
Znane jest piękno pomorskich lasów, 
ich różnorodność i bogactwo.

Na terenie lasów państwowych w Gdańsku
położone jest

Nadleśnictwo Kolbudy 



Nadleśnictwo położone jest
na terenie 5 powiatów 

 Gdańskiego,
 Kartuskiego, 
 Starogardzkiego,
 Tczewskiego,
 Gdańskiego grodzkiego. 



Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa 
Kolbudy wynosi:

 Zasięg administracyjny 
nadleśnictwa wynoszący 1035km²,

 20 700 ha, z czego 19 451 ha (94%) 
stanowią lasy.



Historia
 Po wyzwoleniu w roku 1945 całość terenów nadleśnictwa

wróciła do Polski, a obszary leśne włączono do trzech
nadleśnictw: Jodłowna, Skrzeszewa oraz Sobowidza.
Prowadzona w tych nadleśnictwach gospodarka opierała
się na dwóch gospodarstwach: sosnowym ze 100-letnią
koleją rębności dla sosny (zręby zupełne) i dębowo –
bukowo – sosnowe z zastosowaniem głównie rębni
częściowej.

 Od 1973 do 1977 roku w skład Nadleśnictwa Skrzeszewo
jako obręb zostaje włączone byłe samodzielne
Nadleśnictwo Wieżyca.

 Po reorganizacji w 1977 roku powstaje Nadleśnictwo
Kolbudy z siedzibą w Kolbudach składające się początkowo
z osiemnastu leśnictw.



Użytkowanie lasu to korzystanie
z jego zasobów

 pozyskanie drewna,

 zbiór płodów runa leśnego,

 zbiór roślin lub ich części 
na potrzeby przemysłu 
farmaceutycznego,

 pozyskanie choinek,

 eksploatacja kopalin.



Gospodarka 

Gospodarka leśna 
w Lasach Państwowych 
prowadzona jest 
na podstawie planów 
urządzenia lasu, 
sporządzanych dla 
nadleśnictw na 10 lat. 
Wykonują je dla Lasów 
Państwowych 
specjalistyczne jednostki, 
m.in. Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej 
(BULiGL).



W lasach żyje ok. 60 proc.
z 618 gatunków kręgowców
występujących w Polsce.

Zwierzęta



działania mające na celu
zachowanie trwałości lasu
i zwiększenie jego naturalnej
odporności na czynniki
szkodotwórcze,
zachowanie i wzbogacanie
lasów istniejących (odnawianie)
oraz tworzenie nowych
(zalesianie), z respektowaniem
warunków przyrodniczych
i procesów naturalnych.

Zadania leśników:

hodowla lasu, zbiór i przechowywanie nasion drzew,
produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację
i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.



Na stan zdrowotny lasów naszego
nadleśnictwa niekorzystnie wpływają:

 anomalie pogodowe, a w szczególności: huraganowe wiatry,
 niskie i wysokie temperatury,
 szkodniki owadzie głownie kornik i ściga,
 grzyby korzeniowe (opieńka, huba korzeni),
 intensywna penetracja lasu przez ludność, co powoduje w 

konsekwencji duże zaśmiecanie lasu,
 pożary, które powstają najczęściej w wyniku nierozważnej 

działalności człowieka.



Dziękujemy za uwagę! :)
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