforemne, 

rozpieracze, rośliny przerośnięte i niestabilne. 

Pozostałe drzewa otrzymają w ten sposób więcej 

przestrzeni, więcej światła i dlatego powiększają 

średnicę pnia i stają się stabilniejszymi. 

PIELĘGNACJA MŁODNIKÓW 

- regulacja zestawu gatunkowego, drzewa o małym znaczeniu gospodarczym - (grab, wierzba, rokita, leszczyna)  

- jednostki uszkodzone, chore  - (selekcja w zależności od stanu zdrowotnego)   

- rozpieracze, przerośnięte - (rozwidlone, rozłożyste, nieforemne)

- w grupie drzew o takiej samej jakości przerzedzenie, rozluźnienie  - (selekcja jakościowa)

Legenda barwna:

Przedstawienie graficzne młodnika z wykonanym zabiegiem pielęgnacyjnym 
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SADY NASIENNE   Źródłem nasion gatunków drzew leśnych są sady nasienne. Sady 

nasienne to specjalnie zbudowane plantacje założone i zarządzane w 

celu produkcji  Zakłada wysokowartościowego materiału siewnego.

się je jako  (osobniki potomstwo drzew doboru rodzicielskiego

wysokiej jakości), albo przez rozmnażanie z nasion jako sady 

nasienne podstawowe, albo przez szczepienie (zaszczepianie) na 

podkładce jako klonalne sady nasienne. W kompleksie Gór Slańskich 

w 2006 r. na powierzchni 1 ha w dawnej szkółce leśnej Cigánka 

założono sad nasienny wiązu górskiego, w celu zachowania jego puli 

genowej. W sadzie nasiennym znajduje się 240 osobników z 54 klonów 

(drzew doborowych). Drzewa do selekcji wybrano i rozpoznano w 

bazie genetycznej Hanušovce, w miejscowości Šimonka oraz w 

nadleśnictwach Zámutov, Biała Spiska (Spišská Bela), Hertník i 

Czerwony Klasztor (Červený Kláštor).

Ciekawostki:
Po wizycie na Słowacji w 2001 r.  poprosił książę Karol z Anglii

listownie o sadzonki tego dość rzadkiego obecnie na świecie drzewa. 

Sadzonki w ilości 50 sztuk pochodzące z Šimonky zostały wysłane do 

Anglii dla księcia, które wyhodowano metodą wegetatywną (in vitro) w 

ośrodku szkółkarskim Szarysz(Šariš). Zostały one posadzone w parku 

zamkowym w posiadłości Higrove.

W 2007 roku 50 sadzonek wiązu tego samego pochodzenia i metody 

uprawy wysłano do Instytutu Badawczego w Darmstad (Niemcy) w 

celu zbadania odporności tego gatunku na przetrwanie w Europie.

 - Sad nasienny wiązu górskiego (Ulmus glabra)
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Jednostka zarządzająca lasami:
Hanušovce - 10,15,20,22,23,24,27,34,35, 58,60,61,62,79,80,
Zámutov - 36,37 až 51,   
Spišská Belá - 52,53,54,55,56,57,
Hertník - 78,81,82,84,85,87,     
Červený Kláštor - 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
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  Baza reprodukcyjna to kompleks zróżnicowanych wiekowo drzewostanów utworzony w celu zachowania dla 
przyszłych pokoleń wysokowartościowych genetycznie drzewostanów w miejscu ich powstania. Przy odpowiednim 
zarządzaniu są one zdolne do dla gatunku lub gatunków, dla których zostały samoreprodukcji w sposób naturalny 
ustanowione w ramach ich ochrony.
W 2006 r. w Nadleśnictwie Hanušovce utworzono i uznano o łącznej powierzchni 1103 ha dla 5 baz reprodukcyjnych 
następujących gatunków drzew:  Stan gospodarczy buk, dąb szypułkowy, klon górski, jesion wyniosły i sosna zwyczajna.
drzewostanów, możliwości operacyjne, umiejętności zawodowe gospodarza lasu oraz istotne walory ekonomiczne 
odnowień naturalnych predysponują drzewostany wchodzące w skład baz reprodukcyjnych do prowadzenia tzw. 
gospodarki leśnej przyjaznej przyrodzie. Taki model gospodarki leśnej stwarza realne możliwości osiągnięcia wskaźnika 
odnowienia naturalnego na poziomie ponad 85%. 

BAZA REPRODUKCYJNA - Naturalne odmładzanie w odnowieniu lasu

 W tym drzewostanie widać  reprezentowanych tu gatunków drzew, takich jak buk, klon zdolność samoreprodukcyjną
górski, jesion wyniosły, jawor, lipa drobnolistna, czereśnia ptasia i wiąz górski, czyli do naturalnego odmładzania się 
poprzez stworzenie odpowiednich warunków, regulację oświetlenia i mechaniczne przygotowanie gleby.
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DRZEWA MATECZNE  

  Drzewa najlepszej jakości, których jakość, wzrost, 

wytrzymałość cechy morfologiczne i inne ważne  (drewno 

rezonansowe, klony oczkowe) wyraźnie przewyższają inne 

drzewa tego samego gatunku i w tym samym wieku 

rosnące w tych samych warunkach, są uznawane za 

drzewa mateczne jako źródła nasion. Drzewa mateczne 

należą do najcenniejszej  naszych leśnych puli genowej

drzew gospodarczych. Ich wysokie wartości są 

wykorzystywane do celów hodowlanych oraz do 

zakładania sadów nasiennych. Na obszarze Gór 

Slańskich, na części gruntów leśnych zarządzanych przez 

Nadleśnictwo Hanušovce, znajdują się uznane drzewa 

mateczne klonu górskiego  - 56 (Acer pseuduplatanus)

drzew, klonu pospolitego  - 4 drzewa, (Acer platanoides)

jesionu wyniosłego  - 50 drzew i wiązu (Fraxinus excelsior)

górskiego  - 32 drzewa.(Ulmus glabra)

 Drzewa mateczne i ich wykorzystanie
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                Klon górski                 Wiąz górski                 Jesion wyniosły



  Słowacja jako kraj o dużej lesistości, zawsze ludzie mieli zapewnioną pracą w lesie, a także środki do życia. W przeszłości 
jednym z takich miejsc pracy było  Jeszcze stu lub dwustu laty temu było to najbardziej wypalanie węgla z drewna.
rozpowszechnione zajęcie, zwłaszcza w górskich rejonach Słowacji, bogatych w surowiec drzewny. Produkcja węgla 
drzewnego, w tamtych czasach najbardziej przystępnego cenowo źródła energii, była podstawą rozwoju i upadku hutnictwa. 
Była to bardzo ciężka praca, można raczej mówić o znoju. Węgiel drzewny spalano w tzw.  bezpośrednio w lesie, w mielerzach
których układano kilkadziesiąt metrów przestrzennych drewna , które po rozpaleniu tliło się od 5 do 13 dni i nocy i nie (prm)
było dopuszczane do spalania. Po ostygnięciu był demontowany, a węgiel drzewny ładowano do worków i wagonów i mielerz 
przewożono w wyznaczone miejsce.
Pojawienie się mechanizacji w lesie, ciągników kołowych i gąsienicowych, umożliwiło skupienie masy drzewnej w jednym 
miejscu, stwarzając tym samym odpowiednie warunki do zastosowania tzw.  które przejęły rolę pieców retortowych,
klasycznych mielerzy. Ich konstrukcja opierała się na blachach stalowych o grubości do 2 cm. Były to cylindry o średnicy 
około 3 m i wysokości 2 m, wyposażone w duże stalowe wrota, które umożliwiały napełnianie ich drewnem, a następnie 
opróżnianie po zwęgleniu. Piec mógł pomieścić od 10 do 12 prm drewna opałowego. Stalowe wrota musiały być naoliwione 
przetworzoną gliną, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza, co sprzyjało spalaniu, które nie było pożądane. Roczna 
wydajność pieca retortowego w produkcji węgla drzewnego wynosiła ok. 500 prm drewna.       

ŹRÓDŁO ENERGII - WĘGIEL DREWNIANY - spalanie węgla drzewnego

piec retortowy piec retortowymielerz

archiwum zdjęć: Viera Štupáková

mielerz
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MOKRADŁA – Życie na mokradłach
  Mokradła to jedne z najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożone  na świecie. Są to obszary ekosystemy z 

bagnami, borowinami torfowiskami albo , wilgotnymi łąkami, z naturalnymi wodami płynącymi i stojącymi. Na 

mokradłach rozwinęły się  w zależności od położenia i typu mokradła, które rozmaite wspólnoty organizmów

przystosowały się do stałego lub okresowego podmoknięcia. 

