Lasów w Polsce przybywa
Lasy Państwowe gospodarują w Polsce
od niemal 100 lat. Dzięki temu lasów
przybywa i obecnie zajmują prawie
1/3 powierzchni kraju. Jesteśmy dużym
i stabilnym przedsiębiorstwem,
dlatego możemy skutecznie
chronić lasy przed zagrożeniami.
Pracujemy dla przyszłych pokoleń.
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Uczymy się od natury

Pozyskujemy drewno
– najbardziej ekologiczny
i wszechstronny surowiec

S

zukamy równowagi między czerpaniem
korzyści z lasu a jego ochroną.
Działamy tak, aby stawał się bardziej
różnorodny i bogatszy. Wielokrotnie las sadzony
ręką człowieka po dekadach użytkowania był tak
cenny pod względem przyrodniczym, że warto
było poddać go ścisłej ochronie.

Drewno pochodzi z lasu. Ten odnawialny,
ekologiczny surowiec może być stale
pozyskiwany dzięki zrównoważonej
gospodarce leśnej. Gdy wycinamy drzewo,
zawsze sadzimy nowe lub pozwalamy,
by las odnowił się sam. Zwiększamy także
powierzchnię lasów, zalesiając tereny porolne.

Ponieważ las to najbardziej ekologiczna fabryka,
warto też pozyskiwać z niego drewno.
Człowiek nie jest w stanie niczym go zastąpić.

Jesteśmy po to, by zapewnić trwałość
naszych leśnych zasobów.

Polskie lasy są otwarte dla każdego
– to nasza duma.

Las tętni życiem
Nowoczesne leśnictwo sprzyja bogactwu
gatunkowemu roślin i zwierząt.
Podejmujemy wiele działań, których
celem jest zachowanie lub zwiększanie
róznorodności w środowisku leśnym:
•
•
•
•
•

dbamy o różnorodną strukturę lasu,
reintrodukujemy gatunki zagrożone,
zwiększamy zasoby wody,
prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą,
dostosowujemy gospodarkę do potrzeb
obszarów cennych przyrodniczo.

i

Wyrusz przed siebie
Prawie 1/3 powierzchni Polski zajmują lasy.
To są lasy otwarte dla każdego.
Jest tak dzięki wielofunkcyjnej gospodarce
leśnej, która uwzględnia współdziałanie
człowieka z naturą.
W lesie możesz
chodzić niemal wszędzie.
To jedna z zalet
WIELOFUNKCYJNEJ
GOSPODARKI LEŚNEJ.

Ułatwiamy Ci pierwszy krok do lasu.
Możesz korzystać z leśnych parkingów,
zadaszonych ławeczek i ścieżek edukacyjnych.
Nic nie stoi na przeszkodzie,
by wyruszyć w głąb lasu.

Rób to, co kochasz.
Baw się jak młody dzik.
Przygotowaliśmy wiele miejsc,
w których możesz odpocząć
i zjeść jak człowiek.

Zapraszamy!

Zainspiruj się lasem

Odkrywaj smaki natury

Przygoda w lesie to doświadczenie
dla wszystkich zmysłów. Kojący szum lasu
może stać się okazją do spotkania z samym
sobą. Las to niekończąca się inspiracja
dla artystów, miejsce do uprawiania sportu
czy przestrzeń do rozwijania wyobraźni dzieci.

Las jest źródłem zdrowej żywności.
Tu wszystko rośnie dzięki energii słońca
i zgodnie z rytmem pór roku. Pozyskiwanie
jej bez szkody dla lasu jest możliwe
dzięki zrównoważonej i wielofunkcyjnej
gospodarce leśnej.

Do dzieła!

To Jest Twój Las

Smacznego!

miód
spadziowy,
wrzosowy

Czeka na Was
miejsce do biwakowania
w leśnictwie Nazwa oraz
obszar do bushcraftu
w leśnictwach Nazwa,
i Nazwa2.

Nadleśnictwo Nazwa

grzyby

W Nadleśnictwie Nazwa:

Prowadzimy bezpłatne
leśne lekcje dla grup.
Zapytaj o szczegóły
w nadleśnictwie.

kupisz drewno z certyfikowanych lasów
dowiesz się,
co warto zobaczyć
w okolicznych lasach
dostaniesz
bezpłatną
mapę

kupisz
sadzonki
i choinki

umówisz się
na bezpłatne zajęcia
edukacyjne dla grup
wynajmiesz pokój
w leśniczówce

Nadleśnictwo Nazwa
ul. Nazwa 1, 11-111 Miasto
www.nadlesnictwo.miasto.lasy.gov.pl
nazwa@miasto.lasy.gov.pl
facebook.com/nadlesnictwonazwa
tel. 55 555 55 55
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