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Pewna przyszłość 
dla młodych ludzi z drzewami i lasami 

dla drzew i lasów z młodzieżą 
  



Arkusze działań to praktyczne zadania dla edukatorów lub koordynatorów do 

wykorzystania z grupami młodzieży lub uczniów, młodych ludzi lub studentów. 

Wszystkie Karty ćwiczeń można pobrać ze strony internetowej, a odpowiednie arkusze są 

wymienione na końcu każdej części przewodnika Youth for Trees.  

 

Powinny one umożliwić młodym ludziom: 

- poznanie i promowanie różnorodności, życia i wartości drzew i lasów. 

- poznawanie, doświadczanie i angażowanie się w sprawy drewna, drzew i lasów w 

kontekście naszego oddziaływania i przyszłości. 

- planowanie i efektywnie współpracowanie i organizowanie wolontariatu. 

- poznawanie i rozwijanie przedsiębiorstw i kariery związanej z drzewami i lasami. 

- wyrażanie swoich obaw dotyczące drzew i lasów. 

 

Powinni rozwijać swoje kompetencje w zakresie: 

- pracy zespołowej, kreatywności, zdolności do zatrudnienia, zarządzania projektami i 

przedsiębiorczości; 

- uczestnictwa publicznego, kompetencji obywatelskich, obywatelstwa i zaangażowania 

politycznego. 

 

Sekcje 

Tytuł  

Jakie zasoby? - potrzebne do wykonania tego 

Co należy zrobić? - punkt po punkcie, krok po kroku 

Jakie korzyści? - dla młodej osoby, innych ludzi, środowiska (drzewa) lub gospodarki 

Czego się nauczysz? - umiejętności lub zrozumienie przez młodą osobę 

Jaki przykład? - linki internetowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta praca jest dostępna na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License. Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie oznacza 
poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 



 

Lista arkuszy działań 

1 Ocena zawartości węgla w drzewach 

2 Ocena zmian sezonowych na przykładzie drzew 

3 Kampania na temat wycinki drzew 

4 Kampanie internetowe na rzecz sadzenia drzew 

5 Obchody ważnych dat związanych z drzewami 

6 Konstrukcje z bambusa 

7 Tworzenie parku linowego  

8 Tworzenie i obserwacja budek dla ptaków i nietoperzy 

9 Tworzenie figurek z owoców drzew 

10 Pozyskiwanie pożywienia z drzew  

11 Leśny Geocaching  

12 Kiełkowanie nasion drzew w celu hodowli sadzonek 

13 Uprawa sadzonek i zrzazów drzew  

14 Spacery po lesie z przewodnikiem 

15 Identyfikacja gatunków drzew 

16 Zaglądanie do wnętrza drzew 

17 Podchody z pytaniami wśród drzew 

18 Wykonywanie produktów z drewna z odzysku 

19 Sporządzanie map, pomiar i monitorowanie drzew 

20 Wyzwania internetowe związane z drzewami 

21 Sadzenie drzew za pomocą kul nasiennych 

22 Wspieranie szkolnej leśnej edukacji 



 

 

      Promoting Trees Activity Sheet 

 

Ocena zawartości węgla w 
drzewach 

Jak obliczyć ilość węgla zmagazynowanego w drzewach i 
drewnie? 

 
Jakie zasoby? 
- Drzewa i taśma miernicza  
 
Co należy zrobić?? 
● Zmierz taśmą mierniczą obwód 

drzewa na wysokości pierśnicy  
(1,3 m nad ziemią). Wynik zapisz w 
centymetrach. Powtórz pomiar co 
najmniej 3 razy, na tej samej 
wysokości, i oblicz średnią. 

● Sprawdź w poniższej tabeli, jak 
przeliczyć ją na suchą masę. Użyj 
wartości najbliższej Twojej wartości 
z tabeli. 

● Podziel swoją odpowiedź przez 2 (ponieważ 50% 
biomasy drzewa stanowi węgiel). W ten sposób 
dowiesz się, ile węgla jest zmagazynowane w 
drzewie. 

● Pomnóż wartość węgla przez 3,67 - aby obliczyć, ile 
dwutlenku węgla zostało pochłonięte, aby stworzyć 
ten magazyn węgla. 

● Wynik pomnóż przez 120% (ponieważ 20% biomasy 
drzewa znajduje się w korzeniach). 

 
Obwód   Sucha masa drewna  
(cm)   (kg) 
50   106 
100   668 
150   1,964 
200   4,221 
225   5,771 
250   7,641 
275   9,842 
300   12,410 
325   15,350 
350   18,700 
400   26,674 

 
Wartości te, dostarczone przez Forest Research (UK), 
dotyczą pojedynczego drzewa liściastego w Westonbirt 
Arboretum w Wielkiej Brytanii. Drzewa iglaste mogą się 
różnić. Można je traktować jako przykład. Drzewa będą 
rosły w różnym tempie w zależności od gatunku, gleby, 
drenażu, nachylenia zbocza i warunków klimatycznych. 
Powyższy wzór i przeliczenia pozwolą uzyskać średnie 
szacunki dla całego okresu życia drzewa i nie uwzględnią 
zasobów węgla w glebie leśnej, które prawdopodobnie 
będą większe. 
Jeśli chcesz poznać ilość CO2 pochłanianego przez 
drzewo w ciągu roku, musisz sprawdzić ilość CO2 i 
podzielić ją przez wiek drzewa. Można to ustalić w 
przypadku ściętego drzewa, licząc roczne słoje. 

 
Jakie korzyści?  
Umożliwia to badaczom leśnictwa i planistom 
podejmowanie decyzji o wyborze najlepszych gatunków 
drzew do uprawy oraz najlepszych miejsc i warunków do 
uprawy lasów jako biotopów obniżających zawartość 
dwutlenku węgla. Umożliwia także politykom i innym 
osobom zrozumienie wartości drzew.. 
 

Czego się uczysz?  
Dokładne pomiary i mapowanie są ważne dla nauki. 
Ostateczne dane liczbowe opierają się jednak na wielu 
założeniach. Drzewa są cennymi pochłaniaczami 
dwutlenku węgla, przyczyniającymi się do równoważenia 
obiegu węgla. Węgiel stanowi około połowy suchej masy 
drzew, a kiedy drewno z tych drzew jest wykorzystywane 
do produkcji wyrobów z drewna, węgiel jest w nim 
magazynowany na całe życie. Węgiel zmagazynowany w 
drewnie jest uwalniany z powrotem do atmosfery dopiero 
po jego spaleniu lub rozłożeniu. 
 

Linki?  
Climate Forests Project    
Forest carbon diagrams  
What impact is climate change having on European 
forests? 4 min. video 
Are trees one of the best solutions to climate change?  
3 min. video  
Are trees one of the best solutions to climate change?  
11 min. video  
Solutions to climate change, Project Drawdown  
 

http://www.climateforests.org/
http://www.fs.usda.gov/managing-land/sc/carbon
http://www.youtube.com/watch?v=nckgJWnj4Yw
http://www.youtube.com/watch?v=tUdI4Sc8Jks
http://www.youtube.com/watch?v=RlowjpqY8QQ
https://drawdown.org/solutions/table-of-solutions
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Ocena zmian sezonowych na 
przykładzie drzew 
 
Śledź wpływ zmian pogodowych i klimatycznych na 
drzewa w Twojej okolicy. Dowiedz się, jaki wpływ na 
drzewa mają ostatnie zmiany pogodowe i klimatyczne. 
Wykorzystaj fenologię (badanie czasu występowania 
określonych zjawisk biologicznych, takich jak pękanie 
pąków, kwitnienie, opadanie liści), aby zauważyć zmiany 
pór roku i klimatu. 

 

Jakie materiały?  

 Strona projektu Nature 
Calendar 

 Tree identification app   
 - Arkusz do notowania 

 - Kalendarz 

 

Co należy zrobić? 
 Wybierz wydarzenie związane z drzewami, 

które chcesz odnotować. Przykłady wydarzeń 
związanych z drzewami, które można zapisywać 
przez cały rok w ramach projektu Kalendarz 
przyrody, to m.in: wybuch pąka, pierwszy liść, 
pierwszy kwiat, dojrzałe owoce, pierwszy odcień, 
pełny odcień, opadanie liści, gołe drzewo.   

 Wybierz gatunek drzewa – w ramach projektu 
Kalendarz przyrodniczy odnotowywane są zmiany 
zachodzące w następujących gatunkach drzew: 
olsza, jesion, buk, modrzew europejski, klon 
polny, kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy, 
dąb bezszypułkowy, jarząb pospolity, brzoza 
brodawkowata i jawor. Należy wybrać jeden lub 
kilka gatunków, które można sprawdzać co 
najmniej dwa razy w tygodniu. Niektóre gatunki 
będą wymagały częstszych kontroli niż inne.   

 Wybierz miejsca rejestracji- wybierz miejsca, 
które będziesz regularnie odwiedzać, najlepiej w 
ramach rutynowych czynności. 

 Zwracaj uwagę na wydarzenia dotyczące 
gatunków, które rejestrujesz po raz pierwszy.  
Na przykład możesz rejestrować jesion wyniosły, 
obok którego przechodzisz codziennie. 

 
 Zapisuj swoje obserwacje- Zwróć uwagę na 

sezonowe wydarzenia, które dotyczą Twoich 
gatunków. Zapisz datę, kiedy po raz pierwszy 
zaobserwowałeś każde z tych wydarzeń. Coroczne 
rejestrowanie gatunków w tym samym miejscu 
zapewni nam najlepszą jakość danych. W 
przypadku gatunków, u których występuje wiele 
wydarzeń, np. początek pączkowania dębu, 
pierwszy liść, pierwsze kwitnienie itp. należy 
zapisywać wszystkie wydarzenia na tym samym 
drzewie. 

 

Jakie korzyści?   
 - Obserwacje fenologiczne są od wieków 

wykorzystywane przez rolników do 
maksymalizacji plonów, przez miłośników 
przyrody do przewidywania optymalnych pór 
obserwacji, a przez prawie wszystkich do 
przygotowania się na sezonowe alergie.  

 - Obecnie ta dobrze ugruntowana nauka jest 
również wykorzystywana przez naukowców do 
śledzenia wpływu globalnego ocieplenia i zmian 
klimatycznych na organizmy oraz do 
przewidywania przyszłego stanu zdrowia 
środowiska. Śledząc zmiany w czasie tych 
fenologicznych wydarzeń, naukowcy są w stanie 
lepiej zrozumieć, jak zmienia się środowisko. 

Czego się uczysz?  
 - Jakie są najlepsze wskaźniki do określania 

początku i końca sezonu wegetacyjnego? 

 - Jak bardzo pomiary fenologii różnią się w 
poszczególnych latach? 

 - Ostatnio nowe szacunki satelitarne pokazują 
znaczące trendy w fenologii drzew na wiosnę. 

 - Fenologia dostarcza coraz więcej dowodów na 
to, że zmiany klimatu powodują, że drzewa 
liściaste zrzucają liście później jesienią lub nie 
zrzucają ich wcale, co byłoby bardzo 
niekorzystne dla drzew i ekosystemów, w których 
żyją. Wysoki stosunek powierzchni liści do ich 
objętości sprawiłby, że drzewa straciłyby dużo 
ciepła i wilgoci, gdyby miały je zatrzymać na 
zimę. Zawarte w liściach składniki odżywcze, 
takie jak azot i fosfor, nie zostaną 
zmagazynowane przez zimę z powrotem w 
gałązkach i gałęziach.  

 - W Europie drzewa mogą zacząć migrować na 
północ. Nowe sadzonki mogą znaleźć bardziej 
sprzyjające warunki klimatyczne na północ od ich 
tradycyjnego zasięgu. Drzewa mogą więc być 
narażone na stres na glebach, do których nie są 
przystosowane. Ponadto wszystkie migrujące 
drzewa będą gatunkami inwazyjnymi, które nie 
mają naturalnych zagrożeń i mogą konkurować z 
rodzimymi drzewami o zasoby.  

Jaki przykład? 
Analizę ostatnich rekordów z Wielkiej Brytanii można 
znaleźć tutaj.

 

https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/
https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/
https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/tree-id-app/
https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/analysis
https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/analysis
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Kampania na temat wycinki drzew 

Drzewa mogą być wycinane z wielu powodów - np. ze 
względu na zagrożenie dla ludzi (w miastach), dla 
pozyskania drewna (w lasach), w kopalniach lub pod 
uprawy rolne. Pojedyncze drzewo lub cały las może 
zostać wycięty piłą łańcuchową lub mszynami, ale zawsze 
zmniejszy to efekt pochłaniania dwutlenku węgla przez 
drzewa, ponieważ nie będą one już w stanie 
wychwytywać CO2 z powietrza. Wylesianie lub wycinanie 
dużych obszarów leśnych może mieć ogromny wpływ 
zarówno na zwiększenie globalnego ocieplenia, jak i na 
zmniejszenie bioróżnorodności. Dotyczy to zwłaszcza 
lasów tropikalnych, które zajmują zaledwie 6% 
powierzchni Ziemi, ale są siedliskiem 80% znanej 
różnorodności biologicznej na Ziemi. 

Po co? 

Młodzi ludzie na całym świecie 
prowadzą kampanie na ten 
temat podczas 
międzynarodowych imprez, 
przed siedzibami rządów i firm, 
na ulicach i w Internecie. 

Jakie zasoby? 
 Mała grupa zmotywowanych młodych ludzi. 

 Dostęp do biblioteki. 

 Dostęp do firm, polityków i organizacji 
pozarządowych. 

Co należy zrobić? 