     Na terenach górskich na moradłach rosną często olszyny, z olchą szarą i czarną, z wierzbą kruchą i innymi 

roślinymi drzwiastymi z samosiewu z okolicy. Mokradła są ważnymi lęgowiskami .     płazów ziemnowodnych

Traszka grzebieniasta  
(Triturus cristatus)

Salamandra plamista
(Salamandra salamandra)

Bocian czarny
(Ciconia nigra)

Kaczka dzika 
(Anas platyrhynchos)

Jaszczurka żyworodna 
(Lacerta vivipara)
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LAS I WODA - Wpływ lasu na obieg wody – woda to życie

 deszcz                   

    mgła                 Leśny
ekosystem
pobiera wodę 
następujących
formach

        

     rosa     

    Las jest decydującym zasobnikiem pitnej wody w przyrodzie. Wszystkie żywe organizmy na naszej planecie są uzależnione od 
wody. Ich ciała zawierają ponad 75 % wody. Woda jest nierozerwalną częścią ekosystemów leśnych, znajduje się we wszystkich 
jego elementach: w drzewach, krzewach, bylinach, mchach i porostach, w glebie i obumarłym drewnie. 

                szron śnieg                    

Obieg wody w lesie bukowym i świerkowym

Buk (850 m n.m.) Świerk (850 m n.m.)

opady

Transpiracja

Parowanie 
intercepcyjne

parowanie 
z gleby

tworzenie i zużycie zasobów wody

odpływ powierzchniowy i podziemny

opady Transpiracja

Parowanie 
intercepcyjne

parowanie 
z gleby

tworzenie i zużycie zasobów wody

odpływ powierzchniowy i podziemny
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LASY OCHRONNE                     - kategoria lasów o funkcji ochronnej nadrzędnej 
w stosunku do funkcji produkcyjnej  Lasy ochronne to lasy, których funkcjonalne przeznaczenie wynika z warunków 

naturalnych. 
Lasami ochronnymi są:
- lasy na szczególnie niekorzystnych stanowiskach, takich jak piargi, wąwozy, 
strome zbocza z ciągle wystającą skałą macierzystą, nieskonsolidowane złoża 
żwiru, torfowiska i tereny podmokłe;
- lasy wysokogórskie poniżej górnej granicy wegetacji drzew, które pełnią funkcję 
ochronną dla niżej położonych lasów i gruntów, lasy na odsłoniętych zboczach 
górskich poddanych silnemu stresowi klimatycznemu oraz lasy zmniejszające 
zagrożenie lawinowe;
- lasy powyżej górnej granicy roślinności drzewiastej z przewagą drzew ściętych;
- inne lasy z dominującą funkcją ochrony gleby. 

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w celu utrzymania i poprawy 
ich funkcji ochronnych.

wyznaczanie lasów gospodarczych wyznaczanie lasów ochronnych
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MINERAŁY I SKAŁY - Skład geologiczny Gór Slańskich

LESY SR, š.p. OZ Prešov, Lesná správa Hanušovce, 2008

  W środkowej części północnej części Gór 
S lańsk ich  zna jdu ją  s ię  un ika towe 
Dubnickie Kopalnie Opalu. Pierwsza 
pisemna wzmianka o wydobyciu cennych 
opali w tym rejonie pochodzi z 14 maja 1597 
roku. W 1771 r. znaleziono największy 
znany dotychczas okaz  opalu szlachetnego
o wadze 607 g, który nazwano  HARLEKÝN
(Wiedeński Opal Cesarski), który obecnie 
znajduje się w muzeum w Wiedniu.

    Skały, z których zbudowana jest skorupa ziemska, wyglądają na stałe i 
niezmienne, ale w rzeczywistości są w ciągłym ruchu od 4,6 miliarda lat. 
W ciągu swojego istnienia skała przechodzi wiele form. Przez miliony lat 
wiatr i woda ścierają skały powstałe w wyniku stygnięcia magmy.
   Masyw górski  jest częścią łuku Karpat Wewnętrznych Gór Slańskich
pochodzenia wulkanicznego. Powstał on na liniach uskoków w 
młodszym , najpierw w wyniku wylewów lawy kwaśnej, a trzeciorzędzie
później wylewów andezytowych. Góry Slańskie tworzą kompleks 
stratowulkanów i podpowierzchniowych ciał wulkanicznych typu Oblík, 
Valenčica, które zostały wypreparowane w trakcie rozwoju 
geomorfologicznego ze starszych osadów trzeciorzędu. Góry Slańskie 
Slanskie składają się głównie z ryolitów, andezytów, andezytów 
amfibolipiroksenowych i tufów ryolitowych. Wśród rud znajdują się rudy 
zawierające takie minerały, jak sfaleryt, galena, piryt, chalkopiryt, 
antymonit i vermilion. Około 2 km na wschód od stanowiska, w 
miejscowości "Hurky", w kilku wyspach odsłaniają się wapienie 
środkowo triasowe, , dolomityczne i .wapienie szare gipsy

Harlequin - opal z okolic Dubnika

kamieniołom VECHEC

Tridymit
Chabazit

Damburyt

detal

kamieniołom MAGLOVEC
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LAS I KOŃ   W przeszłości transport pozyskanego drewna odbywał się przy pomocy . W cieplejszych krajach używano zwierząt pociągowych osłów, mułów i 
wielbłądów bawoły i słonie konie pociągowe. W krajach tropikalnych - . W naszych warunkach główną siłą pociągową były , choć sporadycznie 
używano również . W byłej Czechosłowacji w 1950 r. utrzymywano . W 1967 r. było ich tylko 175 000, a w wołów pociągowych 630 000 koni pociągowych
1978 r. już tylko około 4 500 koni pociągowych pracujących w leśnictwie, przewożących , przy średniej rocznej łącznie 2 774 000 m3 drewna rocznie
wydajności 609 m3 drewna na konia.
     Chociaż mechanizacja pozyskania drewna w leśnictwie jest coraz bardziej powszechna, to jednak wykorzystanie koni pociągowych jest nadal 
niezbędne i korzystne, zwłaszcza w pewnych specyficznych warunkach przy zrywce drzewostanu na niedostępnych, stromych zboczach. Koń 
pociągowy przewozi zarówno długie, jak i krótkie drewno w zależności od siły pociągowej konia. Do pracy w lesie wykorzystywane są różne rasy koni. 
Konie lekkie i półciężkie są bardziej odpowiednie do warunków górskich, a konie półciężkie i ciężkie - do terenów wyżynnych i równinnych. Sama 
praca jest wysoce specjalistyczna i wymaga dużego doświadczenia .woźnicy oraz doskonałej harmonii z koniem
     Ważnym pod względem historycznym jest hodowla koni założona w 1950 r. w Murani na potrzeby wojska i pracy w lesie. Utworzony ośrodek 
hodowli koni w Dobszynie, w nowej strukturze organizacyjnej lasów państwowych, specjalizuje się w hodowli murańskich koni zimnokrwistych w 
typie górskiego konia noryckiego, zapisanego w Statucie Księgi Stadnej. Obecnie jest wykorzystywany w agroturystyce, rolnictwie i do pracy w lesie.  

- Transport drewna przy użyciu siły zwierzęcej 

sanie

narzędzia

narzędzia

Metody i narzędzia do zrywki drewna
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PRZERZEDZANIE 
- Pielęgnacja drzewostanu w okresie 
tyczkowiny, drągowiny i cienkiego pnia 

- poparcie drzewek z samosiewu – poparcie drzewostanów mieszanych 

- osłabione niestabilne jednostki

- poparcie kandydatów przez zwolnienie miejsca – poparcie przyrostu i stabilności

- wybrane jednostki do przyszłego drzewostanu - kandydaci

Legenda barwna:

Przedstawienie graficzne tyczkowiny z wykonanym zabiegiem pielęgnacyjnym

    Gdy drzewostan osiągnie wiek 25 do 30 lat, 
leśnik rozpoczyna stosowanie metody 
pielęgnacji, które nazywamy  przerzedzaniem.
Jest to zabieg pielęgnacyjny, przy którym w 
praktyce leśniczej stosuje się przeważnie 
metodę , gdzie w drodze trzebieży selekcyjnej
wyboru pozytywnego pozostawia się i popiera 
kandydatów, t. j. najdorodniejszych drzew. 
Przed wykonaniem tego zabiegu przebiega 
fachowa ocena i oznaczenie drzew, które 
ograniczają wybrane dorodne jednostki we 
wzroście i w rozwoju jakościowym. Celem jest 
osiągnięcie większego przyrostu wysokości i 
średnicy wybranych drzew dobrej jakości oraz 
zwiększenie stabilności drzewostanu. 
Wykonane zabiegi  wspierają również 
pozaprodukcyjne funkcje lasu, funkcję 
glebotwórczą i glebochronną, wpływ na 
gospodarkę wodną, wpływ lasu na warunki 
klimatyczne ...
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ZWIERZYNA ŁOWNA - Ozdoba naszych lasów, przedmiot ochrony 
i świadomej gospodarki łowieckiej 

