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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Pile

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile obejmuje zasięgiem obszar na pogra-
niczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie 
te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Rzeźba terenu ukształtowana została przed około 12 tysiącami lat pod wpływem 
działania lądolodu zlodowacenia bałtyckiego. Efektem działalności lodowca są m.in. ciągi 
moren czołowych w okolicach Czarnkowa i Chodzieży, rozległe pola sandrowe Równiny 
Wałeckiej oraz Pojezierza Krajeńskiego, formacje piasków wydmowych na terenie Pusz-
czy Noteckiej, głębokie doliny rzeczne – pradolina Noteci, dolina Gwdy i ponad 440 jezior.

RDLP w Pile nadzoruje działalność 20 nadleśnictw na terenie czterech województw: 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. 
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Nadleśnictwa pilskiej dyrekcji prowadzą gospo-
darkę leśną na zarządzanych przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe 362,7 tys. ha 
gruntów, z  których 349,4 tys. ha to grunty leśne. 
Lesistość obszaru administrowanego przez RDLP 
w Pile wynosi blisko 42% i jest dużo wyższa niż śred-
nia krajowa – około 29,6%.

RDLP w Pile posiada certyfikaty PEFC oraz FSC. 
Stanowią one potwierdzenie, że gospodarka w  pil-
skich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynaro-
dowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwa-
łego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 

Ochrona przyrody
Lasy pilskiej dyrekcji rosną na ubogich i  niezbyt 

urodzajnych siedliskach borowych, a w składzie ga-
tunkowym drzewostanów dominuje sosna. Mimo to 
obszar ten jest uznawany za cenny przyrodniczo, co 
znajduje odzwierciedlenie w ilości ustanowionych tu 
form ochrony przyrody, liczbie siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków podlegających ochronie praw-
nej. 

Obszary chronione stanowią 67% powierzch-
ni pilskich lasów. Obszary Natura 2000 uznane na 
podstawie dyrektywy siedliskowej i ptasiej zajmują 
47% powierzchni RDLP w Pile. 

Na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile usta-
nowiono 27 rezerwatów zajmujących powierzchnię 
ponad 3,3 tys. ha. Są wśród nich prawdziwe perły, 
takie jak: „Diabli Skok”, „Stary Załom”, „Dolina Rurzy-
cy”, „Wielki Bytyń”, „Zielona Góra” czy „Kuźnik”.

Spotkać tutaj można wolno żyjące zachodniopo-
morskie stado żubrów, a  w  większości nadleśnictw 
występują wilki. Powszechnie spotykanymi zwie-
rzętami chronionymi są również bobry, które można 

zobaczyć przy licznych na tym terenie ciekach wod-
nych i jeziorach.

W ramach aktywnej ochrony przyrody nadleśnic-
twa wchodzące w  skład pilskiej dyrekcji  prowadzą 
działania z zakresu małej retencji. Efektem przyrod-
niczym tych działań było wykonanie 655 obiektów 
retencjonujących ponad 3 mln m3 wody.  

Turystyka i edukacja
Zróżnicowanie terenu, duża lesistość, liczne jezio-

ra i bogactwo krajobrazu sprawiają, że pilskie lasy są 
doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu 
dla lokalnej społeczności oraz przyciągają turystów 
z  całej Polski. Dla wszystkich, którzy lubią spędzać 
czas na łonie natury i interesują się życiem lasu, stwo-
rzone zostały 32 ścieżki dydaktyczne, wyposażone 
w tablice informacyjne i miejsca do odpoczynku. Udo-
stępnione są także parkingi leśne oraz szlaki piesze, 
rowerowe i  konne. Kajakarze natomiast mogą sko-
rzystać z pięknych krajobrazowo tras kajakowych na 
Rurzycy, Piławie, Dobrzycy, Głomi, Gwdzie i Noteci. 

We wszystkich nadleśnictwach RDLP w  Pile od-
bywają się zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-
-leśnej, w  których każdego roku uczestniczy około 
 67 tysięcy osób.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”
Szczególne znaczenie społeczne, ekologicz-

ne i  edukacyjne ma Leśny Kompleks Promocyjny 
„Puszcza Notecka”, który jest jednym z największych 
kompleksów leśnych w  Polsce, a  swoim zasięgiem 
obejmuje osiem nadleśnictw trzech Regionalnych 
Dyrekcji Lasów Państwowych, w  tym RDLP w  Pile. 
W  ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną go-
spodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowa-
dzą edukację leśną społeczeństwa. 
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Nadleśnictwo Krucz w obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1984 r. Lasy Nadleśnic-
twa Krucz położone są na terenie woj. wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcia-
neckim, szamotulskim i obornickim, wchodzą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 18.044 ha. W skład nadleśnictwa 
wchodzi 10 leśnictw: Goraj, Ciszkowo, Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Klempicz, Smolary, 
Garncarskibród, Tarnowiec i Annogóra oraz gospodarstwo szkółkarskie Gniewomierz.

