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ZNAKI DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Biuletyn informacyjny MENTOR Sp.J

Teraz tylko

23zł

STELAŻ DREWNIANY SD21
do tablic 100x75 cm

już od

300zł

tablice montowane na wpust

cena specjalna dla Lasów Państwowych
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TABLICE PARKINGOWE
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MIEJSCE
POSTOJU
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50x30 cm
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50x30 cm
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MIEJSCE
BIWAKOWANIA

TEREN
MONITOROWANY

Pobyt należy obowiązkowo
zgłosić ...............................
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TEREN

ZAMAWIAJ TERAZ PRZEZ INTERNET:

TEREN
MONITOROWANY
SKŁAD DREWNA

UDOSTĘPNIONY DLA
RUCHU TURYSTYCZNEGO
NIE ZAŚMIECAJ LASU!

www.MentorSklep.pl
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75x45 cm
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PARKING LEŚNY

Miły użytkowniku
będąc tutaj pamiętaj, że:

DROGI UŻYTKOWNIKU

należy dbać o czystość tego miejsca,
rozpalać ogień w miejscu wyznaczonym,
nie myć swojego pojazdu środkami
chemicznymi,
swoje śmieci zabierz ze sobą,
nie wolno ci niszczyć przyrody, jesteś tu
gościem, więc traktuj to miejsce
z należytym szacunkiem,
w miarę możliwości zachować ciszę,
nie należy dewastować tutejszych
urządzeń.
.

.

Nadleśnictwo .......................................................................................

Dbaj o czystość miejsca,
w którym przebywasz.
Nie dewastuj tutejszych
urządzeń, korzystaj z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nie puszczaj swojego
psa luzem.

Nie niszcz otaczającej cię
przyrody, gdyż nie Ty
jeden odpoczywasz na jej
łonie.

Nie wjeżdżaj do lasu
swoim pojazdem
mechanicznym.

W miarę możliwości
zachowaj ciszę.

Nie rozniecaj ognia.

MIŁO WYPOCZYWAJ PODZIWIAJĄC
PIĘKNO NASZEJ PRZYRODY
ZAPRASZAMY PONOWNIE

Zostaw to miejsce takie,
jakim chciałbyś je zastać jutro !

p11

LAS i LEŚNICY PROSZĄ CIĘ:

MIEJSCE
POSTOJU

p12
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60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł
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REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO:

MIEJSCE POSTOJU
dbaj o czystość miejsca, w którym
przebywasz abyś mógł chętnie
wrócić do niego następnym razem,
nie niszcz otaczającej Cię przyrody,
gdyż nie Ty jeden odpoczywasz na
jej łonie,
nie zaśmiecaj lasu, gdyż dajesz w ten
sposób świadectwo swojej kultury
osobistej; jeśli możesz to swoje śmieci
zabierz ze sobą
nie rozpalaj ognisk w miejscach do
tego celu nie wyznaczonych,
ostrożnie obchodź się również z niedopałkami
nie pozostawiaj środków chemicznych,
gdyż mogą stać się zagrożeniem dla
zwierząt leśnych
nie puszczaj swojego psa luzem,
zachowaj ciszę; wiele zwierząt
jest płochliwych
nie dewastuj urządzeń turystycznych,
korzystaj z nich zgodnie z ich przeznaczeniem; nie jesteś jedynym turystą
spragnionym spokoju i odpoczku.

POLE BIWAKOWE

DBAJ O CZYSTOŚĆ TEGO MIEJSCA, NIE ZAŚMIECAJ GO,
A JEŚLI MOŻESZ TO ZABIERZ SWOJE ŚMIECI ZE SOBĄ
NIE ROZNIECAJ OGNIA POZA MIEJSCAMI DO TEGO
CELU WYZNACZONYMI

Już baziami wierzb śmieją się jary,
Już z pokrywy śniegowej ni śladu!
Szumią wiatru ciepłego pogwary!
Leopold Staff

NIE WJEŻDŻAJ TUTAJ SWOIM POJAZDEM
MECHANICZNYM ANI GO NIE MYJ

.

Szmaragdem słońce błyska
Po ciemnej drzew zieleni
Lub przez konary rzuca
Ognistych pęk promieni.

NIE POZOSTAWIAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI
OPAKOWAŃ PO NICH

.

Kazimierz Przerwa - Tetmajer

.

NIE DEWASTUJ TUTEJSZYCH URZĄDZEŃ

.

NIE NISZCZ PRZYRODY

Rozrywają mi duszę kolory.
Rada buchnąć w jeden słońca krzyk:
Bory moje! Praojcowie bory!
Drzew potężnych podobłoczny śmig!
Bronisława Ostrowska

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZACHOWAJ CISZĘ

.

.

DOPILNUJ, ABY TWÓJ PIES NIE ODDALAŁ SIĘ OD CIEBIE

.

.

ROZBIJAJĄC NAMIOT PAMIĘTAJ, ŻE NIE SAM
KORZYSTASZ Z BIWAKU

Ścisnęła ziemia kosmata
Śniegiem, puszysta i biała.
Grudniowa noc lodowata.
Starością swą osiwiała.
Leopold Staff

NIECH MIEJSCE POZOSTAWIONE PO TOBIE BĘDZIE ZACHĘTĄ DLA INNYCH I ŚWIADECTWEM KULTURY

p13
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69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł
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120,00 zł
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120,00 zł
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ZNAK DOBRZE ZARZĄDZANEGO LASU
Certyfikat
SGS-FM/Coc-000008
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ZASADY ZACHOWANIA W LESIE

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO:

POLE BIWAKOWE

MIEJSCE POSTOJU
wrócić do niego następnym razem

szanuj prawo roślin i zwierząt do
życia

.

Nie niszcz otaczającej Cię przyrody, gdyż nie Ty jeden odpoczywasz

NIE ROZNIECAJ OGNIA POZA MIEJSCAMI DO TEGO
CELU WYZNACZONYMI

na jej łonie

parkuj tylko w wyznaczonych
miejscach
poruszaj się pojazdami mechanicznymi
tylko po drogach publicznych

P

.