 Wilk jest największym psowatym w Europie - zwierzęciem społecznym. Z 
wyjątkiem krótkiego okresu rui, żyje w stadach rodzinnych o ustalonej 
organizacji społecznej i hierarchii. W wyniku wspólnego życia w watahach 
wilki wykształciły specyficzne zachowania, które służą głównie do 
wzajemnej komunikacji. Najbardziej znanym sposobem porozumiewania 
się jest wycie i znakowanie terytorium moczem. Terytorium jest duże, w 
ciągu jednej nocy mogą przemierzyć nawet 60 km, a poza sezonem 
wegetacyjnym wataha poluje w dobrze zorganizowanych watahach na 
obszarze o promieniu ponad 100 km. Zimą większe stada mogą być 
tworzone przez łączenie spokrewnionych rodzin. Najczęściej stado składa 
się tylko z pary rodzicielskiej i jej potomstwa z tego i ubiegłego roku. 
Głównym pożywieniem wilka są dzikie zwierzęta kopytne, na naszym terenie 
jelenie, dziki i sarny, ale nie gardzi też różnymi mniejszymi kręgowcami, 
większymi owadami, a także jagodami. Zjada również padlinę. Często 
atakuje również zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza owce.
Jest klasyfikowany jako gatunek zagrożony. 

   Jest to najbardziej rozpowszechnione zwierzę łowne, które można 
spotkać od nizin po górne partie lasu. Sarny żyją zasadniczo 
indywidualnie, ale często w małych grupach (sarny polne w większych 
stadach) na obszarach pozarolniczych. Sarny żyją terytorialnie od 
wczesnej wiosny do wczesnej jesieni. Oznaczają swoje terytorium 
poprzez żerowanie, wyrywanie i wypasanie poroża oraz nanoszenie 
wydzieliny z gruczołów zapachowych na pnie i gałęzie.
Ruja sarny trwa od połowy lipca do połowy sierpnia, a w jej trakcie kozioł 
goni tylko jedną łanię, z którą kopuluje. Dopiero gdy po 4-5 dniach ruja się 
skończy, szuka następnej. Sarny wydają wtedy cienki gwizd.
Pod względem pokarmowym sarna jest dość wymagająca i wybredna, 
pasie się różnymi ziołami, trawami, liśćmi, pąkami, pędami, owocami i 
korą drzew, nasionami leśnymi i różnymi roślinami rolnymi.

    

Dzik (Sus scrofa)

Sarna (Capreolus capreolus) Wilk szary  (Canis lupus)

 Ryś pospolity  (Lynx lynx)

  Hodowla zwierzyny obejmuje profesjonalne działania zmierzające do osiągnięcia celów biologicznych, tj. utrzymania równowagi 
między liczebnością zwierzyny a jej środowiskiem - biotopem, utrzymania dobrego stanu zdrowotnego, jakości puli genowej 
zwierzyny, celowego podnoszenia jakości hodowlanej zwierzyny, dostosowania populacji do optymalnej liczebności i jej struktury 
wiekowej.

     Dzik lubi taplać się na bagnach, a następnie ocierać się o tzw. drzewa trące, 

na których pozostawia swoje ślady. Żyje w watasze prowadzonym przez 

najstarszego dzika. Zastrzelenie przewodnika stada powoduje dezintegrację 

stada i zdezorganizowanie watahy. Oprócz niego w skład watahy wchodzą 

tegoroczne prosięta, zwane warchlakami i zeszłoroczne, zwane lancetami, 

oraz inne knury-przewodnicy wraz z rodzispokrewnione w stadzie, nami. 

Wszystkie knury przewodnicy są a ich ruja jest zsynchronizowana z rują knura 

przewodnika. Ruja jest bardzo głośna, ponieważ dziki (dziki) często walczą ze 

sobą i nie są też zbyt łagodne w stosunku do innych dzików. Zwykle odbywa 

się w okresie od listopada do stycznia, ale czasami także w innych miesiącach 

roku.

Dzik jest typowym wszystkożercą, odżywiającym się w bardzo zróżnicowany 

sposób, ale głównie pożywieniem na bazie roślin. Odżywia się jagodami, 

nasionami, korzeniami, bulwami, mięczakami, dżdżownicami i owadami. Dziki 

są aktywne o zmierzchu i w nocy.

Jest to największy ssak z rodziny kotowatych w Europie. Ryś preferuje lasy 

na średnich i wyższych wysokościach z bogatym podszyciem i licznymi 

formacjami skalnymi. Samce żyją samotnie przez cały rok i spotykają rysie 

tylko w okresie godowym. W tym czasie dochodzi również do walk między 

samcami. Z kolei samica opiekuje się młodymi przez cały rok. Każdy 

dorosły osobnik ma własne terytorium o powierzchni do kilkudziesięciu 

km2, które oznacza moczem. Ryś jest aktywny głównie o zmierzchu i w 

nocy. Podczas polowania wykorzystuje bardzo dobry wzrok i słuch. Nie 

gryzie ofiary, ale ostrożnie się do niej podkrada lub czeka na nią. Pożywienie 

rysia stanowią zwierzęta łowne, głównie sarny, słabsze jelenie i w mniejszej 

ilości dziki. Częściowo także króliki, koty, lisy, różne ptaki i gryzonie. Ryś 

został sklasyfikowany jako zagrożony wyginięciem i jest jednym z 

gatunków dzikich zwierząt chronionych przez cały rok.
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- Ozdoba naszych lasów, przedmiot ochrony 
i celowej gospodarki łowieckiej

Najczęstszym miejscem występowania tego gatunku 
są gęste lasy mieszane. Poszukuje zwartych 
drzewostanów z podszytem trawiastym, z  
rozproszonymi brzozami i leszczyną. Jesienią 
przystępuje do godów i strzeże swojego terytorium. 
Nawet o świcie zaznacza to drżącymi lotami, drżącymi 
skokami i cienkimi gwizdami. Pary utworzone w 
sezonie przelotowym zrywają się na zimę. Nie jest 
jeszcze pewne, czy te same osoby dobiorą się w pary 
następnej wiosny. W połowie marca rozpoczyna się 
wiosenny przepływ wód, a samiec trąbi gwizdkiem i 
macha ogonem. Żywi się pokarmem roślinnym i 
zwierzęcym, zwłaszcza owadami. Spożywa pączki 
roślin, liście, jagody brzozy i leszczyny, jagody, 
nasiona, owoce jarzębiny, owoce dzikiej róży, 
kruszyny, żołędzie i inne.
 

Jarząbek  (Bonasia bonasia)

 Chociaż jego głównym pożywieniem są małe 

gryzonie, co czyni go bardzo pożytecznym, wyrządza 

on ogromne szkody, zwłaszcza wśród drobnej 

zwierzyny łownej, gdy młode są jeszcze w jamie lub 

gnieździe  (króliki, bażanty, kuropatwy i młode 

sarny). Ponadto jest głównym nosicielem 

wścieklizny i roznosi bardzo niebezpiecznego 

tasiemca lisiego. Jeśli jaja tasiemca przypadkowo 

dostaną się do wątroby człowieka, może również 
spowodować śmierć. Jest to jedno ze zwierząt 

łownych, na które można polować przez cały rok.

Lis rudy  (Vulpes vulpes)

   W przeszłości polowanie na zwierzynę łowną było motywowane głównie potrzebą zdobycia pożywienia. W miarę upływu czasu, gdy 
zmieniały się warunki ekonomiczne, gospodarcze i kulturowe, zmieniała się również treść i cele prawa do polowania. Dzięki podtrzymywaniu 
tradycji oraz rozwijaniu wysokiej kultury łowieckiej i ochrony łowieckiej udało się zachować bogactwo zwierzyny w słowackich lasach.

Jest to największe zwierzę z rodziny łasicowatych. 

Borsuki zjadają różnorodny pokarm zwierzęcy i 

roślinny, taki jak bezkręgowce (w tym dżdżownice), 

małe kręgowce, owoce, nasiona, bulwy i korzenie. 

Borsuk jest zwierzęciem nocnym, przesypiającym 

dzień w norze, z której wychodzi wieczorem w 
poszukiwaniu pożywienia i wraca do niej rano. 

Wejścia do nory są głęboko bruzdowane, a otwory 
szersze i bardziej owalne niż u lisa. W pobliżu nory 

borsuk ma swoje "latryny", czyli wykopane doły, do 

których wrzuca swoje odchody. Zimę spędza w 

fałszywej hibernacji. Nie jest pustelnikiem, cały 
rodzinny klan zamieszkuje jedną dużą jamę.

