
Karta konkursowa nr 4  
 Konkurs „Tajemnica – Las – Przygoda” 

Nadleśnictwo Żmigród 
 

 

PRZYSTANEK 4 – „DREWNO W LESIE” 

Nadleśnictwo:  Żmigród, Leśnictwo: Łąki  

Współrzędne GPS : 51.48457; 17.15506 

Nazwa drużyny: ………………………  

 

OPIS:  

Zapotrzebowanie na drewno ciągle rośnie. 90% zużywanego w Polsce drewna, to drewno z lasów 

zarządzanych przez leśników, którzy stosując gospodarkę zrównoważoną  zapewniają ciągły wzrost 

zasobów leśnych, a jednocześnie wykorzystują ich potencjał bez szkody dla trwałości lasów. 

Potwierdzają to międzynarodowe certyfikaty PFC i FSC®.   

90% surowca dla przemysłu drzewnego w naszym kraju dostarczają Lasy Państwowe. Drewno                               

z polskich lasów stanowi też źródło ciepła dla wielu rodzin w kraju.  Każdy z nas posiada w swoim domu 

mnóstwo rzeczy, do produkcji których potrzebne jest właśnie drewno. Nic w tym dziwnego, bo drewno 

jest surowcem niezwykłym, w 100% ekologicznym, ciepłym, plastycznym i w wielu dziedzinach naszego 

życia niezastąpionym. 

Miejsce do którego Was skierowaliśmy zostało przygotowane specjalnie dla Was. Nie ma tu zrębu, na 

którym moglibyśmy pokazać mygły, stosy i pracę pilarzy. Zrobiliśmy to celowo, bo miejsce gdzie leśnicy 

tną drzewa nie jest bezpieczne dla turystów. Radzimy je z daleka omijać. 

Możecie za to zaobserwować działania leśników w kierunku odtworzenia drzewostanu. To, co Państwo 

widzicie, to efekt wielu lat starań leśników: rekultywacji, odnowień i pielęgnacji. 

Stos drewna który tu widzicie jest dla Was. Wyjmijcie z plecaka mapę i miarę. Teraz jesteście już 

gotowi żeby rozwiązać zadania. 

 

Zadanie 1 

 Czekamy na ciekawe zdjęcie dokumentujące jak mierzycie stos drewna (1 zdjęcie), 

 Odpowiedzcie na pytania: 

 

a. Ile m³ ma stojący na tym przystanku stos drewna? Żeby odpowiedzieć na pytanie skorzystajcie 

z miary którą otrzymaliście w pakiecie startowym……………………………………………………………………………, 

 

b. W jakich dziedzinach przemysłu wykorzystuje się drewno? (Wymieńcie przynajmniej pięć). Jeśli 

macie problem pomoże Wam mapa którą od nas otrzymaliście. Obejrzyjcie ją dokładnie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Fotografia 0 - 2  

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 2  

 

Ogółem liczba punktów 0 - 5  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

 