Znajdź problem 

Regularnie zaglądaj na kilka kluczowych portali 
informacyjnych i blogów. 

 - np. Według brazylijskiej agencji kosmicznej 
wylesianie Amazonii wzrosło o 22% w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających lipiec ubiegłego roku. 
Gazeta tutaj. 

 Następnie należy pzeprowadzić dalsze poszukiwania. 
np. Obietnice rządu dotyczące ekologicznego prania 
brudów. Gazeta tutaj. 

Ale nie polegaj tylko na tych źródłach. Sprawdź ich 
doniesienia i poglądy, sięgając do innych źródeł.np. 
agencja informacyjna w Brazylii.   
 
Znajdź przyczyny ludzkie 
Teraz poszukaj przyczyn związanych z działalnością 
człowieka.  

 - Czy jest to popyt na drzewa, czy na ziemię? Czy jest 
to podaż ze strony ludzi, którzy ścinają drzewa lub 
pracują na roli?  

 - Kto płaci za ludzi, którzy ścinają drzewa lub pracują 
na roli? Kto zarabia pieniądze, pozwalając ludziom 
ścinać drzewa lub pracować na roli?  

 - Kto jest ostatecznie odpowiedzialny za wylesianie? 
Czy są to ludzie, którzy dostarczają drewno 
(producenci), czy ludzie, którzy zgłaszają popyt 
(konsumenci), czy też organy regulacyjne, które 
kontrolują podaż i popyt (rządy)? 

 W jaki sposób młodzi ludzie z innego kraju mogą 
odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając 
rzeczywiste dowody?   

 

 
Działaj osobiście 
W jaki sposób młodzi ludzie mogą bezpośrednio 
przyczynić się do ograniczenia wylesiania? 
- np. jako konsumenci mogą bojkotować produkty - 
upewnić się, że nie kupują ani nie spożywają produktów 
sojowych, takich jak kurczak, jeśli pochodzą one z 
Brazylii i zostały wyhodowane na terenach, które zostały 
wylesione. Artykuł tutaj 
- np. jako konsument napisz do supermarketu, w którym 
sprzedaje się kurczaki, wyjaśniając swoje obawy i 
dowiadując się, jaka jest ich polityka wobec soi i 
wylesiania. 
 
Działajcie razem 
Podzielcie się tym, czego każda osoba dowiedziała się o 
problemie i jego ludzkich przyczynach. 
Zastanówcie się, co możecie zrobić jako grupa, aby 
wyjaśnić problem, zaproponować alternatywne 
rozwiązania i wprowadzić zmiany:  
- poglądów i zachowań innych konsumentów. 
- politykę organów regulacyjnych, takich jak rządy 
(zarówno importerów, jak i eksporterów). 
- działania i kampanie lobbujących organizacji 
pozarządowych (zarówno popierających, jak i 
sprzeciwiających się wylesianiu). 
- działania łańcucha przedsiębiorstw odpowiedzialnych za 
karczowanie terenów i handel produktami. 
- środki do życia i praca ludzi, którzy żyją i pracują na 
ziemi i w lesie. 
Napisz do przedsiębiorców i polityków rządowych z 
prośbą o przedstawienie, jak oni widzą problem i jakie 
mają rozwiązania. 
Rozważcie współpracę z innymi grupami prowadzącymi 
kampanię w celu negocjowania z firmami i rządami, ale 
może to być postrzegane jako zbyt duży kompromis. 
Rozważenie zabawnej, wizualnie przejrzystej i 
interesującej akcji bezpośredniej w pobliżu firmy lub 
rządu, aby nagłośnić sprawę w lokalnych lub krajowych 
mediach. Przegląd akcji bezpośrednich. 
 
Znajdź rozwiązanie 
Pojedyncze, proste rozwiązania mogą być trudne do 
znalezienia. Ale wszystkie kampanie muszą mieć zielone 
światło w tunelu 

Jakie korzyści? 

Doświadczenie polegające na znalezieniu problemu, jego 
przyczyny i możliwych rozwiązań może umożliwić młodym 
ludziom przeniesienie nowo nabytych umiejętności na 
inne akty odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.. 

Czego się uczysz? 

Rozwiązywanie problemów wymaga dowodów 
pochodzących z różnych źródeł. 
Osoby prowadzące kampanie muszą postępować zgodnie z 
tym, co głoszą, w przeciwnym razie będą miały dwa 
oblicza. 

Jakie przykłady I linki? 

Istnieje wiele przykładów kampanii przeciwko wycinaniu 
drzew na poziomie lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym - od Ruchu Chipko w Indiach po 
drzewa uliczne w Sheffield w Wielkiej Brytanii. 
Wiele linków zamieszczono w przewodniku "Młodzież dla 
drzew" - 2 Promowanie drzew. 

https://www.thegrocer.co.uk/tesco/tescos-new-soy-policy-must-go-further-to-tackle-deforestation-say-campaigners/658711.article#:~:text=Under Tesco's new policy%2C suppliers,requirements by the same date.
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Kampanie internetowe na rzecz 
sadzenia drzew 
 
Wspieraj kampanie internetowe na rzecz sadzenia drzew 
w celu rozwiązania problemu zagrożenia dla przyrody i 
klimatu. 
 

Czego potrzebujesz? 
 - Wielu ludzi i przyjaciół, z którymi można się 

skontaktować przez Internet.   

 - Trochę czasu na pisanie petycji, spotkania lub 
lobbowanie u lokalnych polityków, właścicieli 
gruntów. 

Co należy zrobić? 
 Znajdź w Internecie lokalne, krajowe lub 

międzynarodowe kampanie na rzecz sadzenia drzew i 
zalesiania. Na przykład wypełnij petycję internetową 
do rady miasta, prosząc o podwojenie powierzchni 
drzew na terenie gminy w ciągu najbliższych 25 lat. 

 Lobbuj wśród lokalnych radnych, rozmawiaj i 
przekonuj lokalnych właścicieli gruntów do sadzenia 
drzew. 

 Wykorzystaj media społecznościowe, aby zachęcić 
innych do udziału w tych kampaniach. 

 Zorganizuj lub weź udział w webinarium, aby 
przedyskutować, jak wpływać na lokalne decyzje i 
politykę. 

 Zaprojektuj tabliczki, plakaty i prezentacje.  

 Rozważ założenie lokalnej grupy zajmującej się 
sadzeniem i ochroną drzew.  

 Załóż wspólnie z innymi szkółkę drzew, społeczny las 
lub sad i zaoferuj drzewa lokalnej społeczności. 

 

Jakie korzyści?  
 Skuteczne kampanie internetowe mogą zmienić 

nastawienie i zachowanie ludzi, zmienić politykę (a 
nawet przepisy i prawo!), zmienić środowisko - a 
przede wszystkim zmienić klimat!  Jest to sposób na 
działanie lokalne z domu, we współpracy z wieloma 
innymi osobami i wywieranie wpływu w skali 
globalnej. 

 Kampanie internetowe przynoszą wiele korzyści 
społecznych, finansowych, ekologicznych i 
politycznych. 

 - Sadzenie drzew przynosi wiele korzyści - oczyszcza 
powietrze, zmniejsza powodzie, wzbogaca przyrodę i 
chłodzi miasta. 

 - Co najważniejsze, sadzenie drzew wychwytuje 
dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy i 
magazynuje go zarówno w żywym drzewie, jak i po 
jego śmierci lub w postaci drewna. Paliwa kopalne, 
które są obecnie spalane i zmieniają klimat, zostały 
częściowo uformowane w okresie karbońskim z 
najwcześniejszych drzew. Dlatego sadzenie drzew 
jako banku węgla może zastąpić martwe drzewa jako 
źródło węgla. 

 Kampanie internetowe mogą zmienić politykę władz 
lokalnych w zakresie paliw kopalnych i zmian 
klimatycznych, zwłaszcza jeśli są wsparte jakąś formą 
bezpośredniego, pasywnego działania.  

 Mogą one pomóc ludziom zrozumieć, że w 
odpowiednim miejscu i czasie należy posadzić 
właściwe drzewo - gdzie, jaki gatunek, ile? 

 

Czego się uczysz?  
Włączając się w kampanię internetową lub rozpoczynając 
ją, można zdobyć wiele umiejętności praktycznych, 
technicznych, cyfrowych i komunikacyjnych. Może się 
nawet okazać, że zmieni to Twoje własne zachowanie i 
wartości - bądź na to otwarty!   
 

Przykłady? 

 

 
Kampanie lokalne 
Plantabosque Hiszpania 
Futuro Project, Portugalia 
Roads for Trees Project, Polska 
Kampanie krajowe 
The Big Climate Fightback and Ancient woodlands 
campaigns  
Woodland Trust's Emergency Tree Plan for the UK  
Friends of the Earth Trees campaign (podwojenie 
lesistości Wielkiej Brytanii)   
Trees for Life – Rewilding the Scottish Highlands  
 
Kampanie międzynarodowe 
Trillion Trees     
UN Trillion Tree campaign    
Forest app  
 

http://www.adenex.org/index.php/proyectos/plantabosques
http://www.100milarvores.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=xOlFDJ-aUiI&feature=emb_rel_end
http://www.woodlandtrust.org.uk/protecting-trees-and-woods/campaign-with-us%20%20
http://www.woodlandtrust.org.uk/protecting-trees-and-woods/campaign-with-us%20%20
https://www.woodlandtrust.org.uk/press-centre/2020/01/emergency-tree-plan
https://friendsoftheearth.uk/trees
https://treesforlife.org.uk/about-us
http://www.trilliontrees.org/
http://www.trilliontreecampaign.org/
https://trees.org/sponsor/forest-app
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Obchody ważnych dat 
związanych z drzewami   
 
Celem tego działania jest podniesienie świadomości na 
temat znaczenia lasów i drzew poprzez świętowanie 
ważnych dat, takich jak Międzynarodowy Dzień Lasów 
obchodzony 21 marca. Młodzi ludzie mogą organizować 
i promować sposoby świętowania wartości drzew i 
lasów oraz dzielić się dobrymi praktykami.   
 

Co jest potrzebne? 

To działanie jest bardzo otwarte, jeśli chodzi o 
program i zasoby. Wszystko zależy od osób, które je 
zorganizują, ich kreatywności i kontaktów.  
Obchody mogą odbywać się w dowolnym miejscu, ale 
najchętniej w lesie lub grupie drzew. Do organizacji 
potrzebny jest zespół ludzi, a samo wydarzenie może 
trwać godzinę lub cały weekend. 
 

Co robić? 

Aby uczcić ważne dla drzew daty, można zorganizować 
różne działania: 

 Zorganizowanie spaceru z przewodnikiem po lesie z 
udziałem społeczności lokalnej, przy wsparciu 
przewodnika przyrodniczego 

 Sadzenie drzew w odpowiednim miejscu, czasie i z 
odpowiednich gatunków. 

 Zorganizowanie lokalnej imprezy z muzyką, 
jedzeniem, napojami i produktami z drzewa 
(zarówno z drewna, jak i niedrzewnymi). 

 Przedstawienie teatru ulicznego o drzewach, ich 
historii i wartości jako opowieści lub iluzji. 

 Zorganizowanie targów drzew, na których 
prezentowane są projekty lub produkty związane z 
drzewami, w celu informowania ludzi i dzielenia 
się dobrymi praktykami. 

 Zbieranie i recykling śmieci wśród drzew i lasów 

 Dodanie zabawnych, stymulujących lub 
artystycznych oznaczeń na terenach leśnych. 

 
Przykład spaceru z udziałem społeczności lokalnej. Źródło: 
ASPEA 
 
Oto kilka kroków, które możesz zrobić, aby 
przygotować to działanie: 
- Zbierz mały zespół wolontariuszy 
- Ustalić miejsce i sposób uczczenia tej ważnej daty 
oraz wartości drzew i lasów. 
- Nawiąż kontakty i sporządź listę zasobów 
- Przygotujcie plakat lub ulotkę promującą akcję 
- Zaproście lokalną społeczność lub zwykłych ludzi 
- Rozwieś plakaty, ogłoszenia, wskazówki, które wskażą 
ludziom drogę do miejsca obchodów. 

 
Jakie korzyści? 

Społeczne - zbliżenie ludzi i nawiązanie kontaktu z 
drzewami i przyrodą 
Środowiskowe - podniesienie świadomości znaczenia 
lasów i drzew 
Ekonomiczne - ewentualna sprzedaż produktów z 
drzew lub zbiórka pieniędzy na projekt, dzięki 
sprzedaży produktów z drzew lub dobrej sprawie. 
 

Czego się uczysz? 

Młodzi ludzie mogą rozwijać te umiejętności: 

 Organizacja 

 Przywództwo 

 Komunikacja 

 Praca zespołowa 
 
Ponadto zajęcia te mogą przyczynić się do zmiany 
zachowań zarówno organizatorów, jak i uczestników w 
zakresie ich osobistego wpływu na zrównoważone 
gospodarowanie lasami i drzewami. 
 

Jakie przykłady? 

