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fot. 1. Spotkanie komisji edukacji leśnej.

3

I.

Wprowadzenie. Podstawy prawne programu.

Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Żołędowo został
opracowany na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.
Program ten określa zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na
poziomie nadleśnictwa, ich zakres i jest dostosowany do lokalnych potrzeb.
„Ludzkość jest częścią przyrody i życie zależy od nieprzerwanego
funkcjonowania systemów naturalnych …” (Światowa karta przyrody –
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 28.X.1982 r.)
„Lasy dla ludzi” – podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia
2006 roku ustanowiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Wezwano wszystkie państwa ONZ z odpowiednimi organizacjami
rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do
podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości
na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i rozwoju wszystkich
rodzajów lasów. Lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld. ludzi
na całym świecie.
Od drugiej połowy XX wieku zaczęły się zmiany w świadomości ekologicznej
człowieka. Obecnie dostrzega się zagrożenia płynące z nadmiernej
eksploatacji natury i niszczenia środowiska. Zagrożone jest zdrowie i życie
człowieka wraz z innymi istotami żyjącymi na ziemi. Aby, zapobiec tym
niekorzystnym zjawiskom widzimy potrzebę bardziej harmonijnego
współistnienia człowieka w środowisku, zwłaszcza w lesie. Do tego
potrzebne są działania powszechnej i systematycznej edukacji, zarówno
wśród dzieci, jak i dorosłych. Ustawiczne kształcenie społeczeństwa z
rozsądnego i zgodnego z prawem korzystania z dóbr naturalnych powinno
przynieść oczekiwane przez nas rezultaty – np. brak śmieci w lesie.
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fot. 2. Bez komentarza.

II.

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Żołędowo w minionych latach.

Działalność edukacyjna w Nadleśnictwie Żołędowo trwa już od kilkunastu
lat. Początkowo skierowana była głównie dla młodzieży i dzieci. Obecnie
edukacja leśna skierowana jest dla całego społeczeństwa, zarówno z terenu
działania Nadleśnictwa, jak i poza nim. Ostatni konkurs „Lasy dla ludzi” miał
nawet zasięg międzynarodowy.
Nasza działalność edukacyjna głównie polega na:
►współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami w
zakresie edukacji leśnej - ponad 50 jednostek.
►organizowanie zajęć z edukacji leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w parku przy siedzibie Nadleśnictwa, na ścieżkach edukacyjnych w Leśnictwie
Kruszyn, w zielonych klasach oraz w siedzibach szkół.
►organizowanie konkursów o tematyce leśnej dla dzieci i młodzieży.
►współpraca w funkcjonowaniu Leśnej Skrzyni Skarbów – obecnie
program ten obejmuje 20 przedszkoli.
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►współorganizowanie akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
►pomoc w zakładaniu szkółek drzew leśnych przy szkołach i
przedszkolach.
►udział w festynach organizowanych przez osiedla Miasta Bydgoszcz
►udział w akcji „Chrońmy kasztanowce”.
►współpraca z Fundacją Arka – „leśne puzzle”.
►współpraca w zakresie edukacji leśnej z gminami działającymi na
terenie Nadleśnictwa Żołędowo, z Starostwem Powiatowym Bydgoszcz i
Urzędem Miasta Bydgoszcz.
►współorganizowanie konkursów i zajęć z edukacji leśnej wspólnie z
Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku i
Przedszkolem Niepublicznym „Tęcza”.
►coroczny plan działania edukacji uzgodniony i omówiony jest przez
Komisję Edukacji działającą przy Nadleśnictwie.
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III.

