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Opinia na temat
,,Programu edukacji leśneispołeczeństwa w NadleśnictwieLUTóWKO
na lata 2ot'5-Żo24'
DR.71_61..13.2015

Przedłożony do zatwierdzenia dokument pt. ,,Programu edukacji leśnejspołeczeństwa
W Nadleśnictwie LUTOWKO na lata 2aL5-Żo24" został opracowany W Nadleśnictwie
LUTOWKO przy udziale (spoteczno-leśnej) Komisji Programu powołanej przez nadleśniczego,
zgodnie z obowiązującymi W tym zakresie wytycznymi, zawartymi w Zarządzeniu nr 57
Dyrektora Generalnego LP z 9 maja 2003 r.
Nadleśnictwo LUTOWKo prowadzi aktywną działalnośćedukacyjną skierowaną przede
wszystkim do społeczeństwa zamieszkującego obszar w granicach zasięgu administracyjnego
jednostki. Średnioroczna frekwencja w różnych formach edukacji przekracza dwa tys. osób.
W działalnośćedukacyjną angażuje się duży odsetek pracowników nadleśnictwa,w tym
kierownictwo jednostki. Nadleśnictwo uczestniczy We Wszystkich ważniejszych lokalnych
wydarzeniach edukacyjnych (konkursach, festynach, akcjach, konferencjach), jak również
współpracuje z różnymi podmiotami na niwie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej
społeczeństwa'

W działalnościedukacyjnej nadleśnictwa wykorzystywane są różne obiekty, w tym: wiata
edukacyjna, szkółka leśna, leśnetrasy dydaktyczne, rezerwat przyrody, świetlica
nadleśnictwa araz obiekty związane z gospodarką łowiecką. Na uwagę zasługuje oszczędne
gospodarowanie środkamifinansowymiw działalnościedukacyjnej nadleśnictwa.
Przedłozony ,,Program edukacji leśnejspołeczeństwa..." _ pod względem formalnym _ jest
kompletny i przygotowany W przejrzystej, czytelnej formie. Zaśpod względem
merytorycznym uwzględnia on W szerokim zakresie realną sytuację kadrową, ekonomiczną
i społeczną nadleśnictwa oraz wynikające stąd potrzeby budowania i utrzymywania dobrych
relacji ze społeczeństwem, jak również planowania i prowadzenia działań profilaktycznych
o znaczeniu informacyjnym, edukacyjnym iwychowawczym.
t

,,Program..." opiniuję pozytywnie.

Toruń, ]-8 marca 2015 roku
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Wprowadzenie-podstawy prowne programu edukacji leśnej
społeczeństwo w Ngdleśnictwie Lutówko.

Działalnoścleśnaw zakresie hodowli, ochrony, użytkowania lasu, utrzymonia
i zwiększania zasobow leśnych, gospodorowonia zwierzynq leśnq,pozyskiwania
płodow runo leśnego,choinek, roślinleczniczych, poza produkcyjnych funkcji
losu realizowona jest w oparciu o :
- Ustawę o lasach
- Politykę leśnqPaństwa
- IJstawę o zochowaniu narodowego charokteru strategicznych zosobów
naturalnych kraju.
Edukacjo leśnaspołeczeństwa jest jednym z zadań wynikajqcym z Polityki Leśnej
Państwa i przyjętych kierunków rozwoju edukacji leśnejspołeczeństwa
w Lasach Państwowych. Program edukacji leśnejNadleśnictwoLutówko
wprowadza się w życie na podstawie Zarzqdzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych z dnia 9 majo 2003 roku. Dokument ten obowiqzuie od
1stycznia 2004 roku, nadaje działalnościedukacyjnej charakter planowy,
wprowadzo sprawozd owczość.W nadleśnictwie Lutowko oprocowywa no dwa
progromy: na rok 2004 oraz no lata 2005 _ 2014. Edukacjo społeczna jest formq
zaproszenia do wspolnych działań w zokresie kształtowania całościowego
obrazu retacji pomiędzy człowiekiem a przyrodq. Wiedza z zakresu gospodarki
teśnejjest warunkiem akceptacji, uczy odpowiedzialności za naturalne
środowisko. Program Wprowadzo do proktyki zawodowej leśnikow plonowe

działania edukacyjne na poziomie nadleśnictwa. Zadanio określone
W progromie nie wyręczajq innych resortow, organizacji pozarzqdowych,
centrow

edukacji.

ł

Podstawy prawne turystyki i edukacji w Losach Państwowych
- lJstawa o lasach

z 7997r.

