
ekologiczne
Drewno pochodzi z lasu 
– najbardziej ekologicznej fabryki świata, 
która funkcjonuje dzięki energii słonecznej. 
To właśnie las stabilizuje klimat, 
jest przestrzenią życia zwierząt 
oraz miejscem wypoczynku 
dla nas wszystkich.

lokalne
Las jest blisko. 
Drewno to produkt lokalny, 
a najczęściej krótki transport oznacza 
mniej zanieczyszczeń powietrza 
oraz mniejsze zużycie paliw 
ze źródeł nieodnawialnych.

magazynuje CO2
Drewniane budynki to magazyn związanego 
z atmosfery dwutlentku węgla . 
Drewno jest jedynym materiałem 
budowlanym, którego produkcja wiąże CO2 
z atmosfery i który trwale go magazynuje. 
Używając drewna, zmniejszasz emisję 
gazów cieplarnianych. 

odnawialne
Zasoby drewna odnawiają się w ciągu 
życia człowieka. Chociaż na świecie lasów 
ubywa, w Polsce i w Europie jest ich coraz 
więcej i coraz więcej w nich drewna. 
To dzięki zrównoważonej 
gospodarce leśnej.

WYBIERZ 
DREWNO,

ŻYJ W ZGODZIE
Z NATURĄ
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naturalny nawóz
Popiół drzewny to naturalny nawóz. 
Odkwasza i wzbogaca glebę. 
Spróbuj użyć go w ogródku warzywnym  
lub w sadzie. Podobnie jeśli zostawisz 
w ogrodzie kawałek drewna, 
zobaczysz jak natura zasiedli go życiem. 
Nie zostaje nic, co byłoby 
kłopotliwe w składowaniu 
– to ogromna korzyść 
dla środowiska.

wybór 
w zgodzie 
z naturą

Nikt nie lubi pustki po wycince. 
Wolimy, aby drzewa rosły spokojnie. 
Ale życie stawia nas przed decyzjami 

– zakup miotły, okna, choinki, zabawki. 
Wybierzemy plastik czy drewno?

Produkcja tworzyw sztucznych wymaga 
zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, 
rafinacji ropy i przemysłowej infrastruktury, 
a ich utylizacja jest globalnym problemem. 

Produkcja drewna to współpraca człowieka 
z naturą. Produktem ubocznym jest czysty tlen, 
a pozostałości z obróbki można użyć jako opał.

Żyć eko to roztropnie korzystać 
z odnawialnych zasobów natury. 
Możesz spokojnie wybierać drewno.
Lasy Państwowe są gwarantem trwałości 
naszych leśnych zasobów.

wielorazowe
Drewno jest surowcem, który inspiruje 
do wielokrotnego użycia. 
Stół z drzwi, kanapa z palet, 
dom ze stodoły – to nie tylko 
oszczędność dla Ciebie, ale i dobra 
praktyka, bo zapotrzebowanie 
na drewno jest większe 
niż jego pozyskanie.
Nie przekracza ono jednak 
bieżącego przyrostu w lesie.

Nawet powstające przy obróbce drewna 
trociny i pył nie zmarnują się,
bo są cennym surowcem do produkcji 
płyt wiórowych albo pełnowartościowym 
opałem. Przy ich spalaniu uwalniamy 
jedynie taką ilość dwutlentku węgla, 
jaką drzewo pochłonęło 
z atmosfery podczas wzrostu.

cenne pozostałości
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