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Leśnictwa
Szkółka leśna 516 172 633
Ustronie (75) 784 32 26
Nowogrodziec (75) 731 73 06
Czaple (76) 877 50 15
Kotliska (75) 789 87 88
Gradówek (75) 784 40 80

Pławna (75) 731 04 73
Bielanka (75) 782 45 95
Ubocze (75) 781 31 30
Wleń (75) 713 63 41
Łupki (75) 713 62 62
Czernica (75) 713 22 10

Lubomierz (75) 783 31 82
Maciejowiec (75) 713 62 39
Płoszczyna (75) 713 73 21
Siedlęcin (75) 713 73 20

Nadleśnictwo Lwówek Śląski zajmuje obszar ponad 18 tys. ha., rozlokowanych na terenie 5 powiatów
oraz 17 miast i gmin, w bardzo urozmaiconym pod względem topograficznym terenie.
•
Każdy, kto pragnie kontaktu z przyrodą, znajdzie w lasach Nadleśnictwa Lwówek obiekty
godne zainteresowania. Wędrowcy nacieszą się długimi wycieczkami wśród pięknych widoków
i interesujących zabytków. Przyrodnicy i fotografujący wnikną w tajniki praw przyrody, w dzikiej
scenerii znajdą urokliwe zakątki z mnóstwem ciekawych roślin i zwierząt. Kajakarze mogą spłynąć
Bobrem przez malownicze przełomy w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru lub kilometrami
wiosłować po Zalewie Pilchowickim.
Wędkarze mogą łowić szczupaki i sandacze w zalewie lub pstrągi i lipienie w Bobrze i jego dopływach.
Uczniowie skorzystają z zajęć o tematyce przyrodniczej, prowadzonych przez leśników. Chętni do
zbierania leśnych przysmaków oprócz jagód znajdą uroczyska obfitujące w poziomki, czernice,
maliny i jeżyny, a gdy nastąpi wysyp grzybów nikt nie wróci do domu z pustym koszem…
•
W imieniu pracowników Nadleśnictwa Lwówek Śląski zachęcam do odwiedzenia tego urokliwego
zakątka naszego kraju.
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Nadleśnictwo
Lwówek Śląski:
Tu jest pięknie!

Podgórski krajobraz z mozaiką lasów wśród pól i łąk zachwyca swoim pięknem. Urozmaicona
podgórska i górska rzeźba terenu, ze stromymi zboczami, wąwozami, ścianami skalnymi,
przełomami rzek i zalewiskami to cecha charakterystyczna nadleśnictwa.
•
W tę scenerię wkomponowane są liczne pamiątki 1000-letniej historii: grodziska, zamki,
średniowieczne miasta, baszty, kościoły, dwory, parki. Wiele z tych zabytków znajduje się
na terenach leśnych.

REZERWAT PRZYRODY GÓRA ZAMKOWA
Rezerwat Góra Zamkowa położony niedaleko miasteczka Wleń łączy w sobie walory
geologiczne, historyczne i przyrodnicze. Największą atrakcją rezerwatu jest położony na
jego skraju Zamek Lenno o 900-letniej historii. Jego ruiny wznoszą się na skale bazaltowej,
ukazującej charakterystyczną strukturę bazaltu „poduszkowego”, powstałego z podmorskich
bomb wulkanicznych z epoki trzeciorzędu. Rezerwat o powierzchni 21 ha chroni zespół
grądów pokrywających stromy stok, z licznymi rzadkimi i chronionymi roślinami.
W kwietniu bieleją połacie czosnku niedźwiedziego, złocą się kępy pierwiosnki wyniosłej
i aż do późnego lata zakwitają kolejne gatunki.
7

LWÓWEK ŚLąSKI
Z największym rynkiem, z najpiękniejszym ratuszem, najlepiej zachowanymi reliktami
murów obronnych, najstarszym browarem na ziemiach polskich… Na Pogórzu Izerskim
Lwówek jest miastem tak zjawiskowym, że nie można pominąć go w swojej wędrówce.
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Szwajcaria Lwówecka
Skałki „Szwajcaria Lwówecka” to najwyższa poza Górami Stołowymi naturalna piaskowcowa
forma skalna w całych Sudetach. Z tarasu widokowego podziwiać można Pogórze Sudeckie
i wijącą się pomiędzy wzgórzami rzekę Bóbr.
W 80-tą rocznicę powstania Lasów Państwowych została wytyczona trasa ścieżki
dydaktyczno-przyrodniczej „Szwajcaria Lwówecka”. Ścieżka przygotowana została z myślą
o młodzieży szkolnej, jak również o turystach indywidualnych. Na kolejnych przystankach
dowiedzieć się można o roli, jaką człowiek odgrywa, będąc gościem w lesie, jaki może mieć
wpływ na las i jego mieszkańców. Spacer po ścieżce wzbogaca wiedzę o pracy leśników,
jak również dostarcza niezapomnianych wrażeń z podziwiania piękna lasu i jego otoczenia.
9