Nie zaśmiecaj lasu, gdyż dajesz w ten sposób świadectwo swojej

NIE WJEŻDŻAJ TUTAJ SWOIM POJAZDEM
MECHANICZNYM ANI GO NIE MYJ

kultury; jeśli możesz to swoje śmieci zabierz ze sobą
Nie rozpalaj ognisk w miejscach do tego celu

NIE POZOSTAWIAJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI
OPAKOWAŃ PO NICH

rozpalaj ognisko tylko w wyznaczonym
miejscu nie bliżej niż 100 m od ściany
lasu

nie wyznaczonych, ostrożnie obchodź się również
z niedopałkami

NIE DEWASTUJ TUTEJSZYCH URZĄDZEŃ

.

wyrzucaj odpadki do pojemników
szanuj urządzenia służące człowiekowi

Nie pozostawiaj środków chemicznych, gdyż

NIE NISZCZ PRZYRODY

mogą stać się zagrożeniem dla zwierząt leśnych
Nie puszczaj swojego psa luzem

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZACHOWAJ CISZĘ

psy w lesie prowadź na smyczy

.

Zachowaj ciszę; wiele zwierząt jest płochliwych

DOPILNUJ, ABY TWÓJ PIES NIE ODDALAŁ SIĘ OD CIEBIE

Nie dewastuj urządzeń turystycznych, korzystaj

ROZBIJAJĄC NAMIOT PAMIĘTAJ, ŻE NIE SAM
KORZYSTASZ Z BIWAKU

z nich zgodnie z ich przeznaczeniem; nie jesteś
turystą

spragnionym

nie wchodź na uprawy leśne i do
młodników niższych niż 4 m

spokoju

posłuchaj szumu drzew i śpiewu
ptaków, nie hałasuj

www.mentor-polska.pl

jedynym

NIECH MIEJSCE POZOSTAWIONE PO TOBIE BĘDZIE ZACHĘTĄ DLA INNYCH I ŚWIADECTWEM KULTURY
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Las i leśnicy proszą Cię:

Dbaj o czystość miejsca, w którym przebywasz; abyś mógł chętnie

DBAJ O CZYSTOŚĆ TEGO MIEJSCA, NIE ZAŚMIECAJ GO,
A JEŚLI MOŻESZ TO ZABIERZ SWOJE ŚMIECI ZE SOBĄ

i odpoczynku

Dziękujemy za właściwe zachowanie
i zapraszamy ponownie.

ZNAK DOBRZE ZARZĄDZANEGO LASU
Certyfikat
SGS-FM/Coc-000008
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Podstawa prawna: USTAWA O LASACH
z dnia 28.09.1991 r.
(Dz. U. Nr 101, poz. 444) wraz z późniejszymi
zmianami.
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TABLICE GATUNKOWE
Stelażyk do tablicy gatunkowej

Świerk pospolity (Picea abies)
Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Osiąga
wysokość do 40 m, ma prosty kolumnowy pień i smukłą, stożkowatą,
ciemnozieloną koronę. Do dobrego rozwoju wymaga wilgotnego, czystego
powietrza, a także umiarkowanie żyznych i niegłębokich gleb. Jest średnio
cienioznośny, ale bardzo wrażliwy na suszę i upały, a w młodości na późne
przymrozki.
Jest gatunkiem jednopiennym. Kwiaty pojawiają się wiosną; żeńskie są
czerwonofioletowe, szyszeczkowate, wyrastają pionowo na końcach
pędów, a męskie to zwisające, podłużne kotki. Szyszki są jasnobrązowe,
a nasiona stanowią istotne źródło pożywienia wielu ptaków i mniejszych
zwierząt leśnych, np. wiewiórek i ryjówek.
Drewno świerkowe jest jasnożółte, miękkie, wykorzystywane do produkcji papieru i jako materiał budowlany.
Świerk wytwarza płaski system korzeniowy w wierzchnich warstwach
gleby, dlatego narażony jest na wywroty podczas silnych wiatrów.

Nadleśnictwo ..................................

Sosna pospolita
(Pinus sylvestris)

g1 Świerk pospolity

36zł

54zł
bez
kotwy

25x20 cm

16,00 zł

50x30 cm

23,58 zł

Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
Brzozy brodawkowate wyróżniają się interesującym pokrojem, ozdobną
koroną, delikatnymi liśćmi, które rozwijając się wczesną wiosną, zdają się
osnuwać gałęzie drzewa jasnozieloną mgiełką. Wraz z nimi na brzozach
pojawiają się także zwisające kwiatostany. Jesienią liście przebarwiają się
na różne odcienie złota, pięknie kontrastując z białą korą pni.
.
Brzozy żyją stosunkowo krótko, średnio 100-120 lat, osiągając najwyżej
30 m wysokości. Uwielbiają słońce, są też odporne na mróz, dobrze rosną
nawet na wyjątkowo kiepskiej glebie.
W naturze zajmują najuboższe siedliska, gdzie tworzą malownicze
brzeziniaki. Pierwsze wkraczają na wszelkie nieużytki i pożarzyska
(gatunek pionierski).
Brzoza brodawkowata znajduje swe zastosowanie w medycynie - z liści
i pąków sporządza się leki moczopędne i przeciwzapalne. Jej twarde,
elastyczne drewno cenione jest w przemyśle meblarskim, celulozowym
i papierniczym.

