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Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, 

Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, 

Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni 

I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk, 

Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. 

(...) Na dole jak ruiny miast: tu wywrot dębu 

Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu; 

Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy, 

Tam gałęziste kłody, tu na wpół zgniłe tramy (...)

A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”



DRUGIE ŻYCIE DRZEWA

LOKALIZACJA MARTWEGO DRZEWA W CHPK:

Współrzędne : 52,06772N  21,11379E
Droga między Baniochą a 

Konstancinem, okolice Slomczyna. 



Grzybówka hełmiasta 

(Mycena galericulata)

 Nazywana też: bedłka hełmiasta, bedłka kołpakowata, grzybokarlik 

zwyczajny

 To pospolity grzyb saprotroficzny, rozwijający się 

martwym drewnie,rzadziej ściółce, z owocnikami zwykle wyrastającymi 

grupowo. Częsta, w lasach iglastych i liściastych, w kępkach na 

gnijacych pniakach i leżących kłodach i konarach.Sezon: Grzybówka 

hełmiasta owocnikuje bardzo długo: od maja do listopada. 

✤ Wygląd: Owocniki grzybówki hełmiastej mierzą od 3,0 do 7 cm wysokości i 

2-6 cm średnicy kapelusza.

Kapelusz nagi, słabo pomarszczony, początkowo ma kształt dzwonkowato-

stożkowaty. W miarę starzenia się owocnika staje się płaski z 

garbkiem. Barwa kapelusza białawy, siwobiaławy do siwobrązowego, 

środkiem ciemniejszy,jaśniejszy ku brzegom..

Blaszki żyłkowato połączone, przyrośnięte zatokowo do trzonu, rzadkie, o 

regularnej tramie, u młodych okazów białawe, z wiekiem stają się różowe 

bądź beżowo różowe. Trzon siwawy bądź białawy, błyszczący, gładki, 

twardy, o korzeniasto rozszerzającej się podstawie, pusty wewnątrz, 2-4mm 

grubości.

Miąższ owocników łykowaty w trzonie, o swoistym, mączysto-ogórkowym 

smaku. Zapach słaby, wydziela się dopiero po potarciu, też mączysty.

Wysyp zarodników biały. Spory gładkie, bez pory rostkowej, amyloidalne, 

eliptyczne

✤ Właściwości: grzyb jadalny o „zjełczałym” zapachu i smaku.

W Polsce nie ma obecnie tradycji spożywania grzybówek.



Grzybówka mleczajowa    

(Mycena galopus )  Kapelusz od białoszarego do prawie czarnego lub brązowawy, szczyt 

znacznie ciemniejszy; 5 – 15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty 

lub wypukły, z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem na szczycie; 

brzeg równy; powierzchnia gładka, u starszych matowa, sucha; 

prążkowany (zwłaszcza gdy wilgotny) do 2/3 wysokości, od brzegu w 

kierunku środka kapelusza, cienkomięsisty.

 Blaszki różnej długości. Rzadko ustawione i wąskie. Barwy 

jasnoszarawej. Przy trzonie zatokowato wycięte. 

 Trzon barwy kapelusza; 50 – 80 x 1 – 2 mm, smukły, kruchy, rurkowaty; 

u podstawy z białą (szarobiałą) grzybnią; powierzchnia sucha i gładka 

(pod lupą może być widoczne słabe prążkowanie). Po przełamaniu 

natychmiast wydziela się kropla białego soku mlecznego, u starszych 

egzemplarzy sok może być skąpy lub go brak

 Wysp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, gładkie 

 Spożywanie: Gatunek niejadalny. Zbyt drobne owocniki.

 Występowanie: Bardzo pospolicie od lipca do listopada. W lasach 

liściastych i iglastych, także poza lasami, w grupach po kilka lub 

pojedynczo. Na ściółce i drewnie liściastym i iglastym, w mchu.



Wywodzi się z rodziny różowatych i występuje pospolicie 

Polsce. Rośnie w lasach, tworząc pod drzewami rozległe 

kobierce. 

 Jest krzewem o pokroju płożącym. Pokryte kolcami 

pędy popielicy osiągają 0,5-1,5 m długości i są 

porośnięte trójlistkowymi liśćmi. 

 Pędy płonne (roczne), obłe, proste, cienkie, nagie lub 

słabo owłosione, woskowato oszronione, o prostych 

kolcach, pokryte gruczołkami na trzoneczkach, pokryte 

sinym nalotem.Dwuletnie, częściowo zdrewniałe u 

podstawy, rozgałęziają się, kwitną i owocują.

Białe, pięciopłatkowe kwiaty, zebrane w baldachogrona, 

rozkwitają na przełomie maja i czerwca.