Lasy nadleśnictwa wchodzą w skład dużego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza No-
tecka. Gatunkiem dominującym jest sosna, która panuje na ponad 80% powierzchni i zaj-
muje najuboższe obszary leśne, jest ona jedynym gatunkiem radzącym sobie na wałach 
wydmowych. Gatunki liściaste występują głównie na gliniastych glebach moreny czarn-
kowskiej oraz na podmokłych terenach w  okolicach Boruszyna. Blisko 3000 ha zajmują 
lasy ochronne, są to głównie lasy glebochronne i wodochronne. Cały obszar Nadleśnictwa 
Krucz stanowi obszar Natura 2000.

Mimo przeważających ubogich siedlisk na terenie nadleśnictwa występuje duża róż-
norodność zespołów roślinnych, od borów sosnowych, przez buczyny, dąbrowy aż po wil-
gotne łęgi olszowo-jesionowe. Wśród pofalowanego terenu w zagłębieniach znajdują się 
śródleśne jeziorka oraz mokradła. Prawdziwym bogactwem jest szata roślinna na morenie 
czarnkowskiej, ponieważ występują tu rośliny rzadko spotykane w Wielkopolsce. Morena 
jest bardzo atrakcyjna turystycznie, są tu piękne miejsca widokowe, niesłabnącym zainte-
resowaniem ze strony dzieci i dorosłych cieszy się zagroda dzicza, która znajduje się przy 
Leśnictwie Goraj.

Siedziba Nadleśnictwa Krucz

Nadleśnictwo Krucz
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W  maju 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Krucz otwarto nowo-
czesne, multimedialne Centrum Promocji Lasów Państwowych 
Goraj-Zamek. Edukacja prowadzona w  Centrum Promocji LP Go-
raj-Zamek to przede wszystkim tzw. „lekcje przyrody” zgodnie z ha-
słem „poznać, przeżyć, zrozumieć”, które dają dzieciom, młodzieży 
oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswoje-
nia wiedzy o lesie, leśnictwie i środowisku przyrodniczym. 

Podczas ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku CPLP 
Goraj-Zamek zdobyło I miejsce i otrzymało tytuł „Modernizacja 
Roku 2017” w kategorii „Obiekty edukacyjne” oraz zostało uhono-
rowane nagrodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

Integralną częścią Centrum są dwie malownicze ścieżki przy-
rodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i  „Z  biegiem natury”, gdzie 

w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna. Ścieżki te doskonale wpisują się 
w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu 
najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz.
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Ścieżka przyrodniczo-leśna przy Centrum Promocji LP Goraj-Zamek

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-
-Zamek prowadzonym przez leśników – pracowni-
ków Lasów Państwowych – można zrealizować nie-
mal każdy temat z zakresu przyrody, leśnictwa oraz 
ekologii. Wiele tych zagadnień, przedstawionych 
w  salach Centrum w  bardzo atrakcyjny, innowacyj-
ny sposób, stanowi element programów nauczania 
w szkołach (edukacja formalna), ale również w pełni 
odpowiada na indywidualne potrzeby i chęci posze-
rzenia wiedzy o  przyrodzie, ekologii i  leśnym śro-
dowisku naturalnym przez osoby w  różnym wieku 
(edukacja nieformalna).

Tereny nadleśnictwa można również zwiedzać, 
wykorzystując interesujące szlaki turystyczne pie-
sze, rowerowe oraz szlak konny. Trasy tych szlaków 
zaprojektowano głównie z  myślą o  amatorach ak-
tywnego wypoczynku i tych, którzy preferują samo-

dzielne poznawanie tajników puszczańskiego lasu. 
W zasięgu nadleśnictwa są dwa rezerwaty przy-

rody: „Wilcze Błoto” w  Leśnictwie Ciszkowo oraz 
„Bagno Chlebowo” przy Leśnictwie Garncarskibród. 
Nadleśnictwo leży na terenie dwóch obszarów chro-
nionego krajobrazu – Puszcza Notecka i Dolina No-
teci. Z  ciekawych zwierząt występują: bielik, kania 
ruda, kania czarna, bocian czarny, kormoran, żmija 
zygzakowata, dość powszechne są bobry. Las jest 
udostępniony poprzez sieć miejsc postoju, z których 
najczęściej korzystają amatorzy grzybobrania.