 
 Celebration of the International Day of Forests 

by Vancouver Urban Forestry (Canada) 
 Celebration of the Autochthonous Forest Day 

by college students (Portugal) 

 International Day of Forests - 2018 events 
around the world 

 

 

 
Source: https://swikblog.com/international-day-of-forests-
2021-theme/ 

 

10 października – Dzień Drzewa 

https://swietodrzewa.pl/?page_id=6  

 
 

Dień drzewa w SGGW 

https://www.youtube.com/watch?v=v8HKivXcxG4  

https://www.cityofvancouver.us/publicworks/page/international-day-forests
https://www.cityofvancouver.us/publicworks/page/international-day-forests
https://noticias.utad.pt/blog/2019/11/25/dia-da-floresta/
https://noticias.utad.pt/blog/2019/11/25/dia-da-floresta/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/international-day-of-forests/events/en
http://www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/international-day-of-forests/events/en
https://swikblog.com/international-day-of-forests-2021-theme/
https://swikblog.com/international-day-of-forests-2021-theme/
https://swietodrzewa.pl/?page_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=v8HKivXcxG4
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Konstrukcje z bambusa 

 
 
Wielu architektów pracuje z tym materiałem, tworząc 
niesamowite budynki w Kolumbii i Japonii, łącząc go z 
innymi materiałami, takimi jak drewno, glina, cement i 
żelazo. 

 
Po co?  
Bambus może być wykorzystywany w budownictwie, do 
oczyszczania wody i na terenach zdegradowanych. Może 
urosnąć 1 metr dziennie, co sprawia, że jest produktem 
szybkim i opłacalnym. Trzeba wiedzieć, jak zarządzać 
bambusem, a kraje tropikalne mają w tym duże 
doświadczenie.  
 
Bambus ma ponad 1 500 zastosowań. Można go 
wykorzystywać do budowy domów, mostów, dachów, 
wyrobów rzemieślniczych, dekoracji, ogrodzeń, osłon, 
namiotów i tymczasowych schronień. 
Włókna mogą być wykorzystywane do produkcji odzieży, 
zastępując inne materiały, takie jak bawełna, która 
wymaga o wiele więcej wody i ziemi. 

 
Co jest potrzebne?  

Naturalnie bambus nie rośnie w Europie, ale ma 
zdolność adaptacji do wielu warunków klimatycznych, 
więc może być uprawiany w wielu częściach Europy. 
Wraz ze zmianami klimatycznymi może stać się bardziej 
popularny. Na razie można go kupować od 
certyfikowanych dostawców. 

 
 
Co zrobić? 

  Zaprojektuj konstrukcję z uwzględnieniem 
warunków pogodowych, trzęsień ziemi i innych 
problemów związanych z gruntem.  

  Wybrać bambus odpowiedni do miejsca i formy 
konstrukcji.  

  Kup bambus z certyfikowanej plantacji i, jeśli to 
możliwe, wyprodukowany lokalnie. 

  Zaprojektować konstrukcję na podstawie planów. 

 
Jakie korzyści?  

Bambus to naprawdę dobry materiał budowlany, 
ponieważ jest tańszy niż inne gatunki drewna i szybko 
rośnie. Jest także elastyczny, lekki, wytrzymały i bardzo 
uniwersalny, dzięki czemu można go stosować w wielu 
rodzajach budownictwa. Ponadto jest to materiał 
zrównoważony i doskonale sprawdza się jako 
pochłaniacz dwutlenku węgla, filtr wody, ochrona 
źródeł wody, retencja gleby i rekultywacja 
zdegradowanych krajobrazów. 
Ma wartość finansową, ponieważ jest znacznie tańsza 
niż inne materiały, a także środowiskową, ponieważ 
może być wykorzystywana do ponownego zalesiania 
zdegradowanych terenów oraz jest doskonałym 
pochłaniaczem dwutlenku węgla ze względu na szybkość 
wzrostu. 

 
Czego się nauczysz?  

Wykorzystanie tego materiału mogłoby zastąpić wiele 
produktów z tworzyw sztucznych, które pochodzą z ropy 
naftowej i nie są odnawialne. 
Architekci i mieszkańcy Europy nie są przyzwyczajeni do 
tego materiału jako materiału budowlanego. Muszą więc 
rozwijać możliwości i umiejętności w tym zakresie, 
ponieważ istnieje ogromny rynek do zbadania. 
 

 
Jakie przykłady?  

https://bambusa.es/en 
European bamboo  
www.inbar.int 
Bamboo -the material of the future video 
Bamboo as a natural building material 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.bamboologic.eu/
http://www.inbar.int/
https://www.youtube.com/watch?v=tKcyrlysQwA
https://www.rics.org/uk/news-insight/future-of-surveying/sustainability/natural-building-materials-bamboo/
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Tworzenie parku linowego  
 

Dlaczego warto?  
Celem jest stworzenie parku linowego na drzewach w 
sposób, który minimalizuje zagrożenia dla drzew i jest 
bezpieczny dla użytkowników. 

 
 
Park linowy jako atrakcja turystyczna może być 
miejscem edukacji młodych ludzi na temat drzew, 
gatunków, biologii oraz wpływu zainstalowanych 
urządzeń na zdrowie drzew. Dobrze zorganizowany 
park może być także wzorem dobrych praktyk w 
tworzeniu budowli na drzewach - także w domu (np. 
domki na drzewach). 
Po co?  

Prawidłowo wykonany park linowy może funkcjonować 
nawet przez 10 lat. Wymaga okresowych przeglądów 
stanu urządzeń i stanu drzew. Wskazane jest również 
zlecenie dendrologowi sprawdzenia stanu urządzeń 
parku i stanu drzew. Określi on, czy liny należy 
przenieść na inne drzewo lub na inną wysokość pnia. 

 Drzewa o odpowiednim wieku (BHD powyżej 30 cm) 
i wolniejszym przyroście promieniowym - najlepiej 
po okresie intensywnego wzrostu, z grubą korą.  

 Specjalistyczna firma do budowy i nadzoru.  

 Spełnienie wymogów prawnych dotyczących 
bezpieczeństwa drzew i użytkowników. 

 W pobliżu innych atrakcji turystycznych dla 
młodzieży. 

 Czas na montaż - kilka miesięcy. 

 
Co zrobić? 

 Wybierz miejsce, w którym jest co najmniej 
kilkanaście drzew na 2-3 trasy o różnej wysokości 
rozmieszczonych na obszarze 1-2 ha. Dobrze, jeśli 
potrafisz zaprojektować  

 Zaprojektuj co najmniej jeden długi zjazd na linie 
rozpiętej między drzewami na długości co najmniej 
50-100 m - to bardzo ekscytujące wyzwanie dla 
użytkowników. 

 Sprawdź obowiązujące przepisy. 

 Zrób analizę ekonomiczną projektu. 

 Oceń, jak będzie wyglądał w różnych porach roku i 
z usuniętymi drzewami. 

 Oceń bezpieczeństwo sprzętu i kondycję 
wewnętrzną drzew za pomocą analizy 
dendrologicznej. Sprawdzić, czy drzewa 
wytrzymają obciążenia, a pobliskie drzewa nie 
będą stanowiły zagrożenia dla użytkowników lub 
sprzętu. 

 Zaprojektuj park linowy z przewodnikiem i 
edukacją w pobliżu platform i drabin. 

 Wybierz dobrych instruktorów wspinaczki, którzy 
będą szkolić i nadzorować użytkowników parku 
linowego. 

 

Jakie korzyści? 

Finansowe - możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji 
nawet w ciągu 2-3 lat.  
Społeczne i edukacyjne - przezwyciężenie lęku 
wysokości, pokazanie życia w koronach drzew i 
odpowiedzialnego korzystania z drzew. 
Ekonomiczne - potencjał rozwoju turystyki na innych 
obszarach. 
 

Czego się nauczysz? 

Korzystanie z dobrze zbudowanego parku linowego jest 
bezpieczne, uczy pewności siebie i radzenia sobie z 
lękiem wysokości. Jest też okazją do ciekawej edukacji 
przyrodniczej w nietypowych warunkach panujących w 
koronach drzew. Promuje też dobre praktyki 
korzystania z żywych drzew. 
 

Jakie przykłady? 
Wielka Brytania 
www.ravenadventure.co.uk 
https://ropeworksactive.co.uk 
Hiszpania 
https://tirolinasgo.com/madrid 
https://costabravaparcaventura.com 
Portugalia 
www.parqueaventura.net/en/lagos-en 
http://adventurepark.pt 
Polska 
www.parklinowy.pl/uk/index.htm 
www.rudnicapark.pl 

 

https://www.ravenadventure.co.uk/
https://ropeworksactive.co.uk/
https://tirolinasgo.com/madrid/
https://costabravaparcaventura.com/
https://www.parqueaventura.net/en/lagos-en/
http://adventurepark.pt/
http://www.parklinowy.pl/uk/index.htm
http://www.rudnicapark.pl/
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Tworzenie i obserwacja budek dla 
ptaków i nietoperzy 
 

Po co?  
 Poznanie ptaków żyjących w lasach - ich pospolitych 

gatunków, siedlisk i cyklu życia. 

 Podniesienie świadomości roli ptaków w ekosystemie 
leśnym. 

 Promowanie drewna jako surowca ekologicznego i 
odnawialnego. 

 Nawiązanie kontaktu ludzi z lokalną przyrodą. 

 Stworzenie produktu, który może być sprzedawany w 
celu pozyskania środków na ochronę przyrody i lasów. 

 
Co potrzebujesz? 

 Specjalista, który opowie o biologii, ekologii i 
ochronie ptaków, a także warsztaty z montażu budek 
lęgowych. 

 Materiały do budowy budek lęgowych - deski 
drewniane, piły, wkręty, śrubokręty. 

 Bezpieczne drabiny i narzędzia do montażu budek 
lęgowych. 

 Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy podczas pracy 
z narzędziami i drabinami. 

 Narzędzia do obserwacji ptaków - lornetka, kamera 
do obserwacji nocnych itp. 

 

Co robić? 

Można zorganizować trzy rodzaje warsztatów: 

 Warsztaty edukacyjne o ptakach i budkach lęgowych. 

 Rozwieszenie budek dla ptaków lub nietoperzy w 
pobliskich lasach i parkach. 

 Obserwacja budek. 
 

 Promuj wszystkie lub niektóre z warsztatów na 
plakatach i w mediach społecznościowych. 

 Znajdź źródło zakupu materiałów lub pożycz 
narzędzia i znajdź niewykorzystane lub przetworzone 
drewno.  

 Zaplanuj warsztaty z zespołem wolontariuszy. 

 Sprawdź, czy jest odpowiednie miejsce do 
zawieszenia budek dla ptaków i nietoperzy. 

 Po roku, przed sezonem lęgowym oczyście budki, 
opiszcie i wypromujcie warsztaty i cały projekt, tak 
aby mógł być kontynuowany lub powtórzony w innym 
miejscu.  

 Ewentualnie zorganizuj imprezę fotograficzną lub 
filmową, wystawę lub konkurs na najciekawsze 
zdjęcie lub nagranie ptaków lub nietoperzy w pobliżu 
budek. 

 
 

Jakie korzyści?  
 

 Społeczne - promowanie wspólnych działań 
angażujących ludzi, budowanie skrzynek i czerpanie z 
tego przyjemności. 

 Ekologiczne - zwiększenie liczby lokalnie lęgowych 
ptaków i nietoperzy. 

 Edukacyjne - poszerzenie wiedzy o ekosystemie 
leśnym i ochronie przyrody. 

 

Czego się nauczysz?  
 

 Rozpoznawanie pospolitych gatunków ptaków leśnych 
i nietoperzy. 

 Proste posługiwanie się narzędziami i umiejętności 
konstrukcyjne. 

 

Przykłady w linkach?  
 
Design for building a bird nest box 

Design for building a bat roost box 

 

 
 
 

 
 
 
Ryc.: Riverside Woodcraft, Garden Nature 

 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/kids--schools/making-a-nestbox-activities.pdf
https://www.wildlifetrusts.org/sites/default/files/2021-07/How%20to%20make%20a%20bat%20box.jpg
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Tworzenie figurek z owoców 
drzew 

 
Owoce drzew leśnych są zwykle wykorzystywane jako 
materiał artystyczny przez dzieci na wczesnych etapach 
edukacji szkolnej, ale także przez dorosłych jako 
rękodzieło. W przypadku małego przedsiębiorstwa 
nabywców może przyciągać skojarzenie z wczesnym 
dzieciństwem. Z owoców drzew i orzechów można 
wykonać figurki ludzi i zwierząt. 
 

Co potrzebujesz?  
Owoce drzew i orzechy są powszechnie dostępne. Można 
też wykorzystać aparat fotograficzny lub smartfon oraz 
oprogramowanie typu open source do tworzenia animacji 
i filmów. 

 Sznurek, cienki drut, etykiety 

 ulotki promocyjne, plakaty itp. 

 Przewodnik do rozpoznawania owoców drzew i 
orzechów 

 Cennik, wizytówka, strona internetowa, media 
społecznościowe 
 

Po co? 

 Przyciągnięcie uwagi potencjalnych nabywców.  

 Reklamowanie produktów i projektów 

 Edukacja na temat nasion i gatunków drzew. 
 

Co zrobić? 

 Rozpoznaj lokalne, historyczne i domowe tradycje 
wykorzystania owoców drzew i orzechów.  

 Wymyśl oryginalną wizję ich tworzenia. 

 Zrób serię zdjęć własnych produktów.  

 Załóż stronę internetową i media społecznościowe 

 Opublikuj zdjęcia produktów.Publish product photos 

 Opracuj zawartość strony internetowej, starając się 
zainteresować sprzedażą produktów z atrakcyjnymi 
emblematami, które stworzyłeś, takimi jak 
kalendarze, koszulki, kubki. 

 Współpracuj z organizacjami, firmami i 
przedsiębiorstwami, aby rozwijać i promować 
produkty. 

 Stałe utrzymywanie uwagi odbiorców poprzez 
aktualizowanie strony internetowej i mediów 
społecznościowych o nowe elementy, takie jak filmy 
czy animacje. 

