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Mini-poradnik
dobrych praktyk gospodarowania 
na obszarach Natura 2000
Zasady pozyskania runa leśnego 
i innych leśnych surowców niedrzewnych
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„Lech zatem, pożegnawszy brata młod-
szego Czecha, ruszył z drożyną wszystką, 
czeladzią, taborami i całym dobytkiem; 
a gdy przebył, góry i lasy, które po sta-
remu Hercyńskiemi się zowią, a w okół 
Polskę i Czechy ogradzają, znalazłszy kraj 
obszerny, dla mnogich puszcz, gajów 
i borów nieprzebyty, stopami i odłoga-
mi, gdzieniegdzie rościągającemi się bez 
granic, dziko zaległy, ożywiony spławem 
licznych jezior i strumieni (...); w nim 
osiadł i za wieczyste sobie i potomkom 
swoim dziedzictwo go przeznaczył.”

Tak pisał przed wiekami Jan Długosz, 
wskazując jednoznacznie na bogactwo 
polskich lasów. Na początku naszej 
państwowości stanowiły one przede 
wszystkim źródło opału, budulca i po-
żywienia. Zbierano nie tylko jagody 
i grzyby, ale także polowano. Z czasem 
zaczęto wytwarzać potaż, który stano-
wił jeden z podstawowych produktów 
eksportowych Polski XVI i XVII wieku. 
Jak pisał Ignacy Krasicki „Gdyby nie 
było potażu / Nie byłoby ekwipażu 
/ Skarb to nie dość wielbiony / Z po-
piołów mamy galony”.

Mimo znacznego przekształcenia, 
lasy nadal są istotną częścią bogac-
twa przyrodniczego Polski. Aż 38% 
lasów zarządzanych przez Lasy Pań-
stwowe stanowi obszary Natura 2000. 
Spośród 1 495 rezerwatów przyrody, 
ponad 1 200 obejmuje tereny leśne, 
a 60% powierzchni wszystkich parków 
narodowych Polski to lasy.

Dziś lasy stanowią przede wszystkim 
miejsce odpoczynku i rekreacji. Rocznie 
miliony turystów przemierzają tysiące 
kilometrów szlaków pieszych, rowero-
wych, konnych czy narciarskich. Lasy to 
doskonałe miejsce do obcowania z przy-
rodą, podziwiania jej piękna i obserwowa-
nia zachodzących w niej procesów.

Treści zawarte w publikacji, którą właśnie 
masz w ręku Drogi Czytelniku, pozwolą Ci 
czerpać z lasu to, co najlepsze i najcenniej-
sze, z poszanowaniem wymogów ochrony 
przyrody. Pamiętaj, że w lesie jesteś go-
ściem. Postaraj się zatem, by gospodarz lasu 
– przyroda, nie odczuł Twojej obecności.
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Żurawina błotna 
Oxycoccus palustris
To niewysoka, zimozielona, wie-
loletnia krzewinka o płożącym 
pokroju. Jest rośliną wskaźniko-
wą gleb kwaśnych, dlatego szu-
kać należy jej na torfowiskach 
i w borach bagiennych. Wytwarza 
drobne jajowate liście oraz jasno-
różowe kwiaty, którym zawdzięcza 
swoją nazwę. Kwiaty, pojawiają-
ce się od maja do września, mają 
wygięte do tyłu płatki osadzone na 
podłużnej szypułce, przez co przy-
pominają głowę żurawia. Owocem 
jest kulista, kwaśna jagoda o czer-
wonej barwie. W dawnych czasach 
żurawinę nazywano także klukwą 
(nazwa rosyjska), w nieco później-
szych – polską cytryną, ze względu 
na kwaśny smak i – jak sądzono – po-
dobne właściwości. Przetwory z jej 
owoców mają szerokie zastosowanie 
w kuchni polskiej, a dzięki wysokiej 
zawartości witaminy C, pektyn i kwa-
sów organicznych, są stosowane także 
jako środek leczniczy. Optymalny smak 
i walory zdrowotne owoce uzyskują po 
przemarznięciu, dlatego bardzo ważna 
jest właściwa pora zbioru.

Borówka bagienna 
Vaccinium uliginosum
Jest największą z krajowych borówek, 
jej gałązki dorastają nawet do metra 
wysokości, tworząc często gęste sku-
pienia. Występuje na obszarze całego 
kraju, na terenach podmokłych, w bo-
rach bagiennych i na torfowiskach 
wysokich. Od boru bagiennego, jako 
środowiska występowania rośliny, 
pochodzi polska nazwa botaniczna 
gatunku. Kwiaty borówki o przyjem-
nym, słodkim zapachu mają kształt 
dzwonka, są białe albo różowe, ze-
brane w grona na końcach gałązek. 
Owoce – kuliste lub gruszkowate 
jagody z sinym woskowym nalo-
tem – są podobne do jagód bo-
rówki czernicy, ale w odróżnieniu 
od nich nie zawierają granatowe-
go barwnika. W medycynie ludo-
wej stosowane są przy leczeniu 
dolegliwości przewodu pokarmo-
wego. Borówkę bagienną nazywa 
się lokalnie także borówką błot-
ną, łochynią, durnicą lub pijanicą. 
Dwie ostatnie nazwy związane 
są z przesądem, że owoce po-
siadają właściwości odurzające. 
W rzeczywistości domniemane 
działanie upajające należy przy-
pisać pyłkowi bagna zwyczajne-
go, które rośnie na tych samych 
siedliskach i opada na owoce 
borówki bagiennej.

