
Winda

Co odczytamy z natury?
 

W górach na różnych wysokościach
spotkamy inne rodzaje lasów. Na tej
podstawie łatwo możemy określić, na

jakiej mniej więcej wysokości jesteśmy 
i jaka odległość dzieli nas od szczytu!

 

Kilka informacji:
 

Wraz ze wzrostem wysokości w górach zmienia się klimat, a to z kolei
warunkuje występowanie różnych układów roślinności. Piętra klimatyczno -
roślinne występujące na Babiej Górze to (od najniższego): piętro pogórza,

regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny oraz piętro alpejskie. 
Im wyższe góry, tym granice poszczególnych pięter przesunięte są wzwyż. 

W niektórych miejscach ich układ odbiega od typowego. Tak jest 
np. w Bieszczadach, gdzie górną granicę lasu tworzy buczyna.

Odrysuj ten kształt na kartonie. Wytnij
szare pola i złóż otrzymane okienka wzdłuż

czerwonej linii. Następnie sklej razem
miejsca oznaczone kropkami. W ten sposób
powstanie winda pięter lasu, która będzie

Twoim wysokościomierzem podczas
wędrówki na Babią Górę!



Analogowy
wysokościomierz

 
Wytnij tabelę obok wzdłuż
niebieskiej linii, a następnie

złóż ją wzdłuż linii
czerwonej. Możesz skleić ze

sobą obie części tak, aby
po dwóch stronach

znajdowały się
zadrukowane kwadraty.
Włóż utworzony w ten

sposób pasek w kartonowe
okienko, które powstało

podstawie instrukcji 
z poprzedniej strony.

Podczas wędrówki na Babią
Górę przyglądaj się lasowi
wokół. Ustaw w okienku
zdjęcie, które najbardziej
przypomina to, co widzisz
dookoła siebie. W okienku

po drugiej stronie
odczytasz na jakiej

wysokości prawdopodobnie
się znajdujesz i ile jeszcze

zostało do szczytu!

Jak wykorzystać 
w aspekcie artystycznym:

 
Zorganizuj dla siebie

prywatny plener
fotograficzny. Po dotarciu

na szczyt Diablaka
sfotografuj roztaczającą się

w niego panoramę.

Jesteś na wysokości
mniejszej niż 700 m n.p.m.

 
Do szczytu Babiej Góry

zostało Ci ponad 
1000 m w pionie

Jesteś na wysokości 
700 - 1150 m n.p.m.

 
Do szczytu Babiej Góry

zostało Ci średnio 800 m 
w pionie

Jesteś na wysokości 
1150 - 1360 m n.p.m.

 
Do szczytu Babiej Góry

zostało Ci średnio 450 m 
w pionie

Jesteś na wysokości 
1350 - 1650 m n.p.m.

 
Do szczytu Babiej Góry

zostało Ci średnio 250 m 
w pionie

Jesteś na wysokości 
ponad 1650 m n.p.m.

 
Do szczytu Babiej Góry

zostało Ci mniej niż 100 m
w pionie!



 
 
 

Egzemplarz bezpłatny 
 

 
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i 
nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. 
Publikacja zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. „Czytanie natury” 
(INT/EB/BES/1/V/A/0198) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-
A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. 
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