Nadleśnictwo Przymuszewo, 2018 r.

Spis treści:
1. Wprowadzenie. Podstawy prawne PROGRAMU
1A. Podsumowanie działalności edukacyjnej prowadzonej przez Nadleśnictwo
Przymuszewo w okresie poprzednim.
2. Ustalenia KOMISJI programu edukacji leśnej społeczeństwa w
Nadleśnictwie Przymuszewo.
3. Charakterystyka naturalnych walorów edukacyjnych Nadleśnictwa.
4. Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa.
5. Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujące się na terenie
Nadleśnictwa.
6. Partnerzy w edukacji leśnej społeczeństwa.
7. Wydawnictwa edukacyjne o Nadleśnictwie.
8. Plany roczne działalności edukacyjnej.
9. Sprawozdania roczne z działalności edukacyjnej.
10. Podsumowanie działalności edukacyjnej Nadleśnictwa za minione
dziesięciolecie.

l. Wprowadzenie. Podstawy prawne edukacji leśnej.
- „Polityka leśna państwa", przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997r.
- Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r. w
sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych
wprowadzający w życie dwa dokumenty - "Kierunki, rozwoju edukacji leśnej
w Lasach Państwowych" oraz „Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”
Cele edukacji leśnej w nadleśnictwie:
1. Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i
zrównoważonej gospodarce leśnej.
2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego
korzystania z wszystkich funkcji lasu.
3. Upowszechnianie zasad udostępniania lasu.
4. Budowa zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.
Przekazywane treści:
1. Zasady funkcjonowania zrównoważonej gospodarki leśnej jako narzędzia do zachowania
trwałości i wielofunkcyjności lasu.
2. Budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych.
3. Produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasów.
4. Zagrożenia i ochrona lasów i jego elementów.
5. Zasady korzystania z lasu.
6. Czynna i bierna ochrona przyrody.
7. Rola leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Niniejszy PROGRAM określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa przewidziane
do realizacji przez Nadleśnictwo Przymuszewo w ramach możliwości finansowych i
kadrowych, z uwzględnieniem istniejących potrzeb i charakteru grup odbiorców.
W części„Kronika.. ." natomiast, PROGRAM stanowi, poza funkcją dokumentacyjną i
sprawozdawczą, materiał do analizy oraz doskonalenia form, metod i organizacji działalności
edukacyjnej.
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1A. Podsumowanie działalności w latach poprzednich.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, od 2004 roku,
edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Przymuszewo prowadzona jest na podstawie
Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Obecna edukacja prowadzona jest na podstawie
„Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Przymuszewo na lata 20092018”. Program ten zakładał kierowanie działań edukacyjnych głównie do dzieci i młodzieży,
ale zakładał też uczestnictwo osób dorosłych uwzględniając też turystów przebywających na
wakacjach.
Edukacja leśna prowadzona była w różnych formach, jednak zajęcia prowadzone w terenie
dominowały i miały lekką tendencję wzrostową. Drugą formą, pod względem ilości
uczestników, są zajęcia w salkach edukacyjnych.
Do 2017 roku w różnych formach edukacji uczestniczyło przeszło 14 000 osób. W
tabelarycznym ujęciu przedstawia się to następująco:
Ilość uczestników wg formy zajęć.
Forma zajęć
Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lekcje terenowe
741 493
719
533
991
841
825
932
990
Lekcje w sali
263 331
140
154
543
345
303
662
296
edukacyjnej
Spotkania w szkole 200
33
87
508
373
70
248
520
305
Spotkania poza
81
181
413
24
168
165
295
137
szkołą
Konkursy leśne
28
93
30
18
17
44
52
Akcje, imprezy
329 450
319
90
98
120
110
83
205
Inne
(festyny,targi,warsz
taty)
Razem
1642 1 581 1 708 1 303 2 029 1 561 1 695 2 544 1 933