Kwiatostan męski

g1 Brzoza brodawkowata

100x75 cm

120,00 zł

50x30 cm

23,58 zł

135x100 cm

155,00 zł

Dąb szypułkowy /Quercus robur/

Kwiatostany

Liść

Dojrzałe owoce

Buk zwyczajny /Fagus sylvatica/
Buk to jedno z najpiękniejszych drzew rosnących w naszych lasach. Każdy z nas zapewne uwielbia las bukowy jesienią, gdzie
zachwycamy się przepiękną grą kolorów.
Liście bukowe mają ząbkowany brzeg, a jego kora wyróżnia się gładkością i srebrzystym połyskiem. Owoce - to małe, pojedyncze
bądź podwójne brązowe orzeszki zamknięte w okrywie z kolczastymi wyrostkami. Stanowią przysmak sprytnych wiewiórek, które
często zakopują je w ziemi. A że są zapominalskie, dają w ten sposób początek nowemu drzewu.
W Polsce buki możemy spotkać na zachodzie, północy i południu kraju. Często drzewa te tworzą lasy regla dolnego wraz z jodłą,
grabem dębem bezszypułkowym i świerkiem.
Warto wiedzieć: Buki lubią miejsca umiarkowanie wilgotne, żyzną glebę oraz cień. Dobrze znoszą bliskość miast, ale wykazują
wrażliwość na późne majowe przymrozki. Drewno bukowe wysoko cenione jest w bednarstwie, snycerstwie i tokarstwie. Jest
twarde i łupliwe. Stosuje się je do produkcji mebli giętych.
Ciekawostka: Występujący w naszym kraju buk pospolity osiąga nawet 50 m wysokości, ma szeroką, gęstą i nisko zaczynającą
się koronę. Wyróżniamy także odmianę purpurową, wyróżniająca się ciemnoczerwoną barwą liści, która pozostaje niezmienna od
wiosny do jesieni.
Warto przebywać z bukiem jak najczęściej. Promieniuje pozytywną i potężną energię. Dodaje sił duchowych i rozjaśnia umysł.
Przytulanie się do niego zaleca się osobom, które narażone są na stres, mają kłopoty z krążeniem, koncentracją. Liście bukowe
stosuje się na stłuczenia i sińce, a owoce (bukiew) dla ogólnego wzmocnienia organizmu.

Sosna jest podstawowym i najliczniejszym (67%) gatunkiem lasotwórczym w naszym kraju. Spotykamy ją powszechnie
w niemal każdych warunkach środowiska. Rośnie zarówno na ubogich glebach, gdzie tworzy bory, jak i na skałach czy bagnach.
Korona sosny ma kształt parasolowaty, a pień pokryty jest czerwonobrązową, łuskowato spękaną korą.
.
Sosna jest gatunkiem jednopiennym. Jasnożółte kwiaty męskie zebrane są w wąskostożkowate kotki, natomiast kwiatostany
żeńskie mają postać jajowatych, czerwonawych szyszek. Igły szarozielone do niebieskozielonych, osadzone są parami na krótkopędach; pozostają na drzewie od 3 do 6 lat. Szyszki są osadzone na krótkich szypułkach, zamknięte są małe i zielone, niekiedy
zakrzywione, wąskojajowate, z czasem otwierają się i przybierają kształt szerokojajowaty, brązowieją. Osiągają od 3 do 7 cm
długości. Nasiona czarne, długości 4–5 mm, ze skrzydełkiem kleszczowato obejmującym nasienie.
.
Ciekawostka: Jako roślina lecznicza wykorzystywana była od dawna. Doceniano dobroczynny wpływ tych drzew na organizm,
zalecając spacery po nagrzanych słońcem, pachnących żywicą lasach sosnowych. Pączki działają przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie,
w niewielkim stopniu moczopędnie. Stosowane w lekkich nieżytach górnych dróg oddechowych. W połączeniu z innymi ziołami
używane przy nieżytach żołądka, jelit i dróg moczowych. Olejek sosnowy działa bakteriobójczo, wykrztuśnie, przeciwskurczowo.
Stosowany do inhalacji lub jako aerozol w infekcjach gardła, krtani, oskrzeli. Terpentyna działa zewnętrznie antyseptycznie,
podobnie jak dziegieć, stosowany niegdyś przy chorobach skórnych.
.
Warto wiedzieć: Drewno sosnowe jest cenione w budownictwie, meblarstwie, przemyśle celulozowym oraz do wyrobu płyt
pilśniowych i wiórowych.
.

Siewka

Siewka

Nadleśnictwo ..............................

Sosna zwyczajna /Pinus sylvestris/

Dąb szypułkowy jest potężnym drzewem dorastającym do 35 - 40 m wysokości. Tworzy najczęściej domieszkę
w lasach mieszanych lub występuje samodzielnie tworząc tzw. dąbrowy. Jest gatunkiem światłolubnym, rośnie na
glebach żyznych, wilgotnych - grądach.
Dąb jest symbolem siły, długowieczności, mocy, żyje ponad 1000 lat. W czasach pogańskich stare dęby czczono jako
bóstwo. Orzechy zwane żołędziami stanowią cenny pokarm dla wielu ssaków i ptaków. Osadzone są na długiej szypule,
stąd nazwa gatunku.
Dostarcza najcenniejszego drewna w naszych lasach. Jest ono ciężkie, twarde i trwałe, cenione w budownictwie
i stolarstwie.
Warto wiedzieć: Ze względu na dużą zawartość garbników może długo leżeć w wodzie. Po kilkusetletnim leżeniu
w wodzie, na skutek reakcji garbników zawartych w drewnie z solami żelaza, czernieje, zachowując przy tym swoje
właściwości mechaniczne. Jest to tzw. czarny dąb („polski heban”). Kora dębu jest typowym surowcem garbnikowym
znanym jako środek ściągający (łac. adstringens). Odwar stosuje się do płukanek, okładów i obmywań przy stanach
zapalnych skóry, błon śluzowych, nadmiernej potliwości, odmrożeniach i lekkich oparzeniach.
Ciekawostka: Dąb korzystnie wpływa na nasz organizm, wytwarza pozytywne bioprądy. Przebywając
w otoczeniu dębów stajemy się silniejsi i szybciej regenerujemy zmęczony organizm. Wzmacnia psychikę, poprawia
krążenie krwi i uaktywnia naczynia limfatyczne. Chroni przed zwątpieniem, zniechęceniem i dodaje sił.

Kwiatostany

Igły

Dojrzała szyszka

Kora

Kora

g2 Sosna zwyczajna

Nadleśnictwo Złotoryja ul. Staszica 18, 59 - 500 Złotoryja, tel. 76 87 88 307, e-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl, www. wroclaw.lasy.gov.pl/zlotoryja

Siewka

www.mentor-polska.pl

g2 Buk zwyczajny

Kwiatostany

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

BORSUK /Meles meles/

Ciekawostka:
W Polsce borsuk jest gatunkiem łownym, z sierści wyrabia
się wysokiej jakości pędzle.
.