ZAPORA PILCHOWICKA
Otoczone lasami, szczególną popularnością cieszą się tama na Bobrze i Jezioro Pilchowickie,
przyciągające corocznie rzesze turystów i wędkarzy. Jest to druga co do wysokości, po
Solinie, zapora w Polsce i zarazem najwyższa zapora kamienna w kształcie łuku. Budowana
była w latach 1904-1912 w celu ochrony przed powodziami.
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WAPIENNIKI
RUINY KLASZTORU NIWNICE
Bardzo ciekawym, mało znanym i tajemniczym obiektem w pobliżu miejscowości Niwnice są
ukryte w lesie ruiny kompleksu klasztorno-kościelnego, z niezwykłą 4-rzędową aleją lipową.
11

Na Górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z XVIII i XIX wieku, które służyły do
wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach. Początkowo wypalano
wapienie drewnem, następnie przebudowano piece tak, aby do wypalania używać węgla
kamiennego. Pozyskiwany surowiec – wapno palone – był następnie stosowany w przemyśle
szklarskim, ceramicznym, metalurgii i przede wszystkim do produkcji zaprawy murarskiej.
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DZIKI WĄWÓZ
Dziki Wąwóz – dolny odcinek Maciejowickiego Potoku – to miejsce szczególnie malownicze.
W korycie potoku i na ścianach wąwozu odsłaniają się skałki, a na styku granitów i łupków,
na wysokości ok. 305 m, znajduje się niewielka kaskada zwana Dzikim Wodospadem. Dziki
Wąwóz stanowi fragment założenia parkowego przy pałacu w Maciejowcu. Powstał w latach
1834-1838. Urządzono wówczas sieć ścieżek i dróżek spacerowych, które prowadziły na
skałki i do punktów widokowych, noszących nieraz romantyczne nazwy. Do Dzikiego
Wąwozu prowadziły Wielkie Schody. Dziki Wąwóz stanowił popularny cel wycieczek,
a jego atrakcyjność wzrosła jeszcze bardziej po zbudowaniu Jeziora Pilchowickiego. Park
zamkowy w Maciejowcu uchodził za jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc
Przełomu Bobru, obecnie jest mało popularny i rzadko odwiedzany.
13
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KRZYŻE POKUTNE
BÓBR
Charakterystycznym elementem krajobrazu Nadleśnictwa Lwówek Śląski jest rzeka Bóbr,
która w wielu rejonach tworzy fantastyczne przełomy. W 1989 r. założono tutaj Park
Krajobrazowy Doliny Bobru, który chroni część Pogórza Zachodniosudeckiego, a jego
główną osią jest rzeka Bóbr, od Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego.
15

W lasach Nadleśnictwa Lwówek znaleźć można wiele krzyży pokutnych. To monolityczne,
proste i surowe kamienne formy w kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu,
w którym dokonało się morderstwo. Zwyczaj ten przywędrował do Polski z zachodu
Europy. Krzyże stawiano prawdopodobnie od XIII do połowy XIX wieku.
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AGATY Z PŁÓCZEK GÓRNYCH
CIEMIERNIK ZIELONY
W okolicach Wlenia możemy spotkać bardzo ciekawą i rzadko występującą, chronioną
roślinę. Ciemiernik zielony jest dziwny i przewrotny. Zakwita wtedy, gdy inne rośliny
zapadają w sen zimowy. Charakteryzuje się pięknymi dużymi kwiatami o niezwykłej,
zielonej barwie. Jesteśmy dumni, że występuje u nas tak licznie.
17

W pobliżu Lwówka Śląskiego na polach w Płóczkach Górnych
występują agaty. Agat to kamień półszlachetny, minerał
o charakterystycznej budowie wstęgowej – widoczne są
równoległe lub koncentryczne, naprzemianległe warstewki
o odmiennym zabarwieniu.
Płóczkowskie agaty powstały w pęcherzykach utworzonych
w trakcie odgazowania lawy, tzw. miarolach. Odnajdywane tutaj

egzemplarze mają najczęściej niewielkie rozmiary, przeważnie
4-5 cm średnicy, są jednak mało spękane i bajecznie kolorowe.
Agat to kamień niezwykle tajemniczy, gdyż do dzisiaj nie
wyjaśniono w pełni procesów, które doprowadziły do powstania
tych cudów natury z różnokolorowymi wstęgami, zwanymi
pierścieniami Lieseganga. Logo Nadleśnictwa Lwówek Śląski
to jeleń wpisany właśnie w agat.
18