Razem
6 324
2 774
2 144
1 383
254
1 475
-

14 354

Ilość uczestników wg grup wiekowych.
Forma zajęć
Rok
Razem
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przedszkole
78
142
491
241
592
614
585
707
253
3 625
Szkoła podstawowa 930 874
557
712
617
482
619 1 311 801
5 973
Gimnazjum
228 247
155
110
258
120
53
21
472
1 436
Szkoły
162
51
96
19
206
10
50
51
5
488
ponadgimnazjalne
Dorośli
244 267
409
221
356
335
388
454
402
2 832
Razem
1642 1 581 1 708 1 303 2 029 1 561 1 695 2 544 1 933 14 354
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Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Przymuszewo widoczna była także w różnej działalności w
miejscowym środowisku. Do cyklicznych imprez z udziałem leśników Nadleśnictwa
Przymuszewo należą:
- Sprzątanie Świata – ogólnopolska akcja usuwania śmieci
- Dni Lasu – organizowane w szkołach z udziałem leśników
- „Sprzątanie jeziora Charzykowskiego” – lokalna, wiosenna akcja angażująca różne grupy
zawodowe i społeczne
- „Spotkania z przyrodą w obiektywie i nie tylko” – warsztaty fotograficzno-przyrodnicze
- Festyny, w których Lasy Państwowe wystawiały swoje stoiska
Formą działalności edukacyjnej było też uczestnictwo w programach telewizyjnych i radiowych.
W programach regionalnych telewizji Gdańsk i Bydgoszcz Nadleśnictwo Przymuszewo miało
możliwość zaprezentowania zarówno walorów przyrodniczych, jak też działalności
współczesnych leśników na rzecz środowiska człowieka.
Natomiast lokalne „Radio Weekend” , jeszcze w 2009 roku emitowało rozpoczęte w 2007 roku
cotygodniowe audycje pod wspólnym tytułem „Dlaczego las szumi”, w których reporter
chodząc z leśnikiem po lesie, odkrywał różne tajniki życia lasu i pracy leśników. Cykl ten został
przerwany po zmianach polityki marketingowej rozgłośni.
W omawianym okresie zauważalne są zmiany w preferencjach odbiorców edukacji. W
pierwszej połowie okresu większy był udział dzieci starszych szkół podstawowych, które w
zajęciach używały kart pracy. Jedne takie zajęcia, w formie warsztatów, Nadleśnictwo
Przymuszewo zorganizowało dla nauczycieli. Jednak w następnych latach zainteresowanie
takimi zajęciami spadło, a zaproszenia na warsztaty też pozostały bez odpowiedzi. Wzrósł za to
udział młodszych klas szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych. Pozwala to
przypuszczać, że oferta edukacyjna Nadleśnictwa wykorzystywana jest jako możliwość odbycia
wycieczki do lasu z dodatkową atrakcją leśnika – przewodnika i ogniska. I chociaż, w tych
grupach realizujemy zadania edukacyjne i to na etapie pierwszych kontaktów z lasem, a czasem
z przyrodą, to jednak powinniśmy szukać możliwości dotarcia do starszych grup, z którymi
można przeprowadzać zajęcia o tematyce związanej z użytkowaniem i świadomą ochroną lasu.
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Nową formą działalności edukacyjnej jest aktywność na facebooku. Profil Nadleśnictwa
Przymuszewo istnieje od 2011r. Obecnie ma 2200 fanów, a zasięg poszczególnych postów
dochodzi nawet do 25 tysięcy osób. W prowadzenie profilu angażują się osoby z terenu i biura.
Informacje udostępniane na fanpage’u mają na celu przybliżenie pracy leśnika. Zakres
przekazywanej wiedzy jest bardzo szeroki: od pozyskania drewna i pracy Zakładów Usług
Leśnych poprzez hodowlę i ochronę lasu, aż do typowej wiedzy przyrodniczej dotyczącej
krajowych gatunków roślin i zwierząt. Profil pozwala też na promowanie regionu i piękna
lokalnej przyrody. Posty pokazują naszą wiedzę, pasję i zaangażowanie w wykonywane
zadania.
Jeżeli chodzi o fizyczny udział odbiorców edukacji w Nadleśnictwie Przymuszewo to,
porównując do wcześniejszego okresu (tj. 2004-2008), przeciętny roczny udział utrzymuje się
na stałym poziomie ok. 2 tys. uczestników.
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2. Ustalenia Komisji Programu edukacji leśnej
społeczeństwa w Nadleśnictwie Przymuszewo.
Komisja w składzie:
1. Tadeusz Chrzanowski – Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu
2. Janina Skwierawska – Przewodnicząca
3. Mariusz Grzempa – Zaborski Park Krajobrazowy
4. Ludwik Szymlek – Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie
5. Tomir Kubicki – Liga Ochrony Przyrody
6. Andrzej Zblewski – Nadleśnictwo Przymuszewo
7. Agnieszka Cysewska – Nadleśnictwo Przymuszewo
Na posiedzeniu w dniu 26. listopada 2018 roku, przyjęła poniższe założenia do Programu
edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Przymuszewo.
A. Edukację leśną społeczeństwa w Nadleśnictwie Przymuszewo prowadzi się w oparciu o
naturalne walory przyrodnicze terenu oraz bazę edukacyjną, na które składają się:
1) wysoka lesistość, zwarte kompleksy leśne, duża różnorodność siedliskowa,
2) ciekawe ukształtowanie terenu wraz z rzekami i jeziorami różnego typu,
3) liczne obiekty przyrodnicze objęte różnymi formami ochrony przyrody ( rezerwaty /z
ograniczeniami w korzystaniu /, pomniki przyrody, użytki ekologiczne),
4) tereny po nawałnicy, jako pokazowe obiekty kontrastujące z krajobrazem leśnym oraz
jako materiał obrazujący działania leśników w odtwarzaniu zniszczonych lasów,
5) duży ruch turystyczny i rozbudowana infrastruktura turystyczna,
6) przyrodniczo- leśne ścieżki edukacyjne i dydaktyczne:
-