Lis jest najpospolitszym drapieżnikiem w naszym kraju.
Tułów ma wydłużony, głowę o ostro zakończonym pysku
i długich trójkątnych uszach. Ogon (kita) jest długi i puszysty.
Wierzch ciała jest rudawy, spód biały, uszy i dolna część
kończyn czarne.
.
Jego biotopem są lasy, pola, łąki, jednakże ulubionym
siedliskiem małe lasy śródpolne. W dużych kompleksachtrzyma się raczej na obrzeżach lub w enklawach śródleśnych.
Lis jest zwierzęciem wszystkożernym z przewagą pokarmu
mięsnego. Podstawowym pokarmem są gryzonie myszowate,
ale żywi się również owadami, ślimakami, robakami, okazyjnie
zającami, jak również padliną, jagodami i innymi owocami.
Okres rui lisów (cieczka) w Polsce ma miejsce od połowy
stycznia do połowy lutego. Samiec towarzyszący samicy
w cieczce przepędza inne samce, tak więc są to związki
monogamiczne. Ciąża trwa przeciętnie 50 dni, a samica rodzi
młode w norze na przełomie marca i kwietnia.
.
Kopie samodzielne nory o kilku korytarzach i jednej komorze
gniazdowej, która może leżeć na głębokości do 3 m.
.
Jest najaktywniejszy w nocy ze szczytem przypadającym
na świt.
.
Ciekawostka:
Ma bardzo dobrze rozwinięte zmysły słuchu, wzroku, węchu
i dotyku, co ułatwia mu polowanie na drobne gryzonie i owady.
Jest symbolem przebiegłości. Jego ruchy są szybkie i zwinne,
w kłusie porusza się z szybkością 6-8 km/h, w pogoni lub
ucieczce z szybkością 45-50 km/ h.
.

g4 Borsuk

ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 644 51, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, www.krosno.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo ................................

Jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. To
duże i silne zwierzę o długich nogach (badylach). Duża głowa
osadzona jest na stosunkowo krótkiej szyi nadając łosiowi charakterystyczną postać. Uszy (łyżki) są duże i ruchliwe, owalnego
kształtu, oczy (świece) natomiast dość małe, wypukłe, barwy
brązowej. Jego ubarwienie jest ciemnobrunatne, niekiedy niemal
czarne. Swoją suknię zmienia raz w roku, na wiosnę.
.
Łoś jest zwierzęciem typowo leśnym. Najchętniej żyje na
terenie podmokłym, zarośniętym drzewami i krzewami. Zamieszkuje także widne lasy z bagnami, torfowiskami i moczarami.
Mimo swej masy (300-600kg samiec) z łatwością porusza się po
bagnistym gruncie i dobrze pływa.
.
Jest roślinożercą, chętnie zjada rośliny zielne, liście, pędy
i korę drzew liściastych, głównie wierzb, a w zimie także drzew
szpilkowych. Ruja u łosi nazywana jest bukowiskiem. Odbywa się
ona pod koniec sierpnia i trwa do września, a niekiedy do
października. W tym czasie byk wydaje głośny, jęczący ryk,
przerywany trzaskiem uderzeń porożem (rosochami) o krzewy
i drzewa. Samice natomiast wydają płaczliwe, nosowe odgłosy,
które wabią samce. Zaciekłe pojedynki byków z reguły nie kończą
się groźnie choć dochodzi do poranienia bohaterskich samców.
Łoś jest zwierzęciem poligamicznym. Byk pozostaje przez
pewien czas z jedną klępą, jednak nie jest jej wierny ponieważ
w tym samym sezonie może pozostawać z drugą lub nawet trzecią.
Nigdy jednak nie gromadzi haremu. Ciąża trwa ponad 200 dni,
a młode łoszaki (1 czasem 2) rodzą się w maju i na początku czerwca.
Ssą dzielnie mamę, jedzą różne rośliny i już po około sześciu
miesiącach ważą ponad 100 kg.
.
Ciekawostka:
Rosochy - podobnie jak poroże jelenia - łoś nakłada każdego roku.

Łyk gwary myśliwskiej...
Samiec - byk samica - klępa młode - łoszak

Samiec - pies samica - liszka młode - niedolisek

samica - suka

Kora

ŁOŚ /Alces alces/

LIS /Vulpes vulpes/

Łyk gwary myśliwskiej...

Łyk gwary myśliwskiej...
Samiec - pies

Dojrzałe owoce

g4 Lis

ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 644 51, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, www.krosno.lasy.gov.pl

g4 Łoś

ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 644 51, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, www.krosno.lasy.gov.pl

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

www.mentorsklep.pl

FAUNA

Jest największym przedstawicielem rodziny łasicowatych w naszym kraju. Krępy i masywny tułów, krótkie
nogi nadają mu spłaszczony kształt. Spód ciała i nogi
czarne, pysk z dwoma czarnymi pasami po obu stronach
głowy.
.
Występuje na terenie całego kraju. Zamieszkuje lasy
w pobliżu pól i łąk. Kopie rozległe nory, których używa
jako schronienie w ciągu dnia. Odwiedzają je także
sublokatorzy, jak np. lisy, kuny. Prowadzi życie nocne.
Na okres zimy borsuk zabezpiecza norę przed zimnem
przez częściowe lub całkowite zatykanie niektórych
wlotów. Jest zimowym śpiochem, ale jego sen nie trwa
jednostajnie, gdyż w dniach ocieplenia budzi się i wychodzi
z nory, by zaspokoić pragnienie lub coś złowić. W czasie
zimowego snu żyje nagromadzonym w organiźmie tłuszczem, przez co traci na wadze, nawet do 7 kg.
Żywi się dżdżownicami, owadami i ich larwami, drobnymi ssakami. Nie pogardzi także pokarmem roślinnym
(owoce, kłącza, bulwy, zboża).
.
Główny okres cieczki borsuka to lipiec-sierpień. Ciąża
trwa od 7 do 12 miesięcy (tzw. ciąża przedłużona). Młode
rodzą się między styczniem, a kwietniem (jeden miot
rocznie). Liczba młodych w miocie wynosi 1-5 (zwykle 3).
Noworodki są całkiem białe, a samodzielność uzyskują
po 6 miesiącach życia.
.
Borsuk ma dobrze rozwinięty słuch, węch i dotyk, słabiej
wzrok. Jaźwiec jest bardzo czystym zwierzęciem i przeprowadza codziennie gruntowną toaletę.
.

Nadleśnictwo ................................

Liście

Nadleśnictwo Złotoryja ul. Staszica 18, 59 - 500 Złotoryja, tel. 76 87 88 307, e-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl, www. wroclaw.lasy.gov.pl/zlotoryja

100x75 cm

Nadleśnictwo ................................

Kora

g3 Sosna pospolita

16,00 zł

Nadleśnictwo ...................................