Charakterystyka naturalnych walorów przyrodniczo – edukacyjnych
Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Żołędowo utworzone zostało w 1886 roku z siedzibą we
wsi Wtelno, którą w 1909 roku przeniesiono do wsi Żołędowo. Swym
zasięgiem obejmuje obszar 54 000 ha.- od Bydgoszczy Fordon do
miejscowości Ślesin koło Nakła, położonych na terenie siedmiu gmin –
Bydgoszcz, Osielsko, Dobrcz, Sicienko, Nakło, Pruszcz Pomorski i
Koronowo.
Obecnie powierzchnia zarządzana przez nadleśnictwo wynosi
12 045,52 ha. Główne kompleksy leśne to obszary równinne, miejscami
faliste, o wysokości od 60 do 95 m. n.p.m. W skład Nadleśnictwa wchodzi
9 leśnictw – Bocianowo, Jagodowo, Jastrzębie, Kruszyn, Nowy Mostek,
Osowa Góra, Strzelce, Tryszczyn, Zdroje oraz szkółka leśna Tryszczyn.
Większość terenów leśnych ( ok. 97 %) stanowią drzewostany
ochronne. Występujące na terenie nadleśnictwa rezerwaty przyrody –
Augustowo, Kruszyn, Las Manikowski i Hedera obejmują powierzchnię
144 ha. Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie
nadleśnictwa to – użytki ekologiczne na powierzchni 61,68 ha oraz
pomniki przyrody – 6 pojedynczych okazów, 3 grupy drzew (9 szt.), dwa
głazy narzutowe, 3 źródła, a także obejmujący swym zasięgiem Park
Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły.
Teren nadleśnictwa jest także miejscem występowania rzadkich
gatunków roślin chronionych, jak np. wawrzynek wilczełyko, dziewięćsił
bezłodygowy, sasanka zwyczajna, lilia złotogłów, dyptam jesionolistny,
widłak goździsty, storczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, chrobotek
reniferowy.
Udział gatunków panujących procentowo przedstawia się
następująco – sosna – 84 %, dąb – 8%, brzoza 4%, olch 1%,modrzew 1%
pozostałe 2 %.
W związku z dużym udziałem siedlisk borowych, młodników,
penetracją terenów leśnych przez ludzi i wieloma pożarami Nadleśnictwo
zaliczane jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego.
Kolejnym, bardzo dużym i uciążliwym zagrożeniem dla naszych lasów jest
zaśmiecanie. Corocznie zbieramy i wywozimy na wysypiska setki ton
śmieci.
Kompleksy leśne nadleśnictwa – około 2500 ha położone są na
terenie miasta Bydgoszcz, w tym Leśny Park Kultury i Wypoczynku w
Myślęcinku zajmujący swym zasięgiem 470 ha., są miejscem wypoczynku
mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Popularnym miejscem letniego
wypoczynku są również ośrodki rekreacyjne, zlokalizowane nad Jeziorem
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Borówno we wsi Borówno oraz przystań rzeczna – kamping PTTK Janowo
Szlak Brdy w miejscowości Janowo.
Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiega wiele szlaków
turystycznych, ścieżek rowerowych i pieszych, szlaków konnych i ścieżki
edukacji leśnej oraz ekologicznej. Dodatkowym elementem edukacyjnym
jest Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku z
rozległa ścieżką edukacyjną przebiegającą przez mieszane lasy Leśnictwa
Bocianowo. Bardzo dużą atrakcją edukacyjną, szczególnie dla szkół i
przedszkoli są dwie nowe ścieżki w Leśnictwie Kruszyn, a park przy
siedzibie nadleśnictwa, w którego skład wchodzi stara część ok.2 ha – 699
szt. oznaczonych drzew i krzewów i nowa część ok. 2 ha. – ok. 200 szt.
drzew i krzewów, zyskał renomę nawet poza granice działania
nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Żołędowo prowadzi gospodarkę leśną opartą na
najnowszych zasadach ekologicznych, mających na celu zachowanie
ciągłości i trwałości użytkowania lasów, z jednoczesnym uodpornieniem
ich na niekorzystne czynniki pochodzenia antropogenicznego. Aby to
osiągnąć stosujemy najnowsze technologie w zagospodarowaniu lasu.
Obecnie do realizacji zadań Planu Urządzania Lasu mamy do dyspozycji
trzy harwestery i dwa forwardery. Sposób prowadzenia gospodarki
zgodny z zasadami ekologicznymi został potwierdzony przyznaniem
certyfikatu FSC nr SGS-FM/COC-00916.FSC PURE. Gospodarka ta ma na
celu zachowanie korzystnego wpływu lasów na klimat, powietrze, glebę,
wodę, warunki zdrowia i życia człowieka oraz na równowagę
przyrodniczą.
Na terenie Leśnictwa Bocianowo znajdują się podziemne ujęcia
wody pitnej dla miasta Bydgoszczy. Prowadzenie wszystkich leśnych
zadań gospodarczych wymaga tutaj szczególnej ostrożności oraz
zachowania ścisłego reżimu technologicznego, mających na celu ochronę
tych ujęć.
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fot. 4. W parku przy dębie Jana Pawła II – naszego Papieża – to piękna
pamiątka.