Borsuk (Meles meles)

Słonki przylatują do nas w marcu i kwietniu. Wtedy, w 

wieczornym zmierzchu i wczesnym rankiem, samce 

odbywają loty godowe, którym towarzyszy gwizdanie i 

kwiczenie. Samice pozostają na ziemi i gwizdaniem 

przywołują przelatującego samca. Samce czasami 

walczą ze sobą w powietrzu, kłując się dziobami i 

goniąc się. Samiec nie dba o gniazdowanie, dzięki 

czemu może zapłodnić więcej samic. Od końca 

września do początku listopada słonki odlatują na 

południe, kiedy już nie muszą konkurować ze sobą w 

t a ń c a c h  g o d o w y c h .  Ż y w i ą  s i ę  r ó ż n y m i  

bezkręgowcami, głównie owadami, ślimakami, ale 

także dżdżownicami i niewielką ilością pokarmu 

roślinnego.

Słonka zwyczajna (Scolopax rusticola)

ZWIERZYNA ŁOWNA 
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 Idea zachowania wartości genetycznej drzew leśnych dla przyszłych pokoleń była intensywnie rozwijana przez słowackie 
leśnictwo w latach 70. ubiegłego wieku. Zadanie systematycznego zakładania sadów nasiennych w ramach programu 
państwowego realizowało również nadleśnictwo w Hanušovcach. Gwarantem projektu była stacja badawcza w Liptowskim 
Gródku, gdzie opracowano projekty założenia sadów nasiennych modrzewia i sosny na terenie lokalizacji Pusté pole. Historia 
sadów nasiennych na obszarze LS Hanušovce rozpoczęła się w 1979 roku.

HISTORIA SADÓW NASIENNYCH
- Zachowanie potomstwa drzew najlepszej jakości - drzewa doborowe

Przygotowanie terenu, odlesienie południowo-
zachodniej części w lokalizacji Pusté pole, 1979

Sad nasienny sosny, 1995 r

Ponadprzeciętne zbiory, zob. 9 szyszek 
sosnowych w prasylenie. Średnica 
około 2 - 3 stożków.

Sad nasienny modrzewia - rok założenia 1979, powierzchnia sadu 2,00 ha, 

liczba osobników w pełni obsadzonych 536 szczepów, liczba drzewek 

doborowych 25 szt., pochodzenie z miejscowości Zamutova, Sedlisk i 

Havaja. Pierwsze znaczące zbiory: 1987 - 71,50 kg; 1989 - 288 kg; 1998 

- 480 kg; 1999 - 430 kg.
Sad nasienny sosny zwyczajnej - rok założenia 1979, powierzchnia sadu 

3,00 ha, liczba osobników przy pełnej obsadzie 490 drzew szczepionych, 

liczba drzew doborowych 25 szt, pochodzących z Gór Lewockich. 

Pierwsze znaczące zbiory: 1987 - 9,85 kg; 1989 - 105 kg; 2001 - 1097 kg; 

2004 - 1970 kg.

Sad nasienny klonu górskiego - rok założenia 1998, powierzchnia sadu 

0,20 ha, liczba osobników w pełni obsadzonych 63, drzewa doborowe 

pochodzą z okolic Hanušoviec.

Sad nasienny jesionu wyniosłego - rok założenia 1995, powierzchnia sadu 

0,30 ha, liczba osobników w pełni obsadzonych 90 drzew szczepionych, 

drzewa doborowe pochodzą z okolic Hanušoviec.
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MROWISKA - Wieżowce dla mrówekpy

Mrówka jako narzędzie chirurgiczne - Do dziś 
niektóre plemiona Indian gujańskich używają 
mrówek do zszywania otwartych ran. Lewą ręką 
ściągają brzegi rany, a prawą przykładają do niej 
mrówki określonego rodzaju. W obronie przed 
atakiem mrówka szeroko rozkłada siekacze i 
wgryza się w skórę, gdy jej dotknie. Jeśli jest 
dobrze umiejscowiony, obgryza pazurami brzegi 
rany. Następnie rodzimy chirurg odłamuje  
mrówkę, pozostawiając jej przednią część jako 
zszywkę na ranie. Wraz z innymi mrówkami 
całkowicie zszywa to miejsce. Po zagojeniu się 
rany zaschnięte zszywki są miażdżone.

UWAGA! – Mrowiska są chronione prawem.

 W lesie często słychać szelest, który wywołują maszerujące roje mrówek, które przenoszą igły, gałązki, liście lub mech do 

swojego spektakularnego mrowiska w kształcie stożka. Te sześciomilimetrowe czerwone mrówki górskie (Formica rufa) żywią 

się owadami, ich larwami, zwłaszcza gąsienic oraz spadziowymi wydzielinami mszyc. Dlatego mrówki starannie chronią swoje 

mszyce. Mrówki żyją w koloniach. Ich relacje działają na zasadzie kasty, każda z nich ma swoje ściśle określone miejsce w 

gnieździe. Na czele kolonii stoi królowa, której głównym zadaniem jest składanie jaj. Robotnice są wyspecjalizowane, niektóre 

pracują jako damy dworu, kręcąc się wokół królowej, czyszcząc ją i karmiąc. Królowe opiekują się jajami i larwami. Inne 

robotnice naprawiają gniazdo lub strzegą wejścia do niego przed wrogami.  
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 Jeleń jest prawdziwym symbolem przyrody, jest postrzegany jako król naszych lasów i gór.  Jeleń karpacki występuje na skrajnym wschodzie 
naszego obszaru. Zwierzyna jeleniowata żyje w stadach. Zimą tworzy odzielne mniejsze stada jednej płci. Są to stada samic z młodymi i niedorosłym 
potomstwen obu płci. Stadu przewodzi najbardziej doświadczona łania. Byki żyją w oddzielnych grupach kawalerskich, które podczas przemieszczania 
się prowadzi najmłodszy jeleń. Stare jelenie żyją w samotności. Stado jeleni (chmara) rozpada się, gdy nadchodzi ruja, między bykami panuje wzajemna 
wrogość. Jelenie udają się wtedy na swoje tradycyjne rykowiska, poszukują grupy łani, z której utworzą sobie  i skrupulatnie go strzegą, bronią harem
przed rywalmi i ciągle je „zawracają “. Młodsze byki tzw. , przebywające w pobliżu byka stadnego, podejmują próby odłączenia i pozyskania chłystki
niektórej łani.  ich odpędza a oni przed nim uciekają. Jeśli do stada zbliży się równie dorodny i mocny rywal, jakim jest jeleń stadny, Jeleń stadny
następuje . Najpierw starają się rywala zastraszyć rykiem, zachowując określony dystans. Gdy ani jeden nie ustąpi, rozpocznie się rytualny pojedynek
wzajemna naoczna demonstracja siły, jelenie maszerują równolegle koło siebie, tak aby rywal mógł z boku ocenić masywność sylwetki i poroże 
przeciwnika. W tej fazie słabszy jeleń ma jeszcze szansę ustąpienia i uniknięcia pojedynku. Jeśli ani jeden z nich nie odpuści, rozbiegną się obaj 
naprzeciw siebie, zderzą się porożami i przepychają się tak długo, zanim słabszy nie ucieknie. Bardzo rzadko się zdarza, że poroża wczepią się tak, że 
nie można ich oddzielić, więc oba byki sromotnie giną. Jelenie bardzo lubią tarzać się w bagnie chłodząc się w ten sposób i pozbywając pasożytów. 
Jelenie żywią się trawą, bylinami, rocznymi odrostami drzew i krzewów, a także ich korą i płodami rolnymi. Głównym drapieżnikiem zagrażającym 
jeleniom jest u nas . Ryś natomias łowi zazwyczaj młode cielęta, rzadko dorosłe zwierzęta.wilk
   Zwierzęta jeleniowate mają poroże, które jest tworem kostnym. Poroże noszą tylko samce. Wyrasta ono z guzów na czaszce tzw. możdżeni; poroże 
zostaje co roku zrzucane i zaraz potem wyrasta nowe, pokryte wrażliwą i mocno ukrwioną skórą, tzw. scypułem. Gdy nastąpi wzmożona czynność jąder, 
poroże przestanie rosnąć i scypuł całkiem wysycha, jeleń pozbywa się go ścierając o drzewa i krzewy. Poroże otrzyma ciemniejszy kolor dopiero 
podczas zrzucania lub krótko po nim. 

