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GOSPODARZAMI  LASÓW  PAŃSTWOWYCH  W  POLSCE  SĄ  LEŚNICY!FUNKCJE  PRZYRODNICZE  LASÓW
Praca leśnika wymaga doświadczenia i wiedzy z wielu 
dziedzin, m.in. z biologii, ochrony środowiska, ekonomii.
Leśnicy dbają o dobry stan lasów zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Lasy bowiem powinny 
spełniać funkcje: przyrodnicze, społeczne
i produkcyjne.

Rozpoznaj przykłady funkcji lasu, które 
przedstawiono na rysunkach. Każdemu 
rysunkowi przyporządkuj odpowiednią 
funkcję.

CYKL  ŻYCIA  LASU  GOSPODARCZEGO
Prace wykonywane w lesie, który, oprócz funkcji przyrodniczych i społecznych,
pełni funkcje produkcyjne, są ściśle związane z cyklem życia lasu, zobrazowanym na schemacie.
Wpisz w puste kółka numery (1, 2, 3, 4, 5, 6) odpowiadające kolejnym fazom cyklu życia lasu gospodarczego.

Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jaka jest jedna 
z ważnych przyrodniczych funkcji lasu.

SPOŁECZNE  FUNKCJE  LASÓW Połącz liniami rysunki przedstawiające 
przykłady społecznych funkcji lasów
z odpowiednimi opisami.

FUNKCJE  PRODUKCYJNE  (GOSPODARCZE)  LASÓW
Wiele produktów leśnych jest potrzebnych ludziom. 
Można je zbierać, przetwarzać i sprzedawać. Dlatego 
lasy pełnią funkcje produkcyjne (gospodarcze), 
nazywane też funkcjami materialnymi.

Podpisz rysunki właściwymi nazwami produktów
pochodzących z lasu. 

Czy wiesz, że…
Każdego roku leśnicy sadzą
500 milionów nowych drzew.

funkcje przyrodnicze

funkcje społeczne

funkcje produkcyjne

Wymień dwie inne, Twoim zdaniem, ważne 
przyrodnicze funkcje lasów.
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Las jest miejscem 
wypoczynku.

Las jest miejscem 
nauki i zabawy.

Las jest miejscem 
pracy.
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Dzisiaj poznawaliśmy las z leśniczką/leśnikiem:

z Nadleśnictwa

imię leśniczki/leśnika

Miejsce na pieczątkę

Wydano na zlecenie DGLP
Warszawa 2017
© Centrum Informacyjne
Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
     cilp@cilp.lasy.gov.pl
     www.lasy.gov.pl
     www.facebook.com/LasyPanstwowe
Opracowanie merytoryczne
Ilona Mrowińska

Koncepcja i wybór tematów
Anna Pikus
Konsultacja
Jolanta Błasiak
Opracowanie redakcyjne
Maria Mozolewska-Adamczyk
Projekt graficzny, rysunki i DTP
2b design
ul. Mleczna 8, 03-667 Warszawa
www.2b-design.eu



Wpisz przy rysunkach numery odpowiadające przykładom prac wykonywanych przez leśników.
1. Sadzenie lasu. 2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. Ochrona przed szkodliwymi owadami (wykładanie pułapek). 4. Ochrona rzadkich gatunków.
5. Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną. 6. Zbiór szyszek i owoców. 7. Ścinanie niektórych drzew i wywóz drewna z lasu. 8. Praca kancelaryjna w leśniczówce i planowanie prac.

Dowiedz się więcej o pracy leśników z plansz edukacyjnych „Prace w lesie” z „Leśnoteki rysunkowej”:
http://www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/lesnoteka-rysunkowa

PRACE W LESIE

Jakie prace wykonują leśnicy?

6

WIOSNA

JESIEŃ

LATO

ZIMA


