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ZAJĘCIA  EKOLOGICZNO GEOGRAFICZNE W  REZERWACIE  

„OLBINA” 
podczas zajęć kółka geograficznego 

 
 
 

CEL OGÓLNY: 
• kształtowanie postaw proekologicznych, utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu 

„ekologia” 
 
 
CELE  SZCZEGÓŁOWE: 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się skalą oraz czytania i interpretowania map          
i planów 

• pogłębianie wiedzy o własnym regionie 
• pojęcie rezerwatu jako formy ochrony przyrody 
• zasady funkcjonowania ekosystemu leśnego 
• podstawowe pojęcia ekologiczne: ekosystem, biotop, biocenoza, gatunek, populacja 
• korzyści jakie czerpiemy z ekosystemów leśnych 
• kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce 
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

 
 
FORMA  PRACY:    grupowa, zbiorowa. 
 
METODY:  obserwacje, pomiary, badania terenowe w/ załączonych  kart  pracy. 
 
ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:   przewodniki, klucze, atlasy do oznaczania roślin, zwierząt, 
grzybów, notatniki, ołówki, kompas, taśmy miernicze, plany terenu; „Brzeziny i okolice”, karty 
pracy przygotowane przez nauczyciela 
 
 
PRZEBIEG  ZAJĘĆ: 
 

1. Przedstawienie głównych celów lekcji. 
2. Zapoznanie z trasą wycieczki – orientacja w terenie.  
3. Podział uczniów na grupy. 
4. Rozdanie kart pracy i środków dydaktycznych. 
5. Przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 
6. Wycieczka ścieżką dydaktyczną (około 1,5 h bez zajęć edukacyjnych). 
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Stanowisko pracy 

 
   Zagadnienia 

 
Przykładowe ćwiczenia, 
zadania dla ucznia 
 

 
Oczekiwane osiągnięcia 
 
Uczeń: 

  
1. Boisko szkolne 
 

 
1. Praktyczne              
wykorzystanie  planów      
i map 

 
obliczanie odległości               
rzeczywistej w oparciu o         
skalę  
 
czytanie planu:  „Brzeziny      
i  okolice”  korzystając z         
legendy 

 
rozumie termin skala,              
potrafi obliczyć odległość 
korzystając ze skali 
 
odczytuje podstawowe            
informacje przedstawione  na 
planie 
 

 
2. Rezerwat: 
   „OLBINA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ekosystem i jego         
składniki   (realizowane w 
dowolnym miejscu trasy) 
 
 
 
3. Oznaczanie gatunków 
drzew liściastych i 
iglastych (dowolny 
odcinek trasy) 
 
 
4. Zagęszczenie i 
rozmieszczenie populacji 
(stanowisko:  borówki 
czernicy) 
 
5. Badanie biocenozy 
wodnej (okolice stawu 
rybnego) 
 
 
6. Mikoryza (w dowolnym 
miejscu gdzie 
zaobserwujemy dużą ilość 
grzybów kapeluszowych) 
 
 
 
7. Porosty (dowolny 
odcinek trasy) 
 
 
 
 
 
8. Konkurencja 
(stanowisko boru 

 
wpisanie do tabeli po               
5  przykładów               
zaobserwowanych przez          
grupę elementów biocenozy    
i biotopu 
 
określanie wybranych 
gatunków drzew (każda 
grupa oznacza 1 gatunek 
drzewa iglastego i 1 gatunek 
drzewa liściastego), zebranie 
okazów do zielnika 
 
wyznaczenie 1m2  terenu, 
obliczanie zagęszczenia tych 
roślin oraz rozmieszczenia 
populacji borówki w lesie 
 
wpisanie do tabeli: 
producentów, konsumentów 
I rzędu,  konsumentów II 
rzędu 
 
oznaczanie gatunku grzyba, 
przydatności do konsumpcji, 
wykonanie rysunku, 
określenie gatunku drzewa, 
w pobliżu którego rośnie 
grzyb 
 
 
ocena czystości  powietrza 
za pomocą skali porostowej 
 

 
 

 
 
obserwacja konkurencji 
między drzewami 

 
rozróżnia podstawowe             
pojęcia ekologiczne 
 
 
 
 
rozpoznaje gatunki roślin za 
pomocą: kluczy, 
przewodników, atlasów 
 
 
 
 
dostrzega zmiany, jakim 
podlega obszar Rezerwatu w 
związku ze zmianą 
ukształtowania terenu 
 
rozróżnia biocenozy 
naturalne i sztuczne 
 
 
 
rozpoznaje gatunki roślin za 
pomocą: kluczy, 
przewodników, atlasów, 
rozróżnia korzyści jakie 
czerpie grzyb, a jakie 
drzewo w wyniku mikoryzy 
 
 
potrafi określić stopień 
zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem siarki 
 