BOGACTWA LEŚNEGO SKARBCA
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Borówka brusznica 
Vaccinium viti s-idaea
Borówka brusznica, nazywana także 
borówką czerwoną, kwaśnicą, a w nie-
których rejonach Polski – gogodze, wy-
stępuje w lasach iglastych i mieszanych, 
na kwaśnych, ubogich glebach. Bywa 
nazywana także zimozielem, ze wzglę-
du na właściwości gatunku, który nie 
gubi liści na zimę. Ta miododajna roślina 
jest powszechnie spotykana w całej Pol-
sce. Charakterystyczne jest, że pomimo 
swojej niewielkiej wysokości, posiada 
zdrewniałe końcówki gałęzi. Kwitnie 
od maja do lipca, a czasem ponownie 
zakwita we wrześniu. Dzwonkowate, 
różowawe kwiaty zebrane są na koń-
cach pędów w groniaste kwiatostany. 
Brusznica wydaje kuliste owoce, które 
z czasem dojrzewania czerwienieją. 
Cienka skórka skrywa cierpki i wyraźnie 
kwaśny miąższ. Czerwone jagody mają 
zastosowanie kulinarne i lecznicze. Jako 
surowiec zielarski wykorzystuje się tak-
że liście. Owoce znajdują zastosowanie 

w regulowaniu pracy układu pokarmo-
wego i wspomaganiu procesów trawien-
nych, natomiast liście leczą schorzenia 
układu moczowego. Gałązki brusznicy są 
tradycyjnie wykorzystywane do ozdabia-
nia wielkanocnych koszyczków i święco-
nych w nich pokarmów.

Borówka czarna 
Vaccinium myrti llus
Krzewinki borówki czarnej, zwanej tak-
że czarną jagodą i czernicą, wyrastają 
na glebach kwaśnych i ubogich, w bo-
rach sosnowych, świerkowych, a także 
w lasach mieszanych, gdzie często są 
dominującym składnikiem runa leśne-
go i pokrywają duże obszary. Gatunek 
jest pospolity na terenie całej Polski. 
Zakwita po 5 latach od wysiania, z koń-
cem kwietnia. Różowe kwiaty o zielon-

kawych ząbkach wyrastają pojedynczo 
u nasady młodych liści. Mimo niepozor-
nych kwiatów czernica jest dobrą rośli-
ną miododajną. Pora kwitnienia to czas 
zbioru liści, będących wraz z jagodami 
jednym z najznakomitszych surowców 
leczniczych. Latem krzewinki rodzą 
kuliste, czarne owoce z niebieskawym 
nalotem, od koloru których pochodzi 
nazwa gatunku – jedne z najpopu-
larniejszych dzikorosnących owoców. 
W lokalnej tradycji ofi cjalne zbiory na-
stępowały po święcie Matki Boskiej Ja-
godnej, przypadającym 2 lipca, co miało 
zapewnić zdrowie potomstwa. Czarne 
jagody mają opinię najzdrowszego le-
śnego owocu. Ich przeciwbiegunkowe, 
odkażające i przeciwgorączkowe dzia-
łanie jest znane od stuleci, a jednym 
z najciekawszych jest zdolność do po-
prawy wzroku. Owoce wykorzystuje się 
w wielu potrawach, a sok używany jest 
do barwienia win i tkanin.
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Grzyby
Udokumentowane tradycje zbio-
ru grzybów z polskich lasów mają 
ponad 1 000 lat. Początkowo grzy-
bobraniem zajmowali się wyłącz-
nie robotnicy leśni (budnicy), oso-
by ukrywające się w lasach podczas 
tzw. morowego powietrza (epide-
mie chorób zakaźnych) oraz ludność 
wiejska – zwłaszcza w okresach 
głodu i wojen. Współcześnie zbiór 
grzybów łączony jest z rekreacją, 
często bywa traktowany jako hobby, 
może także stanowić źródło docho-
du. Pomimo wielowiekowych prób 
wprowadzenia hodowli grzybów do 
celów przemysłowych, do dziś pod-
stawowym ich źródłem pozostają 
grzyby dziko rosnące.
Różnorodność grzybów jest ogrom-
na. Przyjmuje się, że na całym świecie 
występuje ok. 1,5 mln gatunków. Do 
tej pory udało się opisać ok. 70 tys. 
z nich. Większość stanowią grzyby mi-
kroskopijnej wielkości. Ciało grzyba to 
grzybnia. Zbudowana jest ona z cien-
kich nici (strzępek), żyjących w podłożu, 
na którym wyrastają owocniki: w gle-
bie, drewnie, na pędach zielonych ro-
ślin, a w przypadku pasożytnictwa – na 
owocnikach innych grzybów. Owocniki 
mogą mieć różny kształt, np. kulisty czy 
kapeluszowaty. Większość grzybów to or-
ganizmy saprotrofi czne, czyli odżywiające 
się martwą materią organiczną. Pełnią 
w przyrodzie rolę reducentów – ostat-
niego ogniwa w łańcuchu pokarmowym 
– a zatem są istotnym składnikiem obiegu 
materii w przyrodzie. Dzięki nim związki 