(Dz.IJ.N11-01, poz.444, z poźniejszymi zmionomi)-

reguluje zasady udostępniania lasów stanowiqcych własnośćSkarbu Państwa.
Zapisy w art. 26.1- oroz 29 to szereg wytycznych i zakozow dla użytkownikow
losu.
- lJstawa o ochronie przyrody

z

7997 r, (Dz.U.N1LL4, poz.492, z poźniejszymi

zmianami)- zapisy w art. 3, L3b,23a zawieraiq pewne uregulowania prawne
dotyczqce turystyki no obszarach chronionych.

-,,Politykd leśnapaństwa" (Dokument przyjęty przez rodę Ministrow
w dn.22.04.1-997r.).

-,,lt polityka ekologiczna państwa"- pkt.70 (dokument przyjęty przez Radę
Ministrow w dn. 13.06.2000r.).

-,,Polityka Ekologicznd Państwa na lata 2003- 2006 z uwzględnieniem
perspektyw na ldta 2007- 2070"- rozdz.2 pkt 2.3. ,,ochrona i zrównoważony
rozwoj losów" (lJchwała sejmu RP z dn.08.05.2003r.,Nr j3, poz.433).
Spośrodobowiqzujqcycłl w LP instrukcjach, szczegołowe wytyczne odnoszqce
się do zagospodarowania turystycznego zostoły zawarte w ,,lnstrukcji
IJrzqdzanio losu", paragrafy: 1"08, 771.L, L72.3, 1-73, 174.1 (PGL LP, Warszawa
2013) oroz,,Zasadach Hodowli Lasu" (DGLP, Warszawa 201-3).
-

Ministrow Edukacji Narodowej oraz ochrony Środowiska,
Zasobów Noturalnych i Leśnictwoz 1-9 kwietnio1995r. w sprawie opracowania
i wdrożenia narodowej strategii edukacji przyrodniczej.
- Porozumienie

il.

Podsumowoniedziałalnościedukacyjnejnadleśnictwa
za lqto 2005-2474.

Działalnoścedukocyjna w NadleśnictwieLutowko prowadzona jest w oporciu
o progrqmy edukacji leśnejspołeczeństwa od roku 2004. Edukacjq leśnq
nadleśnictwo zajmowało się od Czasu gdy istniało zointeresowanie

zagadnieniami gospodorki leśnej.Znane sq opowieści leśnikow ktore miały
wpływ na odbior społeczny losow, kształtowaływyobraźnię i poszanowanie
otoczajqcego świata.obecnie zmieniły się możliwościdotarcia do większych
grup społecznych a nawet do kożdego z osobna ite formy kontoktu
n a d l e śn
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ctw o wy ko rzy stuj e. W N a d l e śn i ctw i e Lutow ko wy ko rzy styw

Y

7 szkołkę leśnq,

Y

4 rezerwaty przyrody,

a l i śmy:

Y
Y
Y
Y

pomniki przyrody,
świetlicęnadleśnictwa,
obiekty gospodarki łowieckiej,
ośrodek łowiecki.
W Nadleśnictwie Lutowko odbyły się zajęcia We Wszystkich wymienionych
obiektoch:

rok

Liczba zajęć

llośćosób

llośćosób

służby

Ieśnej

zaangażowanej w
obsługę zajęć
2005
2006

2007
2008
2009
20L0

79

32
59

201,L

56
46
50
38

2012

51

201_3

38

Razem

L243
1669

1_0

L691
1811

L2

1893

15

1-615

L3

1_4

L4

1_734

15

2389
2172

16

76.277

Średnio rocznie 74

L3
osób

głównie dla dzieci, ale też i dla grup emeryckich i osob dorosłych.
Tematy poruszone na zajęciach:
Y zosady bezpiecznego zachowania się w lesie,

Lutowko,

p rzy

Y
Y

kła dzi e le śnictwa G aj,

szkody wyrzqdzane przez zwierzynę W uprowach rolnych i leśnych,
zbieramy i rozpoznajemy skarby lasu,

W ramoch prowadzonych zajęc i spotkoń odbyły się konkursy, quizy, turnieje
wiedzy o lesie, zgadywanki.

