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• Nadleśnictwo Nawojowa  wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych w 
Krakowie. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi – 12 388,6497 ha

• Swoim obszarem obejmuje południowo-wschodnią część województwa małopolskiego – powiat 
nowosądecki. Powierzchnia zasięgu terytorialnego wynosi 413,33 km2

• Nadleśnictwo obejmuje swoim zasięgiem 2 miasta i 5 gmin (w sumie 34 obręby ewidencyjne):

• Wszystkie lasy mają status lasów ochronnych.
• Około 5 tys. ha lasów Nadleśnictwa wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego na 

którego terenie utworzono 3 rezerwaty przyrody (Łabowiec, Barnowiec, Uhryń – wszystkie 
leżące w gminie Łabowa), pozostały teren obejmuje Południowomałopolski Obszar 
Chronionego Krajobrazu

• Lasy Nadleśnictwa wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu 
Sądeckiego”

WSTĘP
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Poło żenie Nadle śnictwa Nawojowa w zasi ęgu jednostek administracji samorz ądowej
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Obszar Natura 2000

Lasy Nadle śnictwa (ok. 90%) znajduj ą się na obszarze ochrony Natura 2000 

obszar obejmuje:

-dyrektyw ę ptasi ą- 5596,31 ha - Beskid Niski – PLB 180002

-dyrektyw ę siedliskow ą - 6795,33 :

PLH 120019 „Ostoja Popradzka”

PLH 120036 „Łabowa”

PLH 120035 „Nawojowa”
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W ramach działalno ści LKP działa Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich Nadle śnictwa Nawojowa



W ramach działalno ści LKP realizowane jest 

przedsi ęwzięcie „ Reintrodukcja głuszca w 

Paśmie Jaworzyny Krynickiej”
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Charakterystyka drzewostanów wg gatunków panuj ących
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Certyfikacja gospodarki le śnej
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BEZPIECZEŃSTWO 
W LASACH
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Przez tereny Nadle śnictwa przebiega kilka bardzo popularnych 
szlaków turystycznych (o ł ącznej długo ści ponad 100 km) w tym 
jeden z najcz ęściej ucz ęszczanych w Polsce - Główny Szlak 
Beskidzki /Wołosate-Ustro ń/

Zapewnienie bezpiecze ństwa osobom aktywnie korzystaj ącym z 
lasów s ą jednym z priorytetów działalno ści Lasów Pa ństwowych
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Na znaczną popraw ę bezpiecze ństwa osób 
przebywaj ących w lasach Nadle śnictwa wpływa 
dobrze rozbudowana sie ć dróg  (ponad 3 km na 
100 ha lasów) i utwardzonych szlaków 
zrywkowych.
W liczbach to:
250 km dróg, w tym 80 asfaltowych i ok.300 km 
szlaków zrywkowych utwardzonych.
Drogi poprawiaj ą kanalizowanie ruchu turystycznego  oraz 
umo żliwiaj ą szybkie dotarcie do osób wymagaj ących 
pomocy słu żb ratunkowych
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Najistotniejsze zagro żenia  wyst ępujące w lasach Nadle śnictwa to 
zagro żenia abiotyczne (od czynników atmosferycznych –
mogące mie ć istotny wpływ na bezpiecze ństwo ludzi) 

• Drzewostany Nadleśnictwa Nawojowa corocznie uszkadzane są 
przez wiatr i oki ść. Szkody te występują jednak w formie 
rozproszonej, a ich rozmiar w ostatnim dziesięcioleciu nie miał 
nigdy charakteru klęskowego

• Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w lesie w 
przypadku wystąpienia tego rodzaju zjawisk w pierwszej kolejności 
udrażniane są drogi oraz szlaki turystyczne
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Dla przykładu:
w dniu 19 listopada 2008 na terenie Nadleśnictwa w wyniku porywistego 
wiatru wystąpiły liczne wiatrołomy i wiatrowały. Oszacowana wielkość 
szkód to ok.10 000 m3 powalonego drewna (rocznie Nadleśnictwo pozyskuje ok.  53 000 m3)



22



23

Zagro żenie zwi ązane z zaśmiecaniem 
terenów le śnych

Od 2004 r. trwa akcja
„Czysty Las”.
Corocznie Nadleśnictwo wydaje na ten
cel ok. 30 tysięcy złotych. W wyniku
akcji likwidowane są wysypiska śmieci
oraz corocznie zbierane jest kilka tysięcy
worków odpadów z obszaru
Nadleśnictwa, głównie z pobliża szlaków
turystycznych i dróg. Zatrudniani w tym
celu robotnicy zajmują się nie tylko
zbieraniem śmieci i inwentaryzacją
wysypisk ale także patrolowaniem miejsc
szczególnie narażonych na zaśmiecanie



Nadleśnictwo Nawojowa

Akcja „Czysty Las” 

Strzelcy podczas akcji zbierania
śmieci na terenie jednego z le śnictw
Nadleśnictwa Nawojowa  

Nadleśnictwo Nawojowa we
współpracy ze Związkiem
Strzeleckim "Strzelec" (O środek
Szkolno- Wychowawczy
z Nowego S ącza) corocznie
przeprowadza wspóln ą akcję "Czysty
Las”.
W wyniku zaanga żowania
uczestników wydarzenia, ich
świadomego i dojrzałego działania
oraz troski o czyste
środowisko podczas akcji zbiera si ę
od 150 do 200 worków ró żnego
rodzaju śmieci.