Nadleśnictwo Złotoryja ul. Staszica 18, 59 - 500 Złotoryja, tel. 76 87 88 307, e-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl, www. wroclaw.lasy.gov.pl/zlotoryja

Dojrzała szyszka

25x20 cm

Nadleśnictwo ..................................

g2 Dąb szypułkowy

Kwiatostan żeński

Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów, tel. 16 652 12 29, fax 16 652 10 72, e-mail:dynow@krosno.lasy.gov.pl

FLORA

kotwa
stalowa

zasięg naturalnego występowania
sosny pospolitej w Polsce

Sosna jest najliczniejszym gatunkiem lasotwórczym
w Polsce. Drzewostany z udziałem sosny zajmują
w kraju 67% powierzchni lasów. Spotykamy ją powszechnie w niemal każdych warunkach środowiska.
Rośnie zarówno na ubogich glebach, gdzie tworzy bory,
jak i na skałach czy bagnach.
Korona sosny ma kształt parasolowaty, a pień pokryty jest czerwonobrązową, łuskowato spękaną korą.
Sosna jest gatunkiem jednopiennym. Jasnożółte kwiaty
męskie zebrane są w wąskostożkowate kotki, natomiast
kwiatostany żeńskie mają postać jajowatych, czerwonawych szyszek.
W naszych warunkach występują trzy rodzime
gatunki sosen: sosna pospolita, limba i górska, czyli
kosodrzewina. Igły sosny pospolitej i kosodrzewiny
występują po dwie na krótkopędach, natomiast limby
po pięć!
Warto wiedzieć: Drewno sosnowe jest cenione w budownictwie, meblarstwie, przemyśle celulozowym oraz
do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych. Żywica sosny
służyła do wyrobu kalafonii i prochu strzelniczego,
a korzenie zwane karpiną do wyrobu terpentyny.
Ciekawostka: 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby
tyle tlenu, ile wynoszą dobowe potrzeby trzech osób.
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TABLICE INFORMACYJNE

!

GA
A
UW

Nadleśnictwo ...................

Nadleśnictwo .................

POWIERZCHNIA TESTUJĄCA DRZEWA MATECZNE
SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SILVESTRIS L.)
LEŚNICTWO
- KRĘPSKO
ODDZIAŁ
- 479 h
POWIERZCHNIA - 2,17 ha

UWAGA!
KLESZCZE

Nadleśnictwo .............

REGION TESTOWANIA - VI
LICZBA POTOMSTW - 94
ROK ZAŁOŻENIA
- 2010

Szkółka leśna

POWIERZCHNIA DOŚWIADCZALNA OBJĘTA STAŁYM ZAKAZEM WSTĘPU
Podstawa prawna: art.26 ust.2 pkt.2 Dz.U nr 101 z 1991 r.

i06

i05

i17

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo .................

POMNIK PRZYRODY
Dąb szypułkowy
(Quercus robur )
wiek 400 lat
obwód 11 metrów

WYŁĄCZONY DRZEWOSTAN
NASIENNY

UWAGA!
ŻMIJE

Gatunek: Jodła pospolita (Abies alba)
Leśnictwo: Czarny Dział
Oddział, pododział: 37f
Nr w Krajowym Rejestrze: MP/2/31193/05

i08

i07

25x20 cm

16,00 zł

25x20 cm

16,00 zł

i18

50x40 cm

27,00 zł

50x40 cm

27,00 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

P - So
2010r.
i10

Nadleśnictwo Drewnica
BLOK UPRAW POCHODNYCH P Bk
Rok zał.

Pow..

Oddział

Pochodzenie

UWAGA!
ŚLISKA NAWIERZCHNIA

i09

25x20 cm

16,00 zł

25x20 cm

16,00 zł

50x40 cm

27,00 zł

50x40 cm

27,00 zł

ALP

nr inw.00000/0000
i11

25x20 cm

16,00 zł

50x40 cm

27,00 zł

i21

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

ZAMÓW
PRZEZ INTERNET!
MentorSklep.pl

Nadleśnictwo ..............

Nadleśnictwo ....................

PROSIMY

UWAGA PŁAZY

nie zaśmiecaj
dróg!

Nadleśnictwo .................

UWAGA!

2 km

CZĘSTE KOLIZJE
ZE ZWIERZYNĄ

JEDŹ OSTROŻNIE
Nadleśnictwo................................................................................................

i14

3

Nadleśnictwo................................................................................................

Nadleśnictwo................................................................................................

i15

i16

120x90 cm

150,00 zł

120x90 cm

150,00 zł

120x90 cm

150,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

www.mentorsklep.pl

www.MentorSklep.pl
Wszystkie tablice wykonane
na blasze ocynkowanej
całość laminowana laminatem UV!

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w .................

Leśnictwo .....................
KANCELARIA LEŚNICTWA CZYNNA OD....DO....

tel. 94 318 76 70
SPRZEDAŻ I WYWÓZ DREWNA
wtorek i piątek godz. 700 - 1000

NADLEŚNICZY
przyjmuje w sprawie wniosków i skarg
w środy w godz. 700 - 800

Nadleśnictwo .............

Nadleśnictwo .................................................................................

i01

i02

135x100 cm

155,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

150x200 cm

450,00zł

100x75 cm

120,00 zł

Leśnictwo ..........................

Nadleśnictwo .....................................

KANCELARIA LEŚNICTWA CZYNNA OD....DO....

PROGRAM TESTOWANIA POTOMSTWA
DRZEW LEŚNYCH W POLSCE

tel.94 318 34 78

POWIERZCHNIA TESTUJĄCA DRZEWA MATECZNE
SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SILVESTRIS L.)

INFORMACJE

LEŚNICTWO
- DYSZNO
ODDZIAŁ
- 229a
POWIERZCHNIA - 2,12 ha

REGION TESTOWANIA - VI
LICZBA POTOMSTW - 94
ROK ZAŁOŻENIA
- 2010

POWIERZCHNIA DOŚWIADCZALNA OBJĘTA STAŁYM ZAKAZEM WSTĘPU
podstawa prawna: art.26 ust.2 pkt.2 Dz.U nr 101 z 1991 r.

Nadleśnictwo .......................................................................

Nadleśnictwo .......................................................................................................

i03

i04

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

Nadleśnictwo ..............................

DROGI TURYSTO!