zawarte w szczątkach organicznych wraca-
ją do ekosystemu, aby stać się ponownie 
dostępnymi dla rosnących organizmów. 
Grzyby do swojego rozwoju nie potrze-
bują światła. Dlatego w dawnych czasach 
ludzie mówili o nich „dzieci nocy – dzieci 
Księżyca” i przypisywali im moc magiczną 
i szatańską. Do dziś w regionalnym na-
zewnictwie pojawia się grzyb o nazwie 
szatan.
Część grzybów żyje w symbiozie z korze-
niami drzew (mikoryza). Drzewa zaopa-
trują je w węglowodany, a grzyby zwięk-
szają powierzchnię chłonną korzeni, za-
opatrują je w substancje nieorganiczne 
oraz chronią przed patogenami. W tym 
celu wytwarzana jest specjalna fi zycz-
na bariera, która utrudnia przenika-
nie szkodliwych substancji do korzeni. 
Dzięki takiej symbiozie grzyby i drzewa 
lepiej się rozwijają. Dlatego nie po-
winno się niszczyć grzybów, nawet 
trujących. Do grzybów współżyjących 
w mikoryzie zaliczamy np. muchomo-
ry (jodła, sosna, świerk, buk, brzoza), 
borowiki (sosna, dąb, buk, grab), 
maślaki (sosna, modrzew), koźlarze 
(brzoza). Oprócz drzew, zjawisko 
mikoryzy dotyczy również innych 
roślin. Storczyki bez obecności grzy-
bów nie są w stanie nawet wykieł-
kować. Ponadto obecność strzępek 
grzybów jest pożądana przez wrzo-
sy, borówki czy róże. Ich obecność 
jest nieodzowna do zachowania 
równowagi w środowisku na-
turalnym. Należy więc zwracać 
szczególną uwagę na ich ochronę 
i przetrwanie.
90% masy grzybów stanowi woda. 
Obecne w nich białka są trudno 
przyswajalne, a ich wartość od-
żywcza – ograniczona. Grzyby ja-
dalne mają mimo to zastosowa-
nia kulinarne. Są cenione przede 
wszystkim jako dodatek do po-
traw, ze względu na zawartość 
charakterystycznych związków 
smakowych i aromatycznych. Za 
najsmaczniejsze grzyby jadalne 
świata uznawane są trufl e.
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Poziomka pospolita 
Fragaria vesca
Poziomki rosną dziko w całym kraju, 
najczęściej na słonecznych brzegach la-
sów, polanach i przydrożach, najlepiej 
na glebach wilgotnych, żyznych i glinia-
stych. Kwitną biało w maju i czerwcu, 
a owoce wydają w miesiąc po kwitnie-
niu. Nazwa łacińska pochodzi od sło-
wa fragrans (wonny, aromatyczny), 
owoce poziomki są bowiem niewiel-
kie, ale silnie pachnące. Dawniej oso-
by zbierające owoce, nazywane także 
czerwonymi jagodami lub koziomkami, 
miały zwyczaj nawlekania ich na źdźbła 
traw i tak zebrane sprzedawane były 

Malina właściwa 
Rubus idaeus
W stanie dzikim malina występuje 
w prześwietlonych lasach, ziołoro-
ślach i na zrębach. Preferuje żyzne, 
luźne i niezbyt suche gleby, na któ-
rych tworzy zarośla – maliniaki. Pędy 
tego niewielkiego krzewu, gęsto po-
kryte drobnymi kolcami, rosną łuko-
wato wyginając się ku ziemi. Leśne 
odmiany owocują w lipcu i sierpniu. 
Owoce, drobniejsze od uprawnych, 
mają znacznie wyższą wartość die-

tetyczną i leczniczą – ilością 
witamin dorównują jagodom czer-
nicy, ponadto intensywniej pach-
ną. Od bardzo dawna owoce, a także 
kwiaty i liście malin, stosowano w me-
dycynie ludowej i kosmetyce. Odwa-
rem z kwiatów leczono niegdyś scho-
rzenia skóry. Był on także, z dodatkiem 
potażu, jedną z najstarszych farb do 
włosów, barwiącą je na czarno.
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Jeżyna 
Rubus sp.
Jeżyny zwane są czarnymi malinami, 
ożynami lub ostrężynami, a ich owoce 
– dziadami. Są blisko spokrewnione 
z malinami, jednak ich pędy są dłuż-
sze oraz znacznie bardziej kolczaste, 
a owoce – najczęściej ciemnofi oleto-
we, granatowe lub czarne, zrośnięte 
z dnem kwiatowym – mniej zasobne 
w cukry. Licznie występują w lasach, 
często porastają także ich obrzeża, 
miedze i zarośla. Należą do najstar-
szych roślin leczniczych: liście i owoce 

jeżyn od dawna znajdują zastosowanie 
w medycynie naturalnej. Mają także 
szerokie zastosowanie w gastronomii, 
w tym do produkcji win i nalewek.

na targach. Właściwości lecznicze owo-
ców i liści poziomki wykorzystywano 
w medycynie ludowej. Średniowieczni 
zielarze odkryli, że owoce „w gorączce 
jedzone ochładzają człowieka, a ich sok 
zwalcza zgniłą woń z ust”. Był to więc 
uniwersalny lek, którego właściwości 
zdrowotne wykorzystuje się do dzisiaj. 
Lecznicze cechy mają jednak tylko li-
ście poziomek dziko rosnących.