Jeleń leśny karpacki  (Cervus elaphus montanus)

JELEŃ LEŚNY - Król naszych lasów i gór

stado łania (samica) cielę (młode) byk (samiec)

pojedynek
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LAS I GLEBA 
 Ziemia pod drzewami to tak naprawdę jeden wielki 
stos kompostu. Opadłe liście w lesie umożliwiają 
życie złożonej społeczności. Poziom jego 
aktywności zależy od  temperatury i wilgotności.
Rozkład zachodzi szybciej w lesie liściastym niż w 
iglastym. Organizmy, które tu żyją, są w większości 
maleńkie, ale jest ich bardzo dużo. W garści 
tlących się liści znajdujemy setki koników. Te 
drobne, nielatające owady, a także robaki i ślimaki 
są pożywieniem chrząszczy, stonóg i pająków. 
Grzyby odgrywają ważną rolę w procesie rozkładu, 
a także służą jako pokarm dla małych 
bezkręgowców. Te z kolei są zjadane np. przez krety. 
Roztocza pasożytują na nich i innych ssakach. W 
wyniku rozkładu materii organicznej powstaje 
żyzna warstwa gleby o grubości około 60 cm, która 
jest źródłem składników odżywczych dla całego 
świata roślin. Pokrywa leśna chroni glebę przed 
erozją, wymywaniem przez deszcz, wysychaniem i 
wywiewaniem przez wiatr. Gleba leśna ma 
ogromne zdolności magazynowania wody; 1 ha 
może zmagazynować do 4 mln litrów wody, którą 
równomiernie uwalnia do cieków wodnych.

- Życie w tlących się liściach

pieprznik 
jadalny

gąsówka 
dwubarwna

gąska
czubajka kania

kret

lejkowiec dęty

ślimak
borowik 

usiatkowany

roztocze
dżdżownica

skoczonóg

skolopendrastonoga
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ZWIERZĘTA I ŁOWIECTWO - Opieka nad zwierzętami
   Zwierzęta i łowiectwo mają dziś, w erze nowoczesnej, swoje niezastąpione miejsce w naszym życiu. Zwierzęta stanowią pewnego rodzaju 

bogactwo narodowe a łowiectwo jest elementem naszej nowoczesnej kultury. Znaczenie łowiectwa możemy dostrzec w konieczności 

racjonalnego gospodarowania populacją zwierząt oraz sztucznego utrzymania równowagi naturalnej w środowisku zmienianym przez 

człowieka. Istotą zasadniczą łowiectwa jest racjonalne użytkowanie odnawialnych zasobów  naturalnych oraz zrównoważone utrzymanie 

różnorodności biologicznej (bioróżnorodności). 

   Każdy myśliwy powinien się kierować zasadą, że musi być w pierwszym rzędzie obrońcą i hodowcą zwierzyny, dopiero potem jej łowcą.

Hodowla i ochrona zwierząt obejmuje:
     ochrona i kształtowanie środowiska 

przyrodniczego na rzecz poprawy 
warunków bytowania zwierzyny  

  ochrona zwierzyny szczególnie przed 
niesprzyjającą ingerencją człowieka, przed 
drapieżnikami i kłusownikami

  dbanie o właściwe odżywianie zwierzyny 
przez cały rok i jej dokarmianie w 
niesprzyjających warunkach

  dbanie o właściwą kondycję zdrowotną 
zwierzyny

  hodowla zwierzyny drobnej w warunkach 
półnaturalnych i sztucznych, jak np. 
hodowla zwierząt w bażantarniach i 
zwierzętnikach
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PRODUKCYJNE I POZAPRODUKCYJNE FUNKCJE LASÓW 

Fotosynteza

Las jako całość jest ogromną , która fabryką biochemiczną
w sposób ciągły, przy pomocy energii słonecznej, 
przetwarza  CO2 z powietrza, wraz z wodą dwutlenek węgla
i minerałami z gleby, w wyjątkowy surowiec odnawialny - 
drewno.  jest najważniejszym Ekosystem leśny
niszczycielem dwutlenku węgla.  dwutlenku węgla Emisja
jest odpowiedzialna za efekt cieplarniany. Ogólny bilans 
dwutlenku węgla w leśnictwie jest dodatni i odpowiada 
ilości od 1000 do 4000 kiloton (tys. ton) CO2, co oznacza 
redukcję od 2 do 7% całkowitej emisji dwutlenku węgla na 
Słowacji. 1 ha nowo założonego lasu świerkowego może 
pochłonąć do 500 ton CO2 z powietrza w ciągu 50 lat. W 
przypadku lasu bukowego jest to do 700 ton.

Fotosynteza
energia słoneczna + CO  + minerały + woda = DRZEWO2

Dwutlenek 
węgla

Światło

Tlen

Woda 
Sole mineralne

KORA chroni wrażliwe miejsca wzrostu. 
ŁYKO rozprowadza produkty 
fotosyntezy w pniu.

CAMBIUM to siatka wzrostu drzew. 
Drewno rośnie w środku drzewa, a liko 
i kora na obwodzie. 
BIEL rozprowadza wodę i składniki 
odżywcze od korzeni do liści lub igieł. 

TWARDZIEL jest filarem drzewa.
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archiwum zdjęć: Ing. Ján Hricko

PRO SILVA - Zagospodarowanie bliskie naturze PRO SILVA jest ogólnoeuropejskim, dobrowolnym stowarzyszeniem leśników 
myślących i działających zgodnie z zasadami gospodarki leśnej przyjaznej przyrodzie. 
Zarządzanie lasem przyjazne dla przyrody to program, którego cele są następujące:
  pielęgnowanie zdrowego, stabilnego, dobrze produkującego lasu o wysokiej 
funkcjonalności pozaprodukcyjnej i o naturalnych cechach lasu (różnorodność 
gatunkowa i wiekowa)
      unikanie całkowitego oczyszczania gleby z drzew (zachowanie charakteru lasu)
   przedmiotem wycinki na plantacji jest drzewo, kępa lub grupa drzew (a nie cały 
drzewostan)
   utrzymanie harmonii procesów wzrostu i rozwoju w celu osiągnięcia stabilności, 
jakości produkcji i efektów funkcjonalnych  

  
  
Obiekt „Kráľovčík“założony i ustanowiony dla następujących gatunków drzew: buk, dąb, jesion

Powierzchnia:  372 ha
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ZNACZENIE LASU  

Oto ja, Las:

   Początkowo las nam dawał płody runa leśnego i udzielał schronienia w koronach drzew. Później, pewnie za sprawą piorunu, ludzie odkryli, że 
las potrafi płonąć i grzać. W miarę upływu czasu nauczyli się gospodarzyć drewnem i obrabiać je. Przychodziły i mijały różne epoki, podczas gdy 
epoka drewna ciągle trwa. Każde drzewo to żywy organizm. Poprzez fotosyntezę, ten cud przemiany, nam drzewa w ogóle stwarzają warunki, 
byśmy my mogli żyć.                                                                                           

Dostarczam ci tlenu.

Zatrzymuję dla ciebie wodę.

Zwiększam wlgotność powietrza.

Chronię glebę przed erozją wodną i radioaktywnością 

w powietrzu.

Wydzielam naturalne substancje przeciwbakteryjne.

Chronię przed szkodliwym wpływem dziury ozonowej.

Jestem miejscem bytowania zwierzyny leśnej.

Dostarczam drewna.

Dostarczam płodów leśnych.

Jestem źródłem odnowy twoich sił síl.

Jestem symbolem życia.

- Las nas ubierał, żywił, grzał...

„Pamiętaj, że u mnie znajdujesz przyjemny chłodek w letnie upalne dni
a w zimie rozgrzewam twój piec, abyś mógł w cieple czytać książkę

napisaną na papierze pochodzącym z moich drzew.
Istnieję w dotyku każdego rogu twojego stołu,

też i w drzwiach twojego domu. Jestem obsadką pióra, którym piszesz, 
trzonkiem siekiery, kosy czy motyki.

Znajdziesz mnie w łódce, którą płyniesz.
Karmię i chronię zwierzynę leśną. 

Gospodaruję wodą i poję podszycie, aby latem nie wyschło.
Jestem rozkoszą dla twoich oczu i przynoszę spokój twemu umysłu. 