 
 
 
wie o jakie czynniki 
środowiska konkurują 
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mieszanego) liściastymi i iglastymi, 
zanotowanie kilku 
przykładów 

 
 
 

drzewa 

3.  Punkt                 
edukacyjny 

9. Omówienie wyników     
pracy  

analiza porównawcza   
wykonanych zadań                  
z tablicami dydaktycznymi      
oraz  rozwiązanie testu;           
za każde prawidłowo               
wykonane zadanie na trasie     
po  1 punkcie,                          
(maks. 8 punktów),                  
za test  (maks. 12 punktów) 

Potrafi dokonać samooceny 
wiadomości i umiejętności 

 
 
 
Jeśli uczeń uzyskał w wyniku samooceny; 

• od 18 do 20 punktów  - jest  wspaniale, może w przyszłości wybierze  zawód ekologa? 
• od 14 do 17 punktów  -  brawo, jest dobrym badaczem przyrody, 
• od 10 do 13 punktów  -  nie powinien  zachwycać się  tym wynikiem,  musi  jeszcze 

poćwiczyć, 
• mniej niż 10 punktów  -  nie potrafi stosować pojęć ekologicznych w praktyce lub w 

teście, ale wszystko  jeszcze przed nim. 
 
 
Zadanie 10.  Realizowane po wycieczce 
 
Wykonanie zielnika zebranych okazów drzew liściastych i iglastych. Uczniowie wykonają 
również gazetkę ścienną, obrazującą  ścieżkę dydaktyczną w Rezerwacie „OLBINA” 
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KARTA  PRACY 
 

ZADANIE 1 
Przedstaw skalę planu: Brzeziny i okolice w różnych postaciach; 
 

Skala liczbowa Skala mianowana Podziałka 
 
 

  

 
ZADANIE 2 
Wpisz po 5 przykładów zaobserwowanych przez grupę  elementów biocenozy i biotopu. 
 

Elementy biocenozy Elementy biotopu 
 
 
 
 

 

 
ZADANIE 3 
Określ wybrane gatunki drzew  (1 gatunek drzewa liściastego i 1 gatunek drzewa iglastego). 
Zbierz okazy do zielnika. 
 

Pokrój drzewa liściastego 
 

Nazwa gatunkowa ................................. 
 
 

Li ść, kwiat, owoc 

Pokrój drzewa iglastego 
 
Nazwa gatunkowa  ................................. 
 
 

Igły, szyszki 

 
ZADANIE 4 
Za pomocą 4 patyków i 4 – metrowej linki wyznacz 1m2  terenu, na którym rośnie borówka. Oblicz 
zagęszczenie tych roślin. Jakie jest rozmieszczenie populacji borówki w lesie. 
 
Zagęszczenie populacji borówki w lesie wynosi  ...................................... na  1m2  . 
Rozmieszczenie      .................................................................................................. 
 
ZADANIE 5 
Na podstawie tablicy informacyjnej, atlasów i kluczy roślin i zwierząt uzupełnij tabelę, a jeśli potrafisz 
– także sieć zależności pokarmowych, z wykorzystaniem zaobserwowanych organizmów. 
 

Producenci Konsumenci I rzędu Konsumenci II rzędu 
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ZADANIE 6 
Za pomocą atlasów oznacz gatunek grzyba: 
 

Nazwa gatunkowa grzyba Przydatność do konsumpcji Rysunek 
 
 
 
 
 
 

  

 
Jakie korzyści czerpie grzyb, a jakie drzewo w wyniku mikoryzy? 
 
Grzyb..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................    
Drzewo........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

 
ZADANIE 7 
Obserwujemy porosty, pamiętając że są one przykładem ścisłej symbiozy: 
 

POROST  =        ....................   +  ......................... 
 
Na podstawie skali porostowej określ: 

• rodzaj plechy:  skorupiasta,  listkowata,  krzaczkowata  (podkreśl zaobserwowaną), 
• stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki  ...................................... 