Widłak goździsty 
Lycopodium clavatum
Widłak goździsty, w medycynie ludo-
wej znany jako babimór, włóczykij, 
kołtun, to wieloletnia, podobna do 
mchu, wiecznie zielona roślina o pło-
żących, widlasto rozgałęzionych pę-
dach. Porasta torfowiska, wrzosowi-
ska, widne suche bory i lasy mieszane, 
ze szczególnym upodobaniem lasów 
iglastych. Odgrywa ważną rolę w po-
szyciu lasu, gromadząc w nim wodę. 

Widłak jałowcowaty 
Lycopodium annoti num
Widłak jałowcowaty, zwany także wi-
dłakiem gajowym, jest zimozieloną, 
wieloletnią rośliną o płożących, wi-
dlasto rozgałęzionych pędach. Wystę-
puje w runie lasów iglastych, często 
w siedliskach z dużą ilością świerków, 
na stanowiskach cienistych i półcieni-
stych, w sąsiedztwie gromadzących 
wilgoć mchów. Czasami tworzy łany 
na obrzeżach torfowisk, zwłaszcza 
w pobliżu bagna zwyczajnego. Zawie-
ra trujące alkaloidy, jako surowiec 
zielarski wykorzystywane są jedynie 
zarodniki. W lecznictwie ludowym 
stosowano je jako środek przeciw 
wszom i innym pasożytom zewnętrz-
nym. Ze względu na swą łatwopalność 
wykorzystywany był także do wywo-
ływania efektów pirotechnicznych. 

Często tworzy duże łany, pochodzące 
od jednego osobnika macierzystego. 
Latem rośliny wykształcają żółtawe 
kłoski zawierające zarodniki, zwa-
ne pyłem widłakowym. Jest rośliną 
trującą, do celów leczniczych wyko-
rzystywany jest tylko wysuszony pył 
zarodnikowy, stosowany w leczeniu 
trudno gojących się ran, stanów za-
palnych, schorzeń wątroby. Z rośliną 
łączono wiele przesądów: amulety 
z widłakiem noszono przeciw kołtu-
nowi, a zawieszenie pędów pod po-
wałą w dzień Bożego Ciała odpędzało 
siły nieczyste i nocne mary. Gatunek 
bywa niszczony na dużą skalę wskutek 
zrywania pędów do celów ozdobnych 
i leczniczych, mimo, że podlega czę-
ściowej ochronie gatunkowej.

Był na tyle cennym surowcem, 
że fałszowano go pyłkami innych ro-
ślin, np. pałki wodnej, leszczyny, so-
sny. Gatunek ginie na skutek rabun-
kowego pozyskania i zmian siedlisko-
wych, dlatego objęty jest ochroną.
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Czosnek niedźwiedzi 
Allium ursinum
Nazwa rośliny wywodzi się ze staroger-
mańskich legend głoszących, że gatunek 
był pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po 
przebudzeniu się ze snu zimowego. List-
ki można znaleźć w żyznych, wilgotnych 
lasach już w marcu. Od liści konwalii, 
do których są podobne, odróżnia je 
charakterystyczny, czosnkowy zapach. 
W kwietniu i maju pojawiają się białe 
kwiaty, także pachnące czosnkiem. Ro-
ślina ma silne działanie bakteriobójcze, 
korzystnie działa na serce, zapobiega 
nowotworom. Jako uniwersalny lek 
stosowali ją już starożytni Germanie. 
Znane są także przykłady zastosowania 
czosnku niedźwiedziego do zwalczania 
chorób grzybowych zwierząt i upraw. 
W Polsce gatunek objęty jest ochroną 
częściową.

Bez czarny 
Sambucus nigra
Ten okazały krzew występuje w ży-
znych lasach liściastych, zasiedlając 
zwykle skraje lasu lub luki leśne. Krze-
wy zakwitają zwykle po raz pierwszy 
w 3 lub 4 roku życia, w czerwcu. Owoce 
rodzone są obfi cie, dojrzewają od koń-
ca sierpnia do października. Bez czarny 
jest popularną rośliną od wieków sto-
sowaną w celach leczniczych, dlatego 
bywa nazywany bzem lekarskim lub 
aptecznym. Surowcem zielarskim są 
kwiaty i dojrzałe (czarne) owoce. Kwiaty 
mają działanie napotne i moczopędne, 
owoce – przeciwkaszlowe oraz przeczysz-
czające. Bez czarny wykorzystywany jest 
także jako roślina ozdobna, jadalna i w ko-
smetyce. W kulturze i symbolice wiązany 
był ze śmiercią i złymi duchami. Wierzono, 
że jego drewnem nie wolno palić, a krze-
wów – wyrywać, dlatego gatunek należy 
do najpospolitszych w kraju.
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9Jarząb pospolity 
Sorbus aucuparia
Znany powszechnie jako jarzę-
bina, w gwarze góralskiej zaś 
jako skorus, skorusa lub skoruch, 
co oznacza również człowieka 
narwanego, raptusa. Łacińska 
nazwa rośliny w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza „jarzębina 
łowiąca ptaki”, bowiem dawniej 
ptasznicy używali jej owoców za 
przynętę w swoich pułapkach. 
W stanie dzikim porasta lasy, zaro-
śla i miedze, jako drzewo ozdobne 
często sadzony jest w miastach, ze 
względu na swoją odporność na 
zanieczyszczenia. Kwitnie od maja 
do czerwca. Białe kwiaty, zebrane 
w duże kwiatostany, mają charak-
terystyczny zapach gorzkich migda-
łów. Owoce, nazywane często kora-
lami jarzębiny, zawierają dwukrot-
nie więcej karotenu niż marchew. 
Smaku nabierają dopiero po prze-
marznięciu, stając się pożywieniem 
kosów, kwiczołów i jemiołuszek oraz 
zwierząt leśnych (sarna, borsuk). Ga-
tunek wykorzystywany jest w lecznic-
twie, sztuce kulinarnej i stolarstwie – 
z drewna wytwarzane są instrumenty
muzyczne.