Pomogę ci w pokrzepieniu, jak i w powrocie do zdrowia. 
Wysłuchaj jednak mojej prośby: 

Las mówi:

Bądź moim obrońcą!
Nie niszcz mnie niepotrzebnie! “ 

Bądź moim obrońcą!
Nie niszcz mnie niepotrzebnie! “ 

Las mówi:
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SZKÓŁKARSTWO LEŚNE    Początki szkółkarstwa leśnego w naszym kraju sięgają końca XVIII wieku. Pionierem w zakładaniu szkółek leśnych na Słowacji był Józef Dekret 
Matejovie, który w latach 1813-1826 wyhodował i posadził w okolicach Starych Gór sadzonki świerka i modrzewia według własnoręcznie opracowanego 
planu  W drugiej połowie XIX wieku szkółkom poświęcano wiele uwagi i stały się one wizytówką dobrego leśnika. (1 527 128 sadzonek). Obręb obecnego 
Nadleśnictwa Hanušovce powstał w przeszłości z połączenia 4 dawnych nadleśnictw. W latach 40. ubiegłego wieku w tych lasach założono małe szkółki 
leśne o powierzchni od 0,20 ha do 1,30 ha, o lokalnych nazwach, takich jak Ungarova lúka, Stará škôlka, Diely, Voľa, Cigánka, Pusté pole, Tajch, Pilkov kút 
i Ščob. Wraz z pojawieniem się mechanizacji i przekształceniem leśnictwa stopniowo je likwidowano i zaczęto budować duże szkółki (ośrodki 
szkółkarskie). Ostatnimi szkółkami leśnymi, które zostały zamknięte, były szkółka Diely (0,20 ha w 2002 r.) i szkółka Cigánka (0,80 ha w 2005 r.).
     Szkółka leśna służy przede wszystkim do produkcji sadzonek drzew leśnych. Uprawia się je przez okres od 2 do 5 lat i wykorzystuje do ponownego 
zalesiania. Praca w szkółce polega na przedsiewnym przygotowaniu nasion do kiełkowania, ochronie kiełkujących sadzonek, przesadzaniu 
(szkółkowanie), odchwaszczaniu i pielęgnowaniu oraz usuwaniu z grządek szkółkarskich. Po podniesieniu sadzonki są tymczasowo przechowywane w 
dołach śnieżnych do czasu przeniesienia ich do ponownego zalesienia w wyznaczonym drzewostanie. Leśnicy mogą wykorzystywać do uprawy 
sadzonek wyłącznie nasiona zebrane z uznanych drzewostanów nasiennych. Stwarza to dobre warunki do powstania w przyszłości lasu o wysokiej 
wartości genetycznej.  

- Historia szkółek leśnych

Małe szkółki leśne
Szkółki wielkopowierzchniowe
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    Rośliny drzewiate, zwłaszcza drzewa, przyciągają uwagę już na pierwszy rzut oka dzięki swoim częściom nadziemnym (pień, korona 
i konary). Części te są takie majestatyczne albo ornamentalne, że przed ich architekturą człowiek musi pochylić czoła. Liczni poeci 
opiewają drzewa jako symbol trwałości, wierności, wytrzymałości i siły. Zapoznajmy się z ważnymi roślinami drzewiastymi.

Dąb szypułkowy – letni (Quercus robur) 1

2

Są dwa europejskie gatunki dębów zrzucającymi liście na zimę, występujące w 
strefie umiarkowanej. Dąb szypułkowy to raczej drzewo nizin, natomiast dąb 
bezszypułkowy porasta tereny podgśrskie i wyżynne. Są to drzewa mające 
znaczenie nie tylko w kształtowaniu krajobrazu, ale ich drewno ma wręcz 
przysłowiowe własności i znajduje wszechstronne zastosowanie. Pozyskuje się 
z nich także cenny surowiec farmaceutyczny – korę (cortex quercus), która 
zawiera aż 20% garbników, skrobię i barwniki czerwone.  Znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w dermatologii i garbiarstwie. Bardzo cennym 
drzewem jest ekotyp tego odszaru (Kokošovský dub- Dąb kokoszowski), 
odróżniający się znacznie swoimi własnościami fizycznymi, dzięki którym w 
przeszłości mu przysądzono rolę materiału budowlanego przeważnie do 
budowy statków w przemyśle stoczniowym. Dęby to postawne drzewa 
długoletnie, dorastające do wysokości 30 – 40 m. Należą do drzew o 
niezmiernym znaczeniu w kształtowaniu krajobrazu i w gospodarce drzewnej. 

Różnica między tymi gatunkami tkwi w długości szypułek, 
do których przytwierdzone są żołędzie oraz w kształcie liści.

Dąb bezszypułkowy- zimowy (Quercus petraea)

Buk pospolity (Fagus sylvatica) 3

Buk to ważne drzewo europejskie. Dominujące pośród europejskich 
gatunków klimaksowych na niżej położonych obszarach. W wielu krajach 
zychowały się do dziś resztki prawie nie dotkniętych przez człowieka 
drzewostanów – puszczy, w których dominującym drzewem jest właśnie 
buk. Szczególnie cenne są rozległe buczyny karpackie. W paśmie 
umiarkowanym półkuli północnej rośnie około dziesięciu gatunków. 
Znamy około dwudziestu gatunków wymarłych, rosnących przeważnie w 
trzeciorzędzie. Buki to drzewa z równymi pniami, o cennym gospodarczo 
drewnie i rozłożystej koronie.  Dorastają do wysokości 30 do 40 m.

4Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Należy do gatunków podstawowych w 
lasach europejskich. Liście zawierają 
cukry, olejki eteryczne, glikozyd 
flawonowy. Liście w zalewie są 
stosowane jako środek moczopędny i 
przeczyszczający, także jako element 
terapii w chorobach nerek i przy 
reumatyzmie. Korę stosowano przeciw 
gorączce jako zamiennik chininy. 
Drewno odznacza się prężnością i 
giętkością. Produkowano z niego 
powozy,  karoser ie  p ie rwszych 
samochodów a także pierwsze narty. 
Jesion jest drzewem ważnym pod 
względem gospodarczym.

5Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

   Klony to drzewa bardzo dekoracyjne, jak też mające duże znaczenie 
gospodarcze. Z drewna klonów produkuje się okleinę meblową oraz 
instrumenty muzyczne. Zastosowanie tego drewna do produkcji specjalnej 
przyczyniło się do rozprzestrzenienia klonów poza ich własnym kontynentem, 
najpierw w Anglii, potem w Ameryce Północnej. Mają zdolność przystosowania 
się ekologicznie poza naturalnym terenem pochodzenia.

Klon zwyczajny (Acer platanoides) 6

2

Różnice między tymi dwoma gatunkami – różne liście i owoce.

DRZEWA LEŚNE  – Drzewa naszych lasów o znaczeniu godpodarczym 
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DRZEWA LEŚNE  
    Pojęcie las pojawia się w zasobie słów wększości z nas już od wczesnego dzieciństwa. Las jednym z nabardziej złożonych 
organizmów przyrody, ma swoje prawa i historię, dużo starsyą niż ta nasya. Sięga aż do drugorzędu, gdy na naszej planecie jeszcze nie 
było człowieka. Od wtedy aż po czasy dzisiejsze las przeżył różne kataklizmy, musiał przystosować do różnych zmian klimatu i 
wpływów, jakie ma na niego czynność człowieka. Wystarczy tylko spojrzeć, ile procent powierzchni ziemi zajmują dziś lasy a już wiemy, 
ile musiały wycierpieć. Zalesienie naszej krainy jest wynikiem gospodarowania naszych przodków, którzy we właściwym czasie 
uświadomili sobie, gdzie jest dopuszczalna granica zwyciężania nad lasem.

7

Jodła biała (Abies alba)

Spośród jodeł europejskich jodła biała porasta najrozleglejszą 
powierzchnię. Jest rozprzestrzeniona naturalnie prawie we 
wszytkich europejskich lasach górskich. Drzewo pierwotnie 
było długowieczne (rosło od 400 do 500 lat). Osiąga wysokość 
od 30 do 60 m, ma równy pień i wąską koronę w kształcie 
ostrosłupa. W starszym wieku tępo zakończoną (tzw. bocianie 
gniazdo). Ma duże znaczenie gospodarcze.
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Sosna pospolita (Pinus sylvestris) Modrzew europejski  (Larix decidua)

Świerk pospolity  (Picea abies)

9
    Modrzew europejski to niezwykle cenne drzewo, nie tylko 
jako źródło drewna dobrej jakości o typowym czerwonym 
zabarwieniu, ale też jako źródło tzw. terpentyny weneckej 
(balsamu modrzewiowego) i jako drzewo, które ma wpływ na 
kształtowanie krajobrazu. Uprawia się od stuleci, także poza 
obszarem swojego występowania naturalnego. Modrzew jest 
drzewem iglastym zrzucającym igły. Drzewo ma szeroką 
koronę o kształcie nieregularnej kądzieli, rośnie do wysokości 
aż 50 m.

   Świerk pospolity jest europejskim drzewem o największym 
znaczeniu gospodarczym ze względu na wartość komercyjną 
jego drewna. Odznacza się dużą zmiennością morfologiczną, 
tak jak każde drzewo rozpowszechnione na dużych obszarach. 
Jego domem jest Europa północna i środkowa, na obszarach 
górskich tworzy rozległe drzewostany. Na północy dosięga 
prawie po północną granicę lasu, w Alpach rośnie na 
wysokościach do 2000 m n.p.m. tworząc górną granicę lasu. 
Dorodne drzewa o wąskiej koronie w kształcie ostrosłupa 
dorastają do wysokości 50 m.