CHRONIMY PRZYRODĘ
obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 chronią najcenniejsze pod względem przyrodniczym,
w skali Unii Europejskiej, tereny. W naszym nadleśnictwie wyznaczono sześć takich
obszarów:
• Ostoja nad Bobrem
• Góry i Pogórze Kaczawskie
• Góra Wapienna
• Ostrzyca Proboszczowicka
• Żerkowice Skała
• Dolina Dolnej Kwisy
W sumie 35% terenów nadleśnictwa znajduje się w obszarach „naturowych”.
Największy obszar to „Ostoja nad Bobrem”, o powierzchni ponad 15 tys. ha.
Obejmuje on koryto Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej
budowie geologicznej, w skład której wchodzą m.in. bazalty, wapienie i piaskowce.
Liczne doliny bocznych dopływów tworzą głębokie jary, będące siedliskiem rzadkich
gatunków roślin i zwierząt.
Celem wyznaczenia obszarów Natura 2000 jest ochrona najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych, czyli zbiorowisk roślinnych na naszym obszarze.
My, lwóweccy leśnicy, jesteśmy świadomi skarbów natury, jakie posiadamy w swoim
zarządzie, dlatego też chronimy je w sposób szczególny. Najcenniejsze fragmenty
drzewostanów zostawiamy samej naturze. Nie wykonujemy tam żadnych prac
gospodarczych.
Na terenach nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków zwierząt i roślin.
Wokół gniazd puchacza, bociana czarnego i bielika wyznaczono strefy ochrony ostoi
tych gatunków.
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GOSPODARKA
LEŚNA

Współczesna gospodarka leśna opiera się na poszanowaniu praw przyrody i wzbogacaniu
różnorodności zbiorowisk leśnych.
Zadaniem leśników jest przede wszystkim dbanie o trwałość lasów w Polsce, a przy tym
zwiększanie ich obszaru i zasobności. Pracownicy nadleśnictwa są w pełni oddani swojej
pracy. Przecież to służba polegająca na prawidłowym gospodarowaniu lasami dla dobra
całego społeczeństwa.

Szkółka leśna
Na terenie leśnictwa Nowogrodziec znajduje się szkółka leśna,
na której produkowane są sadzonki drzew leśnych, takich jak:
sosna, świerk, jodła, dąb, buk, klon zwyczajny i jawor. Nasiona
potrzebne do wysiewu w szkółce pozyskiwane są z najlepszych
i najładniejszych drzewostanów nasiennych, aby wyhodowane
sadzonki były jak najlepszej jakości. Wyprodukowane drzewka
wykorzystujemy głównie do odnowień lasu, ale również do
zalesień gruntów porolnych.
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Jak leśnicy pielęgnują lasy?
Odnowienie lasu oznacza zasadzenie lasu w miejsce wyciętego.
Można je wykonać sztucznie poprzez wysadzenie sadzonek
wyhodowanych na szkółce leśnej lub wykorzystać odnowienie
naturalne, czyli obsiew nasion z drzew dojrzałych.
Wędrując leśnymi drogami po naszym nadleśnictwie, podziwiać
można piękne uprawy, czyli nasadzenia drzew leśnych. Rocznie
sadzimy około 900 tys. drzew, na powierzchni ok. 150 ha.

Od chwili posadzenia drzewek do końca życia las musi być
pielęgnowany. W najmłodszej fazie pielęgnacja polega na
spulchnianiu gleby i niszczeniu chwastów. W tym okresie należy
zadbać również o właściwy skład gatunkowy. Z uprawy usuwa
się występujące w nadmiarze domieszki. Taki zabieg nazywa się
czyszczeniem wczesnym.
Gdy uprawa dojdzie do zwarcia, tj. gdy poszczególne drzewka
zaczną stykać się gałązkami, rozpoczyna się kolejny etap, zwany
młodnikiem. W tym czasie pielęgnowanie lasu sprowadza się
do wykonywania czyszczeń późnych. Polegają one głównie na
odpowiednim rozluźnieniu zwarcia drzewek.