Warte obejrzenia są zespoły pałacowo-parkowe 
– w  dawnej siedzibie Hochbergów w  Goraju oraz 
w Kruczu z siedzibą nadleśnictwa. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby, ceniące spokój, ciszę i piękno przyrody, do 
odwiedzenia naszych lasów.
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  Nadleśnictwo Człopa
 ul. Mickiewicza 9, 78–630 Człopa,
 tel. 67 259 10 63, fax 67 259 10 46  

www.czlopa.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: czlopa@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Durowo
 ul. Durowo 4, 62–100 Wągrowiec,
 tel. 67 268 53 64, fax 67 268 53 60 

www.durowo.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: durowo@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Jastrowie
 ul. Roosevelta 8; 64–915 Jastrowie,
 tel. 67 266 23 61 

www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: jastrowie@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Kaczory
 ul. Kościelna 17, 64–810 Kaczory, 
 tel. 67 283 14 61, fax 67 283 14 62 

www.kaczory.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Podanin
 Podanin 65, 64–800 Chodzież,
 tel. 67 281 07 81, 67 282 98 97  
 fax 67 281 07 85  

www.podanin.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
 al. prof. Leona Mroczkiewicza 1,
 78–540 Kalisz Pomorski, 
 tel. 94 361 62 73, 361 63 03   

www.kaliszpomorski.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: kalisz@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Krzyż
 Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1,
 64–761 Krzyż Wielkopolski, 
 tel. 67 256 40 09  

www.krzyz.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: krzyz@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Lipka
 Mały Buczek 38, 77–420 Lipka,
 tel. 67 266 50 46, fax 67 266 57 53  

www.lipka.pila.lasy.gov.pl,
 www.facebook.com/Nadlesnictwo.Lipka,
 e-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Mirosławiec
 ul. Wolności 30, 78–650 Mirosławiec,
 tel. 67 259 50 94, fax 67 259 63 31 

www.miroslawiec.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: miroslawiec@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Okonek
 ul. Kolejowa 16, 64–965 Okonek,
 tel. 67 266 91 01, 67 266 91 02,  
 fax 67 266 95 19  

www.okonek.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: okonek@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Płytnica 
 Nowa Szwecja 6, 78–600 Wałcz, 
 tel. 67 250 02 00 

www.plytnica.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: plytnica@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Potrzebowice
 Potrzebowice 1, 64–730 Wieleń,
 tel. 67 256 10 38  

www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Sarbia
 Sarbka 46, 64–700 Czarnków,
 tel. 67 255 12 20, 67 255 27 66 
 +48 602 688 815 
 www.sarbia.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: sarbia@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Trzcianka
 ul. Ogrodowa 2, 64–980 Trzcianka,
 tel. 67 216 32 40 

www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: trzcianka@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Krucz
 Krucz 28, 64–720 Lubasz k. Czarnkowa,
 tel. 67 255 18 25, 67 255 18 28 
 fax 67 255 18 78 

www.krucz.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Tuczno
 ul. Klasztorna 36, 78–640 Tuczno,
 tel. 67 259 31 47, fax 67 259 32 99 

www.tuczno.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: tuczno@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
 al. Poznańska 126, 64–920 Piła,
 tel. 67 214 26 67, fax 67 214 26 68 

www.zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Wronki
 Nadolnik 1, 64–510 Wronki,
 tel. 67 254 01 48, fax 67 254 05 78  

www.wronki.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: wronki@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Wałcz
 ul. Kołobrzeska 1, 78–600 Wałcz
 tel. 67 250 08 94, fax 67 258 29 32 

www.walcz.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: walcz@pila.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Złotów
 al. P. J. Lenne 1, 77–400 Złotów,
 tel. 67 263 34 71 

www.zlotow.pila.lasy.gov.pl,
 e-mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl

 Regionalna Dyrekcja  
Lasów Państwowych w Pile 
ul. Kalina 10, 64–920 Piła 
tel. 67 212 48 44, fax 67 212 64 78 
www.pila.lasy.gov.pl/, 
e-mail: rdlp@pila.lasy.gov.pl