IV.

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Żołędowo.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące obiekty edukacji leśnej:
►park przy siedzibie Nadleśnictwa, składający się z starej części o pow.
2 ha. z oznaczonymi na gruncie drzewami i krzewami w ilości 699 szt. i nowej
części o pow. 2 ha. na której posadzono 200 szt. drzew i krzewów.
►leśne ścieżki edukacyjne – dwie w Leśnictwie Kruszyn o długości 700
m. i 1920 m. i jedna ścieżka dydaktyczna w Leśnictwie Bocianowo i KPCEE
Myślęcinek.
►leśne wiaty edukacyjne – zielone klasy – szt. 4 – Kruszyn, Nowy
Mostek, Szkółka Tryszczyn i przy siedzibie Nadleśnictwa.
►izba edukacji leśnej – szt. 1 – znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa.
►punkty (powierzchnie) edukacji leśnej :
- szkółka leśna – szt. 1
- drzewostany nasienne, ochronne – szt. 3
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- plantacyjna uprawa nasienna buka – szt. 1
- obiekty małej retencji – szt. 8
- rezerwaty przyrody szt. 4 ( Kruszyn, Las Manikowski, Hedera,
Augustowo.
- wieże p-poż. szt. 3
►na terenie nadleśnictwa wyznaczono szlaki konne z miejscami postoju,
które posiadają elementy edukacji leśnej.

Uroczyste otwarcie miało miejsce dnia 28.05.2009 r.

W uroczystym przecinaniu wstęgi brali udział: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu Janusz Karczmarek, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy Andrzej Baranowski, Wójt Gminy Scicienko Jan Wach oraz Nadleśniczy
Nadleśnictwa Żołędowo Krzysztof Sztajnborn.
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fot. 5. Otwarcie ścieżki edukacji w Leśnictwie Kruszyn.

V.

Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujących
się na terenie Nadleśnictwa Żołędowo:

► Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
►Park Krajobrazowy Doliny Wisły
►obiekty sakralne – przylegający bezpośrednio do parku nadleśnictwa
kościół drewniany z 1715 roku.
►użytek ekologiczny „Prodnia” w Jarużynie.
►ścieżka dydaktyczna na terenie stawów infiltracyjnych w Leśnictwie
Osowa Góra
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VI.

Partnerzy Nadleśnictwa Żołędowo w edukacji leśnej
społeczeństwa.

Nadleśnictwo Żołędowo współpracuje i współorganizuje zajęcia i imprezy o
tematyce edukacji leśnej z następującymi instytucjami:
- gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola – 50 jednostek
- Urzędy Gmin – Sicienko, Dobrcz, Osielsko
- Urząd Miasta Bydgoszcz
- Starostwo Powiatowe Bydgoszcz
- Urząd Wojewódzki Bydgoszcz
- Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśny Park Kultury
w Myślęcinku
- Park Krajobrazowy Doliny Noteci
- Akademia Miłośników Przyrody z Sienna
- Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”

fot. 6. Myślęcinek – konkurs wiedzy o lesie.
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VII.

Ustalenia komisji programu edukacji leśnej społeczeństwa w
Nadleśnictwie Żołędowo

Na posiedzeniu w dniu 14.września 2011 roku w siedzibie Nadleśnictwa
Żołędowo komisja w składzie:
1. mgr inż. Kazimierz Stosik – przewodniczący – N-ctwo Żołędowo
2. mgr inż. Tadeusz Chrzanowski – RDLP Toruń
3. mgr Ewa Kraska – Gimnazjum nr 1 w Żołędowie
4. mgr Mirosława Kowalczyk – Zespół Szkół w Osielsku
5. mgr Wojciech Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
6. mgr Ewa Turska-Pawlicka – Przedszkole „Tęcza”
7. mgr inż. Agata Skoczek – sekretarz – N-ctwo Żołędowo
przyjęła następujące założenia Programu Edukacji na lata 2012 – 2021:

