
Nadleśnictwo Poddębice położone jest na terenie 
województwa łódzkiego, obejmuje swoim zasięgiem  
6 powiatów, w skład których wchodzi teren 13 gmin. 



 W Nadleśnictwie Poddębice jest wiele  okazałych 
lasów. Zielone liście  dębów  przeplatają się  
ze srebrzystymi igłami świerków.  
Jest to prawdziwy raj dla licznych zwierząt.  
Spotkać tu można  jelenia z okazałym porożem,  
lisa, który tropi za zającem i wiele innych zwierząt. 

 

 Tak było tu od zawsze.   Zapewne inne lasy Polski 
nie różnią się  na pierwszy rzut oka od lasów 
Nadleśnictwa poddębickiego. 
 

    Czym więc różni się las z moich okolic od innych 
lasów Polski ? 



 Są tu drzewa, które pamiętają pierwszą wojnę światową.  
Są też drzewa, które pamiętają spacery dziedzica z mojej rodzinnej 
miejscowości Rożdżały.  

 Ród Pstrokońskich, który tutaj się osiedlił,  chętnie spędzał czas   
w okolicznych lasach. Polowania, zjazdy rodzinne,pikniki, kuligi, 
spacery… to wszystko pamiętają okoliczne dęby.   
Pamiętają też  melodie wygrywane przez jednego z mieszkańców  
pałacu:  Jerzego Pstrokońskiego. Był  najważniejszą osobą w pałacu 
w Rożdżałach.  Jak pozostali członkowie jego rodziny, lubił spędzać 
czas na powietrzu. Jego ulubionym miejscem była polana  na środku 
lasu, przy której stał paśnik dla dzikiej zwierzyny. Wybierał się tam 
ze swoimi skrzypcami,by ćwiczyć swój talent.  Podobno zasłuchane 
zwierzęta  zbiegały się by przyjrzeć się dostojnemu grajkowi.  
Gdy  Jerzy Pstrokoński musiał podjąć trudną decyzję,  zaplanować 
coś, czy porozmawiać o czymś z żoną, lub zwyczajnie odpocząć 
-szedł lub jechał konno do rożdżalskiego lasu. 

 Z tego powodu w naszym lesie jest tak wiele scieżek i leśnych 
dróżek.  



 Gdy tylko dowiedział się  o niezwykłym drzewie, postanowił  

sprowadzić je do Rożdżał.    

 Tulipanowiec amerykański od ponad 200. lat rośnie w naszym 
lesie.  Jest nieoficjalnym punktem odnienisienia, zarówno  

do historii naszej okolicy, jak i do szlacheckiej tradycji z XIX. wieku.  
Po dziś dzień w Rożdżałach kultywowana są szlacheckie tradycje.  
Wszyscy mieszkańcy okolicznych wiosek bez względu na pogodę, 
porę roku spacerują po lesie!  Jagody, grzyby, przejażdżki, kuligi. 

   

 

Tulipanowiec 



 

       Doświadczenie leśników uczy, że 
prawidłowo prowadzona gospodarka 

leśna pozwala nie tylko na 
zaspokojenie potrzeb ludzi na dobra 
jakie daje las, ale również pozwala 

na pełną ochronę środowiska 
leśnego, zachowanie jego całego 
spektrum bogactwa naturalnego, 

wszelkiej różnorodności biologicznej 
oraz szeroko pojętego, korzystnego 

wpływu na klimat i przyrodę naszego 
regionu, kraju i całej Ziemi. 

 

 

 

       Ogromna przewaga gatunków 
iglastych, głównie sosny (85,4% 

powierzchni leśnej nadleśnictwa)  
w składzie gatunkowym 

drzewostanów. Dominacja 
monokultur sosnowych, często na 

dużych obszarach jednowiekowych, 
sprzyja rozwojowi szkodliwych 

owadów (dysponują one w takich 
zbiorowiskach roślinnych 

ułatwionym dostępem do bazy 
żerowej) oraz powstawaniu  

i rozprzestrzenianiu się chorób 
grzybowych. Stan taki ułatwia 

również powstawanie  
i rozprzestrzenianie się pożarów  

oraz sprzyja wyrządzaniu dotkliwych 
szkód przez gwałtowne wiatry .  



NADLEŚNICZY kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je  
                           na zewnątrz.  
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. 
DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem. 
LEŚNICTWA są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie. 
STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. 
GŁÓWNY KSIĘGOWY wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną 
obsługą administracyjną nadleśnictwa. 
STANOWISKO DO SPRAW PRACOWNICZYCH Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych. 
STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Do zadań pracownika należy 
prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych. 
STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY Do zadań pracownika należy koordynacja 
całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp. 
POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie.  



,, Zagrożone gatunki” 

Dla wytrawnego wędrowca poddębickie lasy skrywają ok. 100 rzadkich i chronionych 
gatunków roślin. Są wśród nich takie rarytasy jak kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, 8 gatunków storczyków, 3 gatunki widłaków czy paproć – 
podrzeń żebrowiec. Rosną tu także: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, 
wawrzynek wilczełyko, grzybienie białe, marzanka wonna. Gatunki te często 
związane są z siedliskami, których występowanie ma ograniczony lub punktowy 
zasięg. Podczas inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych na obszarze nadleśnictwa 
zlokalizowano 8 cennych siedlisk leśnych i nieleśnych. 
Lasy naszej okolicy są ostoją dla bociana czarnego. 
 





Nadleśnictwo Poddębice bardzo szybko się rozwija 
Coraz więcej jest budek lęgowych i karmników 
Zagrożone zwierzęta i rośliny są pod odpowiednią 

opieką 
Zmniejszyła się ilość wycinanych lasów 
Coraz więcej ptaków przylatuje i przebywa   

w rezerwacie przyrody Jeziorsko 



 