Następny etap to okres drzewostanu dojrzewającego. W tym
okresie pielęgnacja polega na wykonywaniu trzebieży
wczesnych. W ramach pielęgnacji usuwa się drzewa chore, złej
jakości technicznej, przeszkadzające we wzroście drzewom
dorodnym.
Zabiegami, które wykonuje się w drzewostanach dojrzałych,
są trzebieże późne. Celem trzebieży późnych jest wzmaganie
przyrostu najlepszych drzew, uzyskanie drzewostanu jak
najlepszej jakości i tworzenie warunków do naturalnego
odnowienia.
24

Dlaczego wycina się drzewa w lesie?
Od początku swej historii człowiek pozyskiwał z lasu różnego
rodzaju użytki, które służyły mu jako pożywienie, opał, broń,
leki, materiał do budowy schronienia. Niektóre z tych użytków
są już dziś zapomniane, jak choćby potasz czy dziegieć.
Wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem zaludnienia rosło
zapotrzebowanie na drewno i inne produkty z lasu. Konieczne
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stało się racjonalne korzystanie z darów lasu, a zwłaszcza
oszczędne pozyskanie drewna. Od ponad stu lat gospodarka
leśna w Polsce opiera się na planach urządzania lasu, które
określają ile drewna i z jakich drzewostanów można pozyskać
oraz na jakich powierzchniach należy niezwłocznie zasadzić
sadzonki drzew.

Ilość pozyskanego drewna wynika z potrzeb hodowlanych
i ochronnych lasu. Oznacza to, że wycinamy tylko drzewa
dojrzałe, których pozostawienie na gruncie spowodowałoby
deprecjację drewna, drzewa chore, opanowane przez
szkodliwe grzyby lub owady oraz drzewa zdrowe, ale rosnące
w nadmiernym zagęszczeniu.

Doświadczenia pokoleń leśników pokazują, że prawidłowo
prowadzona gospodarka leśna pozwala nie tylko na zaspokajanie
potrzeb ludzi na dobra, jakie daje las, ale również na pełną
ochronę środowiska leśnego, zachowanie jego bogactwa
naturalnego, różnorodności biologicznej oraz szeroko pojętego,
korzystnego wpływu na klimat i przyrodę.
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Owady

Pożary

Ważniejszymi szkodliwymi owadami naszych lasów są:
szkodniki pierwotne – uszkadzające pędy, liście i igły drzew,
np. motyl brudnica mniszka

Nadleśnictwo Lwówek Śląski zostało zaliczone do II kategorii zagrożenia
pożarowego (zagrożenie średnie). W ciągu 10 lat na terenie nadleśnictwa
odnotowano 158 pożarów, na powierzchni prawie 100 ha.
Bardzo ważną rolę w zwalczaniu pożarów odgrywa monitoring
obszarów leśnych. Prowadzony jest on w celu wczesnego wykrycia
i dokładnego zlokalizowania ognia. Na terenie nadleśnictwa znajdują
się dwie dostrzegalnie pożarowe – w leśnictwie Czaple i w leśnictwie
Gradówek. W okresie zagrożenia pożarowego prowadzone są z nich
obserwacje terenu całego nadleśnictwa.

szkodniki wtórne – żerujące pod korą i prowadzące do zamarcia
drzew, np. kornik drukarz, rytownik pospolity, czterooczak
świerkowiec, cetyniec większy i mniejszy, przypłaszczek
granatek

CO ZAGRAŻA
NASZYM LASOM
I JAK JE
CHRONIMY?

szkodniki techniczne – uszkadzające surowiec drzewny,
np. drwalnik paskowany (występujący na gatunkach iglastych
– głównie świerku)
Aby monitorować rozwój populacji tych owadów
w nadleśnictwie prowadzimy szereg kontroli: wywieszamy
pułapki feromonowe, obserwujemy loty szkodliwych
motyli, przeprowadzamy jesienne poszukiwania szkodników
zimujących w ściole.
W celach zapobiegawczych i w ramach walki ze szkodnikami
usuwa się i koruje drzewa zasiedlone przez owady.

Szkodliwe grzyby

•

W naszym nadleśnictwie szkody wyrządzane przez
patogeniczne grzyby nie są zbyt wielkie. Największe zagrożenie
dla drzewostanów stanowią huba korzeni i opieńka, a jako
że lepiej zapobiegać niż zwalczać, profilaktycznie stosujemy
różnorodne biologiczne metody wzmacniania odporności
drzewostanu. Jest to przede wszystkim zabezpieczanie pniaków
biopreparatami, dzięki czemu rozkładają się one szybciej
i w dużym stopniu ograniczają rozwój huby korzeni.

Zwierzyna

•

Dużym problemem w naszym nadleśnictwie są szkody
wyrządzane przez zwierzynę. W lesie powodują je głównie
jelenie, sarny i dziki. Aby zminimalizować szkody stosujemy
różne metody zabezpieczania młodych drzewek – najbardziej
narażonych na zgryzanie. Wykonuje się grodzenia upraw
gatunków liściastych, smaruje wierzchołki drzewek preparatami
o nieprzyjemnym dla zwierzyny smaku i zapachu.