Leszczyna pospolita 
Corylus avellana
Krzewy leszczyny w lasach liściastych 
stanowią najwyższą część podszytu, 
występują również w zaroślach i na 
suchych stokach. W lesie spełniają 
ważną rolę biocenotyczną, ocienia-
jąc glebę, zasilając ją obfi cie w do-
brze rozkładającą się ściółkę i dając 
schronienie ptakom. Największym 
pożytkiem z leszczyny są jednak 
jej owoce, zwane potocznie orze-
chami laskowymi. Orzechy, bogate 
w wartościowe, łatwo przyswajal-
ne tłuszcze, są pokarmem ssaków 
leśnych. Pod względem energe-
tycznym przewyższają wartością 
niektóre mięsa. Częste jadanie 
orzechów laskowych jest zalecane 
w stanach wyczerpania fi zycznego 
i psychicznego. Z orzechów wy-
tłacza się olej spożywczy o wła-
ściwościach przeciwrobaczych. 
Stosuje się go także w farmaceu-
tyce, kosmetyce i malarstwie ar-
tystycznym. Leszczynowe pręty, 
cenione za swą giętkość, uży-
wane były na wędki, bicze, laski 
oraz faszynę.
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UREGULOWANIA PRAWNE
Użytkowanie runa leśnego jest głęboko 
zakorzenione w polskiej tradycji. Zasady 
dostępu do jego zasobów unormowano 
w przepisach ustawy o lasach, ustawy 
o ochronie przyrody i rozporządzenia do-
tyczącego ochrony i zbioru płodów runa 
leśnego.

Zgodnie z prawem, każdy obywatel ma 
prawo do nieodpłatnego zbioru wszel-
kich dóbr runa leśnego na własne po-
trzeby, z lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa, zarządzanych przez 
PGL Lasy Państwowe, o ile lasy te: nie 
są objęte zakazem wstępu lub nie są 
objęte stałą lub częściową ochroną.

Stałym zakazem wstępu objęte są 
lasy stanowiące: uprawy leśne do 
4 m wysokości, powierzchnie do-
świadczalne i drzewostany nasienne, 
ostoje zwierząt, źródliska rzek i poto-
ków, a także obszary zagrożone ero-
zją. Rygorystycznie należy przestrze-
gać także zakazu wstępu na tereny 
wojskowe. Okresowy zakaz wstępu 
do lasu może wprowadzić miejsco-
wy nadleśniczy, jeżeli: wystąpiło 
zniszczenie albo znaczne uszkodze-
nie drzewostanów lub degradacja 
runa leśnego, występuje duże za-
grożenie pożarowe lub wykonywa-
ne są zabiegi gospodarcze zwią-
zane z hodowlą, ochroną lasu lub 
pozyskaniem drewna, mogące sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia osób przebywających w lesie.

Chodząc po lesie należy zwracać 
uwagę na umieszczone ozna-
czenia. Obszary o ograniczonym 
dostępie są wyraźnie oznaczone 
tablicami. Dodatkowo informa-
cje o wprowadzonych zakazach, 
związanych np. z zagrożeniem 
pożarowym, dostępne są na 
stronie 
www.zakazywstepu.lasy.gov.pl 

W Lasach Janowskich z ogra-
niczeniami zetkniemy się np. 
w ostojach zwierząt, będących 
strefami ochrony głuszca, bocia-
na czarnego, bielika i puchacza.
Często, przez wzgląd na bo-
gactwo przyrodnicze i walory 
krajobrazowe, lasy obejmowane 
są różnymi formami ochrony przy-
rody. O ile w przypadku niektó-
rych z nich, jak park krajobrazowy 
czy obszar Natura 2000, nie wiąże 
się to najczęściej z ograniczeniami 
w korzystaniu z ich zasobów, to kie-
dy las zamienia się w rezerwat lub 
park narodowy, lista zakazów znacz-
nie się wydłuża. Przede wszystkim 
należy poruszać się po ściśle wyzna-
czonych trasach czy ścieżkach, tak 
by nie deptać roślinności. Nie wolno 
zbierać jagód i grzybów, biwakować, 
wyprowadzać psów, zakłócać ciszy. 
Rezerwaty i parki narodowe chro-
nią obszary o wyróżniających warto-
ściach przyrodniczych, naukowych, 
kulturowych lub walorach krajobra-
zowych, a taki sposób ochrony zacho-
wuje je w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym.