W pełni lata zawiązują się na nich dość drobne, sinawe 

owoce, złożone z dużych, nielicznych pestkowców.

Zrośnięte owocki tworzą nibyowoc, nazywany jeżyną. W 

przeciwieństwie do malin pełny, gdyż odpada z częścią 

rozrośniętego dna kwiatowego.

Można spożywać je w postaci surowej i po ususzeniu. 

Doskonale sprawdzają się jako składnik soków, konfitur, 

dżemów, galaretek, win i nalewek. Młode liście i korzenie 

popielicy znajdują zastosowanie w zielarstwie.

Jeżyna popoielica
(Rubus caesius)



Bluszcz pospolity  

(Hedera helix) 
 Bluszcz pospolity należy do rodziny araliowatych i jest 

gatunkiem śródziemnomorsko-atlantyckim, zimozielonym i 

długowiecznym. 

 Są znane odmiany, które dożyły nawet 700 lat. Trwałość tej 

rośliny wynika z jej niskich wymagań glebowych i 

klimatycznych. 

 W Polsce występuje we wszystkich typach lasów (przede 

wszystkim w lasach grądowych, łęgowych i buczynach), 

 gdzie jest objęty ochroną.



 Bluszcz pospolity występuje  w niemal całej Europie, w 

Stanach Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii.

 Charakterystyczne dla bluszczu pospolitego są zielone krzewy 

o zdrewniałej łodydze. Pnącza rośliny są samoczepne i mają 

zdolność wspinania się po drzewach, kamieniach, murach za 

pomocą korzonków przybyszowych. Jeżeli bluszcz nie rośnie 

wśród obiektów, po których mógłby się wspiąć, płoży się po 

ziemi. Samochwytne pędy wyrastają do wysokości 30 m, 

natomiast te przycinane mogą rozrosnąć się jeszcze bardziej.



Żuk leśny

(Anoplotrupes stercorosus)

 Żuk leśny – gatunek chrząszcza z rodziny gnojarzowatych. Często mylnie bywa nazywany żukiem 

gnojowym. Zamieszkuje starsze lasy liściaste i mieszane. 

 Ciało sklepione, dość krępe, długości 12-19 mm, z wierzchu niebieskie lub niebieskoczarne, pod 

spodem metaliczne[, kawowoniebieskie lub kawowozielone. Głowa z guzkiem, a przedplecze z 

wyraźnie obrzeżoną na całej długości nasadą. Pokrywy o rzędach wyraźnie wgłębionych. Golenie 

odnóży tylnych z dwiema listwami 

 Pokarm: butwiejące resztki roślin, soki drzew, odchody zwierząt roślinożernych, rozkładające się 

owocniki grzybów oraz padlina.

 Żuka leśnego możemy spotkać od kwietnia do października. Samice i samce wspólnie kopią 

korytarz głęboki na 30-40 cm.  Następnie samica kopie korytarze boczne i komory lęgowe. Wypełnia je 

martwą materią roślinną i ściółką, która jest pokarmem dla larw.

 Żuki leśne są bardzo pożyteczne: poprzez kopanie norek nawożą glebę, zwiększają jej przewiewność i 

przesiąkliwość. Żuk jest uważany za wielkiego przyjaciela lasów

 W poszukiwaniu jedzenia żuki posługują się głównie węchem, dlatego oczy spełniają u nich rolę 

drugorzędną. Narządem węchu u tych owadów są buławkowate czułki. Często, gdy żuk dotrze na 

jakieś wzniesienie, czyli wystający ze ściółki patyk lub szyszkę, unosi przednią część ciała i nastawia 

czułki. Wtedy właśnie intensywnie węszy.

 Mimo swojego masywnego i ociężałego wyglądu żuki są dobrymi lotnikami. W locie wydaje 

charakterystyczny dźwięk buczenia. Inną muzyczną zdolnością żuka leśnego i jego krewniaków jest 

strydulacja, czyli zdolność wydawania dźwięków przez pocieranie tylnych odnóży o dolne płytki 

odwłoka, czyli sternity. 

 Warto dowiedzieć się, jak odróżnić żuka leśnego od wiosennego. Oba mają identyczny owalny kształt, 

buławkowate czułki i wyrostek na środku głowy. Pokrywy żuka leśnego są pokryte licznymi podłużnymi 

bruzdami i żłobieniami, natomiast żuk wiosenny ma pokrywy gładkie, bez wyraźnych bruzd. Poza 

terenami leśnymi występuje jego kuzyn - żuk gnojarz, który rzeczywiście toczy kule z odchodów.