Wiatry i okiść

•

Ogromne szkody w ostatnich latach wyrządziły w naszych
lasach zjawiska klęskowe: huraganowe wiatry i okiść śniegowa.

Śmieci

•

Kolejnym problemem jest zaśmiecanie oraz celowy wywóz
odpadów do lasu. Każdego roku usuwamy z naszych terenów
wiele ton śmieci. Organizujemy też akcje sprzątania lasu,
w których biorą udział uczniowie z miejscowych szkół.
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bliskie Spotkania
z przyrodą

Ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu jest
obserwacja zwierząt. Szczególnie popularnym hobby
w ostatnich latach staje się obserwowanie ptaków, czyli inaczej
„ptasiarstwo” (z ang. birdwatching). Nawet powierzchowna
wiedza na temat najpospolitszych gatunków daje wyobrażenie
o ogromnej różnorodności ptasiego świata.
Ptaki możemy obserwować gołym okiem lub wyposażeni
w odpowiedni sprzęt optyczny: lornetki, lunety. Obserwacje
możliwe są wszędzie i o każdej porze roku, jednak okresami,
w których możemy liczyć na ich największą różnorodność są

wiosenne i jesienne migracje. Najlepsza pora dnia to wczesny
ranek, gdyż wtedy ptaki intensywnie poszukują pożywienia
i są łatwiejsze do wypatrzenia. Okresy największej dobowej
aktywności ptaków to pierwsze dwie godziny po wschodzie
słońca oraz zmierzch.
Ze względu na zróżnicowany charakter terenów naszego
nadleśnictwa – możemy spotkać bardzo wiele ciekawych
gatunków ptaków i innych zwierząt. Warto więc wybrać się
na spacer lub wycieczkę do lasu, wyciszyć, wsłuchać w ptasie
śpiewy i wypatrywać leśnych stworzeń.
30

Obserwując zwierzęta, powinniśmy pamiętać o następujących zasadach:
• ograniczenie niepokojenia zwierząt do minimum
• niezakłócanie spokoju ptaków przy gnieździe
• nierozpowszechnianie informacji o miejscach gniazdowania ptaków,
zwłaszcza rzadkich gatunków
• bezwzględne przestrzeganie prawa dotyczącego lasów i ochrony przyrody
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Nadleśnictwo
przyjazne turystom
Bogactwo przyrody i piękno krajobrazu czyni z tutejszych lasów
atrakcyjny teren turystyczny.
Nadleśnictwo Lwówek Śląski corocznie rozbudowuje bazę
turystyczno-wypoczynkową. Budowane są nowe parkingi,
zakładane ścieżki przyrodnicze.
Szczególnie malowniczo położona jest ścieżka przyrodnicza
prowadząca przez lasy porastające Górę Gniazdo w pobliżu
miejscowości Wleń. Trasa ścieżki umożliwia czynne poznawanie
przyrody i dostarcza niezapomnianych wrażeń z podziwiania
piękna lasu i jego najbliższego otoczenia.
•
Na terenie leśnictwa Ustronie istnieje ogródek dendrologiczny
„Uroczysko Piekiełko”.
Jest to urocze miejsce w głębi lasu, wyposażone w tablice
gatunkowe rosnących tam drzew i krzewów. Na terenie ogródka
znajdują się również tablice edukacyjne, z których zwiedzający
mogą czerpać wiedzę na temat nadleśnictwa, jak też zagadnień
związanych z ochroną przyrody i ekologią.
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Wiedza idzie w las

Oprócz prowadzenia gospodarki leśnej zajmujemy się również
promocją wiedzy o lesie. Nasze działania skierowane są zarówno
do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych.
Prowadzimy zajęcia i warsztaty, których celem jest poznanie,
zrozumienie i pokochanie przyrody. Organizujemy konkursy,
wystawy, akcje sadzenia i sprzątania lasu. W ramach tej
działalności współpracujemy z lokalnymi szkołami, instytucjami
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Od 2009 r. jesteśmy współorganizatorem Dolnośląskiego
Festiwalu Dary Lasu, wydarzenia promującego lasy i leśnictwo.
Stoiska nadleśnictw, kół łowieckich i pszczelarzy, turniej
drwali amatorów i zawodowców, gotowanie pysznego
bigosu myśliwskiego i mnóstwo konkursów oraz prezentacji
scenicznych – to największe atrakcje Darów Lasu na rynku
w Lwówku Śląskim.
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