Czereśnia ptasia (Cerasus avium)

Lipa drobnolistna  (Tilia cordata) 

Lipa szerokolistna (Tilia platophyllos) 

   Czereśnia ptasia jest pięknym drzewem. Jak przy każdym drzewie 
płodorodnym, przez stulecia towarzyszącemu ludziom, nie można z 
całą pewnością określić miejsca, skąd pochodzi. Bo przecież 
znaleziska archeologiczne potwierdzają jej obecność w Europie już w 
młodszej epoce kamienia. O jej rozprzestrzenie do wszystkich 
zakątków świata o wiele dłużej niż człowiek starają się ptaki. Czereśnia 
ptasia to cenne drzewo o dużym znaczeniu gospodarczym.

Lipy to drzewa, które w Europie mają duże 
znaczenie. Najstarsze znane odciski lipy 
pochodzą z epoki pliocenu, dokładniej z jego 
podstopnia zwanego zankl, a więc z okresu 
oddalonego w czasie około dwadzieścia 
milionów lat. Może właśnie dzięki swojej 
starożytności majestatyczne i pachnące lipy 
zostały symbolem narodowym Słowaków i 
ludzie je darzyli i darzą nadal szacunkiem. 
Zastosowanie: w farmacji, pszczelarstwie, 
rzeźbiarstwie, duże znaczenie gospodarcze.
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    Spośród drzew iglastych sosna zajmuje bezkonkurencyjną 
pozycję, jeśli chodzi o wielkość powierzchni, którą zajmuje oraz 
podatność na zmienność gatunkową. Ten duży zakres 
rozprzestrzenienia oferuje przeróżne warunki ekologiczne, do 
których się sosna znakomicie przystosowała i utworzyła kilka 
ras ekologicznych i geograficznych. Sosna ma doskonałe 
drewno żywiczne o wyraźnym rysunku słojów rocznych i 
dobrze rozróżnionej twardzieli i biel. Drzewa mają wysokość od 
25 do 45 m. Mają duże znaczenie gospodarcze. 

– Las i drzewa w nim
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Świat roślin jest niezmiernie bogaty. Powstawał na naszej planecie przez miliony lat, przeszedł przez rozmaite 
stadia rozwoju i wciąż się dalej rozwija. Otacza człowieka już od niepamięci i tworzy część jego środowiska 
naturalnego.

- Roślinność Slanských vrchovROŚLINY LEŚNE 

Żywiec cebulkowy 
(Dentaria bulbifera) (Dentaria glandulosa)

Żywiec gruczołowaty Pierwiosnek lekarski 
(Primula veris)

Konwalijka dwulistna 
(Maianthemum bifolium)

Kopytnik pospolity 
(Asarum europaeum) (Polygonatum multiflorum)

Kokoryczka wielkokwiatowa Czworolist pospolity 
(Paris  quadrifolia)

Smotrawa okazała 
(Telekia speciosa)

Lilia złotogłów
(Lilium martagon)

(Stellaria holostea)

Gwiazdnica wielkokwiatowa 
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    Większość najważniejszych części każdego kwiatu 
jest w jego środku, gdzie znajdują się męskie i żeńskie 
narządy rozrodcze. Męskie narządy pręciki tworzą 
pyłek, który zawiera samcze komórki płciowe. Narząd 
żeński, słupek ma „platformę do lądowania“znamię, 
na którym osiada pyłek oraz spichlerzyk zalążnię, w 
której są jajeczka – zaczątki nasion. Pyłek zostaje 
przenoszony przez owady, wiatr i wodę, tak następuje 
wzajemne zapylanie roślin, a tym samym wymiana 
genów dająca roślinom większą szansę do przeżycia.

Wnętrze kwiatu i jego funkcja

ROŚLINY LEŚNE - Rośliny Slanských vrchov

Rośliny pod ochroną ustawową

Podbiał pospolity 
(Tussilago farfara)

Szafran karpacki 
(Crocus heuffelianus)

Widłak goździsty 
(Lycopodium clavatum)

Zawilec gajowy 
(Anemone nemorosa)

Ziarnopłon wiosenny
(Ficaria verna)

Miodunka lekarska 
(Pulmonária officinalis)

płatek

pręcik

szypułka

dział kielicha

zalążnia

słupek słupek

znamię
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ZWIERZĘTA LEŚNE I ICH MŁODE  
    W przyrodzie rządzą surowe reguły. Przeżyją tylko ci najsilniejsi. Lecz nawet w tych najsurowszych warunkach jest miejsce na miłość i 
czułość, z którą rodzice wychowują swoje potomstwo. Wraz z nadejściem cieplejszych wiosennych dni, po przetrwaniu trudnego i czasami 
zagrażającemu życiu, okresu zimowego, zaczyna się okres, gdy budzi się nowe życie. Gdy na wiosnę budzi się przyroda i życiodajna siła w 
świecie roślin zmusza wszytko do pączkowania, wzrostu i kwitnienia, to dobrostan roślinności staje się bodźcem do nowego życia w rzeszy 
zwierząt. 

Zwierzyna płowa - sarna Zwierzyna płowa- jeleniowate Zwierzyna czarna - dzik

Wilk Dzikie koty -ryś Lis

- Najpiękniejsza miłość – miłość macierzyńska 

LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 
LESNÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

TAJCH

LESY SR, š. p. OZ Šariš



  
ZWIERZĘTA LEŚNE I ICH MŁODE 

Dzikie koty

Zwierzęta zającowate

Ptaki kurowate - bażant

Kuropatwy

Zwierzęta kunowate

Zwierzęta wiewiórkowate

Bycie członkiem licznej rodziny w świecie zwierząt przynosi wiele korzyści. Pod przywództwem najbardziej 
doświadczonego osobnika (rodzica) rodzinne stada zwierzęce współpracują nie tylko przy wychowaniu młodych, 
ale także przy zapewnieniu im bezpieczeństwa. 

 - Rodziny ptasie i zwierzęce 
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PTAKI - Zróżnicowanie dziobów i ich funkcje

Dzioby ptaków wodnych, na przykład: , odznaczają gęsi i kaczek

się dużą rozmaitością. Ich dzioby są zaopatrzone w blaszkowate 

wyrostki, którymi odcedzają z wody glony i drobne skorupiaki. 

Długie i cienkie dzioby ptaków brodzących, jakimi są na przykład 

bekasy, służą do przegarniania błota i wilgotnego piasku oraz do 

wyciągania zdobyczy z ich powierzchni.   są uposażone w Czaple

długie szablowate dzioby do nakłuwania szybkiej zdobyczy, ryb i 

żab.     

    żywią się wyłuskiwanymi nasionami, dlatego mają Grubodzioby
krótki i masywny dziób.   potrzebują swoje mocne Dzięcioły
dłutowate dzioby do wydobywania larw z pni drzew. Ptaki 
drapieżne, na przykład , mają ostre dzioby zakończone orły
hakowato, służące do uśmiercania zdobyczy i rozrywania jej ciała.       

 Krótkie dzioby z szerokim otworem ustnym są 
charakterystyczne dla ptaków takich jak żywiące jaskółki i jerzyki 
się owadami. Pełzacze dysponują specjalnymi zaostrzonymi 
dziobami, którymi wyszukują owady w szczelinach kory.   

dzięcioł orzełgrubodziób

jerzyk pełzacz jaskółka

kaczka gęś
bekas

czapla

   W świecie zwierząt gromada ptaków odznacza się niezwykłą rozmaitością. Ich rozmaitość tkwi między innymi w kształcie i 
funkcji dzioba. Istnieje prawie tyle typów dziobów, ile jest ptasich gatunków. Każdy typ dzioba jest przystosowany do 
pozyskiwania określonego rodzaju pokarmu w określonym środowisku. 
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   Ptaki należą niewątpliwie do najbardziej ulubionych zwierząt w przyrodzie. Interesujemy się nimi podczas każdego spaceru w lesie, 
pobytu w przyrodzie, lubimy je obserwować. Niezapomniane wspomnienia napewno pozostawi w każdym z was spotkanie z którymś z 
drapieżników naszych lasów i gór, wrażenie robi jego wyniosły lot i majestatyczny wygląd. Poznajemy drapieżników Slanských vrchov 
i okolicy. Omawiane ptaki drapieżne należą do gatunków zagrożonych. 

