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ZDROWA ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW



Lasy Państwowe są gwarantem trwałości naszych leśnych zasobów. 
Zarządzają lasami Skarbu Państwa 
i gospodarują na niemal jednej czwartej powierzchni Polski.

To samofinansująca się jednostka organizacyjna, odpowiedzialna społecznie, 
działająca dla dobra wspólnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę leśników, 
dla których las jest nie tylko miejscem pracy, ale także pasją. 
Każdego dnia prawie 26 tys. osób zatrudnionych w Lasach Państwowych 
pracuje z zaangażowaniem po to, by polskie lasy trwały i rozwijały się. 
To dzięki ich staraniom lasów w Polsce stale przybywa. 
Leśnicy łączą tradycję z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki. 
Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami, 
umożliwiają bezpieczne z nich korzystanie i dostarczają drewno – ekologiczny, odnawialny surowiec.
Jednocześnie tempo zmian i wyzwania rozwojowe XXI wieku wymuszają konieczność dopasowywania 
działań Lasów Państwowych do potrzeb społecznych i zmieniających się warunków 
klimatycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. 
 
Projekty rozwojowe to szukanie rozwiązań odpowiadających na takie wyzwania i kolejny krok 
w samodoskonaleniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Toruniu



Projekty rozwojowe Lasów Państwowych to:
Ochrona klimatu i adaptacja do jego zmian
Ochrona zagrożonych gatunków
Innowacja i rozwój Lasów Państwowych
Działania społeczne
Współpraca z partnerami

Rozwój terenów niezurbanizowanych 

KOMPLEKSOWY PROJEKT 
OCHRONY ŻUBRA 
PRZEZ LASY PAŃSTWOWE
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Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krakowie

Zdrowa żywność 
z Polskich Lasów
Głównym celem projektu jest odbudowanie i umocnienie 
polskiej tradycji przetwarzania i spożywania 
naturalnych i zdrowych produktów pochodzących z lasu.

DZICZYZNA

RYBY

MIODY
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GRZYBY
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REGIONALNA DYREKCJA 
LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE
31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17a
tel.: +48 12 63 05 200, fax: +48 12 63 31 351
www.krakow.lasy.gov.pl



JELEŃ DZIK SARNA DANIEL

Dziczyzna jest mięsem 
pochodzącym od zwierząt 
żyjących na wolności
Dzięki temu wyróżnia się spośród innych rodzajów mięs. 
Ma wyjątkowy smak i zapach. Jest tak, ponieważ dziko żyjące zwierzęta 
odżywiają się naturalnym pokarmem i swobodnie się poruszają. 

Odbudowujemy polską tradycję przetwarzania i spożywania dziczyzny. 
Tusze dzikich zwierząt możesz kupić w około czterdziestu punktach sprzedaży 
bezpośredniej Lasów Państwowych w Polsce. Natomiast porcjowane mięso i wędliny 
są dostępne między innymi w sklepie przy Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie.



Mięso zwierząt Dziko żyjących
w porównaniu z mięsem zwierząt hodowlanych zawiera:

z jelenia 
5x więcej żelaza 
niż wieprzowina

z jelenia 
3x więcej witaminy B2 
niż wołowina

100% natury
Mięso dzikich zwierząt nie zawiera antybiotyków 
ani sztucznych, chemicznych dodatków.

Dziczyzna 
3x więcej minerałów 
fosforu, magnezu i wapnia

z Dzika 
3x mniej kalorii 
niż wieprzowina

z Jelenia 
3x mniej tłuszczu 
niż wołowina i proporcjonalnie więcej 
nienasyconych kwasów tłuszczowych



RYBY
Ryby z czystych, leśnych stawów karmimy zbożem, 
co czyni je zdrowym i poszukiwanym pożywieniem.
 
W ramach projektu planujemy miedzy innymi poszerzyć 
ofertę punktów sprzedaży bezpośredniej 
w Gospodarstwach Rybackich Lasów Państwowych, 
gdzie oprócz ryb w całości dostępne będą ryby 
po wstępnej obróbce w formie filetów i dzwonków.

KARP AMUR TOŁPYGA SUM SZCZUPAK KARAŚ

Leśne stawy pełnią także funkcje 

przeciwpowodziowe, 
retencyjne i rekreacyjne.

Lasy Państwowe produkują rocznie 

ponad 1 200 ton karpia,
co stanowi ok. 6-8 % produkcji 
karpia w kraju.



PSZCZOŁY WRACAJĄ DO LASU
W dobie ginięcia pszczół i potrzeby ich ochrony, środowisko leśne wydaje się być 
jedną z niewielu szans na ich przetrwanie i jednocześnie poprawę zdrowotności.
Wdrażamy działania mające na celu ochronę i propagowanie pszczelarstwa, 
jako znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego 
terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów. 

BADANIA
Monitoring zasobów 

pokarmowych pszczół 
w środowiskach leśnych 

(104 pasieki leśników 
w całej Polsce).

TERENY 
Wyznaczenie 

obszarów leśnych 
pod pasieki wędrowne 

i stacjonarne oraz barcie 
dla gatunków dziko 

żyjących.

DOBRE 
PRAKTYKI

Opracowanie zaleceń 
dla gospodarki leśnej, 

zapewniających 
polepszenie warunków 

bytowania dla 
pszczołowatych.

POŻYTKI 
Opracowanie listy 
gatunków roślin, 

rosnących w różnych 
środowiskach leśnych 

ważnych dla 
pszczelarstwa.

OCHRONA
Opracowanie założeń 
ochrony naturalnych 
miejsc gniazdowania 

dziko żyjących pszczół.

EDUKACJA
Propagowanie 

i podnoszenie wiedzy 
na temat pszczół 
i pszczelarstwa.