1. Program edukacji leśnej kierowany jest dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych zarówno dla mieszkańców terenu działania Nadleśnictwa
Żołędowo, jak i poza nim.
2. Nadleśnictwo w miarę posiadanych środków finansowych będzie
organizowało różnego rodzaju konkursy o tematyce edukacji leśnej.
3. Stałym punktem współpracy będzie komisja powołana zarządzeniem
nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żołędowo, która corocznie będzie
proponowała formy i kierunki edukacji.
4. Dla osiągnięcia maksymalnych efektów edukacji leśnej widzimy
potrzebę szerokiej współpracy z Urzędem Wojewódzkim w
Bydgoszczy, Urzędem Miasta Bydgoszcz, Starostwem Powiatowym
Bydgoszcz, Gminami Osielsko, Sicienko i Dobrcz.
5. Nadleśnictwo będzie współpracowało w zakresie edukacji leśnej z
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnym
Parkiem Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
6. Zamierzamy utrzymać współpracę z gimnazjami, szkołami
podstawowymi i przedszkolami na dotychczasowym poziomie.
7. Zorganizowana przez Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Leśna Skrzynia
Skarbów dla przedszkoli, której finałem są wystawy o tematyce leśnej
przedstawione w siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo, powinna być
kontynuowana i wspierana przez Nadleśnictwo.
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8. Będziemy wspierać i brać udział w akcjach organizowanych przez inne
organizacje, takich jak np. „Pomóżmy kasztanowcom”, „Sprzątanie
świata” itp.
9. Systematycznie będzie prowadzona edukacja przyrodniczo - leśna na
ścieżkach edukacyjnych w Leśnictwie Kruszyn, Bocianowo, w parku
przy siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo i zielonych klasach w szkółce
Tryszczyn oraz Nowy Mostek.
10.W miarę możliwości finansowych zamierzamy być obecni na festynach
organizowanych przez poszczególne osiedla Miasta Bydgoszcz,
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz, PZŁ oraz inne instytucje, które będą
miały duży zakres ogólnospołeczny, aby promować Lasy Państwowe.

VIII. Plan działalności edukacyjnej na 2012 rok.
Nadleśnictwo Żołędowo planuje w 2012 roku następujące działania w
zakresie edukacji leśnej:
1. W miesiącu styczniu 2012 roku komisja powołana zarządzeniem nr 17
Nadleśniczego Nadleśnictwa Żołędowo z 2011 roku określi kierunki i
formy współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolna w 2012 roku.
2. Będziemy uczestniczyć w programie Leśnej Skrzyni Skarbów – obecnie
dotyczy on 20 przedszkoli.
3. Nadleśnictwo zorganizuje konkurs na najlepszą wystawę o leśnictwie i
lasach ( temat określi komisja ), które będą przedstawione w siedzibie
Nadleśnictwa.
4. Realizacja projektu dla przedszkoli „Dzieci kontra śmieci”.
5. Będą prowadzone zajęcia z edukacji przyrodniczo – leśnej z dziećmi i
młodzieżą szkolną w szkołach, w leśnictwach, na ścieżkach edukacyjnych
w Leśnictwach Kruszyn i Bocianowo, w zielonych klasach i w parku przy
siedzibie Nadleśnictwa – z zajęciach tych uczestniczy ok. 50 szkół i
przedszkoli.
6. Udział w akcji „Sprzątanie świata” itp. – wspólnie z gminami, szkołami i
właścicielami dróg.
7. Współpraca w edukacji leśnej i ekologicznej z Kujawsko – Pomorskim
Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku w
Myślęcinku.
8. W miarę możliwości finansowych zamierzamy być obecni na festynach
organizowanych przez poszczególne osiedla Miasta Bydgoszcz, Starostwo
Powiatowe Bydgoszcz, PZŁ oraz inne instytucje, które będą miały dużym
zakres ogólnospołeczny, aby promować Lasy Państwowe.
IX. Sprawozdania z rocznej działalności edukacyjnej.
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Poniżej przedstawiono sprawozdania z działalności edukacyjnej za lata 2004 i
2010, aby wykazać rozwój w tym zakresie w Nadleśnictwie Żołędowo.
Fot. 7. Najlepsze zajęcia są w terenie – w parku.