Nadleśnictwo Nawojowa nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Akcja „Czysty Las” 

Młodzi strzelcy wraz z kadr ą dowódcz ą i komendantem Panem Sławomirem Szczerkowskim oraz prze dstawicielami 
naszego Nadle śnictwa
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Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi szeroko zakrojon ą działalno ść edukacyjn ą skierowan ą głównie do
młodzie ży szkół wszystkich szczebli. Organizowane s ą liczne spotkania le śników z młodzie żą w
poszczególnych placówkach o światowych oraz na ścieżkach edukacyjnych
W ramach działa ń edukacyjnych uczestnicy zaj ęć uświadamiani s ą w zakresie bezpiecznego
korzystania z lasu oraz zapoznawani s ą z zagro żeniami

Działalno ść edukacyjna lasów pa ństwowych  w 
słu żbie bezpiecze ństwu obywateli
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Wypalanie traw
pomimo ogromnego znaczenia tego problemu w skali kr aju, na szcz ęście na 
terenie Nadle śnictwa dzi ęki szeroko zakrojonym kampaniom informacyjnym 
leśników i stra żaków proceder ten wyst ępuje rzadko
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Zagro żenie po żarowe

Nadleśnictwo Nawojowa ze wzgl ędu na warunki przyrodniczo – le śne 
zaliczone jest do III (najni ższej) kategorii zagro żenia po żarowego. W 
okresie ostatnich 10 lat na terenie Nadle śnictwa nie wyst ąpił żaden 
pożar lasu.
Nadleśnictwo Nawojowa znajduje si ę w zasi ęgu operacyjnym 
Komendy Powiatowej PSP w Nowym S ączu. Na terenie Nadle śnictwa 
znajduje si ę baza sprz ętu PPOŻ, ponadto ci ężki sprz ęt pomocny przy 
gaszeniu i usuwaniu skutków po żarów jest do dyspozycji 
Nadleśnictwa na podstawie stosownych umów z Zakładami Usł ug 
Leśnych.
• Bior ąc pod uwag ę warunki przyrodnicze, dotychczasowe 

zagro żenie po żarowe jak równie ż brak wyst ąpienia po żarów, 
należy stwierdzi ć, że zagro żenie po żarowe ma terenie 
Nadleśnictwa Nawojowa jest niewielkie.

• Z uwagi na zauwa żalne w ostatnich dekadach obni żenie 
sumarycznej ilo ści opadów zagro żenie wyst ąpieniem po żaru lasu 
może być z roku na rok coraz wi ększe
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Prognozowanie zagro żenia po żarowego lasu
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Z uwagi na wyst ępowanie du żych drapie żników (brak mo żliwo ści regulacji ich zag ęszczenia poprzez 
odstrzał) na terenie Nadle śnictwa stosunkowo cz ęsto dochodzi do ataków wilków na zwierz ęta domowe, 
głównie owce (stale bytuje tutaj ok. 20-25 wilków, 8-10 rysi oraz przechodnio nied źwied ź)
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Działalno ść Lasów Pa ństwowych w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej kraju

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz zwi ązanej z nimi infrastruktury w 
dobrym stanie” tzw. mała retencja górska

• Nadleśnictwo Nawojowa od 2009 roku bierze udział w realizacji 
projektu retencyjnego finansowanego ze środków UE

• W ramach projektu zostało wykonanych szereg obiektów mających 
na celu spowolnienie odpływu wód opadowych z terenów leśnych

• Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w Nadleśnictwie: 
4,454 mln zł

• Dofinansowanie wynosi 85% a udział środków własnych 15% tj. 
~ 700 tyś zł

Aktualnie realizowany jest II etap przedsięwzięcia 
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POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ – ochrona lasów i osób 
aktywnie z nich korzystaj ących  

• Posterunek liczy 3 pracowników 
wyposażonych w środki przymusu 
bezpośredniego (w tym w broń służbową)

• Dysponuje specjalnie doposażonym do 
celów realizacji zadań w terenie pojazdem 
Toyota Hillux (prod.2017)

• Posterunek wykorzystuje w codziennej 
pracy 5 specjalistycznych fotopułapek oraz 
2 zaawansowane technologiczne 
mikrokamery

• Sprzęt do monitoringu posiada technologię 
szyfrowania zapisywanych w pamięci 
danych (RODO)

• Do obserwacji nocnych wykorzystywany 
jest nowoczesny termowizor o zasięgu 
ponad 3 km
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System fotopułapek oraz miniaturowych kamer z trans misj ą on-line z 
zabezpieczeniem przeciwkradzie żowym GPS
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Od 15 maja na wyposa żeniu stra ży będzie zaawansowany 
technologicznie dron termowizyjny (wart. 52 tys. zł ) 
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Problem nielegalnych wjazdów amatorów quadów i cros sów –
realne zagro żenie dla zdrowia i życia turystów oraz samych 
użytkowników tych pojazdów
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Udost ępnianie terenu do celów szkoleniowych:
Na obszarze Nadle śnictwa stale odbywaj ą się ćwiczenia jednostek OSP, 
GOPR, PSP oraz liczne zaj ęcia taktyczne uczniów szkół mundurowych 

ćwiczenia taktyczno- bojowe na Łabowskiej Hali
Wrzesień 2018
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Służby i instytucje współpracuj ące – dziękujemy!
Wspólnie dbamy o bezpiecze ństwo ludzi i lasów
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Dziękuję za uwagę

Tomasz Romanowski – Nadle śniczy Nadle śnictwa Nawojowa

opr. B. Sołtys