leśna “Czernica” ( gospodarka leśna, praca leśnika, korzystanie z surowców
samoodtwarzalnych )

-

“Dolina Kulawy” – przyrodniczo-edukacyjna (osobliwości botaniczne oraz walory
przyrodnicze nowopowstałego rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”,różnorodność
biologiczna ekotonów leśnych )

-

ornitologiczno – przyrodnicza “Kokoszka” (różnorodność biotopów a gatunki ptaków,
różnorodność środowisk przyrodniczych i ich wzajemne oddziaływanie)

-

wykorzystanie zaplecza edukacyjnego w Leśnictwie Dąbrowa i Leśnictwie Kokoszka.
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B. W edukacji leśnej społeczeństwa Nadleśnictwa, zakłada się partnerstwo:
1) Lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych
2) Liceum Kaszubskiego w Brusach
3) Zaborskiego Parku Krajobrazowego
4) Hufca ZHP Gdynia
5) Lokalnych samorządów (gminnych i sołeckich)
6) Ochotniczych straży pożarnych
7) Lokalnych ośrodków kultury
8) Ośrodków wczasowych
9) Organizacji i stowarzyszeń pozarządowych
C. Oferta edukacyjna Nadleśnictwa powinna być ukierunkowana na następujące grupy
odbiorców:
1) dzieci i młodzież miejscowych szkół
2) wychowankowie przedszkoli
3) dzieci i młodzież przebywająca na terenie Nadleśnictwa w okresie wakacyjnym
4) dorośli – turyści indywidualni i grupowi
5) użytkownicy internetu
D. Edukację leśną społeczeństwa należy realizować w 3 głównych, kierunkach:
1) człowiek w lesie czyli zasady korzystania z lasu, (zakazy i zasadność ich istnienia,
ograniczenia w udostępnianiu lasu, upowszechnianie prawodawstwa leśnego)
Komentarz: Coraz bardziej powszechne i masowe korzystanie z lasów,
prawdopodobnie nadal będzie rosło. Wykształcił się w ostatnich czasach roszczeniowy
charakter społeczeństwa, wyrażający się rosnącymi wymaganiami wobec lasu i
leśników (np. las dla qadowców, więcej parkingów, dostępu do jezior, mniej ograniczeń
w korzystaniu z lasu … ) W takiej sytuacji wydaje się konieczne upowszechnianie zasad
udostępniania (korzystania ) z lasu, tak jak dzisiaj powszechna jest znajomość
przepisów ruchu drogowego. Jednak upowszechnianie tych zasad powinno odbywać się
z jednoczesnym uświadamianiem przyczyn wprowadzania tych ograniczeń i celów,
którym mają one służyć.
2) wielofunkcyjna i trwale zrównoważona gospodarka leśna oraz leśnicy - jej
realizatorzy.
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Komentarz: Dotychczasowa działalność edukacyjna LP, ukazująca głównie las jako
ważny w środowisku ekosystem oraz szczegółowe elementy tego ekosystemu sprawiła,
że leśnicy postrzegani byli głównie jako gospodarze lasu dbający o każdy jego element.
W ostatnich wydarzeniach, szczególnie tych wokół Puszczy Białowieskiej, taki obraz nie
sprawdził się ponieważ przeciwstawiono mu „prawdziwy obraz leśnika” , który wycina
drzewa, ba – nawet cały las. Uważamy, że w edukacji leśnej należy przenieść akcenty
(punkty ciężkości) z elementów ekosystemu na elementy gospodarcze leśnictwa.
Wskazanie celów i zasad prowadzenia wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki
leśnej oraz ścisłego związku z ochroną zasobów leśnych i przyrodniczych wraz z
racjonalnym użytkowaniem lasu.
3) propagowanie tematyki leśnej w mediach społecznościowych