 
ZADANIE 8 
Zaobserwuj zjawisko konkurencji między drzewami liściastymi i iglastymi . O jakie czynniki konkurują drzewa? 
Zapisz kilka przykładów:  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
ZADANIE 9 
Punkt edukacyjny – omówienie wyników pracy. 
Przeanalizuj tablice dydaktyczne i rozwiąż test: Ekosystem leśny. Ilu prawidłowych odpowiedzi 
udzieliłeś? Dokonaj samooceny: za każde prawidłowo wykonane na trasie zadanie policz                       
po 1 punkcie (maks. 8 punktów), za test maks. 12 punktów. 
 
Jeśli uzyskałeś: 

• od 18 do 20 punktów  -  wspaniale, może w przyszłości wybierzesz zawód ekologa? 
• od 14 do 17 punktów  -  jesteś dobrym badaczem przyrody, 
• od 10 do 13 punktów  -  nie zadowalaj się tym wynikiem, musisz jeszcze poćwiczyć, 
• mniej niż 10 punktów  -  nie potrafisz stosować pojęć ekologicznych w praktyce lub w teście, ale 

wszystko przed Tobą. 
 
ZADANIE 10 
Wykonaj: 

• zielnik zebranych okazów drzew liściastych i iglastych, 
• gazetkę ścienną, obrazującą ścieżkę dydaktyczną: w Rezerwacie „OLBINA”.  
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TEST  -  E K O S Y S T E M    L E Ś N Y 

 
Wybierz jedno z dwu rozwiązań i przejdź na pole oznaczone wybranym numerem. 
 

 
  1.  Las jako zespół organizmów roślinnych  i 
zwierzęcych ściśle związanych z nieożywionym 
środowiskiem nazywamy: 
ekosystemem  - 8                          biotopem  - 15 

2.  W ekosystemie materia; 
  
kr ąży -  10                                przepływa  -  22 

 3.   
             ŹLE!   Z powrotem na pole    20 
 

4.  
      To błędna odpowiedź. Wróć na pole   25 

 5.  Drzewka ze szkółki zostaną w następnym 
roku wysadzone na stanowiska naturalne. 
Struktura wiekowa populacji jodeł w lesie będzie: 
rozwijaj ąca  -  16                   wymierająca  -  24 

6. 
      Błąd!  Z powrotem na pole   18 
   

7.  W innej części lasu leży wiele spróchniałych 
drzew. Jakie organizmy spowodowały rozkład 
drewna? 
producenci  - 26                         destruenci  -  19    

8.  Organizmy roślinne i zwierzęce bytujące w 
lesie nazywamy: 
 
biotopem  -  17                         biocenozą  -  20 

9.   
  Jest to błędna odpowiedź. Wróć na pole  27 

10.       
       Prawidłowo!    Koniec testu! 

11.         
                 Źle wróć na pole  28 

12.       
         Źle wróć na pole     19 

13.    Na pniu drzewa wyrosła huba  -  jest to: 
konkurencja  -  21                 pasożytnictwo  -  7 

14.        
           Błąd. Wróć na pole  23 

15.   
 
                Źle!  Wróć na pole   1 

16.   W sosnowym zagajniku znajdujemy 
maślaki. Jaki rodzaj zależności występuje między 
sosną a grzybami? 
komensalizm  -  25                   mutualizm  -  7 

17.  
        To błędna odpowiedź ! Wróć na pole  8 

18.  W szkółce leśnej rosną sadzonki jodeł. Jakie 
jest ich rozmieszczenie? 
skupiskowe  -  6                   równomierne  -  23 

19.  Rolą destruentów w ekosystemie jest: 
rozkład materii organicznej na nieorganiczną  - 28 
rozkład materii nieorganicznej na organiczną  - 12 

20.  Organizmy w lesie tworzą warstwy. Jak 
nazywa się najniższe piętro lasu? 
Runo leśne  -  27                              podszyt  -  3 

21.   
          Źle!  Wróć na pole   13 

22.  To jest błędna odpowiedź. 
        Wróć na pole   2 

23.  Szkółka leśna jest biocenoza: 
naturalną  -  14                                sztuczną  -  5 

24.   
                 Źle!  Z powrotem na pole  5  

25.   
             Źle.  Wróć na pole    16 
 

26.    
               Błąd.  Z powrotem na pole   7 

27.  W lesie znajdujemy kilka mrowisk. Jakie jest 
rozmieszczenie mrówek w lesie? 
skupiskowe  -  18                    przypadkowe  -  9 

28.   W miejscu wiatrołomu za kilka lat znów 
wyrośnie las. Proces ten nazywamy; 
sukcesją  -  10                 produktywnością  -  11 
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1.REZERWAT  „OLBINA” 
 

 
 