SZANUJ LAS - nasz wspólny dom!

dbaj o czystość miejsca, w którym przebywasz
abyś mógł chętnie wrócić do niego następnym
razem,
nie niszcz otaczającej Cię przyrody, gdyż nie
Ty jeden odpoczywasz na jej łonie,
nie zaśmiecaj lasu, gdyż dajesz w ten sposób
świadectwo swojej kultury osobistej; swoje
śmieci wrzuć do kosza albo jeżeli możesz
zabierz je ze sobą,
nie wjeżdżaj tutaj swoim pojazdem mechanicznym,
w miarę możliwości zachowaj ciszę,
nie dewastuj tutejszych urządzeń, korzystaj
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
nie puszczaj swojego psa luzem

Las i leśnicy proszą Cię:

.

.

.

.

.

.

.

ZGODĘ NA ROZPALENIE OGNISKA ZORGANIZOWANYM
GRUPOM WYDAJE NADLEŚNICTWO

Czy przestrzegać tych kilku zasad jest trudno?
Chyba nie, a przyczyni się do zachowania środowiska leśnego w dobrym stanie.

i20

Nadleśnictwo ....................................................................................................

i19

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

www.mentorsklep.pl
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TABLICE ZAKAZUJĄCE
Wzór znaku według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa Dz.U.98.11.39
z dnia 23 stycznia 1998r. ( z późniejszymi zmianami)

UPRAWA LEŚNA
NADLEŚNICTWO
........................
........................

z1b
40x35 cm

19,00 zł

NADLEŚNICTWO SOBIBÓR
w SOBIBORZE
22-200 WŁODAWA

z1a
60x35 cm

27,00 zł

NADLEŚNICTWO
........................
........................

z1b
20x35 cm

GOSPODARCZY
DRZEWOSTAN NASIENNY

UPRAWY LEŚNE

POZYSKANIE DREWNA
NADLEŚNICTWO
........................
........................

z29

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

PRACE ZRĘBOWE

NADLEŚNICTWO
........................
........................

9,00 zł

ZAKAZ
WSTĘPU

........................
........................

NADLEŚNICTWO
........................
........................

WYŁĄCZONY
DRZEWOSTAN NASIENNY

Nadleśnictwo ..............

ŚCINKA I ZRYWKA
DRZEW NADLEŚNICTWO

NADLEŚNICTWO
........................
........................

UPRAWA LEŚNA
Nadleśnictwo .................

WSTĘP
WZBRONIONY
WYŁĄCZONY DRZEWOSTAN NASIENNY

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

inny 5:3

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

TEREN LEŚNY

ŹRÓDLISKA RZEK I POTOKÓW

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

tel.

z05

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo .........................

Nadleśnictwo .................

ZAKAZ
WJAZDU

Nadleśnictwo .................

WSTĘP DO LASU
WZBRONIONY
DO ODWOŁANIA

ZAKAZ RUCHU

WSZELKICH POJAZDÓW
TEREN LEŚNY

NIE DOTYCZY ALP

z03

ZAKAZ
PARKOWANIA!

OSTOJA ZWIERZYNY

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

23,58 zł

Nadleśnictwo .................

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

OBSZAR ZAGROŻONY EROZJĄ

z02
50x30 cm

Podstawa prawna : art. 26 ust.2 pkt 3 Dz.U. nr 101, poz. 444 z 1991r.

POWIERZCHNIA DOŚWIADCZALNA

Podstawa prawna:
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. art. 29 ust. pkt 1

ZAGROŻENIE POŻAROWE

z08

z04

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo .................

Nadleśnictwo .................

ZAKAZ WJAZDU

POJAZDÓW SPALINOWYCH
I PARKOWANIA POZA MIEJSCAMI
WYZNACZONYMI.

Nadleśnictwo .................

ZAKAZ
BIWAKOWANIA
BEZ ZEZWOLENIA

NIE ZASTAWIAĆ
WJAZDU

POZWOLENIE NA POBYT WYDAJE .........

Podstawa prawna :
Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991r. art. 29 ust. pkt 2Dz. U. Nr. 101, poz. 444

z06

tel.................................................................

z11

z07

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

50x30 cm

23,58 zł

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

ZAKAZ
WYSYPYWANIA
ŚMIECI

ZAKAZ
ROZNIECANIA
OGNIA

ZAKAZ
KĄPIELI

Podstawa prawna : art. 30 ust.1 pkt 1 Dz.U. nr 101 z 1991r

Pod odpowiedzialnością karną

z28

z10

z09

Nadleśnictwo ..........................

Nadleśnictwo .................

Nadleśnictwo .................

5

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

www.mentorsklep.pl

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo .................

Nadleśnictwo .................

UWAGA!

Nadleśnictwo .................

POZYSKANIE
PIACHU i ŻWIRU

WSTĘP
WZBRONIONY

TEREN LĄDOWISKA
Zakaz wstępu bez pozwolenia

ZABRONIONE

DOSTRZEGALNIA P.POŻ

z13

z12

z14

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ...............

ZBIORNIK P.POŻ

ZBIORNIK P.POŻ

POWIERZCHNIA....

Nadleśnictwo ......................

UWAGA

WSTĘP • KĄPIEL • ŁOWIENIE RYB

GŁĘBOŚĆ...

DROGA UDOSTĘPNIONA
DLA RUCHU POJAZDÓW
SILNIKOWYCH

SUROWO ZABRONIONE

WSTĘP WZBRONIONY

Nadleśnictwo ..............

z19

z18

z22

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo .................

Nadleśnictwo .................

POZYSKANIE
WSTĘP
PIACHU i ŻWIRU

Nadleśnictwo ...............

WSTĘP
WZBRONIONY

POZYSKANIE
WSTĘP
PIACHU i ŻWIRU

WZBRONIONY
ZABRONIONE
SKŁAD DREWNA

WZBRONIONY
ZABRONIONE
ZAGROŻENIE POŻAROWE

z23

ŚCINKA I ZRYWKA DRZEW

z24

z25

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ...............

Nadleśnictwo ..................

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO LESIE

Na terenach leśnych obowiązuje zakaz:

Co można robić w lesie?

1) zanieczyszczania gleby i wód,
2) zaśmiecania,

Zbierać grzyby i owoce leśne.

3) rozkopywania gruntu,

Obserwować zwierzęta.

4) niszczenia grzybów oraz grzybni,

Spacerować i odpoczywać.