E. Planuje się podjęcie działań edukacyjnych na bazie nowopowstałego Harcerskiego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz Hufcem ZHP Gdynia
jako podmiotem wiodącym. Zostanie opracowany program i zasady funkcjonowania
Harcerskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Czernicy.
F. Edukację leśną społeczeństwa należy prowadzić z wykorzystaniem istniejących wydawnictw o
charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Przydatne byłoby również wzbogacenie oferty o
nowe pozycje gadżetów o treściach edukacyjnych. Jednak obecne realia finansowe wynikające
z sytuacji „ponawałnicowej” raczej w najbliższym czasie mocno ograniczą wydatki tego
rodzaju.
G. Planuje się zwiększenie aktywności na Facebooku, które jako narzędzie komunikacji
dwustronnej, może być dobrym narzędziem edukacyjnym. Profil Nadleśnictwa Przymuszewo
istnieje na facebooku od 2011r. Obecnie ma 2200 fanów, a zasięg poszczególnych postów
dochodzi nawet do 25 tysięcy osób. W ciągu najbliższych lat planujemy rozwój profilu
Nadleśnictwa Przymuszewo. Zakres przekazywanej wiedzy jest bardzo szeroki: od pozyskania
drewna i pracy Zakładów Usług Leśnych poprzez hodowlę i ochronę lasu, aż do typowej
wiedzy przyrodniczej dotyczącej krajowych gatunków roślin i zwierząt.
H. Należy w większym stopniu wykorzystać do celów edukacyjnych stronę internetową
Nadleśnictwa. W tym celu jednak należy zaktywizować pracowników terenowych do
dostarczania krótkich, zdjęciowo-tekstowych informacji o ciekawostkach, które aktualnie mają
miejsce w lesie i pracy leśnika.
I. Zadania związane z prowadzeniem edukacji leśnej społeczeństwa Nadleśnictwo Przymuszewo
pokryje ze środków własnych oraz , w miarę możliwości, lokalnych sponsorów (gminy,
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fundacje). W zasadzie nie widzi się potrzeby budowy nowych obiektów edukacyjnych, a
obecne wyposażenie tych obiektów w podstawowym zakresie umożliwia ich funkcjonowanie.
J. Tematyką edukacji leśnej społeczeństwa zajmuje się jeden pracownik Służby Leśnej
Nadleśnictwa Przymuszewo zajmujący się ponadto ochroną lasu, ochroną przyrody, hodowlą
lasu i nasiennictwem wspomagany przez leśniczego – edukatora przy Sali edukacyjnej w
Leśnictwie Kokoszka. Tematy edukacyjne zobowiązani są też podejmować wyznaczeni
pracownicy prowadzący stronę internetową i Facebooka. Dodatkowo planuje się angażować w
różnym stopniu inżynierów nadzoru oraz terenowych pracowników Służby Leśnej.
K. Planuje się opracowanie prostych scenariuszy zajęć opartych na kartach pracy, aby w
większym stopniu wykorzystać terenowych pracowników Służby Leśnej.
L. W związku z coraz większym ruchem turystycznym, zasadne wydaje się przygotowanie
specjalnej oferty (szczególnie w formie filmów lub pokazów multimedialnych) do
wykorzystania w inicjowanych spotkaniach w domach kultury czy sali edukacyjnej w
Kokoszce np. tworząc na jej bazie przystanek spływów kajakowych.
M. W celu bieżącej analizy prowadzonej działalności edukacyjnej, należy na bieżąco prowadzić
sprawozdawczość w sposób określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego LP nr 57/2003,
a w celu doskonalenia metod edukacji należy dokonywać oceny poprzez przeprowadzane
wśród uczestników zajęć edukacyjnych ankiet ewaluacyjnych.