 
Jakie korzyści?  
Tworzysz "coś z niczego" Jeśli jesteś kreatywny, możesz 
na tej podstawie rozwinąć działalność komercyjną lub 
zaoferować promowanie organizacji społecznych lub 
edukacyjnych wykorzystujących Twoje produkty.   
 

Czego się nauczysz?  
Uczysz się kreatywności w wykorzystywaniu możliwości. 
Tworząc "coś z niczego", zyskujesz wiarę we własne siły i 
możliwości. Uczysz się także o gatunkach drzew oraz 
historii lokalnych zwyczajów i kultury. 

 

Przykłady w linkach?  
https://www.drolipathes.net 
https://dubanci.cz/english-info 

https://www.zazzle.com/collections/calendars-

119944088769855147?rf=238554285273206478 

https://www.facebook.com/dubanci 
 

 

 

   
 

Pict. dubanci.cz   
pocztówki - zima 

pocztówki - wiosna Kalendarze Postery 

  
  

Kubki Puzzle T-shirty Przypinki I magnesy 

 

https://dubanci.cz/english-info/
https://www.zazzle.com/collections/calendars-119944088769855147?rf=238554285273206478
https://www.zazzle.com/collections/calendars-119944088769855147?rf=238554285273206478
https://www.facebook.com/dubanci/
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Pozyskiwanie pożywienia z drzew 

 
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie różnych 
części drzew do produkcji żywności i napojów. 
 

Czego potrzebujesz?  
 Przewodnik do identyfikacji drzew  

 Podstawowy sprzęt do gotowania 

 Pojemniki do przechowywania, tace, butelki i słoiki, 
najlepiej o tych samych rozmiarach. 

 
Co robić?  
Głównym okresem zbiorów jest jesień, kiedy można 
zbierać owoce i nasiona. Wiosną można jednak zbierać 
soki, korę, kwiaty i liście niektórych drzew. Stwórz w 
swoim otoczeniu jadalny krajobraz drzewny, stosując 
zasady ogrodu leśnego. 
Produktami mogą być świeże owoce, herbaty, sałatki, 
mąka, przetwory (sosy, dżemy, pikle), suszone owoce i 
orzechy oraz napoje fermentowane, sok owocowy, mąka 
żołędziowa, pieczeń orzechowa, frytki z kwiatów i syrop z 
soku. 

 Owoce jadalne - z rodzimych, dziko rosnących drzew, 
takich jak bez czarny, głóg, jarząb, ale także z 
uprawnych drzew sadowniczych, takich jak jabłoń, 
grusza, wiśnia, śliwa - jako owoce świeże, owoce 
suszone, skórki owocowe, napoje bezalkoholowe 
(syropy, soki owocowe), konserwowane w syropie lub 
alkoholu, napoje alkoholowe (cydr, wino). 

 Nasiona jadalne - buka, jesionu, sosny i dębu 
szypułkowego, a także uprawnych drzew 
orzechowych, takich jak kasztan jadalny, orzech 
włoski i leszczyna - jako orzechy, marynaty, mąka. 

 Kwiaty jadalne –robinii (potocznie-akacja), leszczyny, 
bzu czarnego, lipy, sumaka - jako herbata, frytki, sok, 
syrop, wino. 

 Liście jadalne - z młodych liści lipy - jako sałatka. 

 Jadalne soki - z brzozy, klonu, orzecha włoskiego - 
jako skoncentrowany słodki syrop lub alkohol. 

 Kora jadalna - z brzozy, topoli, klonu, wierzby i sosny 
- jako miękka, wilgotna, słodka kora wewnętrzna lub 
kambium. 

 
Ponieważ są to produkty spożywcze należy wziąć pod 
uwagę pewne ryzyko zdrowotne. Jeśli masz wątpliwości, 
nie jedz. 

 

Jakie korzyści? 
Drzewa jako źródło żywności i napojów przynoszą wiele 
korzyści.  
 

 

 Wiele z tych produktów wymaga niewielkiego kapitału 
i sprzętu do założenia małego przedsiębiorstwa, ale w 
różnych krajach obowiązują przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa żywności. Musisz je respektować. 

 Społeczne - istnieje wiele korzyści z drzew jako 
źródła żywności i napojów. Zarówno owoce drzew, jak 
i orzechy stanowią kluczowy element zdrowej diety 
wegetariańskiej, a zwłaszcza wegańskiej. 
Wytwarzanie żywności z drzew może być zajęciem 
produktywnym, fizycznym, zdrowym i społecznym. 

 Finanse - produkcja żywności i napojów z drzew może 
być tania, a jej efekty - wysokokosztowe. Młodzi 
dorośli, jako osoby indywidualne lub małe 
spółdzielnie, mogą więc mieć szansę na założenie 
nowego przedsiębiorstwa. 

 Środowisko - produkcja żywności i napojów z drzew 
jest formą agroleśnictwa. Pozyskiwanie pożywienia 
jest bardzo zrównoważone, ponieważ może nie 
wymagać żadnych lub niewielu nakładów (np. 
sztucznych nawozów). Do zbierania pożywienia używa 
się prostego sprzętu, a wieloletnie drzewa chronią 
glebę przed erozją i działają jako magazyn węgla. W 
tropikach większość tradycyjnego rolnictwa to 
agroleśnictwo lub ogrodnictwo leśne. 

 
 

Czego się nauczysz?  
 Docenianie i szanowanie przyrody  

 Możliwości prowadzenia gospodarstw 
niskonakładowych 

 Praktyczne techniki przetwarzania i gotowania 

 

Jakie przykłady?  
Foraging guides  
Apple and Orchard Guide, SCOG   
Examining the potential for harvesting and making more 
use of the fruit from traditional orchards 
Juicing equipment hire  
Nut trees   
Forest gardening   
What is a forest garden? Video 
Sandford Orchards Straw Pressed Cider Timelapse Video 
Traditional cider making at National Trust Killerton Video 
Harvesting apples Video 
Harvesting, Storing and Processing apples Video  

 

 

http://www.wildfooduk.com/
http://www.scog.org.uk/library%20
http://www.malvernhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Excess-fruit-scoping-project.pdf
http://www.malvernhillsaonb.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Excess-fruit-scoping-project.pdf
http://www.applecottagecider.co.uk/
http://www.lowimpact.org/lowimpact-topic/nuts-trees
http://www.lowimpact.org/lowimpact-topic/forest-gardening
http://www.youtube.com/watch?v=Q_m_0UPOzuI%20
https://vimeo.com/83603877
https://vimeo.com/79304525
http://www.youtube.com/watch?v=XB1Ig4A4diQ%20
http://www.youtube.com/watch?v=5A9p26ITUeM


 
 

 Promoting Trees Activity Sheet 

 
Leśny Geocaching  

 
Geocaching to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu 
skarbów w świecie rzeczywistym przy użyciu urządzeń 
wyposażonych w GPS. Uczestnicy nawigują do 
określonego zestawu współrzędnych GPS, a następnie 
próbują odnaleźć ukryty w tym miejscu geocache 
(pojemnik). 
Skrytki geocache można znaleźć na całym świecie. Często 
zdarza się, że geocacherzy ukrywają skrytki w miejscach, 
które są dla nich ważne, odzwierciedlają szczególne 
zainteresowania lub umiejętności właściciela skrytki. 
Miejsca te mogą być bardzo różnorodne. Mogą znajdować 
się w lokalnym parku, na końcu długiej wędrówki, pod 
wodą lub na poboczu ulicy w mieście. 
 

Jaki jest cel? 

 Odkrywanie nieznanych miejsc 

 poznawanie różnych siedlisk leśnych 

 spędzanie czasu na świeżym powietrzu 

 zachowanie zdrowia dla Ciebie i Twojej rodziny. 
 

Czego potrzebujesz? 
 Urządzenie GPS (np. w smartfonie), które posłuży do 

lokalizacji Twojej pozycji. 

 Długopis, aby zapisać swoje odkrycia w dzienniku. 

 Drobne przedmioty, które możesz wymienić na inne 
przedmioty w skrytce geocache. 

 

Co robić? 

Możesz zrobić swoją własną skrytkę geocache i ukryć ją w 
różnych miejscach. Skrytki można znaleźć podczas 
spacerów po okolicy lub dalekich wypraw dookoła świata. 
Geocaching może być sportem zespołowym - możesz 
zabrać ze sobą przyjaciół lub rodzinę! 
 
Znajdowanie skrytki geocache 
1. Zlokalizuj skrytkę w interesującej okolicy, korzystając 
ze specjalnej strony internetowej poświęconej 
geocachingowi. 
2. Wpisz współrzędne do swojego urządzenia 
nawigacyjnego. 
3. Użyj swojego urządzenia GPS, aby pomóc w 
odnalezieniu ukrytej skrytki. 
4. Podpisz dziennik i zwróć geocache do pierwotnej 
lokalizacji. 
5. Jeśli zabierzesz coś ze skrytki geocache, zostaw coś o 
takiej samej lub większej wartości. 
6. Podziel się w Internecie swoimi historiami i zdjęciami 
związanymi z geocachingiem. 
 
Ukrywanie skrytki geocache 
1. Przygotuj się na temat zasad ukrywania skrytek 
geocache. 
2. Znajdź odpowiednie miejsce. 
3. Włóż do pojemnika dziennik.  
4. Ukryj schowek. Powinien on być odpowiedni dla 
wszystkich typów pogody i miejsca, które wybrałeś.  
Upewnij się, że nie ma zapachu (może przyciągnąć 
zwierzęta) ani nie jest groźny (odpowiednio go oznakuj). 

 

Jakie korzyści? 

Społeczne - promowanie spędzania czasu na świeżym 
powietrzu 
Ekologiczne - uświadamianie różnych siedlisk i warunków 
naturalnych 

 
Ryc. Nadleśnictwo Gdańsk - Lasy Państwowe 

 
Czego się nauczysz? 

Jak prawidłowo poruszać się w nowym otoczeniu. 
 

Przykłady w linkach? 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Geocaching 

● https://www.nationaltrust.org.uk/features/what
-is-geocaching-outdoor-adventure-for-kids 

● https://adventure.howstuffworks.com/outdoor-
activities/hiking/geocaching.htm 

● https://www.geocaching.com 

● https://opencaching.pl 

● http://www.geocachingspain.es 

● https://www.geocaching.pt 

 

 
Ryc. Woda Góry Las 

 
Ryc. Camprest 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geocaching
https://www.nationaltrust.org.uk/features/what-is-geocaching-outdoor-adventure-for-kids
https://www.nationaltrust.org.uk/features/what-is-geocaching-outdoor-adventure-for-kids
https://adventure.howstuffworks.com/outdoor-activities/hiking/geocaching.htm
https://adventure.howstuffworks.com/outdoor-activities/hiking/geocaching.htm
https://www.geocaching.com/
https://opencaching.pl/
http://www.geocachingspain.es/
https://www.geocaching.pt/


 

 Working with Trees Activity Sheet 
 
 

Kiełkowanie nasion drzew w celu 
hodowli sadzonek 

Założenie szkółki drzew w celu hodowania z nasion i 
sadzonek lokalnie zebranych drzew rodzimych. 
 

Czego potrzebujesz?  
 Doniczki z roślinami lub mały kawałek ziemi.  

 Przesiana gleba, najlepiej z dodatkiem rozłożonej 
ściółki z liści. 

 Wypłukany gruboziarnisty piasek, żwir lub wióry 
drzewne.  

 Dostęp do wody i lodówki (do tymczasowego 
przechowywania nasion). 

 

Co robić? 
Zbieranie nasion - od maja do grudnia, w zależności od 
gatunku 
- Zapoznaj się z mapami starych, dzikich, lokalnych 
lasów, aby zebrać miejscowe rodzime gatunki drzew. 
- Zidentyfikuj gatunki, korzystając z przewodnika.  
- Zbierz nasiona z kilku drzew, aby zachować 
różnorodność genetyczną. 
- Regularnie sprawdzaj, kiedy jest właściwy czas na zbiór 
- kiedy nasiona są dojrzałe i zanim zostaną zjedzone 
przez ptaki, ssaki i rozproszone przez wiatr. 
- Nasiona należy zbierać z drzewa lub z ziemi. 
 
Obróbka nasion 
- Mięsiste owoce są najtrudniejsze do oddzielenia nasion. 
Spróbuj je rozgnieść (np. jabłko), przecisnąć przez sito 
(np. jarzębina) lub wyłuskać ręcznie (np. głóg). 
- Orzechy (np. dębu i buka) muszą być pełne, 
nieuszkodzone, bez dziur i dające się zatopić w wodzie 
(np. leszczyny). 
- Nasiona uskrzydlone (np. jesion, wiąz, klon) można 
wysiewać od razu. 
- Szyszki (np. olchy, brzozy i drzew iglastych) należy 
przechowywać w suchej torbie lub pudełku w ciepłym 
miejscu. W miarę wysychania nasiona rozdzielają się przy 
potrząsaniu.  
 
Obróbka wstępna nasion 
Większość nasion europejskich jest w stanie uśpienia 
(żyją, ale nie kiełkują natychmiast). Potrzebują one 
wilgoci i/lub okresu zimna lub ciepła (stratyfikacji). 
- wierzba, wiąz, osika, dąb - wymagają tylko wilgoci. 
- olcha, brzoza, sosna - należy je przechowywać w stanie 
suchym, a następnie namoczyć w wodzie przez jeden 
dzień, wymieszać z wilgotnym piaskiem w plastikowej 
torebce i przechowywać w lodówce przez miesiąc. 
- tarnina, czereśnia, jabłoń, bez czarny, róża gueldera, 
leszczyna, jarząb, kruszyna, grab, dzika czereśnia itp. - 
można poddać obróbce wstępnej po wydobyciu nasion. 
- jesion, głóg, ostrokrzew, cis - nasiona te traktuje się w 
taki sam sposób jak wyżej, ale przed wysiewem należy 
poczekać do drugiej wiosny.  
 
