
 
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” 

 
         jest jednym z 13 LKP działających w Polsce. Został on utworzony na podstawie Zarządzenia 
nr 4 z dnia 24 stycznia 2001 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Funkcjonuje 
zgodnie z opracowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie 
PROGRAMEM GOSPODARCZO – OCHRONNYM oraz PROGRAMEM EDUKACYJNYM 
zatwierdzonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza na lata 2004 – 2010. 
 
 

PROGRAMOWE ZADANIA 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”:

 
1.      Doskonalenie kompleksowej oceny stanu gospodarki leśnej i ustalenie kierunków jej 
dalszego działania.
2.      Szczegółowe rozpoznanie stanu lasu, tj. warunków geologicznych, glebowych, 
klimatycznych, hydrologicznych i siedliskowych w celu opracowania nowych planów 
urządzenia lasu.
3.      Określenie walorów przyrodniczych wynikające z rozpoznania fitosocjologicznego, 
zoologicznego, sozologicznego.
4.      Określenie zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi.
5.      Sporządzenie wykazu obiektów prawnie chronionych i wykazu roślin i zwierząt 
chronionych.
6.      Propozycje nowych form ochrony przyrody.
7.      Doskonalenie procesu uznawania lasów za ochronne. 

Powyższe zadania Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” realizuje w celu 
wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy, warunków przyrodniczych oraz zachodzących 
w nich zmian na swoim terenie. Zmierza do zachowania lub odtwarzania warunków naturalnych 
lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekologicznych. Prowadzi 
działalność w kierunku integrowania celów gospodarki leśnej z celami ochrony przyrody 
i krajobrazu.
 

EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA
 

        Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” w celu upowszechniania w społeczeństwie 
wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej prowadzi 
edukację leśną społeczeństwa. Poprzez prelekcje, wykłady, a szczególnie zajęcia w terenie, czy 
też licznie organizowane konkursy o tematyce leśnej (między innymi konkurs: plastyczny, 
fotograficzny, wiedzy o lesie) wpływa na podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z ekologicznych, społecznych oraz produkcyjnych 
funkcji lasu. 
        Na potrzeby przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich specjalista d/s 
edukacji leśnej przygotowuje oraz prowadzi zajęcia między innymi z zakresu: 

–            Form ochrony przyrody.
–            Celów i zadań Leśnego Kompleksu Promocyjnego.
–            Hodowli lasu.
–            Szkółek leśnych.

 
 

OBIEKTY EDUKACYJNE
 



LKP „Lasy Birczańskie” posiada własne obiekty edukacyjne. Można z nich korzystać 
indywidualnie lub grupowo w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 1500. Są nimi: 

•        Izba Przyrodniczo – Leśna (mieści się w budynku Nadleśnictwa Bircza),
•        Zielona Klasa (znajduje się obok budynku Nadleśnictwa Bircza).

 
 

Atrakcyjne zajęcia w terenie prowadzone są głównie na następujących ścieżkach przyrodniczo – 
dydaktycznych:

•        „Krępak” – długość ścieżki: 1,5 km, czas przejścia: ok. 1 godz.
•        „Drzewa parku podworskiego w Jureczkwej” – długość ścieżki: ok. 1km, czas 
przejścia 0,45 min.
•        „Dolna Bobrowa” – długość ścieżki: 2,590 m, czas przejścia: ok. 1,5 – 2,5 godz.
•        „Kamionka” – długość ścieżki: 5600 m, czas przejścia: ok. 3,5 – 5 godz.
•        „Pomocna Woda” – długość ścieżki: 4200 m, czas przejścia: ok. 3,5 – 4,5 godz.

 
       Umieszczone są na nich tablice edukacyjne podejmujące zagadnienia przyrodnicze 
odpowiadające warunkom środowiska naturalnego LKP oraz tematycznie nawiązujące do nazw 
ścieżek. Przygotowane są tam również miejsca na ognisko.