przedsięwzięć podejmowanych przez nadleśnictwo i przy
wspołu dzi o l e n ad l e śnictwa to :
1. Dzien Ziemi _ organizowany przez : Szkołę Podstowowq W Zalesiu, Zespoł
Szkoł nr 3 w Sępolnie Kraj. lmpreza odbywa się od wielu lot w terenowym
ośrodkuedukacji ekologicznej ,,Lutówko Młyn" i W Zespole Szkoł Nr 3
w Sępolnie Kraj.
Do obchodow włqczajq się; Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kraj.,
Krojeński Park Krajobrazowy, Przewodniczqcy Rady Powiotu, Rada
Powiatu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczno W Sępolnie
Krojeńskim, Zakład lJsług Leśnych,,DQb" z Lutówka.
Nadleśnictwo otrzymało plakoty nogrodzone W konkursach ,,Lasy iich
ochrona", ,,Losy bez śmieci".Konkursy odbywaty się jako częściskładowe
obchodow,,Dnio Ziemi".
2. Konkurs Nasz ogrod Botaniczny _ organizowany przez Ligę ochrony
Przyrody. Szkoły z naszego terenu uzyskały W poszczegolnych edycjach
najwyższe wyrożnienia. Wymienic tu należy Szkołę Podstawowq
z Wiśniewy - grupę Pani Doroty Basinskiej, Szkołę Podstawowq z Zalesia _
grupę Pani Heleny Banaszak, Zespoł Szkoł z Lutowa, Zespoł Szkół
z Kamienia Kraj.
3. Sesja Rady Powiatu z temotem: pomniki przyrody i rezerwaty na terenie
Nadleśnictwa Lutówko.
4. Tydzień czystości wod - spotkonie zorgonizowone przez Zespoł Szkoł Nr 3
z Sępolna Kraj. podsumowujqce uczestnictwo w ochronie wód na terenie
Ziemi Sępoleńskiej.

lnne formy zajęć

i

w celu wytyczenia przebiegu szlaku turystycznego wokół jeziora
Mochel. Jezioro znajduje się na trosie szlaku ,,Naszyjnik Połnocy", ktory
swoim zasięgiem obejmuje kilka krojow Europy.
6. Wspołpraco z Fundacjq ekologicznq ,,Noszo Ziemia" w zakresie ochrony
kasztanowca przed żerem szrotowka kosztanowioczka.
7. Sodzenie ,,Dębu Papieskiego" /03.05.2006 r./ do uroczystości zaproszono
Starostę, Radę Powiotu, Burmistrzow okolicznych gmin, mieszkańców
regionu i wsi Lutowko. Poświęcenia dokonał ksiqdz Proboszcz Kononik

5. Spotkanie

Marian Kotewicz.
8. Spotkanio choinkowe w Szkole Podstowowei w Zolesiu, Domu Pomocy Placowka opiekunczo WychowaWczo Wielofunkcyjna Filia w Małej
Cerkwicy, Zespole Szkół nr 1- w Sępolnie Kraj., Zespole Szkół w Lutowie,
Szkole Podstawowej w Wiśniewie.
9. Święto Potskiej Niezapominajki _ impreza odbywała się w Zespole Szkoł
nr 3 w Sępolnie Kraj. iw terenowym ośrodkuedukocji ekologicznej
,, Lutowko Młyn" z udziałem ekologow.
12.Sesjo Rady Gminy _ ochrona środowiskaw Gminie Sępolno Kroj.

Ston środowiskonaturalnego, zagrożenia, zamierzenio.
11.Konferencjo kończqco projekt edukacyjny,,Krojna: bodamy, sprzqtamy,
dbamy".
Spotkanie odbyło się 30.04.2007 r. w Zespole Szkoł nr 1- w Sępolnie Kraj.
12. ,,W przyjoźni z dziećmi". Spotkanie zorganizowone przez Szkołę
Podstawowq W Zalesiu jako podsumowonie wspolnych przedsięwzięć
i osiqgnięć szkoły W procesie edukacji ekologicznej.
13.,,Sprzqtanie Świata" i ,, Czysty Las" _ akcje organizowone W Polsce przy
wspołpracy z Fundacjq Nasza Ziemia, majqce na celu podniesienie
świadomościspołeczenstwa i wspolnq troskę o przyrodę w tym o czyste

cykliczny.

,
lasy Do akcji i konkursow przystqpiły:
Zespoł Szkoł nr 3 z Sępolna Kraj., Szkoło Podstawowo z Wiśniewy, Zespoł
Szkoł z Lutowa, Szkoło Podstawowa z Dużej Cerkwicy, Urzqd Miasta
i Gminy z Kamienio Kraj., Szkoła Podstowowa z Płocicza.
Nojwyższe wyrożnienia osiqgnęły szkoły:
Szkoła Podstowowo z Dużej Cerkwicy _ grupo pani Ewy Szymańskiej,
Szkoła podstawowa z Wiśniewy_ grupa pani Doroty Basińskiej.
Szkoły uzyskiwały wysokie noty w rożnych finałach akcji (wojewodzki,
krajowy, rejonowy ).
W Sprzqtaniu Świata i konkursie Czysty Las uczestniczyły inne szkoły
Wnoszqc nie mniejszy wkład pracy by lasy były bez śmieci.