Fot. 8. Na ścieżce w Kruszynie.

OZNAKOWANIE NA ŚCIEŻKACH
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fot. 9. Wystawa – nasz leśnik
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fot. 10. Osiedle Leśne – wystawa nagrodzonych prac plastycznych – „Lasy dla ludzi”
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X.

Podsumowanie działalności edukacyjnej nadleśnictwa za minione 10
– lecie.
Miarą rozwoju społecznego i postępu technicznego społeczeństwa jest
ilość produkowanych śmieci, a wzrost zamożności mobilizuje ludzi do
korzystania z dóbr naturalnych przyrody, pielęgnacji i dbałości o własne
zdrowie poprzez spacery i uprawianie różnych form sportu. Nadleśnictwo
Żołędowo ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Bydgoszcz i
położenie 2500 ha. lasu w granicach administracyjnych miasta, jest
naturalnym terenem do wypoczynku, spacerów i uprawiania sportu.
Będąc jednostką Skarbu Państwa cieszymy się, że możemy nasze lasy w
tak szerokim stopniu udostępniać jego właścicielom. Okazuje się jednak,
że część społeczeństwa nie zawsze zdaje sobie sprawę, że korzysta z
własnych dóbr pozostawiając w lesie śmieci i niszcząc w różny sposób
swój las. Z tego też tytułu w coraz większym stopniu zwracamy uwagę na
edukację leśną społeczeństwa i to już od najmłodszych lat. Przedstawione
powyżej tabele obrazują rozwój w tym zakresie. W roku 2004 w edukacji
leśnej uczestniczyło ok. 3000 osób, natomiast w 2010 już 17 500 osób. Na
początku dziesięciolecia edukacja była skierowana głównie do dzieci i
młodzieży, natomiast obecnie kierujemy ją do całego społeczeństwa,
obejmując swym zasięgiem teren poza nasze granice. W roku 2011 z
okazji Międzynarodowego Roku Lasów zorganizowaliśmy konkurs
plastyczny ‘Lasy dla ludzi”, na który wpłynęło ponad 500 prac z całego
kraju oraz z Białorusi i Wielkiej Brytanii. Świadczy to, że zapotrzebowanie
społeczne na edukację jest duże.
Obecnie współpracujemy z 50-cioma szkołami i przedszkolami,
natomiast w roku 2004 było ich 25. W minionym okresie zbudowaliśmy
dwie ścieżki edukacji leśnej w Leśnictwie Kruszyn – jedna o długości 700
m. dla dzieci w wieku przedszkolnym, druga o długości 1920 m. dla
pozostałych osób. Przy leśniczówce Kruszyn jest plac z urządzeniami
edukacyjnymi wraz z zadaszonym miejscem na wypoczynek i
wyznaczonym miejscem na ognisko. Teren ten jest ogólnie dostępny dla
społeczeństwa przez wszystkie dni. Przy siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo
w istniejącym na obszarze 2 ha. starym parku przeprowadzono
inwentaryzację drzew i krzewów, które tabliczkami oznakowano w
terenie. Obecnie mamy tutaj 699 szt. drzew i krzewów. W roku 2007 na
gruncie porolnym przylegającym do parku o powierzchni 2 ha.
przystąpiliśmy do powiększenia parku. Obecnie mamy tutaj posadzonych
i oznakowanych ponad 200 szt. drzew i krzewów.
W 2008 roku Pani Ewa Turska wystąpiła z inicjatywą
zorganizowania pomocy dydaktycznych z edukacji leśnej pod hasłem
Leśna Skrzynia Skarbów. Obecnie w programie tym uczestniczy 20
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przedszkoli, które corocznie wykonują wystawy o tematyce leśnej w
siedzibie Nadleśnictwa. W roku 2011 powstał projekt edukacyjny „dzieci
kontra śmieci”.
Zakres edukacji leśnej jest coraz większy zarówno pod względem
ilości zajęć, biorących w nich uczestników, jak i obszaru działania.
Satysfakcją dla nas jest uznanie społeczne i napływające podziękowania.
Mamy nadzieję, że przyniesie to skutek pozytywny w otaczającej nas
przyrodzie oraz przybliży społeczeństwu pracę leśnika i cel jego działania.

fot. 11. Widzimy przyszłą przyrodę.
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