Obróbka wstępna 
- W doniczce z otworami drenażowymi należy zmieszać 
równe objętości kompostu oraz żwiru lub 
gruboziarnistego piasku. 

- Dodać taką samą objętość nasion i tyle wody, aby były 
wilgotne, ale nie kapały po ściśnięciu.  
- Mieszankę nasion należy przykryć 2 cm warstwą grysu, 
piasku lub wiórów drewnianych. Zasypać ją w glebie i 
pozostawić na zewnątrz w zacienionym miejscu. Nie 
wolno dopuścić do wyschnięcia.  
- Zaznacz ołówkiem plastikową etykietę i zatop ją w 
doniczce. Dobrze jest też zaznaczyć położenie doniczki. 
Etykiety mogą się zgubić! Przykryć siatką drucianą (przed 
zwierzętami). 
- Wczesną wiosną (pierwszą lub drugą, w zależności od 
gatunku) należy sprawdzić, czy nasiona wykazują oznaki 
kiełkowania. Najlepiej wysiewać je tuż po pojawieniu się 
korzeni. 
- Będą one gotowe do wysiewu pierwszej wiosny po 
zbiorze. Nie poddawaj się! Twoja cierpliwość zostanie 
nagrodzona. 
 
Kiełkowanie nasion 
Liczba wysiewanych nasion zależy od gatunku i liczby 
nasion, które mają wykiełkować. Ogólna zasada mówi, że 
im większe nasiona, tym większa zdolność kiełkowania.   
Słabsze siewki należy usuwać, aby pozostała tylko jedna. 
Nasiona rozsypuje się na powierzchni gleby lub kompostu, 
ubija i przykrywa. 
Najlepszym materiałem do przykrycia nasion jest żwirek 
ogrodniczy, ale może to być również gleba lub kompost.  
Upewnij się, że nasiona są przykryte tylko do swojej 
głębokości. Zbyt głębokie przykrycie może spowodować, 
że nasiona nie wzejdą. Zbyt płytkie przykrycie może 
spowodować ich wyschnięcie.  
Nie zapomnij o oznakowaniu podłoża lub doniczek. 
 
Jakie korzyści?  
- Społeczne - do identyfikacji i zbierania nasion jesienią 
można wykorzystać wielu wolontariuszy.  
- Finansowe - jeśli uda się wyhodować wiele drzewek, 
można je sprzedać lub wymienić. 
- Środowiskowe - skupienie się na lokalnych źródłach 
drzew i lokalnych nasadzeniach minimalizuje 
wykorzystanie niezrównoważonego transportu. Lokalnie 
zebrane nasiona dzikich drzew oznaczają, że drzewa 
będą dostosowane do lokalnego klimatu i gleby. Warto 
jednak zapytać lub sprawdzić, czy dany gatunek drzewa 
występuje lokalnie powszechnie. 

Czego się nauczysz?  
- Możliwość założenia miniprzedsiębiorstwa zajmującego 
się sprzedażą lub wymianą młodych drzewek. 
- Podstawowe umiejętności ogrodnicze. 
- Zachęcenie do działania na rzecz społeczności lokalnej i 
wolontariatu. 

Przykłady w linkach?  
Online guide to growing trees from seed, TCV 
Autumn seed harvest handbook, TCV 
Practical Guide to raising trees from seed, Forestry 
Commission 
Grow an oak tree in a pot, The National Forest 
Tree seed online 
Guide to tree growing 
Szkółka automatyczna. 3 min. video 
Szkółka w USA. 3 min. video

https://treegrowing.tcv.org.uk/grow
https://treegrowing.tcv.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/handbook.pdf
https://www.forestresearch.gov.uk/research/raising-trees-and-shrubs-from-seed
https://www.forestresearch.gov.uk/research/raising-trees-and-shrubs-from-seed
https://www.nationalforest.org/sites/default/files/components/downloads/files/tree_from_seed_leaflet.pdf
https://www.treeseedonline.com/
https://treegrowing.tcv.org.uk/grow
https://www.youtube.com/watch?v=vU7DqmjPhps%20
https://www.youtube.com/watch?v=5j0XuNXvaUc%20


 

 Working with Trees Activity Sheet 
 
 

Uprawa sadzonek I zrzazów drzew  
 
Załóż szkółkę drzew w celu hodowania lokalnie zebranych 
rodzimych drzew z sadzonek i siewek. 
 

Czego potrzebujesz?  
 Doniczki z roślinami lub mały kawałek ziemi.  

 Przesiana gleba, najlepiej z dodatkiem rozłożonej 
ściółki z liści. 

 Wypłukany gruboziarnisty piasek, żwir lub wióry 
drzewne.  

 Dostęp do wody i lodówki (do tymczasowego 
przechowywania nasion). 

 Teren do ostatecznego zasadzenia drzew. 
 

Co robić? 
 
Uprawa sadzonek 
Gdy nasiona zaczną kiełkować, młode drzewa są zdane na 
naszą opiekę - podlewanie, odchwaszczanie i …karmienie.   
Bardzo ważne jest, aby w ciągu pierwszych trzech tygodni 
po wysianiu nasion olchy, brzozy i wierzby nie dopuścić do 
ich wyschnięcia. Wszystkie inne nasiona powinny być 
utrzymywane w stanie wilgotnym. Zanim siewki zaczną 
się wzajemnie zagęszczać, należy je przerzedzić lub 
przesadzić.  
Doniczki powinny być ustawione w miejscu dobrze 
wentylowanym i oświetlonym. Należy unikać dużych 
wahań temperatury. Nie należy zapominać o ochronie 
nasion i młodych siewek przed ptakami i gryzoniami! 
Cotygodniowe nawożenie płynne należy rozpocząć po 
pojawieniu się pierwszych liści, a następnie kontynuować 
do końca lipca. Przez cały czas należy utrzymywać 
wilgotność. Sadzonki należy kontrolować pod kątem 
występowania szkodników i chorób. Regularnie 
odchwaszczać, aby zapewnić optymalny wzrost. 
 
Hartowanie 
Drzewa i krzewy uprawiane w pomieszczeniach 
zamkniętych (w szklarni lub na parapecie) wymagają 
aklimatyzacji do warunków zewnętrznych. 
 
Sadzenie drzew 
Gdy drzewa osiągną wysokość około 30-40 cm, po roku lub 
dwóch latach są gotowe do posadzenia w docelowym 
miejscu. 

 

 
Pobieranie i hodowanie sadzonek 
Niektóre drzewa wyrosną ze zrzazów (uciętych pędów) - 
wierzby, topole, głóg, tarnina, bez czarny, róża gueldera, 
grab, bukszpan, morwa, figa. Ale warto też spróbować 
kilku innych  
 
Spróbuj także kilku innych gatunków drzew, ponieważ 
wymagają one niewiele wysiłku i miejsca, a mogą rosnąć 
pod warunkiem, że będą miały zawsze wilgotną, ale 
równą glebę.   
Zrzazy muszą mieć 30 cm długości, wielkości ołówka lub 
palca. Należy je zbierać późną zimą/wczesną wiosną, 
zanim otworzą się pąki. Można je przyciąć sekatorem, 
małą piłą lub ostrym nożem.   
Zrzazy sadzi się w odstępach 10 cm w doniczce z ziemią 
lub w płytkim wykopie, do głębokości 2/3 pędu.   
 

Jakie korzyści?  
 Społeczne - do identyfikacji i zbierania nasion 

jesienią można wykorzystać wielu wolontariuszy.  

 Finansowe - jeśli wyprodukuje się dużo drzew, można 
je sprzedać lub wymienić. 

 Środowiskowe - do uprawy drzew wykorzystuje się 
głównie odnawialne zasoby naturalne. 
Wyprodukowane sadzonki mogą stać się ważnymi 
pochłaniaczami dwutlenku węgla, ograniczającymi 
emisję gazów cieplarnianych. Skupienie się na 
lokalnych źródłach drzew i lokalnych nasadzeniach 
minimalizuje wykorzystanie niezrównoważonego 
transportu. Lokalnie zebrane nasiona dzikich drzew 
oznaczają, że drzewa będą dostosowane do lokalnego 
klimatu i gleby. Warto jednak zapytać lub sprawdzić, 
czy dany gatunek drzewa występuje lokalnie 
powszechnie. 

 
Czego się uczysz?  
 Możliwość założenia miniprzedsiębiorstwa 

zajmującego się sprzedażą lub wymianą młodych 
drzewek. 

 Podstawowe umiejętności ogrodnicze. 

 Zachęcenie do działania na rzecz społeczności 
lokalnej i wolontariatu. 

 
Przykłady w linkach?  
 
Online guide to growing trees from seed, TCV 
Autumn seed harvest handbook, TCV 
Practical Guide to raising trees from seed, Forestry 
Commission 
Grow an oak tree in a pot, The National Forest 
How are trees are being bred for the future, Future Trees 
Trust 
Nowoczesna automatyczna szkółka. 3 min. video 
Szkółka w USA. 3 min. video 
 

https://treegrowing.tcv.org.uk/grow
https://treegrowing.tcv.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/handbook.pdf
https://www.forestresearch.gov.uk/research/raising-trees-and-shrubs-from-seed
https://www.forestresearch.gov.uk/research/raising-trees-and-shrubs-from-seed
https://www.nationalforest.org/sites/default/files/components/downloads/files/tree_from_seed_leaflet.pdf
http://www.futuretrees.org/
http://www.futuretrees.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vU7DqmjPhps%20
https://www.youtube.com/watch?v=5j0XuNXvaUc%20
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Spacery po lesie z 
przewodnikiem 

 
Zorganizowanie spaceru z przewodnikiem po lesie to 
prawdopodobnie najtańszy, najprostszy i najłatwiejszy 
sposób, aby inni ludzie docenili wartość drzew i 
przyrody.  

Po co? 

 Uczenie się o drzewach i lasach 

 Promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu w lasach 

Czego potrzebujesz? 
Innych wolontariuszy, którzy pomogą w promocji i 
organizacji spaceru. 
Apteczka pierwszej pomocy i telefon komórkowy. 

Co robić? 

Planowanie  
- Zacznij od miejsca lub trasy, które znasz. 
- Jeśli jest to teren prywatny, sprawdź zgodę 
właściciela terenu, najlepiej na piśmie. 
- Wybierz grupę odbiorców, np. uczniów, harcerzy lub 
młodzież, studentów, emerytów lub osoby 
niepełnosprawne. 
- Zastanów się, jak dotrą do danego miejsca lub trasy i 
jak z nich wrócą. 
- Opracuj temat spaceru, wykorzystując własny 
entuzjazm i doświadczenie związane z danym tematem 
lub miejscem. Jest to nawet ważniejsze niż bycie 
specjalistą czy dzielenie się swoją wiedzą lub 
informacjami. 
- Zapisz temat i najważniejsze informacje, np. o 
różnorodnych i starych drzewach na trasie, z prostymi 
sposobami identyfikacji gatunków, ciekawymi 
opowieściami o nich oraz o wartości starych drzew. 
- Grupa może mieć bardzo różne możliwości fizyczne. 
Podczas większości spacerów w ciągu 2 godzin można 
pokonać tylko ok. 2 km. Dlatego co ok. 5 minut lub gdy 
grupa zobaczy coś ciekawego, zatrzymaj się i 
porozmawiajcie. 
- Ustal, która pora roku i czas są najlepsze dla 
uczestników. 
- Upewnij się, czy spacer będzie odbywał się "w 
deszczu czy w słońcu" i odpowiednio zareklamuj 
wydarzenie. Większość spacerów odbywa się w każdych 
warunkach, ale zaplanuj schronienie. 
- W przypadku dłuższych spacerów można wyznaczyć 
lokalne toalety. 
- Zaplanuj spacer równolegle z innym wydarzeniem, 
aby zapewnić większą liczbę uczestników. 
- Przydatne jest podawanie jedzenia i napojów - 
herbatników, plasterków jabłka lub pomarańczy, 
przekąsek, gorącego lub zimnego soku owocowego w 
papierowych kubkach. 
- Dodatkowym urozmaiceniem może być rozdanie 
kieszonkowych ulotek, np. mapy lub przewodnika. 
Miesiąc przed spacerem 
- Przygotuj i rozprowadź prostą ulotkę oraz informacje 
w mediach społecznościowych. 
- Jeśli spacer jest otwarty dla publiczności, wyślij 
informację prasową do lokalnych mediów. 