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

Korzystać ze szlaków rowerowych, pieszych i konnych.

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,

Poznawać przyrodę.

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

Czego zakazuje się robić w lesie?

8) rozgarniania i zbierania ściółki,

Zakaz rozpalania ognia i palenia tytoniu.

9) wypasu zwierząt gospodarskich,

Zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi.

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

Zakaz biwakowania poza wyznaczonymi miejscami.

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

Zakaz zaśmiecania terenów leśnych.

13) puszczania psów luzem,

Zakaz niszczenia i uszkadzania roślinności.
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

Zakaz wprowadzania psów bez smyczy.

Dziękujemy za właściwe zachowanie i zapraszamy ponownie!

Podstawa prawna: USTAWA O LASACH art. 30 ust.1 Dz.U. nr 101 z 1991r

Nadleśnictwo ..............................................................................................................

Nadleśnictwo ....................................................................................................................

z20

z21

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

Nadleśnictwo ........................

Nadleśnictwo .................................

ZASADY POSZANOWANIA LASU

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W LESIE

Podczas wędrówki po lesie koniecznie pamiętaj:

aby nie zaśmiecać lasu. Nie dość, że świadczy to o Twojej niskiej kulturze, to śmieci
mogą także spowodować zaprószenie ognia (szkło) lub zatrucie zwabionego
zapachem zwierzęcia (środki chemiczne),
o powiedzeniu: ,,z małej iskry duży pożar", dlatego nie wolno Ci rozpalać ognisk
w miejscach, które nie są do tego wyznaczone ani wyrzucać niedopałków papierosów
o zakazie zrywania rzadkich lub chronionych roślin,
aby nie niszczyć grzybni lub obumarłych fragmentów roślin, gdyż nawet one są
bardzo cenne dla naturalnej równowagi lasu,
o tym, żeby chodzić tylko wyznaczonymi ścieżkami turystycznymi, ponieważ
w trawie lub pod martwymi liśćmi rosną siewki, z których wyrosną nowe rośliny
i dlatego nie wolno ich deptać,
aby nie hałasować, gdyż inaczej zakłócamy spokój żyjącym tu dzikim zwierzętom,
dla których las jest prawdziwym domem,
o zakazie niszczenia lęgowisk, nor, gniazd ptasich i mrowisk, bowiem małe mrówki
pełnią bardzo ważną rolę ,,służby sanitarnej lasu",
o obowiązku pilnowania swojego psa, którego nie wolno spuszczać ze smyczy ani
zdejmować mu kagańca,
.
aby nie łamać zakazów wstępu w miejsca niedozwolone. Przede
.
wszystkim nie wolno zapominać, że las jest naszym wspólnym dobrem.
.

Szanuj prawo roślin i zwierząt
do życia. Jesteś tu tylko gościem,
więc zachowuj się z szacunkiem.
Parkuj tylko w wyznaczonych
miejscach. Poruszaj się pojazdami
mechanicznymi tylko po drogach
publicznych.

Wyrzucaj odpady do pojemników,
szanuj urządzenia bo służą nie
tylko Tobie!
.

.

Psa w lesie prowadź na smyczy.
Nie wchodź na uprawy leśne i do
młodników niższych niż 4 m.

.

.

.

Rozpalaj ognisko tylko w wyznaczonym miejscu, nie bliżej niż
100 m od ściany lasu.

Posłuchaj szumu drzew i śpiewu
ptaków, nie hałasuj. W lesie żyje
wiele płochliwych zwierząt.

.

.

.

.

.

nie niszcz grzybów,
nawet niejadalnych!

Dziękujemy za przestrzeganie zasad
i zapraszamy do wypoczynku
na naszym terenie

nie zrywaj
roślin - mogą
być chronione
nie zapomnij zabrać
ze sobą...

z25

Nadleśnictwo ....................................................................................................................................................................pl

spaceruj tylko
oznakowanymi
ścieżkami

z26

Pamiętaj, że szacunek dany przyrodzie jest wyrazem Twojej kultury.

Nadleśnictwo ................................................................................................................................................

60x80 cm

69,00 zł

60x80 cm

69,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

www.mentorsklep.pl

www.mentor-polska.pl
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TABLICE KIERUNKOWE
Kierunkowskazy wykonujemy
z folii odblaskowej.
Leśniczówka Sarnowo

Leśniczówka Sarnowo

Szkółka leśna

k01

k02

Kierunkowskazy P.POŻ.
wykonane z folii zwykłej lub odblaskowej.
Dopuszczalna kolorystyka zamienna w wariantach określonych w specyfikacji.
Folia zwykła

Rozmiar

1- str.

2- str.

Folia odblaskowa

1- str.

20,33 zł

30,08 zł

27,64 zł

47,15 zł

65x25 cm

42,28 zł

60,16 zł

82,93 zł

97,56 zł

214,23zł
KIERUNKOWSKAZ
NA SŁUPACH
METALOWYCH

20
k03

A

20
k04

A

20
k05

A

20
k06

A

20
k07

7

A

DO PUNKTU
CZERPANIA
WODY
DO PUNKTU
CZERPANIA
WODY
DO PUNKTU
CZERPANIA
WODY
DO PUNKTU
CZERPANIA
WODY
DO PUNKTU
CZERPANIA
WODY

B

B

B

B

B

PUNKT
CZERPANIA
WODY
PUNKT
CZERPANIA
WODY
PUNKT
CZERPANIA
WODY
PUNKT
CZERPANIA
WODY
PUNKT
CZERPANIA
WODY

www.mentorsklep.pl

2- str.

50x15 cm

C

C

C

C

C

DOJAZD
POŻAROWY
DOJAZD
POŻAROWY
DOJAZD
POŻAROWY
DOJAZD
POŻAROWY
DOJAZD
POŻAROWY

Tablica kierunkowa dwustronna
do pożaru

DO POŻARU

DO POŻARU

Teraz tylko

Teraz tylko

168,70zł

124,80zł

2m

K08

1m

Czarny pręt stalowy,
zaostrzony ułatwiający
mocowanie w gruncie.

TABLICE USTAWOWE
*produkt w oprawie
50/40cm

0,8mm
blacha

u04

u05

u02b

u02a

40x30 cm

49,05 zł

50x40 cm

59,00 zł

u06

u12

REZERWAT PRZYRODY
„ ..........................”

u09

ud04

35,00 zł

NADLEŚNICTWO ....................
LEŚNICTWO ......................
35,00 zł

POMNIK PRZYRODY
„ ..........................”