Płonnik pospolity
(Polytrichum commune)

Płonnik pospolity rośnie w wilgotnych lasach i na łąkach. Występuje 

gromadnie, tworząc puszyste darnie. Można go spotkać w całej Polsce.

Jego część nadziemną stanowi prosta lub rozgałęziona ulistniona łodyżka. 

Łodygi sąproste, wysokości ok. 20 cm. Liście rzadko rozmieszczone, 

lancetowate, długości do 12 mm. 

 Drobne, zielone listki prowadzą fotosyntezę oraz wchłaniają i magazynują 

wodę. Pobierają ją całą powierzchnią z wilgotnego powietrza, deszczu lub 

rosy. Kiedy wysychają, zwijają się i ściśle przylegają do łodyżki, co zmniejsza 

powierzchnię, przez którą roślina może wyparowywać wodę. Z dolnej części 

łodyżki wyrastają cienkie, nitkowate chwytniki. Służą one roślinie do 

umocowania w podłożu. 

Na szczycie ulistnionej łodyżki latem wyrasta łodyżka bezlistna – długa, 

pozbawiona chlorofilu i zakończona zarodnią. Powstają w niej 

drobniutkie zarodniki. Kiedy powietrze jest suche, komórki zarodni kurczą się, 

w wyniku czego odpada jej wieczko i uwalniają się zarodniki. Są one 

roznoszone przez wiatr – tym dalej, im wyżej znajduje się zarodnia.

Rośnie głównie w sosnowym borze wilgotnym, także w borze mieszanym 

dębowo-świerkowym i borealnej świerczynie na torfie, rzadziej w borze 

bagiennym, brzezinie bagiennej. Objęty jest ochroną częściową.



Dlaczego  moje martwe drzewo 

jest ważne dla przyrody?

Drewno występuje w roślinach drzewiastych: drzewach, krzewach, krzewinkach i lianach. Choć każde drewno 

składa się głównie z martwych komórek, powszechnie przyjęto, iż mianem ‘martwego drewna’ określa się 

drewno martwych roślin drzewiastych lub martwych części takich roślin. Jednym z podstawowych wskaźników 

naturalności lasu jest obecność martwego drewna. W lesie naturalnym lokalnie może stanowić ono nawet do 

50% objętości drzew żywych.

Martwe drewno jest naturalnym i niezbędnym składnikiem ekosystemów leśnych. Pozostające w lesie, 

obumierające i martwe drzewa, a także ich fragmenty (obłamane konary czy gałęzie) to nie 

bezwartościowy materiał zaśmiecający las. 

Jest to nadzwyczaj istotny dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego zespół 

mikrośrodowisk życia i miejsc chronienia się lub gniazdowania ogromnej liczby gatunków organizmów 

żywych (zwierząt, roślin i grzybów) z większości grup systematycznych. 

Substrat ten jest jednym z głównych komponentów środowiska leśnego, charakterystycznym dla lasów 

naturalnych, a więc lasów o dużej wartości przyrodniczej i zapewniającym ekosystemowi właściwą 

różnorodność biologiczną i prawidłowe funkcjonowanie.



Czy  moje martwe drzewo tak 

naprawdę jest martwe?
Drzewo, które sfotografowałam to dla większości tylko obumarły pień.

Mimo, że w przyrodzie jest uznawane za martwe bo nie jest zdolne do wykonywania swoich funkcji życiowych, 

dla mnie to drzewo nie jest martwe, bo w nim nadal toczy się życie. 

Jest domem i stołówką dla wielu organizmów żywych. Jest miejscem, na którym rosną rożne gatunki roślin 

i grzybów oraz miejscem schronienia i życia dla wielu gatunków zwierząt.

Przedstawiciele wszystkich grup kręgowców wykorzystują martwe drzewa jako miejsca ukrycia. Niektóre ptaki  

poszukują tutaj pokarmu np. dzięcioły, sikory, muchołówki i sowy. Tysiące gatunków bezkręgowców (np. 

pierścienic, pajęczaków, wijów, owadów, mięczaków) uzależnionych jest od obecności martwego drewna w lesie 

(gatunki saproksyliczne). Dla mszaków, w większości lasów, martwe drewno jest siedliskiem kluczowym w 

zachowaniu różnorodności gatunkowej tej grupy roślin. 

Martwe drewno w lesie to, wbrew obiegowym opiniom,to nie wylęgarnia szkodliwych owadów i grzybów, a wręcz 

przeciwnie – ważny element ekosystemu, zwiększający jego naturalną, biologiczną odporność, warunkujący 

utrzymanie względnej równowagi w przyrodzie. Martwe drzewa mają drugie życie.
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