Prawdopodobnie najskuteczniejszą formą promocji jest 
jednak przekaz ustny. 
Przed dniem marszu 
- Prześledź trasę oczami i uszami gościa, aby sprawdzić, 
czy temat i kluczowe przesłania nadal mogą być 
uwzględniane. 
- Zdecyduj, gdzie w razie potrzeby można zaparkować. 
- Zaplanuj, jak sprawić, by różne osoby, zwłaszcza 
dzieci, były zaangażowane i zainteresowane. 
Podczas spaceru 
- Zabierz ze sobą apteczkę, nóż, telefon komórkowy 
oraz numer telefonu najbliższego szpitala i policji, a w 
razie potrzeby także lupę, lornetkę itp. 
- Jeśli masz pomocników, daj im i sobie identyfikatory 
z imionami i nazwiskami oraz ewentualnie kamizelki 
odblaskowe, zwłaszcza jeśli poruszasz się po drogach. 
- Przypomnij odwiedzającym, aby zbliżyli się do siebie, 
gdy grupa zatrzymuje się, aby porozmawiać. Zachęcaj 
do zadawania pytań i wyjaśniania innym różnych rzeczy. 
- Poproś wszystkich o zrobienie zdjęć, jeśli chcą, ale 
zapytaj, czy wszyscy chcą być fotografowani. Podaj 
adres e-mail lub stronę internetową, na którą można 
wysłać zdjęcia. Rozważ możliwość zrobienia zdjęcia 
grupowego na koniec. 
- Zakończcie spacer o czasie, aby uniknąć sytuacji, w 
której ludzie wychodzą przed końcem i czują się 
niezadowoleni. 
- Pamiętaj o podstawowych zasadach dobrej 
komunikacji. 
Po spacerze 
- zamieść krótki opis i zdjęcia na stronie internetowej 
lub wyślij do lokalnych mediów, aby promować kolejne 
spacery. 
- Zanotuj, co się sprawdziło, a co nie. 
 

Jakie korzyści? 

Social – connecting people with other people and with 
nature.  
Environmental – Encouraging good environmental 
behaviour on walks. 
Educational - raising awareness and understanding of 
forest management and nature.  

 
Czego się nauczysz? 
Learning about the features and value of trees and 
forests. 

Przykład w linku? 
How to organise a walking event 

 
 

http://www.walkengland.org.uk/downloads/how-to-organise-a-walking-event.pdf


 
 

 Promoting Trees Activity Sheet 

 
Identyfikacja gatunków drzew 

 
Dowiedz się, jak rozpoznawać i nazywać drzewa. 

 
Po co? 

Młodym ludziom może brakować doświadczenia i 
umiejętności w rozpoznawaniu gatunków drzew. 

 Brak wycieczek terenowych i zajęć laboratoryjnych. 

 Korzystanie z zasuszonych próbek lub zdjęć, które nie 
są reprezentatywne dla całego drzewa. 

 Nazwy łacińskie nie są praktyczne w terenie, a 
uczniowie muszą nauczyć się nazw zwyczajowych, 
aby móc porozumiewać się z lokalnymi 
społecznościami i pracownikami leśnymi. 

 Kursy mogą przytłoczyć uczniów, którzy w krótkim 
czasie wymieniają zbyt wiele gatunków. 

 

Czego potrzebujesz? 

● Aplikacja, np Tree ID app, Woodland Trust 

● Przewodniki i klucze do rozpoznawania 
● Nazwy systematyczne drzew w różnych językach 

 

Co robić? 

Najważniejszą rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, jest 
to, że nauka rozpoznawania drzew wymaga czasu w 
różnych miejscach i porach roku. Ale może to być 
umiejętność na całe życie.  

 Spróbuj odwiedzić pobliskie lub miejskie lasy, aby 
dostrzec liście, kwiaty, pnie i gałęzie drzew w 
różnych porach roku.  

 Być może "zaadoptujesz" jedno lub dwa lokalne 
drzewa, po których regularnie spacerujesz.  

 Rób zdjęcia i załóż konto na Instagramie lub 
Facebooku, aby przechowywać swoje zdjęcia.  

 Skorzystaj z wymienionych tutaj aplikacji do 
rozpoznawania poszczególnych części drzewa. 

 Nie wpadaj w panikę. Jeśli na początku nie mogłeś 
zapamiętać nazw, najważniejsze jest zapoznanie się 
z cechami drzew. 

 Pamiętaj, że uczysz się nowego języka, musisz 
powtarzać nazwy, a z czasem nabierzesz płynności. 

 Niech to będzie dobra zabawa! Spróbuj powiązać 

nazwy łacińskie ze znanymi słowami z Twojego języka, 
na pewno znajdziesz jakieś. 

 Na południu Europy jest o wiele więcej gatunków 
drzew niż na północy.  

 Spróbuj ustalić hierarchię gatunków rodzimych, 
zacznij od drzew, a potem przejdź do krzewów. 

 Przyjrzyj się liściom lub igłom. Czy jest to drzewo 
liściaste (zwykle z liśćmi) czy iglaste (zwykle z igłami 
lub łuskami)? 

 Różne cechy będą widoczne w różnych porach roku. 
W zimie, w przypadku drzew liściastych, będziesz 
musiał korzystać z gałązek, pączków liści i kory. 

 Zwróć uwagę na otoczenie, np. żywopłoty, pola, 
parki, lasy lub bliskość wody. Niektóre gatunki 
częściej rosną w pobliżu wody, w zaroślach, na 
terenach parkowych lub w lasach. 

 Zbierz razem wskazówki, np. ogólny kształt i wielkość 
drzewa, korę, liście lub igły, kwiaty, owoce, pąki 
liściowe i gałązki. Im więcej cech uda Ci się dostrzec, 
tym dokładniejsza będzie Twoja identyfikacja. 

 

Jakie korzyści? 

Dlaczego w ogóle powinniśmy uczyć się nazw i 
rozpoznawać gatunki? Dlaczego po łacinie? 
Nazwy łacińskie są stosowane w nauce na całym świecie, 
aby uniknąć pomyłek z nazwami zwyczajowymi, które 
różnią się w poszczególnych krajach, a może i w 
poszczególnych strefach. 
W leśnictwie główny nacisk kładzie się na gatunki drzew, 
ponieważ to one tworzą strukturę ekosystemów leśnych.  
Opisywanie gatunków drzew ma kluczowe znaczenie dla 
wielu działań w lesie, takich jak badania różnorodności 
biologicznej, badania stanu zdrowotnego drzew, plany 
urządzania i odnawiania lasu oraz badania genetyczne. 

 

Czego się uczysz? 

Umiejętność rozpoznawania drzew poprzez obserwację i 
zapisywanie liści, kwiatów, owoców, kory i kształtu drzew. 
 

Jakie przykłady w linkach? 
 

● Leafsnap – Plant Identification app 

● Heart of England Forest tree guide 

● Street and park trees 

● Urban Tree Survey, Natural History Museum 

● A-Z of British Trees, Woodland Trust 

● Tree Guide UK 

● Tree Health Survey, Opal 

● The Wood Database – European timber 

● Common trees of the UK, Part 1 Video 

● Common trees of the UK, Part 2 Video 

● https://identify.plantnet.org/pl  

https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/tree-id-app/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2U9YU37q0pjajnItOlext84HB5G_DO1tZgCocM0YuI/edit?usp=sharing
https://plantidentifier.info/
https://www.heartofenglandforest.com/wp-content/uploads/2017/03/Tree_Guide.pdf
http://amanita-photolibrary.co.uk/Street_park_trees/index.htm
https://www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/urban-tree-survey-key-69444.pdf
https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/a-z-of-british-trees/
http://www.treeguideuk.co.uk/
https://www.imperial.ac.uk/opal/surveys/treehealthsurvey/
https://www.wood-database.com/wood-finder/?fwp_location=europe
https://www.youtube.com/watch?v=Zo_gfajkj8c
https://www.youtube.com/watch?v=-46v93xEeXc
https://identify.plantnet.org/pl


 
 

 Promoting Trees Activity Sheet 
 

Zaglądanie do wnętrza drzew  
 

Po co? 
Dowiedz się, co dzieje się wewnątrz drzewa, pobierając 
sok z pnia, zbierając wodę z liści, szacując wiek drzewa i 
słuchając przez pień. 
 

Czego potrzebujesz?  
 Wiertło, plastikowa rurka i wiadro 

 Duża plastikowa torba i sznurek lub taśma 

 Linijka do mierzenia 

 Pozwolenie od właściciela drzewa 
 

Co robić? 
Pobieranie soku (najlepiej 
wczesną wiosną) 
 Wybierz duże, dojrzałe, 

zdrowe drzewo (np. brzoza, 
klon, wierzba) o średnicy co 
najmniej 20 cm i dużej 
koronie. Upewnij się, że masz 
pozwolenie od właściciela i że 
drzewa nie są narażone na 
kontakt z pestycydami lub 
innymi toksycznymi 
substancjami chemicznymi. 

 Wywierć w drzewie otwór o 
średnicy 1-2 cm na wysokości 
ok. 1 m od ziemi, używając 
wiertarki elektrycznej lub 
ręcznej. Nie spowoduje to 
dużego uszkodzenia drzewa. 

 Włóż luźny koniec czystej, przeznaczonej do kontaktu 
z żywnością rury do otworu, aby uzyskać szczelne 
zamknięcie, najlepiej na głębokość ok. 2 cm, a 
następnie zaklej szczeliny tkaniną. 

 Drugi koniec rurki włóż do butelki lub wiadra. Po 
około 15 minutach z rurki powinien wypłynąć czysty 
sok. Po około godzinie pojemnik może być pełny.  

 Wyjmij rurkę i wciśnij kawałek gałęzi do otworu korka 
lub użyj korka.  

 Po zebraniu soku przechowuj go w lodówce i 
wykorzystaj lub przetwórz w ciągu 2 dni. Zbyt długie 
pozostawienie soku w chłodziarce spowoduje, że 
drożdże zaczną fermentować cukrowy sok. 
Zagęszczanie soku jest bardzo energochłonne, 
ponieważ w 95% składa się on z wody. Dlatego 
najlepiej jest go używać jako słabej wody cukrowej. 

 
Przepływ soku przez ksylem w pniu drzewa można 
usłyszeć tu i tu.   
Czujniki ultradźwiękowe mogą wykryć pęknięcie słupa 
wody w łyku, często w godzinach popołudniowych. 
 
Mówiące drzewa 
- Znajdź długą martwą kłodę lub deskę, która jest 
przecięta na obu końcach i umieść ją na podpórce.  
- Jedna osoba drapie w przecięty koniec drewna, a druga 
słucha przy drugim przeciętym końcu. 
 

Dlaczego dźwięk przemieszcza się przez drewno? Dźwięk 
może być słyszalny w przestrzeniach powietrznych 
martwych naczyń ksylemowych środkowej części 
twardzieli, które są połączone, długie i puste. 
Instrumenty muzyczne wykorzystują tę właściwość 
drewna do wzmacniania i modyfikowania dźwięku,  
Dlatego też niektóre gatunki drewna są preferowane 
przez lutników (wytwórców instrumentów muzycznych). 
 
Łapanie wody (najlepiej wiosną) 
Zawiąż dużą przezroczystą 
plastikową torbę na końcu 
małej gałęzi drzewa.  
- Torebkę należy szczelnie 
zamknąć na gałęzi. Para wodna 
będzie się gromadzić i skraplać 
w worku. 
- Przed zdjęciem worka należy 
odczekać do wieczora, aby 
uzyskać maksymalną 
kondensację. Worek może 
dostarczyć jedną filiżankę 
wody dziennie. 
 
Za pomocą elektrycznych suwmiarek można wykryć 
dzienne kurczenie się gałązek i nocne nawadnianie wodą 
z korzeni. 
 
Pierścienie drzew - słoje 
- Przyjrzyj się przeciętemu pniowi drzewa lub kłodzie.  
- Policz, ile jest ciemnych słojów. Każdy ciemny pierścień 
wskazuje miejsce, w którym wzrost drzewa został 
spowolniony zimą (lub był szybki u pierścieniowo-
naczyniowych). Oznacza to wiek drzewa. 
- Porównaj szerokości poszczególnych słojów.  Szerokość 
słojów wskazuje względną intensywność wzrostu 
spowodowaną temperaturą i opadami, a także 
konkurencją ze strony pobliskich drzew itp. 
 
Słoje drzew można wykorzystać jako dowód na zmiany 
klimatu, obserwując wpływ temperatury na szerokość 
słojów w krótkim okresie czasu. W cieplejszych okresach 
wegetacyjnych słoje drzew są szersze. W wielu próbkach 
słoje drzew są węższe przed niż po latach 90. ubiegłego 
wieku. 
 

Czego się nauczysz?  
Zastanów się, skąd drzewa czerpią swoją masę? Tak jak w 
wykładzie TED tu. 
Tutaj dowiesz się, jak działa drzewo - poprzez liście, 
gałęzie, pień i korzenie tu  

 

Przykłady w linkach?  
Basic tree biology 

https://www.youtube.com/watch?v=0AtcQL7bIHc
https://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/listening-to-trees/10317932
https://ed.ted.com/best_of_web/tt8nl9uK
http://www.y4trees.net/
https://www.aztrees.org/resources/CAT/tree.biology.study.pdf


 
 

 Promoting Trees Activity Sheet 
 

 
Podchody z pytaniami wśród 
drzew  

 
“Peddy-paper” to drużynowe zawody piesze na 
świeżym powietrzu, które składają się z trasy 
powiązanej z pytaniami lub zadaniami 
odpowiadającymi różnym punktom na trasie. Została 
opracowana w Portugalii. Głównymi celami konkursu 
"Peddy-paper z drzewami" są 

• Zdobycie wiedzy o drzewach i lasach, ich ekologii, 
korzyściach i znaczeniu. 

• promowanie spędzania czasu wolnego z drzewami i 
młodzieżą (15-30 lat) 

• Nauka pracy w grupie i nawiązywania kontaktu z 
drzewami. 

 

Czego potrzebujesz? 

• Co najmniej 2 grupy młodych ludzi i 1 lider na 
grupę 

• 1 długopis i 1 notatnik na grupę 

• 1 aparat fotograficzny lub kamera w telefonie 
komórkowym 

Miejscem tego ćwiczenia może być dowolny las lub 
obszar zadrzewiony, a nawet obszar miejski z 
drzewami. Ścieżka/ trasa powinna być bezpieczna i 
wcześniej przeanalizowana. Ćwiczenie trwa około 90 
minut. 
 

