
Ekosystem leœny charakteryzuje siê warstwow¹ struktur¹ roœlinnoœci. Ka¿de z piêter roœlinnych ma swoich 
lokatorów. Wyró¿niamy nastêpuj¹ce warstwy lasu:
Korony drzew. W Dolinie Zimnicy wystêpuje las olszowy z udzia³em jesionu, porastaj¹cy podmok³e dno 
doliny. W miejscach suchych spotykamy sosny i brzozy. Na ³¹ce znajduje siê grupa oœmiu starych dêbów 
szypu³kowych. Ze starymi i martwymi drzewami zwi¹zane s¹ liczne bezkrêgowce, nietoperze i inne ssaki oraz 
ptaki. Dziêcio³y wykuwaj¹ w nich dziuple, które zasiedlane s¹ te¿ przez sowy, kowaliki, sikory i szpaki. 
Czêsto konkuruj¹ z nimi wiewiórki, popielice a nawet kuny leœne, wykorzystuj¹ce dziuple jako miejsca 
ukrycia, rozrodu i zimowania. Na pniach drzew mo¿na spotkaæ chrz¹szcze, b³onkówki, mrówki, motyle
i pajêczaki. 
Podszyt tworz¹ krzewy. W lesie oraz na jego obrze¿ach mo¿na znaleŸæ g³óg, trzmielinê, kalinê koralow¹
i porzeczkê czarn¹. Skraj lasu to oszyjek. Buduj¹ go dereñ œwidwa, wierzba uszata, trzmielina pospolita, 
czeremcha zwyczajna i m³ode topole osiki. Miejscami wystêpuje chmiel. Podszyt zasiedlaj¹ drobne ptaki, 
ssaki a tak¿e liczne bezkrêgowce. 
Runo leœne sk³ada siê z drobnych krzewinek i roœlin zielnych: roœnie tu zawilec, ziarnop³on, bluszczyk 
kurdybanek, czworolist, konwalijka dwulistna i  glistnik jaskó³cze ziele. Wœród brzóz rosn¹ kêpy szczotlichy 
siwej i rozety jastrzêbca kosmaczka. Wystêpuje te¿ firletka poszarpana i kwasolubny szczawik zajêczy.   
Œció³ka leœna to najni¿sza warstwa lasu. Sk³adaj¹ siê na ni¹ miêdzy innymi szcz¹tki organiczne, opad³e 
igliwie, mchy i porosty. Jest magazynem substancji organicznych w biocenozie lasu. Œció³ka i powierzchniowa 
warstwa gleby jest miejscem, w którym bytuj¹ organizmy od¿ywiaj¹ce siê szcz¹tkami organicznymi: 
saprobionty (bakterie, protisty i grzyby) oraz saprofagi (nicienie, pierœcienice, chrz¹szcze, paj¹ki, wije) a tak¿e 
roœlino- i miêso¿erne krêgowce.  Razem tworz¹ z³o¿ony ekosystem z mnóstwem zale¿noœci i powi¹zañ. 

Las jest wa¿nym ogniwem retencji wodnej - gromadzi i przetrzymuje zasoby wody w torfowiskach, bagnach, 
starorzeczach oraz w roœlinnoœci. Dzia³ botaniki
zajmuj¹cy siê drzewami i krzewami to dendrologia. 
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