W obszarze Lasów Janowskich dotych-
czas utworzono 6 rezerwatów przyro-
dy: Jastkowice, Łęka, Imielty Ług, Lasy 
Janowskie, Szklarnia i Kacze Błota.



1111Pamiętaj! Kto umyślnie narusza zaka-
zy obowiązujące na terenie rezerwa-
tów przyrody, podlega karze aresztu lub 
grzywny. 
Runo leśne, oprócz zbioru na własne 
potrzeby, możemy pozyskiwać także na 
większą skalę do celów przemysłowych, 
z tym, że wymaga to wcześniejszego za-
warcia umowy z nadleśnictwem. Jest 
to bezpłatna, ale wymagana prawem 
umowa, dlatego, że leśnicy muszą okre-
ślić miejsca aktualnie dostępne dla 
zbieraczy, w których nie prowadzi się 
prac leśnych lub które nie są czasowo 
niedostępne z przyczyn ochrony prze-
ciwpożarowej lasu. Nadleśniczy może 
odmówić zawarcia takiej umowy je-
dynie w przypadku, gdy zbiór runa 
zagraża środowisku leśnemu. Dlatego 
jeśli chcesz sprzedawać zebrane płody, 
zawrzyj umowę z nadleśnictwem, na 
terenie którego będziesz je pozyski-
wał. Jeśli chcesz skupować grzyby czy 
owoce leśne, żądaj okazania takiej 
umowy. Skupowanie runa leśnego od 
osób nie posiadających podpisanych 
umów z nadleśnictwem, stanowi wy-
kroczenie.
Bez względu na skalę, główna zasa-
da korzystania z dobrodziejstw lasu 
jest prosta: „Nie niszcz”.
Oprócz sposobu zbioru ogromne 
znaczenie dla przyrody ma również 
jego właściwa pora. Przedwczesny 
zbiór, zwłaszcza niedojrzałych owo-
ców żurawiny z obszarów torfowi-
skowych, skutkuje naruszaniem 
przez zbieraczy stref ochrony by-
tujących tam ptaków w ich okre-
sie lęgowym i może doprowadzić 
do spadku sukcesu lęgowego. Po-
zyskanie żurawiny późną jesienią 
przynosi korzyści i zbieraczom, 
gromadzącym owoce w pełni 
wartościowe, i przyrodzie, bo-
wiem do tego czasu ptasie lęgi 
zostają już wyprowadzone.
W lesie prawo zabrania nisz-
czenia i uszkadzania drzew, 
krzewów i innych roślin, rozko-

pywania gruntu, rozgarniania 
i zbierania ściółki, niszczenia 
grzybów oraz grzybni, zbioru 
owoców leśnych w oznakowa-
nych miejscach zabronionych, 
wybierania jaj i piskląt, niszcze-
nia lęgowisk i gniazd ptasich, 
a także legowisk, nor i mrowisk, 
płoszenia, ścigania, chwytania 
i zabijania dziko żyjących zwie-
rząt. Niedopuszczalne jest za-
nieczyszczanie gleby i wód, za-
śmiecanie, wypasanie zwierząt 
gospodarskich, niszczenie urzą-
dzeń i obiektów gospodarczych, 
turystycznych i technicznych oraz 
znaków i tablic. Gdy decydujemy 
się zabrać do lasu psa, zawsze na-
leży prowadzić go na smyczy, by nie 
płoszył dziko żyjących zwierząt. Bi-
wakować i rozniecać ogień możemy 
jedynie w miejscach wyznaczonych. 
Nie należy także hałasować i używać 
sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem 
przypadków wymagających wszczę-
cia alarmu.

Na żaden teren leśny nie można wjeż-
dżać samochodem, motocyklem, 
motorowerem czy quadem, chyba, 
że drogi leśne oznakowane są drogo-
wskazami dopuszczającymi taki ruch. 
Postój możliwy jest jedynie w miej-
scach do tego wyznaczonych.

Tym, którzy nie wiedzą lub nie pamię-
tają, o ograniczeniach przypominają ta-
bliczki i Straż Leśna. W trosce o ochronę 
naszych lasów Straż i Służba Leśna kon-
trolują przestrzeganie obowiązujących 
przepisów, a w przypadku ich łamania, 
musimy liczyć się z otrzymaniem man-
datu.

