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 Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• Organizacja, która od niemal 90 lat chroni, użytkuje i 

kształtuje lasy w Polsce. 

• Największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca 

lasami należącymi do Skarbu Państwa. 
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Lasy Państwowe 

• Lasy w Polsce porastają 

ponad 9 mln ha 

• Lesistość kraju wynosi 

29,3% i ciągle rośnie! 
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Lasów w Polsce przybywa 
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Lasy Państwowe 

PGL Lasy Państwowe 77,4% 

Lasy prywatne 18,7% 

Gminne i inne publiczne 1,9% 

Parki Narodowe 2% 
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Wydawnictwa 

CILP rocznie wydaje kilkadziesiąt publikacji 

książkowych – branżowych i promocyjnych 

w nakładach od kilkuset do kilku tysięcy 

egzemplarzy 
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Wydawnictwa 
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Wydawnictwa on-line 



9 

• „Echa Leśne” (nakład 20 tys. egz.)  

• Bezpłatny magazyn miłośników lasu, 

kwartalnik.  

• Pismo jest skierowane do wszystkich osób 

odwiedzających Lasy Państwowe, przede 

wszystkim turystów i miłośników przyrody. 

• Numery w formacie PDF dostępne na 

http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne  

Prasa leśna 

http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne
http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne
http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne
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"Echa Leśne" można znaleźć: 

• w siedzibach nadleśnictw, 

• w siedzibach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 

• w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, 

• w ośrodkach edukacyjnych Lasów Państwowych, 

• w ośrodkach szkoleniowych oraz wypoczynkowych Lasów 

Państwowych, 

a także: 

• w siedzibach parków narodowych, 

• w oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, 

• w schroniskach młodzieżowych. 
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Internet 

• Strona internetowa www.lasy.gov.pl 

• Portale tematyczne 

• Leśny Wortal Edukacyjny „Las Rysia eRysia” www.erys.pl  

• Portal turystyczny www.czaswlas.pl 

• Blogi 

• Blog leśniczego – www.bloglesniczego.erys.pl 

• Blog edukatora – www.blogedukatora.erys.pl  

• Blog przyrodnika – www.skrzydlatemysli.ery.pl  

• Portale społecznościowe 

• Facebook 

• Youtube 

• Biuletyn Informacji Publicznej 

 

http://www.lasy.gov.pl/
http://www.erys.pl/
http://www.czaswlas.pl/
http://www.bloglesniczego.erys.pl/
http://www.blogedukatora.erys.pl/
http://www.skrzydlatemysli.ery.pl/
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Strona Lasów Państwowych – www.lasy.gov.pl 
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Leśny Wortal Edukacyjny Las Rysia eRysia – www.erys.pl 
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Grupy docelowe 

Dzieci klas 4-6 szkół podstawowych 

http://dzieci.erys.pl/  

http://dzieci.erys.pl/
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Grupy docelowe 

 

Młodzież z gimnazjów, liceów i techników 

http://mlodziez.erys.pl/  

http://mlodziez.erys.pl/
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Grupy docelowe 

Nauczyciele 

http://nauczyciele.erys.pl/ 

http://nauczyciele.erys.pl/
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Moduły wykorzystane w Wortalu 

Gry i prezentacje 
Rozpoznawanie elementów środowiska od 

podstaw  

• „Gdzie mieszkam” - gra wprowadzająca 

pojęcie piętrowej budowy lasu i ucząca jakie 

gatunki zwierząt je zamieszkują 

Poszerzanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej 

wpływu lasu na jakość życia człowieka 

•  „Las kształtuje klimat” - multimedialna 

prezentacja ukazująca wpływ lasu na czynniki 

kształtujące klimat takie jak: tlen, dwutlenek 

węgla, woda i energia słoneczna 

Przedstawienie zagadnień dotyczących 

sposobów zarządzania lasami 

• „Las i leśnik” - przedstawienie podstawowych 

zabiegów z zakresu ochrony i hodowli lasu. 

Wprowadzenie m.in. takich pojęć jak: skład 

gatunkowy, trzebież, sprzedaż drewna. 
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Moduły wykorzystane w Wortalu 

Leśnoteka – multimedialna encyklopedia leśna 

Bielik 

łac. Haliaeetus albicilla  

 

Nasz największy ptak drapieżny. Rozpiętość jego skrzydeł może 

dochodzić prawie do 2,5 m. Ptaki żyją w parach; obszar polowań 

(tzw. rewir łowiecki) jednej pary to ok. 100 km2, w przypadku 

obfitości pokarmu rewiry mogą być mniejsze. 

Charakterystyczny, krótki klinowaty ogon bielika około piątego - 

szóstego roku życia staje się zupełnie biały. Bieliki na 

wierzchołkach drzew budują ogromne gniazda, których ciężar może 

dochodzić nawet do jednej tony. Gniazda te są pod ścisłą ochroną. 

W ich pobliżu nie można wykonywać żadnych prac leśnych ani 

wycinać drzew. Dzięki tej ochronie liczebność bielików w kraju 

przekracza w tej chwili 500 par i ciągle rośnie. 

Gatunek waloryzujący ostoje ptaków - Natura 2000 

 

 

 

Posłuchaj bielika 

 

http://www.erys.pl/files/?id_plik=311
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Leśny Przewodnik Turystyczny www.czaswlas.pl  

http://www.czaswlas.pl/
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Leśny Przewodnik Turystyczny – www.czaswlas.pl 

• Pomysły na wypoczynek w 

lesie 

• Leśne atrakcje turystyczne 

– rezerwaty, miejsca 

związane z kultem 

religijnym, ścieżki 

historyczne, itp. 

• Podstawowe informacje na 

temat infrastruktury 

turystycznej w Lasach 

Państwowych – baza 

noclegowa, ścieżki 

edukacyjne 
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Leśny Przewodnik Turystyczny www.czaswlas.pl  

http://www.czaswlas.pl/
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Obecność na FB 

110 stron, w tym: 

 

• Nadleśnictwa 

• Ośrodek Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej w 

Jeziorach Wysokich 

• Bieliki Online 

• Żubry Online 
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Opowiadanie o ochronie zagrożonych gatunków 
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Poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie 
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Zachęcanie do obserwacji przyrody 
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Edukowanie 
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Aplikacje mobilne 

• Leśne Arboretum Warmii i Mazur 
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Aplikacje mobilne 

• Lasy Państwowe Olsztyn 
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Mapy na stronach jednostek LP 

• http://mapa.radom.lasy.gov.pl/  

http://mapa.radom.lasy.gov.pl/
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• Leśnicy chętnie 

opowiadają o 

swojej pracy i o 

lesie.  

• Przekazują wiedzę 

nie tylko na temat 

zasad 

funkcjonowania 

ekosystemów 

leśnych, ale i o tym 

jak różne funkcje 

pełnią obecnie lasy. 
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Podczas zajęć 
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Biegi na orientację 
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Anna Pikus 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 

02-362 Warszawa 

anna.pikus@lasy.gov.pl 

tel. 6644786771 

 

www.lasy.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 