14.Pomoc w sporzqdzaniu zbiorów:
fito pato l ogi cznych, e nto mo logicznych, ro śIi n.
75.Dorodztwo w zokresie zalesienia gruntów rolnych.
16.

Sadzenie Sosen Papieskich - Zespoł Szkół Lutowo 30.04.2008 r., Szkoła
Podstawowa Zalesie 22.04.2008 r., Szkoła Podstawowa Wiśniewa
16.05.2008 r., Zielona Szkoła w Dqbrowie 2 .4.04.2008 r., Dom Kultury

w Kamieniu Krai. 24.04.2008 r.
Sosny wyhodowane z nasion sosny Taborskiej poświęconych przez Papieżo
Polaka. Sadzenia sosen w wybronych miejscach realizowone były z dużym
za a n g ażow a n i e m wym ie n io nych i n stytucji.
17.Kuligi i pogadanki w lesie
78. Rocznice Lasów Państwowych SO-lecie, S1-lecie/obchodzone 2004 i 20L0/.
1-9.Dni otwarte w nadleśnictwie /2011,20L2/.
20.Turniej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach.
2I.YPEF - młodzież w lasach Europy _ we wszystkich edycjach Konkursu
bierze udział Liceum ogolnokształcqce z Sępolna Kraj. grupy prowadzone
przez Poniq lwonę Przybylskq _ cykliczny.

22.Zakończenie roku szkolnego m. in. w Szkole Podstawowejw Dużej
Cerkwicy 29.06.201-2r. jako podsumowanie kilkuletniej pracy grupy Poni
Ewy Szymonskiej. Grupa osiqgnęła znokomite wyniki nie tylko w zakresie
edukacji leśnej czy działalnościw Lidze ochrony Przyrody.
Zakonczenie roku szkolnego było pożegnaniem roczniko, ktory konczył
naukę w Dużej Cerkwicy.
23.Wycieczki po lesie dla grup realizujqcych progromy zajęc w ramach letnich
spotkan dla Biblioteki Publicznej z Sępolno Kraj.
24.Święto ziemniaka. odbyło się 29.09.2012 r. w Zielonej Szkole w Dqbrowie.
Klasa V b Szkoły Podstawowej nr 1 z Sępolna Kraj. Wroz z rodzicami.
25.Udział w zebroniach wiejskich i rad sołeckich. Ę zasięgu dziołania
nadleśnictwa Lutówko znojdujq się 22 sołectwa. Spotkania odbywajq się
każdego roku na zoproszenia burmistrzow poszczególnych gmin.

N

adleśnictwoLutowko wspołpracowało :
Y z większościqszkoł noszego regionu,

Y

z lokalnymi samorzqdami w tym z wszystkimi sołectwami
za i nte re sowa nym i pro bl e m aty kq l e śnq,

W nadleśnictwie Lutowko zajęcia odbywały się na wybranych trasach
dopasowywanych do tematyki zajęć w:

Y
Y

Zielonej Szkole w Dqbrowie,
Szkołce leśnejw Doręgowicach,

Wydatki własne Losow Państwowych na edukację leśnqWynoszq 22 mln zł
i doje to przeciętnq kwotę 50 tys. zł na jedno nadleśnictwo.
Średni koszt uczestnictwo w edukacji leśnejjednejosoby wynosi w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym 11,58 zł ,
W nadleśnictwach poza LKP L1,67 zł,
W nadleśnictwie Lutowko średnio4,73 zł _ za lata 2005 _ 201-3.

rok

2005
2006
2007
2008
2009
201_0

2011
2012
2013
Razem

Poniesione koszty przez Koszty
N-ctwo Lutówko w tys. zł.