3. Charakterystyka społecznych uwarunkowań oraz przyrodniczych walorów
edukacyjnych Nadleśnictwa Przymuszewo.
Teren Nadleśnictwa Przymuszewo położony jest w północnej części "Borów
Tucholskich, co sprawia, że ponad 90% powierzchni zajmują siedliska borowe. Jednak duże
zróżnicowanie tych siedlisk, od bogatych borów mieszanych po skrajnie ubogie bory suche,
stwarzają dobre warunki do pokazania różnorodności biologicznej środowisk leśnych.
Siedliska lasowe oraz olsy, choć występują tu nielicznie, to jednak wielkość drzewostanów na
tych siedliskach jest wystarczająca do celów edukacyjnych dając pogląd jak różnie może
wyglądać las. Pagórkowate ukształtowanie terenu, poprzecinane rzekami: Brdą, Zbrzycą,
Chociną, Kulawą, Orlą Strugą, urozmaicone licznymi jeziorami: od jezior rynnowych poprzez
zarastające „suchary" do jezior lobeliowych, wzbogaca walory przyrodnicze i estetyczne tego
terenu. Uzupełnieniem wyżej opisanych walorów przyrodniczych są liczne torfowiska, łąki
śródleśne oraz ekotony występujące na ich pograniczu. Daje to duże możliwości do
kształtowania wiedzy o roli lasu w kształtowaniu środowiska, wzajemnym oddziaływaniu na
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siebie różnych ekosystemów, różnorodności biologicznej oraz uwrażliwianiu estetycznym
(szczególnie dzieci i młodzieży).
Najwartościowsze fragmenty przyrody zostały objęte różnymi formami ochrony.
Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się 6 rezerwatów przyrody: „Nawionek",
„Bór chrobotkowy", „Bagno Stawek", „Piecki", „Kruszynek”, „Dolina Kulawy” oraz 35 użytków
ekologicznych a także liczne pomniki przyrody. Obiekty objęte formą ochrony są wartościowymi
miejscami edukacji ekologicznej, ale wykorzystywanie ich do tych celów powinno być racjonalnie
rozważane przy corocznym konstruowaniu „Planu działalności edukacyjnej nadleśnictwa",
jednakże korzystanie z tych obiektów nie może kolidować z Planem Ochrony obiektu.
Jednak istnienie w lasach gospodarczych tylu obiektów objętych różnymi formami ochrony,
sąsiadującymi obok nich drzewostanami w przebudowie lub uprawy i młodniki z ekotonami dają
możliwość ukazania współczesnego charakteru trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Zupełnie nową jakość tworzą tereny dotknięte nawałnicą. Planowane jest ich wykorzystanie w
celu ukazania różnic terenów pokrytych kompleksami leśnymi i ich pozbawionych na znacznym
obszarze. Są to tereny na przykładzie których można pokazać wysiłek leśników w celu jak
najszybszego odtworzenia lasu i to w optymalnej jakości.
Do sprzyjających edukacji leśnej warunków, należy zaliczyć także położenie ścieżek
edukacyjnych (dogodny dojazd ).
Lokalizacja salek edukacyjnych (usytuowanie na dwóch krańcach Nadleśnictwa), pozwala działać
na dużym obszarze, jednak duże rozproszenie tych placówek, przy braku w szkołach środków na
transport dzieci, powoduje czasem rezygnację z korzystania z zajęć.
W zasięgu działania nadleśnictwa zlokalizowanych jest 11 budynków szkolnych, w których
znajdują się szkoły podstawowe i jedno liceum. Jednak z naszej edukacji korzystają też placówki z
Chojnic.
Natomiast rozbudowana infrastruktura turystyczna oraz duży ruch turystyczny, coraz częściej
wykraczający czasowo poza okres wakacji, co stwarza możliwość dotarcia z edukacją leśną do
ludzi z dużych miast i to zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
Atrakcyjność terenu pod względem walorów turystycznych, jak też tradycja zbieractwa runa
leśnego przez miejscową ludność, powodują dużą presję społeczeństwa na las i jego
specyficzne eksploatowanie. Warunki te sprawiają, że w tematyce edukacji leśnej
społeczeństwa należy uwypuklić takie tematy jak: grzyby i ich znaczenie w ekosystemie,
prawidłowe korzystanie z runa leśnego, ograniczenia w udostępnianiu lasów, ochrona
przeciwpożarowa lasów, współodpowiedzialność społeczną za stan czystości lasów.
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4. Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo.
W Nadleśnictwie Przymuszewo istnieją obiekty pomagające w przekazywaniu społeczeństwu
wiedzy o lesie i leśnictwie oraz umożliwiające organizowanie zajęć edukacyjnych w
wielorakich formach, uniezależniając też odbywanie zajęć od warunków pogodowych.
Obiektami takimi są:
1) Leśna sala edukacyjna - powstała w 2003 r, utworzona przy współpracy z Zaborskim
Parkiem Krajobrazowym przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Powstała w zaadoptowanym
budynku gospodarczym Leśnictwa Kokoszka, wyposażona w mały aneks kuchenny i
ubikację. Może pomieścić do 30 osób. Jako wyposażenie dydaktyczne posiada rzutniki
slajdów i foliogramów, ekran, 2 binokulary, tablice tematyczne, eksponaty przyrodnicze.
Znajduje się przy niej zadaszone miejsce na ognisko.
2) Sala edukacyjna „Na szkółce” – powstała w 2006r przy budynku biurowo-socjalnym
szkółki. Sala, wyposażona w tablice dydaktyczne, z kącikiem starych narzędzi leśnych,
może pomieścić do 50 osób. Znajduje się przy niej zadaszone miejsce na ognisko.
3) Harcerskie Centrum Edukacji Leśnej - obiekt w oparciu o który planuje się utworzenie
specjalnego programu edukacji leśnej przeznaczonej głównie dla harcerzy przebywających
na obozach harcerskich. Program ten w ramach zdobywanych sprawności harcerskich
przekazywał będzie wiedzę z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i jej
biologicznych elementów.

5. Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujące się na terenie
Nadleśnictwa Przymuszewo.
1) Ścieżka przyrodnicza „Dolina Rzeki Kulawy" - powstała w 2000 roku. Na długości 3
km rozmieszczonych jest 13 przystanków, na których można zapoznać się z
osobliwościami botanicznymi, poznać różnorodność biologiczną ekotonów leśnych i
walory krajobrazowe doliny czystej rzeki wijącej się wśród śródleśnych łąk.
2) Ścieżka ornitologiczno - przyrodnicza „Kokoszka" - utworzona w 2001 roku przy
znacznym zaangażowaniu Nadleśnictwa Przymuszewo. 3 km ścieżka na 7
przystankach przedstawia ptaki w ich środowisku - różne biotopy i związane z nimi
gatunki ptaków. Czas przejścia 2 godz,.
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6. Partnerzy Nadleśnictwa Przymuszewo w edukacji leśnej społeczeństwa.
Stałymi partnerami Nadleśnictwa Przymuszewo w edukacji leśnej są lub potencjalnie
mogą być:
1) Zaborski Park Krajobrazowy - jego działalność statutowa w dużej mierze pokrywa się z
działalnością edukacji leśnej Nadleśnictwa. Wspólnie organizowanie warsztatów,
konkursów, itp.
2) Szkoły podstawowe jak i średnia. Liczymy na współpracę z tymi placówkami w
wspólnych programach edukacyjnych.
3) Przedszkola – od kilku lat, niemalże systematycznie, możliwości edukacyjne
Nadleśnictwa, wykorzystują przedszkola organizując zajęcia pierwszych kontaktów z
lasem i przyrodą.
4) Ochotnicze straże pożarne - chętnie włączają się do imprez o tematyce profilaktyki
przeciwpożarowej, organizowanych ze szkołami. Przyjazd wozu bojowego i
demonstracja sprzętu gaśniczego bardzo dobrze uzupełnia zajęcia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej lasu.
5) Lokalne samorządy: Gminy Brusy i Gminy Chojnice oraz sołectwa. Samorządy z
założenia mają dbać o warunki (w tym środowiskowe) bytowania społeczeństwa,
widziane są jako współorganizatorzy lub sponsorzy imprez o charakterze
ekologicznym (związanym z lasem, który tu pokrywa znaczną część terenu).
6) Ośrodki kultury, które chętnie udostępniają swoje lokale w celu organizacji wystaw
czy wystawiania inscenizacji o tematyce leśnej (ostatnio bardzo popularnych).
7) Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe w tym Fundacja Ziemi Zaborskiej i
Chojnickiej, Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska" w Leśnie, od których można
oczekiwać wsparcia finansowego i organizacyjnego, a także wpisywać się w ich
inicjatywy.
8) Media – zarówno te klasyczne jak i nowe – internetowe.
7. Wydawnictwa edukacyjne o Nadleśnictwie Przymuszewo.
A. Wydawnictwa własne Nadleśnictwa:
1. Folder „NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWO" 2006 r., 2009 r. Nadleśnictwo
Przymuszewo.
Historia, walory przyrodnicze i charakterystyka gospodarki leśnej Nadleśnictwa.

A. Wydawnictwa inne:
1. Album „PRZYRODA LASÓW KUJAWSKO-POMORSKICH” – RDLP w Toruniu 2007
2. „Lasy i ludzie lasów” – RDLP w Toruniu 2017
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