Zawsze należy stosować się do treści tablic 
umieszczonych na szlakach lub drogach 
leśnych i przestrzegać podstawowych
zasad przebywania w lesie: zachować 
ciszę, nie śmiecić, nie używać otwartego 
ognia (także w odległości 100 metrów 
od lasu). Pozwoli to uniknąć przykrych 
konsekwencji związanych z naruszeniem 
wprowadzonych zakazów. 
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Owoce leśne

Borówki należy zrywać z krzewinek tak, aby 
ich nie uszkodzić i z jak najmniejszą liczbą 
liści. Należy pamiętać o przepisach praw-
nych, które zabraniają używana przyrzą-
dów wyczesujących owoce z krzaczków, 
tzw. maszynek, zbieraczek czy grzebie-
ni oraz niszczenia roślin. Zasady te nie 
są bezpodstawne. Chronią rośliny i tym 
samym zapewniają ciągłość ich użytko-
wania, czyli możliwość zbioru owoców 
co roku. Używanie narzędzi powoduje 
obrywanie dużej ilości liści borówek, 
zwłaszcza czernicy, czyli okaleczanie ro-
śliny, a także uszkodzenia ich podziem-
nych części – kłączy, łączących ze sobą 
całe połacie krzewinek. Obniża to ich 
prawidłowe funkcjonowanie i rozmna-
żanie. W kolejnych latach skutkuje 
zaś stopniowym zanikaniem rośliny. 
Należy zbierać wyłącznie owoce doj-
rzałe, nieuszkodzone i bez oznak 
pleśnienia. Niezwykle ważna jest 
także właściwa pora zbioru. Bardzo 
często zbierane są niezbyt dojrzałe 
(białawe) owoce żurawiny, ponieważ 
łatwo dojrzewają rozłożone na pła-
skiej powierzchni z dostępem słoń-
ca. Najwięcej wartości odżywczych 
mają jednak żurawiny zbierane jak 
najpóźniej, nawet po przymrozkach 

lub wczesną wiosną! Ich charak-
terystyczna gruba skórka chroni 
je przed pękaniem. Są bardzo 
trwałe i długo zachowują świe-
żość. Jeśli zaczną wysychać, należy 
skropić je chłodną wodą, a zalane 
zimną wodą nie więdną nawet 
przez kilka miesięcy.

Owoce należy zbierać w przewiew-
ne łubianki lub koszyczki. Zbiór 
w wysokie i szczelne pojemniki 
przyspiesza zgniatanie owoców pod 
własnym ciężarem i puszczanie soku. 
Takie owoce nie są zbyt trwałe i po-
winny być przetworzone w jak naj-
krótszym czasie po zbiorze. Przecho-
wywanie jagód jest możliwe przez 
kilka dni, ale wyłącznie nieumytych, 
w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu 
lub w lodówce. Owoce, które puściły 
już sok lub takie, których nie możemy 
szybko przerobić, należy umyć i przesy-
pać cukrem, aby nie uległy fermentacji.

Warto też pamiętać, że owoce runa 
można jeść dopiero po delikatnym, ale 
jednak dokładnym, umyciu. Niemyte le-
śne owoce mogą być przyczyną chorób 
pasożytniczych, np. bąblowicy, wywo-
ływanej przez pęcherzowe postacie ta-
siemców.

ZASADY POPRAWNEGO ZBIORU



Grzyby
Grzyby pełnią w lesie funkcję reducen-
tów, stanowią także pokarm dla zwierząt, 
zwłaszcza owadów, dlatego należy zbierać 
tylko grzyby jadalne w ilości, jaką zamie-
rzamy wykorzystać. Jeżeli grzyby objęte 
są ochroną prawną, nie można ich zbie-
rać, nawet jeśli są jadalne. Spośród ga-
tunków chronionych warunkowo do-
puszczony został jedynie ręczny zbiór 
owocników smardza grubonogiego, 
jadalnego, półwolnego, stożkowate-
go oraz wyniosłego. Gdy nie jesteśmy 
pewni, czy dany grzyb nadaje się do 
spożycia, należy pozostawić go w le-
sie. Pozwoli to na uniknięcie ciężkich 
zatruć, które w najgorszym przypadku 
mogą doprowadzić do śmierci. Przy-
datności grzybów do spożycia nie 
należy także oceniać na podstawie 
gorzkiego smaku. Wiele trujących dla 
ludzi muchomorów, np. sromotniko-
wy lub wiosenny, ma łagodny, słod-
kawy smak. Nie wierzmy też starym 
przesądom o ciemnieniu cebuli czy 
czernieniu srebrnej łyżki, włożonych 
do potraw sporządzonych z gatun-
ków niejadalnych czy trujących.  Jeśli 
podczas grzybobrania napotkamy 
grzyby niejadalne lub trujące, nie 
należy ich niszczyć, wszystkie gatun-
ki stanowią bowiem konieczny dla 
zachowania równowagi element 
leśnego ekosystemu.

Najbezpieczniej zbierać owocniki 
w pełni wykształcone, bez oznak 
rozkładu. Unikajmy grzybów 
zbyt młodych, u których nie wy-
kształciły się jeszcze cechy roz-
poznawcze i istnieje ryzyko po-
myłki. W nienaruszonym stanie 
pozostawiajmy także wszystkie 
osobniki stare, z których wysypią 
się zarodniki i powstanie nowa 
grzybnia. Ponadto, nawet wśród 
gatunków jadalnych, w przejrza-
łych osobnikach mogą pojawiać 
się toksyny, powodujące nie-
przydatność do spożycia. Więk-

szość takich okazów jest przy tym 
robaczywa. „Robaki”, szczególnie 
z letnich zbiorów, to larwy (czer-
wie) muchówek, które przechodzą 
w grzybach część swojego rozwoju.