STANOWISKO DOKUMENTACYJNE
„ ..........................”

PARK KRAJOBRAZOWY
„ ..........................”

u10

u11

UŻYTEK EKOLOGICZNY
„ ..........................”

79,04 zł

REGULAMIN DLA REZERWATÓW
PRZYRODY
NA OBSZARZE REZERWATU PRZYRODY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
2) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub
niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt,
umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia
nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc
rozrodu;
3) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
4) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz
grzybów;
5) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te
nie służą ochronie przyrody;
7) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
8) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
9) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła
o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
11) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin
i nawozów;
12) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
13) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
.

u12

OBSZAR NATURA 2000
„ ..........................”

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWY

120x40 cm

75x25 cm

u08

OBSZAR CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU
u07

NADLEŚNICTWO ......................
Lasy Państwowe
75x25 cm

PARK NARODOWY
„ ..........................”

.

.

.

.

.

.

.

.

14) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem,
z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
15) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów
pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną,
na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
16) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
17) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami
wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych
znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych
i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku
powszechnego;
19) zakłócania ciszy;
20) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania
sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem
akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
21) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
22) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
23) prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
24) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody
ministra właściwego do spraw środowiska;
25) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
26) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

u01
13,5x9 cm

10,05 zł

156x100 cm

180,00 zł

Zgodnie z zaleceniami RDOŚ
www.mentorsklep.pl
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TABLICE O TEMATYCE P.POŻ.
ZBIORNIK P.POŻ

WSTĘP
WZBRONIONY

WSTĘP • KĄPIEL • ŁOWIENIE RYB

SUROWO ZABRONIONE

DOSTRZEGALNIA P.POŻ
Nadleśnictwo ..............

ZBIORNIK P.POŻ

POWIERZCHNIA....

PP02

PP03

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ...............

Nadleśnictwo ...............

PUNKT
CZERPANIA
WODY

PUNKT
CZERPANIA
WODY

PP04

Nadleśnictwo ...............

PUNKT
CZERPANIA
WODY

20

PP05

PP06

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ...............

Nadleśnictwo ...............

PUNKT
CZERPANIA
WODY

DOJAZD
POŻAROWY

20

PP08

PP07

DOJAZD
POŻAROWY
PP09

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ...............

Nadleśnictwo ...............

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR

ALARMUJ !!!

ALARMUJ !!!

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR

ALARMUJ !!!
998 112

998 112

998 112

Nadleśnictwo ..............

PP11

PP10

50x30 cm
75x45 cm

65,04 zł

PP12

50x30 cm

23,58 zł

50x30 cm

23,58 zł

75x45 cm

65,04 zł

75x45 cm

65,04 zł

Nadleśnictwo ..................................

Nadleśnictwo ..................................

ZAUWAŻYŁEŚ

ZAUWAŻYŁEŚ

ALARMUJ

ALARMUJ

POŻAR

POŻAR

998
112

PP13

20

Nadleśnictwo ..............

50x30 cm

23,58 zł

GŁĘBOŚĆ...

WSTĘP WZBRONIONY

Nadleśnictwo ..............

PP01

9

Nadleśnictwo ...............

Nadleśnictwo ............................................................................................................................................

998
112

Nadleśnictwo ............................................................................................................................................

PP15

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

www.mentorsklep.pl

Nadleśnictwo ...............................

Nadleśnictwo ....................................

ZAUWAŻYŁEŚ

ZAUWAŻYŁEŚ

POŻAR

POŻAR

ALARMUJ

ALARMUJ

998
112

PP16

998
112

Nadleśnictwo ................................................................

PP17

Nadleśnictwo .................................................................................................................................

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

120,00 zł
155,00 zł

Nadleśnictwo .................................

Nadleśnictwo .......................

OGIEŃ NISZCZY i ZABIJA
998
112

W RAZIE POŻARU ALARMUJ!

998
112
www.mentor-polska.pl

PP19

Nadleśnictwo .......................................................................................................................

Nadleśnictwo ..................................................................................................................

PP20

100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

Nadleśnictwo .................................

Nadleśnictwo ..................................

Nadleśnictwo ............................................................................................

PP26

Nadleśnictwo .........................................................................................................

PP21
100x75 cm

120,00 zł

100x75 cm

120,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

135x100 cm

155,00 zł

Nadleśnictwo .....................

Nadleśnictwo ..................

Nadleśnictwo ..............

Pożar ZABIJA!!!

112 998
PP22

Nadleśnictwo ...............................................................................

Nadleśnictwo ........................................................................................

PP23

PP24

Nadleśnictwo .....................................................................................

120x90 cm

150,00 zł

120x90 cm

150,00 zł

120x90 cm

150,00 zł

150x200 cm

450,00zł

150x200 cm

450,00zł

150x200 cm

450,00zł

Opcje zakupu

/ 18 mm
Wodoodporna płyta =
- 12 zł
/ 80 zł 1 m2/

Płaski znak
- bez dopłaty

Słupy toczone od 14 zł

Zawinięcie fartucha - góra/dół
- 5 zł

Kotwa stalowa + beton B20
80 zł

Komplet wkrętów do montażu
- 2 zł

www.mentorsklep.pl
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ZAMÓWIENIE
fax 94 366 5960

symbol tablicy

e-mail biuro@mentor-polska.pl

wymiary

ilość

Nadleśnictwo

.............................................

NIP

............................................

tel.

............................................

kontakt

............................................

cena netto

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

_________

____/____

_________

x

__________

Uwagi

Spełnienie obowiązku informacyjnego:
Zamawiający zaznajomił się z klauzulą informacyjną dotyczącą
ochrony danych osobowych, która znajduje się w siedzibie firmy
bądź jest dostępna pod adresem internetowym
https://mentorsklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/18

pieczątka i podpis

Razem wartość zamówienia netto _____________________ x 23% VAT = __________________brutto

zaznacz interesujące Cię opcje

Przykładowy sposób montażu

lub
płyta

zawinięty
fartuch

200 cm

standard

14 zł
18 zł
25 zł

kolorystyka słupów

kotwa

beton B20 + kotwa 80 zł

ceny podane w katalogu są cenami netto

70 cm

+

25 zł