 
Source: https://images.app.goo.gl/WP4Wngfy92tqZEAY7 

 
Co zrobić? 

 
• Wybierz miejsce, w którym odbędą się podchody i 

wyznacz trasę. 

• Przygotuj wyzwania, układając listę pytań i 
odpowiedzi, które są zintegrowane z wybraną 
trasą. Pytania te mogą dotyczyć gatunków drzew, 
produktów z drzew, ciekawostek, zagadek o 
drzewach, wskazówek do następnego punktu, 
eksploracji lasu i kontaktu z drzewami. Jeśli są 
dwie grupy, trasa może być odwrócona, co 
oznacza, że jedna grupa podąża w jednym 
kierunku, a druga w innym, ale trasa jest taka 
sama. 

• Wybierz datę i zaproś uczestników, informując o 
wydarzeniu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i mediów społecznościowych. 
Opcjonalnie można stworzyć plakat 
przedstawiający zajęcia, aby były bardziej 
atrakcyjne. 

• Wybierzcie lidera, który będzie towarzyszył każdej 
grupie uczestników, znając treści pytań i 
odpowiedzi. 

• W dniu zajęć osoba planująca zajęcia wyjaśnia 
uczestnikom zasady oraz czas, jaki jest do 
dyspozycji. Każda grupa ma swoją nazwę i jednego 
lidera, który będzie jej towarzyszył. 

• Ważne jest, aby pomyśleć o nagrodzie dla 
zwycięskiego zespołu, na przykład o produktach z 
drewna lub posiłku w restauracji, w której stosuje 
się przepisy z wykorzystaniem produktów z lasu i 
drzew. 

 

Jakie korzyści? 

To ćwiczenie ma korzyści społeczne, ponieważ sprzyja 
nawiązywaniu kontaktów społecznych i rekreacji 
młodych ludzi. Można je ciekawie wykorzystać podczas 
obozu letniego lub imprezy związanej z drzewami. 
Przynosi także korzyści środowiskowe, ponieważ 
poszerza wiedzę o drzewach i zwiększa świadomość 
młodych ludzi na temat wartości i znaczenia drzew i 
lasów. 
 

 
Source: https://www.profitecla.pt/peddy-paper-na-semana-
de-acolhimento/ 
 

Czego się uczysz? 

Uczenie się o cechach charakterystycznych drzew, 
znaczeniu ochrony drzew i lasów, funkcjach 
ekosystemów oraz o związkach ludzi z drzewami. 
Poznając drzewa i lasy za pomocą tej gazetki, młodzi 
ludzie mogą zmienić swoje nastawienie i zachowanie 
wobec drzew w pozytywny sposób. Rozwijane są także 
umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa, 
kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpraca. 
 

Przykłady w linkach? 

 
⚫ Peddy paper Together for the environment 

 

⚫ Peddy paper in the Forest 

 

 

 
 

https://images.app.goo.gl/WP4Wngfy92tqZEAY7
https://www.profitecla.pt/peddy-paper-na-semana-de-acolhimento/
https://www.profitecla.pt/peddy-paper-na-semana-de-acolhimento/
http://aegfloresta.blogspot.com/2012/03/peddy-paper-juntos-pelo-ambiente.html
https://www.facebook.com/327668420690603/posts/peddy-papper-na-floresta-hoje-realizamos-um-peddy-paper-na-nossa-freguesia-o-obj/737681546355953/


 
 

  Working with Trees Activity Sheet 

 
Wykonywanie produktów z 
drewna z odzysku  

Z odpadów drewnianych, takich jak drewniane palety 
czy opadłe gałęzie z lasu, można w prosty sposób 
wykonać wiele drobnych produktów. Można je 
sprzedawać jako prezenty lub przedmioty użytkowe, 
zbierając fundusze na projekty ekologiczne lub na 
zakup narzędzi i sprzętu dla grup ekologicznych. Można 
je też podarować jako prezenty lub sprzedawać w 
małych przedsiębiorstwach prowadzonych przez 
młodzież i rozpoczynających działalność. 

Po co? 

Celem tego działania jest przekształcenie odpadów 
drewnianych w użyteczne i nadające się do sprzedaży 
produkty.  

• Zmniejszenie ilości odpadów 

• Budowanie więzi między ludźmi a drzewami i 
przyrodą 

• Edukacja na temat wartości drzew i drewna 

 
Czego potrzebujesz? 

• Odpady drewniane, materiały drewniane, ostre 
przedmioty 

• Narzędzia, takie jak piły, brzeszczoty, ostre noże, 
sznurek, drut, spinacze, łańcuszki, taśma 
miedziana itp. 

• Do wykończenia, jeśli uczestnicy sobie tego życzą, 
mogą potrzebować ołówków, węgla drzewnego, 
farb, lakierów, wosków i papieru ściernego. 

• Apteczka pierwszej pomocy. 

 
Co robić? 

• Zapytaj, jakie umiejętności, doświadczenia i 
pomysły posiada grupa. 

• Przedstawcie dostępne narzędzia i zasoby, zasady 
dobrego obchodzenia się z narzędziami i 
bezpieczeństwa. 

• Rozważcie możliwość planowania i pracy w małych 
zespołach. 

• Wyszukaj w Internecie kilka pomysłów na małe 
produkty z drewna, np. przybory codziennego 
użytku i ozdoby, takie jak breloczki, długopisy i 
łańcuszki na klucze, kostki do gry, kliny do drzwi, 
naszyjniki, szpatułki, łopatki do smarowania masła 
itp.  

• Zrób ćwiczenie posługiwania się narzędziami i 
materiałami. 

• Opracuj pomysły i prototypy produktów 
drewnianych. 

• Rozważcie współpracę między uczestnikami w celu 
udoskonalenia produktów i wykonania wielu kopii 
lub wariantów. 

• Dokonaj krytycznej oceny całego procesu 
projektowania i produkcji oraz podziel się tym 
doświadczeniem z innymi uczestnikami.          

 
 
 
 
 
 

 
Drewniany ołówek  

Drewniany brelok 

 
 

 
Jakie korzyści? 

• Zmniejszenie ilości odpadów 

• Produkty do sprzedaży lub zbiórki pieniędzy 

• Użyteczne prezenty lub przybory kuchenne 
 

Czego się uczysz? 

• Wspólne planowanie i projektowanie. 

• Praktyczne umiejętności bezpiecznego i 
efektywnego korzystania z różnych narzędzi. 

• Edukacja na temat gospodarki cyrkulacyjnej i 
technik zrównoważonej produkcji. 

• koncepcje zachęt i motywacji do ponownego 
wykorzystania materiałów pochodzących z 
drzew. 
 

Przykłady w linkach? 
 

⚫ Workshop of wooden miniatures 

⚫ 10 projects you can make with scrap wood 

⚫ Woodworking workshops for sustainable 
adaptation techniques 

⚫ Get ideas from Etsy 

 

 
 

 

 

https://aspea.org/index.php/pt/noticias/520-oficina-de-miniaturas-em-madeira-no-festival-capot-arte
https://www.manmadediy.com/scrap-wood-projects
https://www.fs.usda.gov/inside-fs/woodworking-workshops-sustainable-adaptation-techniques
https://www.fs.usda.gov/inside-fs/woodworking-workshops-sustainable-adaptation-techniques
http://www.etsy.com/


 
    

Promoting Trees Activity Sheet 

        

Sporządzanie map, pomiary  
i monitorowanie drzew 
Rejestruj drzewa w swoim otoczeniu lub w lesie, 
sporządzając mapy, mierząc i monitorując ich lokalizację, 
wiek, wymiary i stan.  
 
Czego potrzebujesz? 

• Dostęp do Internetu za pomocą telefonu 
komórkowego lub tabletu, możliwość pobierania 
aplikacji, robienia zdjęć itp. 

• Telefon komórkowy (w razie nagłych wypadków) 

• Taśma miernicza, linijka (lub aplikacja) 

• Aparat fotograficzny (lub aplikacja) 

• Klinometr (lub aplikacja) 

• Mapa lub urządzenie GPS (lub aplikacja) 

• Observatree app  
• Treetalk app 
• Przykład mapy drzew w mieścieTreezilla app  

Co robić? 
• Po zidentyfikowaniu gatunku lub odmiany drzewa, 

istnieje wiele innych cech, które można mierzyć i 
monitorować w celu zarządzania, ochrony i 
zachowania drzewa.  

• Zidentyfikuj obszar zadrzewiony, zalesiony lub leśny, 
który chcesz odwzorować na mapie, wskazując 
niektóre drzewa lub zaznaczając różne obszary. Użyj 
Google Maps z widokiem satelitarnym, aby określić 
lokalizację. Może to posłużyć jako mapa bazowa 
lokalizacji drzew. 

• Pomiar wysokości - użyj kija 
o długości równej długości 
wyprostowanej ręki. Przejdź 
do tyłu od drzewa na 
odległość zbliżoną do jego 
wysokości. Trzymaj kij 
pionowo na wysokości 
ramion, tak aby jego górny 
wierzchołek znajdował się w 
jednej linii z wierzchołkiem 
drzewa, a dolny koniec - z 
jego podstawą. Gdy kije 
ustawią się w jednej linii, 
uzyskasz kąt 45 stopni. Wysokość drzewa to odległość 
od pnia drzewa, którą możesz zmierzyć.  

• Lub Zmierz wysokość - używając linijki i drugiej osoby 
lub używając pręta o długości 1 lub 2 m i rzutu 
drzewa. 

• Zmierz średnicę i obwód w standardowej odległości 
1,3 m od ziemi (pierśnica), używając taśmy 
mierniczej lub sznurka i linijki. Drzewa mają 
tendencję do nieregularnego wzrostu u podstawy, 
dlatego aby określić dokładniejszą miarę średnicy, 
leśnicy mierzą średnicę drzewa na wysokości 1,3 m 
nad ziemią (Diameter at Breast Height - DBH).  

• Wiek szacuje się na podstawie obwodu podzielonego 
przez średnio 2,5 cm rocznie. Tempo wzrostu drzew 
może być większe, jeśli są to drzewa iglaste, drzewa 
rosnące w odosobnieniu, na bogatej glebie i w 

dobrym oświetleniu, a także 
w przypadku wielu innych 
czynników wzrostu, takich jak 
klimat, połączenie z innymi 
drzewami, konkurencja o 
światło. Wiek z wymiarów jest 
bardzo niedokładny. Możesz 
porównać z wymiarami ściętych drzew I ich liczbą 
słoi. 

• Możesz skontrolować obecność drzewa na starych 
mapach lub zdjęciach lotniczych o znanym czasie 
wykonania. 

• Monitoruj stan korony drzew, patrząc od pnia w górę, 
aby zobaczyć procent pokrycia liściowego na tle 
nieba. 

• Należy monitorować długość gałęzi w kierunku 
północnym, południowym, wschodnim i zachodnim od 
pnia. 

• Monitoruj szkodniki i choroby, korzystając z 
przewodników po lokalnych szkodnikach i chorobach, 
takich jak Observatree dla Wielkiej Brytanii. 

• Znajdź usługi ekosystemowe, korzystając z aplikacji 
Treezilla, służącej do nauki obywatelskiej.  

• Stwórz mapę online ze swoimi nagraniami, 
korzystając z Google My Maps. Każdy punkt na mapie 
będzie zawierał tekst i zdjęcia.   

 

Jakie korzyści?  
Obecnie w Internecie dostępne są mapy większości 
elementów środowiska, ale bardzo niewiele jest map 
lokalnych pojedynczych drzew.  

• W większości miast występuje wiele różnych 
gatunków drzew. Dzięki nazwie przypisanej do 
każdego drzewa na mapie, Twoja okolica może stać 
się arboretum ze szlakiem drzew. 

• Ewidencja drzew może być wykorzystywana do 
ostrzegania o szkodnikach i chorobach, drzewach 
niebezpiecznych, drzewach zagrożonych usunięciem.  

• Można je przesyłać do profesjonalnych urzędników 
zajmujących się drzewami lub leśnictwem, aby 
zapewnili oni ochronę i właściwą pielęgnację drzew.  

• Co najważniejsze, dokumentacja może być 
wykorzystywana przez lokalne społeczności i grupy w 
celu podnoszenia świadomości wartości drzew i lasów 
oraz jako część kampanii dotyczących wycinki i 
wylesiania. 

Czego się uczysz?  
Istnieje wiele umiejętności praktycznych, technicznych, 
cyfrowych i komunikacyjnych, których można się 
nauczyć.  
Youthpass może być przydatny, aby skupić się na szeregu 
kluczowych kompetencji, których można się potencjalnie 
nauczyć.  
Zostań ekspertem GIS w dziedzinie map Google - 
rozpocznij tworzenie map za pomocą Google Earth i 
Google Maps. 
Skorzystaj z dostępnych map drzew (np mapa koron 
drzew) aby je aktualizować w ramach nauki 
obywatelskiej. 

 

https://www.observatree.org.uk/toolkits/
https://www.treetalk.co.uk/map/#xyz=11.2/51.508/-0.128
http://www.treezilla.org/
https://aplikacja.mapadrzew.com/
https://aplikacja.mapadrzew.com/
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Wyzwania internetowe związane  
z drzewami 
 
Wypróbuj kilka internetowych wyzwań związanych z 
drzewami, które można wykonać z domu lub z bardzo 
bliska. 
Mając dostęp do Internetu z domu, możesz robić zdjęcia 
lub filmy, nagrywać audio, tworzyć podcasty, pisać teksty, 
opowiadać historie, prowadzić badania, ankiety, 
prowadzić kampanie i pisać listy do lokalnych mediów i 
polityków.   
Czego potrzebujesz? 
● Dostęp online za pomocą telefonu komórkowego lub 

tabletu, możliwość pobierania aplikacji, robienia 
zdjęć itp. 