 
 Rezerwat „Olbina” leży  na południe od Brzezin, niedaleko osady Wilcze Ługi, 
został on utworzony 15 lipca 1958 roku.  
Celem tego przedsiewzięcia była ochrona rzadkich gatunków fauny i flory, w tym rosnącej 
tam jodły pospolitej. Ochroną objęto 200 – letni starodrzew o bogatym składzie 
gatunkowym.  Ma powierzchnię 16,99 ha. 
Według masy drzewnej sosny zwyczajne stanowią – 58% stanu rezerwatu, świerki pospolite 
– 28%, jodły pospolite – 9%, a pozostałe 5% stanowią drzewa liściaste. Na terenie rezerwatu 
znajduje się stawek (o powierzchni 0,64 ha) i kilka nawodnionych zagłębień, które czasem 
wysychają. 
 Nazwa rezerwatu nie spotykana w okolicy, nawet chociażby o podobnym tylko 
brzmieniu; pochodzi prawdopodobnie od legendarnego smoka – Olby, który rezydował  
w bagienku, położonym w południowo – wschodniej części rezerwatu. Kto wie? Może on tak 
skutecznie bronił leśnych ostępów przed tymi, którzy chcieli zakłócić ich spokój. Ale nie 
umniejszajmy zasług człowieka, który zachował do naszych czasów naturalny twór przyrody 
– pomnikowy bór jodłowo – świerkowo – sosnowy o wielopiętrowej strukturze jakim jest 
Olbina. 
Przed drugą wojną światową lasy w których skład wchodził rezerwat, były własnością gminy 
miasta Kalisza. Zarząd nad nimi sprawował Zarządca Lasów Miejskich z siedzibą 
 w Pieczyskach. Już w roku 1930, rezerwat Olbina wydzielono z lasów miejskich. 
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W roku 1938 opracowano i przez władze wojewódzkie zatwierdzono „Plan gospodarczy dla 
obrębu Rezerwatu Olbiny”, na okres dziewięciu lat, to jest do roku 1947. Autorem planu był 
Ówczesny Zarządca Lasów Miejskich Zdzisław Haduch .W planie tym znajduje się 
następujące uzasadnienie potrzeby utworzenia rezerwatu i jego ochrony  
- „ ... jako powierzchnia drzewostanów rębnych, przedstawiających tak pod względem 

przyrostu, zwarcia, gonności strzał, jako też składu drzewostanów niecodzienny i w tych 
okolicach nigdzie nie spotykany objaw”. 

 
Niestety , ten wspaniały zabytek przyrody uległ częściowemu zniszczeniu podczas II wojny 
światowej. W latach 1939 – 1940 hitlerowcy wycięli wiele drogocennych okazów. 
Dewastacja trwałaby dalej, gdyby nie patriotyczna postawa leśników – Polaków, którzy 
zatrudnieni w nadleśnictwie nie wykonywali wyrębów w rezerwacie i odwracali uwagę 
okupanta na pozyskiwanie drzew w innych miejscach. 
 
Głównym przedmiotem ochrony jest jodła pospolita (Abies alba Mill.), a na drugim miejscu 
towarzyszący jej świerk  (Plicea excelsa Lam.), gatunki których stanowiska w rezerwacie 
znajdują się na krańcu północnego zasięgu naturalnego. 
Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.). Jodła 
zajmuje trzecie miejsce po świerku.  
Sosna, świerk i jodła tworzą starodrzew w wieku 100 – 190 lat. 
Ale znacznie od nich młodsze występują pojedyńczo olsza czarna (Alnus glutinosa(L.) 
Gaertn.) i brzoza brodawkowa (Betula verrucosa Ehrh.) a sporadycznie osika (Populus 
tremula L.), dąb szypułkowy (Ọuercus robur L.), jawor  (Acer pseudoplatanus L.) 
 i wiąz. 
W runie występują rośliny charakterystyczne dla zespołów borowych. 
 
Wszystkie gatunki odnawiają się samosiewem. Jodła i sosna występują licznie we wszystkich 
warstwach drzewostanu. Największą żywotność wykazuje świerk.  
Zbiorowisko cechuje duża dynamika rozwojowa o czym świadczą liczne naloty i podrosty 
świerka, jodły i sosny, gwarantujące jego trwałość. 
Niektóre okazy sosny, świerka i jodły osiągają 72 cm średnicy i przekraczają wysokość 38 m. 
 
 
Zwiedzającego zaskakuje monumentalność rezerwatu.  
Potęga przyrody, imponuje mu i pozostawia niezatarty ślad w pamięci. 
 

 