Podczas zbioru grzyby należy de-
likatnie wykręcać lub wycinać 
z podłoża tak, aby nie uszkodzić 
grzybni. Nigdy nie należy ich wyry-
wać! Owocniki o pełnym i twardym 
trzonie zbieramy przez delikatne 
wykręcanie, a z trzonem miękkim 
i gąbczastym odcinamy przy samej 
ziemi, pozostawiając glebę w stanie 
nienaruszonym. Miejsce po grzybie 
warto przykryć ściółką, co zapobiega 
wysuszeniu odkrytej grzybni. Ściółką 
można także maskować pozostałości 
po oczyszczaniu grzybów, lecz nigdy 
nie powinniśmy jej w tym celu rozdra-
pywać. Tego rodzaju niszczenie ściółki 
nie jest wskazane także podczas poszu-
kiwania młodych osobników, zwłaszcza 
gatunków rosnących skupiskowo, powo-
duje bowiem niszczenie grzybni i prze-
suszenie wierzchniej warstwy gleby. 
Starajmy się unikać zbioru w miejscach 
silnie zanieczyszczonych, w sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych czy przy pobo-
czach dróg – grzyby łatwo wchłaniają za-
nieczyszczenia, w tym metale ciężkie.

Warto także pamiętać, że owocniki grzy-
bów to żyjące organizmy, które nawet po 
zerwaniu nadal rozwijają się i oddycha-
ją, wydzielając dwutlenek węgla i wodę. 
Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe 
przechowywanie zbioru z grzybobrania. 
Najlepsze są pojemniki o sztywnych, prze-
wiewnych ściankach – wiklinowe kosze, 
kobiałki – w których grzyby nie gniotą się 

13

fo
t. 

M
at

eu
sz

 B
or

ny
fo

t. 
M

at
eu

sz
 B

or
ny



Inne płody 
runa leśnego
Liście, kwiaty, kora, nasiona czy 
kłącza są zbierane w celach kon-
sumpcyjnych, leczniczych i de-
koracyjnych. Wiele roślin runa 
leśnego, zwłaszcza w miejscach 
cienistych, bardzo powoli odra-
bia straty spowodowane zbierac-
twem, dlatego należy pozyskiwać 
tylko taką ilość, jaką będziemy 
w stanie wykorzystać i nie zbierać 
więcej niż 10% populacji, nawet 
gdy roślina wydaje nam się pospo-
lita. Nigdy też nie zbierajmy roślin, 
jeśli na danym obszarze występują 
tylko nieliczne lub pojedyncze oka-
zy. Zioła i części roślin gromadzone 
w celach leczniczych zachowują swą 
jakość, pod warunkiem odpowied-
niej pory zbioru i właściwej kon-
serwacji, przez okres jednego roku, 
a w niektórych przypadkach – maksy-
malnie dwóch lat. Po tym okresie na-
stępuje stopniowy zanik ilości zawar-
tych w nich substancji leczniczych, nie 
warto więc zbierać ich na zapas.

Rośliny pozyskiwane w celach leczni-
czych są bardziej narażone na wynisz-
czenie powodowane zbieractwem, niż 
gatunki zrywne w celach spożywczych, 
stąd też częściowa ochrona niektórych 
z nich. Ochroną prawną objęte są także 

rzadziej występujące gatunki o efektow-
nych kwiatach, narażone na niszczenie 
ze względu na walory estetyczne. Rośliny 
zrywane lub wykopywane z tego powodu 
to często przylaszczka pospolita, śnieży-
ca wiosenna czy śnieżyczka przebiśnieg. 
Kwiaty, choć niezwykle piękne – z regu-
ły są nietrwałe. Przenoszenie roślin le-
śnych do przydomowych ogrodów koń-
czy się zwykle niepowodzeniem – mało 
prawdopodobne jest, by przesadzony 
gatunek prawidłowo się rozwijał poza 
swym naturalnym siedliskiem. 

Po każdym powrocie z lasu warto pa-
miętać o sprawdzeniu, czy nie przy-
nieśliśmy ze sobą – oprócz owoców 
leśnych, grzybów czy ziół – także 
kleszczy. Należy zwracać szczególną 
uwagę na miejsca, gdzie mamy deli-
katną skórę, czyli pachy, zgięcia nóg 
i rąk oraz pachwiny. Wyjęcie kleszcza 
w niedługim czasie po ugryzieniu 
minimalizuje ryzyko wystąpienia 
przenoszonych przez ten gatunek 
chorób.

14 i nie zaparzają, a nie plasti kowe wia-
dra, torby czy woreczki. Nawet naj-
piękniejsze owocniki szlachetnych ga-
tunków mogą być przyczyną zatrucia, 

gdy przechowywane będą w foliowej 
torebce i ulegną zaparzeniu. Często wy-
bieramy się na grzybobranie daleko od 
domu. W trakcie szybko postępujących 
procesów gnilnych, wywołanych złym 
przetrzymywaniem grzybów, wydzie-
lają się toksyny, szkodliwe dla naszego 
zdrowia. Dlatego nawet powszechnie 
znane kurki czy podgrzybki mogą 
nam zaszkodzić, jeśli przechowamy je 
w niewłaściwy sposób.
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” jest współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

www.janowskie.rdos.lublin.pl

www.janowskie.rdos.lublin.pl

nakład: 500 sztuk

biuro projektu: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
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ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski
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wydawca: 
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