PTAKI DRAPIEŻNE  

Sokół leśny kobuz  (Falco subbuteo)

Trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus)

   Ten gatunek sokoła jest wędrowny. Żywi się wyłącznie latającymi owadami i 
drobnymi ptakami. Z ptaków łowi jaskółki, oknówki, skowronki, makolągwy, 
wróble, drozdy i inne.  Z licznych gatunków owadów jego pokarm stanowią: 
szczypawki, wąsacze, pasikoniki, ważki, koniki polne i inne. Swoją zdobycz 
latającą łowi w bardzo szybkim locie, także zdobycz siedzącą chwyta w locie. 

Pustułka (Falco tinnunculus)

Jastrząb zwyczajny  (Accpiter gentilis)

(z czego 70% to norniki).
Ł o w i  t a ż e  s z c z u r y 
wodne (karczowniki), 
młode zające, mniejsze 
ptaki, jak skowronki, 
pisklęta bażantów oraz 
większe owady.  Na 
obszarze, gdzie się 
rozprzestrzeni ł ,  jest 
ptakiem wędrownym, 
jednak część populacji 
zimuje. 

   Zamieszkuje cały kraj, od nizin aż po góry (Tatry Wysokie), potrafi 
gniazdować aż do wysokości 2300 m n.p.m. Jego pokarmem są przede 
wszystkim drobne ssaki, co stanowi 90% objętości spożytego pokarmu 

Myszołów włochaty
(Buteo lagopus)

Myszołów zwyczajny  (Buteo buteo)

Orlik krzykliwy  (Aquila pomarina)

U nas należy do najbardziej rozpowszechnionych gatunków na całym obszarze. 
Najczęstszym składnikiem jego pożywienia są norniki (70%), resztę tworzą pozostałe 
gatunki gryzoni, owadożernych (jeże, krety), łasicowatych i gryzoni. Na obszarze 
swojego rozprzestrzenienia jest gatunkiem stałym, migrującym, ale także odlatującym 
na zimę. Jego spokrewniony z bardzo podobnym gatunkiem myszołowem włochatym. 
To gatunek arktyczny, gniazduje w tundrze i lasotundrze, jest ptakiem wędrownym, jako 
zimowisko obiera sobie także obszar Słowacji.

    Jest ptakiem ściśle wędrownym, zimuje aż w tropikalnej Afryce. Jego 
najważniejszym pokarmem są osy, trzmiele i ich larwy. Łowi także inne 
gatunki błonkoskrzydłych i pozostałych owadów. Znalezione gniazda os 
i trzmieli wygrzebuje nogami. W następstwie tego pozostaje nie tylko 
zniszczone gniazdo, ale i dołek o głębokości 40 cm i szerokości 25 cm. 
Przelatujące owady zręcznie chwyta dziobem a także nogami.

  Jest naszym najbardziej produktywnym łowcą. Wybiera sobie ofiarę 
podczas lotu niewysoko nad polem. Atakuje zdobycz lecącą i biegnącą, 
dopada ją i strąca nogami. Najczęściej poluje na gołębie, bażanty, 
kuropatwy, ptaki krukowate, króliki, zające i drobne gryzonie. Zamieszkuje 
cały obszar Słowacji i jest ptakiem pozostającym u nas na zimę.

   Gatunek ptaka wędrownego, zimuje w Afryce. Nasz kraj stanowi obrzeże tego obszaru, 
na którym jest rozprzestrzeniony orlik krzykliwy i gdzie na stałe gniazduje. Elementem 
jego pożywienia są w większości drobne ssaki, norniki, myszy, szczury, chomiki, młode 
zające, z ptaków: przepiórki, kuropatwy, drozdy i inne. 

– Drapieżniki naszych lasów 
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ZGRZYBY – Grzyby to rośliny albo zwierzęta ?
     Chiciaż grzyby, często niesprecyzowanie, zalicza się do roślin, to obecnie odkryto, że grzyby genetycznie są bardziej 
zbliżone do zwierząt. Nie mają  oraz nie potrafią wykorzystywać światła słonecznego do tego, aby przeżyć. korzeni ani liści
Składniki odżywcze pozyskują z rozkładających się substancji organicznych albo z żywych roślin a nawet zwierząt. Przy 
rozmnażaniu wyrasta na grzybni , organ, w którym powstają . Właściwe ciało grzyba to jednak owocnik zarodniki płciowe
nie owocnik, lecz , w większości ukryte w ziemi, drewnie czy innym substracie. I tak zbieranie grzybnia (mycelium)
owocników grzybów to czynność podobna do zrywania jabłek z jabłoni. 

GRZYBY JADALNE GRZYBY NIEJADALNE

Boczniak łyżkowaty 
Pleurotus pulmonarius

Maślak dęty forma żółta 
Suillus grevillei

Boczniak białożółty 
Pleurotus dryinus

Gołąbek wymiotny 
Russula emetica

Boczniak ostrygowaty 
Pleurotus ostreatus

Gąska zielona 
Russula virescens

Twardziak szczecinasty 
Leutinus strigosus

Opieńka żółtawa 
Armillaria gallica

Maślak zwyczajny 
Suillus luteus

Opienka ciemna 
Armillaria ostoyae

Smardz stożkowaty 
Morchella conica

Mleczaj rydz 
Lactarius deliciosus

Rada leśników: Nie zbieraj i nie konsumuj grzybów, których nie znasz!
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GRZYBY
    Grzyby to jedne z najstarszych organizmów na powierzchni ziemi. Ich wielorakie formy występujące w 
przyrodzie od dawna przyciągały uwagę człowieka. Początkowo ich pojawienie się kojarzono z istnieniem 
mistycznych stworzeń, później człowiek zaczął je stosować w lecznictwie ludowym i jako możliwe źródło 
pożywienia. Poznawał je od dawnych czasów i dalej je będzie rozróżniał jako grzyby jadalne i niejadalne ...

GRZYBY JADALNE GRZYBY TRUJĄCE

Żagiew wielogłowa 
Polyporus umbellatus

Koźlarz czerwony 
Leccinum aurantiacum

Koźlarz czarny 
Leccinum melaneum

Czubajka kania
Macrolepiota procera

Borowik usiatkowany 
Boletus reticulatus

Pieprznik jadalny 
Cantharellus cibarius

Borowik szlachetny
Boletus edulis

Muchomor czerwony 
Amanita muscaria

Muchomor sromotnikowy 
Amanita phalloides

Borowik szatański
Boletus satanas

Muchomor plamisty 
Amanita pantherina

Rada leśników: Nie zbieraj i nie konsumuj grzybów, których nie znasz!
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Sad nasienny „Ciganka“

Wiąz górski (Ulmus glabra)

Rok założenia: 2006
Powierzchnia sadu nasiennego: 1 ha
Liczba osobników: 240
Liczba wykorzystanych „drzew doborowych “: 54
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LAS I PTAKI - Ptaki mokradeł, jezior i strumieni
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 Dzisiejsze ptaki są doskonale przystosowane do ruchu w powietrzu. Mają  obniżoną wagę, aerodynamiczne kształty
ciała, doskonale  do poruszania się w powietrzu, a ich ciało jest przystosowane do wytrzymania rozwinięte skrzydła
naprężeń związanych z lotem. Pokarm może być składnikiem roślinnym, zwierzęcym lub złożonym. Poznajmy gatunki, 
których środowiskiem, siedliskiem w większym stopniu są .tereny podmokłe, jeziora i strumienie

Czajka zwyczajna
(Vanellus vanellus)

Bekas kszyk
(Gallinago gallinago)

Zimorodek zwyczajny
(Alcedo atthis)

Pliszka siwa
(Motacilla alba)

Pluszcz zwyczajny
(Cinclus cinclus)

Kokoszka zwyczajna
(Gallinula chloropus)

Bocian biały
(Ciconia ciconia)

Czapla siwa
(Ardea cinerea) 

Gęgawa
(Anser anser)

Płaskonos zwyczajny
(Anas clypeata)



Podziękowanie za pokonanie trasy

Lasy Republiki Słowackiej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Preszów 

dziękują za udział i pokonanie trasy "Leśnej Ścieżki Dydaktycznej TAJCH". 

Do zobaczenia wkrótce

Wasi leśnicy      

   Serdeczne zapraszamy do poznania i odwiedzenia 

innych ścieżek przyrodniczych przygotowanych dla Was 

przez kolegów leśników w różnych regionach Słowacji. 

Wierzymy, że nie byliście z nami po raz ostatni i z radością 

powitamy Was na naszych pozostałych przedsięwzięciach 

dla publiczności oraz serdecznie zapraszamy do 

spędzenia miłych chwil relaksu i poznawania świata 

podczas pobytu w naszych obiektach rekreacyjnych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lesy.sk.

chataZA ÁJ VA OC

Drodzy odwiedzający! 
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