poniesione na
osobe w zł

5,0
3,0
8,5

4,02
7,79
5,02
4,14
2,74
4,70
7,55
5,77
6,90
Średnio 4,73

7,5

5,2
7,6
L3,10
L3,8
75,0
78,7

7

Średnia Nadteśnictwa Lutowko wynika z wykonywonia opracowań własnych do
prowadzenia zajęć, ktore generujq niższe koszty.
W ramach oprocowan własnych Nadleśnictwo wydało folder" Bezpieczne
zachowanie się w lesie", a Szkoła Podstawowo W Wiśniewie opracowała
i wydała folder o Nadleśnictwie Lutowko dla gospodarstw ogroturystycznych
,,Wypoczywajqc w Lasach odkrywasz skorby natury".
Dla siedmiu szkoł i Biblioteki Publicznej w Sępolnie Kraj. prenumerowano
czasopismo,,Poznojmy Los".
Do zajęc w lesie oroz na quizy, konkursy, turnieje wiedzy przygotowywono
materioły w oparciu o sprzęt nadleśnictwa.
Edukacja leśnaW nodleśnictwieLutowko objęła średniorocznie za okres
2005_2013 L800 osob, została sfinansowono W 1-00% ze środkowwłasnych.
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NadleśnictwoLutowko powstało w roku 1-887, położonejest w lll Krainie
Przyrodniczo-Leśnej Wielkopolsko Pomorskiej, w 2 Dzielnicy Pojezierza
Krajeńskiego W mezoregionie Wysoczyzny Krajenskiej. Rzeźba terenu głównie
po ch

o

dze

n

i

a

I
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I

na ktorej występujq liczne formy kemowe oraz towarzyszqce im piaszczystożwirowe wały ozów. Nadleśnictwo Lutowko zajmuje powierzchnię 10 040 ha
i podzielone jest na 8 leśnictw, w jednym z nich _ Komionce znajduje się szkołka
leśna.Na terenie nadleśnictwaznajduje się również ośrode:kHodowti

Zwierzyny. Przeciętna lesistośc około 26%. Nadleśnictwo Lutówko to obszor
losów i gruntów no terenie gmin: Kamień Krajeński, Chojnice, Sępólno
Krajeńskie, Więcbork, Człuchów. Rozdrobnienie na 7L kompleksow wśrodpol,
wsi, miast, jezior stanowi o łatwym dostępie ludności, umożliwia penetrocję
terenów leśnych z miejsca zamieszkonia, Wypoczynku, pracy, nauki.
Lasy nadleśnictwaze swoim bogactwem i rożnorodnościqflory i fauny, licznymi

jezioromi, bagnomi, rzekami sq atrakcyjne dla edukacji. W każdym leśnictwie
istnieje możliwośćpokazania rożnych e le me ntow czyn nościgospodarczych.
Większośćekosystemów oraz dostępnośckompleksów w okresie całego roku to
istotne warunki przydatnościterenow nadleśnictwado edukacji przyrodniczej.
Nadleśnictwo posiada siec drog umożliwiajqcych dostęp do każdego miejsca.
Ponadto ważnq cechq gruntow leśnychnoszego regionu jest bogoctwo
przyrodnicze , którego fragmenty objęto ochronq prawnq. Nateżq do nich:

1. Rezerwaty
- Lutowo, chroniony frogment boru

bagiennegó o łqcznej powierzchni

19,39 ha
- Gaj Krajeński ze starodrzewem dębowo-bukowym i runem typowym dla

grqdow i buczyn pomorskich o powierzchni L0,04 ha
- Buczyna, zbiorowisko leśnez drzewostanem dębowo-bukowym
o powierzchni 20,01 h
- Dęby Krajeńskie, las grqdowy z drzewostonem dębowo-bukowym
o powierzchni 45,83 ha

2. Pomniki przyrody
- L2 pojedynczych drzew
- 73 grup drzew
-1

powierzchniowy

- L pomnik przyrody nieożywionej

3. Użytki ekologiczne

o

/głaz norzutowy/

powierzchni 217,61 ha

4. Krajenski Park Krajobrazowy.
5. Specjalny obszar ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Dolino Łobżonki"
obszar chroni rzekę Łobżonkę Wroz z fragmentami dopływow - Lubczq i orlq
oraz tereny do nich przyległe, stanowiqc jeden z nojcenniejszych obszarów
przyrodniczych na Krojnie (Pojezierzu Krajenskim). osiq obszaru jest około 60

kilometrowa dolina rzeki Łobżonki od oko.lic Białobłocia i Lutowka aż po dolinę
rzeki Notec (poniżej osieko n/Not). W rzekach dominuje żwirowo-piaszczysty
charokter dna i szybki nurt nawiqzujqcy do rzek podgorskich. ostoję wyrożnia
obecnoścbogatych florystycznie, właściwiewykształconych grqdow w odmianie
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6. Częśćoddziału 299 zajmuje Czarna Góra najwyższe wzniesienie
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim

ści
nadleśnictwa. Nadleśnictwo korzysta z możliwościpodnoszenio wiedzy leśnej
wśrodlokalnej społeczności.Poziom wiedzy jest wysoki i oferta edukacyjna
powinna być zrożnicowana w stosunku do odbiorcy. Potencjalnymi odbiorcami
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sq mieszkańcy miast Sępolno Krajeńskie, Komien Krajeński oraz 35 wsi,
a społeczne zapotrzebowanie no edukacje leśnqto następny atut do podjęcia
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