● Zdjęcia i filmy, które masz już zapisane na swoim 
komputerze. 

● Trochę czasu w domu, patrząc przez okno, spacerując 
po okolicy i wpatrując się w ekran. 

Co robić? 
Podejmij wyzwanie, by zrobić coś dla drzew i lasów, nie 
wychodząc z domu. 
 
Podziel się tym z przyjaciółmi, lokalnymi grupami, 
mediami, a nawet politykami. 
 
● Zdjęcia - Zaadoptuj drzewo i rób zdjęcia przez cały 

rok, tak jak tutaj. Zidentyfikuj je i zbadaj. Spróbuj 
nagrać film lub zainscenizować zdjęcia z ustalonej 
pozycji.   

● Książki - Zgub się w lesie książek o drzewach. 
Opublikuj listę dobrych książek o drzewach i lasach, 
które przeczytałeś - zarówno literatury pięknej, jak i 
faktu. 

● Prace plastyczne - Bądź kreatywny, wykonując prace 
plastyczne o drzewach i lasach lub na ich temat, np. 
zaprojektuj naklejki do powieszenia na drzewach, np. 
Wykonaj ozdoby, dzianiny, aby uczcić szczególne 
drzewo, takie jak to tutaj. 

● Telefon - Spraw, aby Twój telefon był bardziej 
przyjazny drzewom. Dodaj ulubione zdjęcia drzew 
jako tapetę do swojego telefonu. Spraw, by Ecosia 
stała się Twoją nową wyszukiwarką i sadziła drzewa 
za pomocą swoich wyszukiwań - za darmo! 

● Filmy - Obejrzyj interesujące Cię filmy z naszego 
kanału Y4Trees na Youtube, dotyczące kampanii, 
wolontariatu, pracy, nauki, sadzenia, monitorowania i 
świętowania. 

● Aplikacje - Załaduj na swój telefon komórkowy 
niektóre z aplikacji wymienionych na stronie Y4Trees, 
abyś mógł je wykorzystać, gdy Twoje lokalne grupy 
znów się spotkają. Załaduj aplikacje, które pomogą 
Ci identyfikować, mierzyć, mapować i rejestrować 
drzewa, a nawet zbierać fundusze na ich ochronę i 
sadzenie. 

● Nauka obywatelska - Zapoznaj się z niektórymi z tych 
projektów nauki obywatelskiej i weź udział w tych, 
które Cię interesują. Wypróbuj aplikację Globe 
Observer: drzewa i chmury, stworzoną przez NASA, 
aby zbierać przydatne dane naukowe. 

● Prezentacja - Korzystając z własnych zdjęć 
i pomocy przyjaciół, przygotuj krótką 
prezentację na temat drzew i lasów - ich 
wartości, piękna, pielęgnacji, użytkowania, 
ochrony, odnawiania itp. 

●  Rozwiązania dla klimatu - Zbadaj istniejącą 
politykę dotyczącą drzew w samorządzie 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, a 
także to, jak drzewa i lasy zmieniały się w czasie na 
danym obszarze. Następnie przeanalizuj naturalne 
rozwiązania klimatyczne. Na koniec zaproponuj 
zmiany w tej polityce. 

●  Kampanie internetowe - Znajdź lokalne, krajowe lub 
międzynarodowe kampanie internetowe na rzecz 
sadzenia i ochrony drzew i lasów. Sprawdź, jakiego 
wsparcia możesz im udzielić. Wypełnij każdą petycję 
internetową, którą możesz poprzeć. Wykorzystaj 
media społecznościowe, aby zachęcić innych do 
udziału w tych kampaniach.  

●  Drzewa zagrożone - sprawdź, czy jakieś lokalne 
zagrożone lub stare drzewa wymagają szczególnej 
ochrony. Następnie sfotografuj je, zapisz ich wymiary, 
lokalizację itp. Na koniec poinformuj o nich 
miejscowego leśniczego i dodaj je do krajowych baz 
danych, np. www.vetree.eu. 

● Rozmowa on-line - zorganizuj lub dołącz do rozmowy 
z przyjaciółmi w Zoom lub Whatsapp na temat drzew 
i lasów.  

● Promocja - zaprojektuj plakaty, afisze i prezentacje 
dotyczące przyszłego wolontariatu lub praktycznych 
zajęć grupowych, np. sadzenia drzew.  

● Planowanie - zaplanuj kolejne zajęcia praktyczne z 
innymi członkami grupy lokalnej lub załóż grupę.  

 

Jakie korzyści?  
Te wyzwania mogą Ci pomóc: 
● dowiedzieć się więcej o drzewach i lasach, a także o 

innych formach życia, w tym o swoim własnym. 
● Zachęcać i przekonywać innych, by cenili drzewa i 

lasy. 
● Zidentyfikować i monitorować pobliskie drzewa. 
● Zmienić politykę i praktyki władz lokalnych i 

krajowych w zakresie paliw kopalnych i zmian 
klimatycznych, zwłaszcza jeśli jest ona poparta jakąś 
formą bezpośredniego, biernego działania.  

● Pomaganie ludziom w zrozumieniu, że we właściwym 
miejscu i czasie należy posadzić właściwe drzewo - 
gdzie, jaki gatunek, ile? 
 

Czego się uczysz?  
Dzięki takim wyzwaniom internetowym można nauczyć 
się wielu umiejętności praktycznych, technicznych, 
cyfrowych i komunikacyjnych.  
Może się nawet okazać, że zmienią one Twoje własne 
zachowanie i wartości - bądź na to otwarty! 
 

https://www.ttbook.org/interview/year-life-tree
http://www.commonground.org.uk/gallery/
https://www.ecosia.org/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/help-nasa-measure-trees-with-new-app
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/help-nasa-measure-trees-with-new-app
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Sadzenie drzew za pomocą kul 
nasiennych 
 
Wykorzystanie kul nasiennych (lub bomb do drzew) do 
uprawy drzew zwiększa szybkość kiełkowania i umożli-
wia sadzenie na dużą skalę, ponieważ proces sadzenia 
drzew jest bardziej opłacalny i mniej pracochłonny. 
Kule nasienne nie wymagają sadzenia w tradycyjnym 
sensie. Glina i gleba chronią nasiona do momentu, gdy 
są gotowe do kiełkowania. Do mieszanki dodaje się 
węgiel drzewny, aby ułatwić kiełkowanie i odstraszyć 
drapieżniki. 
Dzięki nim można zalesić obszary wyciętych lasów w 
zabawny, ale i edukacyjny sposób. 
 

 
Czego potrzebujesz?  
• Wiadra, sita i cedzaki do zbierania i czyszczenia 

nasion drzew 

• Wymieszane i oczyszczone nasiona drzew rodzi-
mych 

• Sproszkowany węgiel drzewny - do pokrycia kuli 
nasiennej 

• Glina 

• Kompost 

• Woda 

• Proca lub dron (opcjonalnie) 

Co robić? 
• Zidentyfikuj lokalne gatunki drzew i sprawdź, kiedy 

i w jaki sposób najlepiej zebrać i przygotować ich 
nasiona. 

• Zbierz nasiona rodzimych drzew z obszaru w 
pobliżu miejsca, do którego będą rzucane kule z 
nasionami. 

 

• Jeśli nasiona drzew są jagodami lub miękkimi 
owocami, oczyść i oddziel twarde nasiona w wi-
adrze z wodą. 

• Wymieszaj glinę, kompost, wodę i nasiona drzew, 
aby uformować okrągłe kule nasienne. Stosuj pro-
porcje: 1 nasiono na 5 glinek. 

• Przykryj kulę nasienną sproszkowanym węglem 
drzewnym, aby zapobiec rozwojowi szkodników i 
chorób.  

• Upewnij się, że w proszku nie ma popiołu 
drzewnego, ponieważ jest on żrący. 

• Do wyrzucania kul z nasionami używaj rąk, procy 
lub drona. 

• Do kiełkowania potrzeba dwukrotnie większej 
liczby nasion w kuli, niż w przypadku siewu 
bezpośredniego. 
 

 
 

Gatunki drzew, których nasiona są bardzo smaczne, 
mają niewielkie szanse na wykiełkowanie, po-
nieważ zwierzęta mogą zjeść nasiona przed ich 
wykiełkowaniem, chyba że są one granulowane. 
Ponadto małe i lekkie nasiona są bardziej podatne 
na znoszenie przez wiatr, więc trudniej je na-
mierzyć podczas zrzutu. Kule nasienne mogą nato-
miast wpaść w szczeliny i wtedy istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że zostaną przykryte ziemią, 
co zwiększy ich szanse na przetrwanie. 

Jakie korzyści?  
Kule nasienne mogą szybko i łatwo rozprzestrzeniać na-
siona drzew, zwłaszcza na terenach nierównych, ska-
listych i pagórkowatych. Na dużą skalę kule nasienne 
mogą być rozrzucane za pomocą helikoptera lub sa-
molotu. 
Jest to interesujące i zabawne zajęcie zarówno w 
domu, jak i na zewnątrz. 

 
Czego się nauczysz?  
Społecznie - praca zespołowa przy planowaniu, produk-
cji i rozrzucaniu kul z nasionami. 
Edukacyjnie - nauka o różnych nasionach drzew i ich 
kiełkowaniu. 
 

Przykłady w linkach?  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_ball 
www.treebombs.co.uk 
Tree seed bomb video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6XR7HlCfpOg
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Wspieranie szkolnej leśnej 
edukacji 

 
Czy chcesz pomóc nauczycielom przedszkoli i szkół 
podstawowych we wprowadzeniu podejścia szkoły leśnej 
do swoich klas? 
Wspieraj nauczyciela w pomaganiu małym dzieciom lub 
nastolatkom z trudnościami emocjonalnymi w poznawaniu 
siebie, innych i środowiska w otoczeniu lasu. 
 

Po co? 

Uczyć się i pracować jako wolontariusz wspierający 
nauczycieli we wprowadzaniu podejścia szkoły leśnej, aby 
dzieci mogły uczyć się w środowisku leśnym.  
Kluczowe cechy podejścia szkoły leśnej: 

• Wykorzystanie terenów leśnych  

• Duża liczba osób dorosłych w stosunku do uczniów  

• możliwość powiązania nauki z krajowym 
programem nauczania  

• swoboda poznawania za pomocą wielu zmysłów  

• regularny kontakt. 
 

Czego potrzebujesz? 
• Potrzebny jest tylko minimalny sprzęt, poza 

nieprzemakalną odzieżą i rękawiczkami. 

• Szkoła zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia, 
sprzęt i materiały do zajęć.  

• Większą część zasobów zapewnia las. 
 
 

Co robić? 

• Znajdź lokalną szkołę podstawową lub przedszkole, 
które chciałoby skorzystać z pomocy Leśnej Szkoły. 

• Jako wolontariusz powyżej 18 roku życia uzyskaj 
akredytację do pracy z dziećmi, np. poznaj zasady 
bezpieczeństwa. 

• Współpracuj z nauczycielem i regularnie chodź na 
spacery do lasu, na terenie szkoły lub w jej pobliżu.  

• Dowiedz się, jak uzyskać akredytację dla osób 
prowadzących zajęcia w Leśnej Szkole. 

 
 

Jakie korzyści? 

To doświadczenie może być sposobem na: 

• Zostania akredytowanym praktykiem Leśnej Szkoły. 

• Kształcenia się na nauczyciela w szkole podstawowej. 

• pracy w szkolnictwie w ośrodku terenowym, 
przyrodniczym, parku narodowym itp. 

• Założenia przedsiębiorstwa społecznego zajmującego 
się edukacją, drzewami i lasami. 

 

Czego się nauczysz? 
 

• Edukacja osobista i społeczna - bycie pewnym siebie, 
próbowanie nowych działań; rozumienie, co jest 
dobre, a co złe i dlaczego; rozważanie konsekwencji 
swoich działań dla siebie. 

 

 
 

• Komunikacja i język - uważne słuchanie, poszerzanie 
zasobu słownictwa, poznawanie znaczenia i brzmienia 
nowych słów. Wyrażanie i przekazywanie swoich 
pomysłów. 

 

• Matematyka - Używanie języka do porównywania 
ilości    oraz do opisywania kształtów i rozmiarów. 

 

• Wiedza i zrozumienie - dziecko bada przedmioty i 
materiały, wykorzystując w tym celu wszystkie swoje 
zmysły. 

 

• Kreatywność - Reagowanie na opowiadanie i różne 
kształty schronów w celu stworzenia własnych przy 
użyciu prostych materiałów. 

 

• Aktywność fizyczna - poruszanie się z pewnością 
siebie i wyobraźnią. 

 
 

Przykłądy w linkach? 
 
A small social enterprise Małe przedsiębiorstwo społeczne 
oparte na podejściu szkoły leśnej 
 
Review of the Forest School approach  
Przegląd podejścia leśnej szkoły 
 

Guidance on Working with children and schools 
Wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i szkołami 
 

The Forest School Association 

Stowarzyszenie Szkoły Leśnej 
 
 

https://www.rootandbranchout.co.uk/
http://www.forestresearch.gov.uk/research/forest-schools-impact-on-young-children-in-england-and-wales/evaluation-of-forest-school-phase-2-england/
https://naturedetectives.woodlandtrust.org.uk/naturedetectives/schools-and-groups
http://www.forestschoolassociation.org/
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