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LIFE13 NAT/PL/000032
W zgodzie z naturą
LIFE+ dla Lasów Janowskich

Karta

dobrych praktyk
zbioru runa leśnego
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współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+
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Z bogactwa leśnego skarbca korzystaj
z poszanowaniem przyrody i przepisów prawa.
W lesie: zachowaj ciszę, nie śmieć,
nie niszcz, nie używaj otwartego ognia.
Zwracaj uwagę na umieszczone w lesie oznaczenia –
obszary o ograniczonym dostępie
są wyraźnie oznaczone tablicami.
Zrezygnuj ze zbioru w lasach objętych zakazem wstępu
oraz stałą lub częściową ochroną –
w ostojach zwierząt, rezerwatach przyrody,
parkach narodowych.
Przestrzegaj zakazu wstępu na tereny wojskowe.
Pamiętaj!
Informacje o wprowadzonych
zakazach dostępne są na stronie
www.zakazywstepu.lasy.gov.pl
Nie naruszaj stref ochrony ptaków w okresie
lęgowym przedwczesną porą zbiorów.
Pamiętaj!
Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące
w lasach i na terenach chronionych,
podlega karze aresztu lub grzywny.
Jeśli pozyskujesz runo na większą skalę –
zawrzyj stosowną umowę z nadleśnictwem.
Jeśli chcesz skupować płody runa –
żądaj okazania takiej umowy od sprzedających.

Pamiętaj!
Skupowanie runa leśnego od osób
nie posiadających podpisanych umów
z nadleśnictwem, stanowi wykroczenie.
Do zbioru owoców nie używaj przyrządów
– dozwolony jest jedynie zbiór ręczny.
Zbieraj tylko owoce dojrzałe,
nieuszkodzone i bez oznak pleśnienia.
Pamiętaj!
Owoce runa najbezpieczniej jest jeść
dopiero po umyciu.
Zbieraj tylko grzyby jadalne, znanych Ci gatunków.
Grzyby wykręcaj lub wycinaj, nie uszkadzając grzybni.
Pamiętaj!
Unikaj zbioru w miejscach silnie zanieczyszczonych
– grzyby łatwo wchłaniają zanieczyszczenia, w tym
– metale ciężkie.
Wszystkie płody runa zbieraj w przewiewne
łubianki lub koszyczki.
Pamiętaj, że płody runa należą do produktów
nietrwałych i należy je szybko przetworzyć.
Po każdym powrocie z lasu sprawdź,
czy nie masz na sobie kleszczy.
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