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Puszcza Zielonka (P.F.)
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to, co najcenniejsze

28 października 2009 r. Rada Ministrów uzupełniła listę obszarów Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000, praktycznie kończąc w ten sposób etap wyznaczania 

w Polsce terenów objętych tą formą ochrony. Wydarzenie to stanowi zwieńczenie pro-
wadzonych przez pięć lat prac, które doprowadziły do przedstawienia Komisji Europej-
skiej spójnej, zgodnej z metodyką i kryteriami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej, 
koncepcji ochrony różnorodności biologicznej, zagrożonych gatunków fl ory i fauny oraz 
siedlisk przyrodniczych.
 

Unia Europejska wdraża sieć Natura 2000 od 1992 r. Fundamentem tego przedsięwzię-
cia są dwie dyrektywy: Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (wersję ujednoliconą stanowi Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.; do powszechnego użytku weszło 
skrótowe określenie „dyrektywa ptasia”) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory (zwana sie-
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to, co najcenniejsze

obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO)

obszary Natura 2000 (OSO i SOO) na terenie LP

regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

nadleśnictwa

parki narodowe

kompleksy leśne
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dliskową lub habitatową. Dyrektywy te zostały wdrożone w wewnętrznym ustawodaw-
stwie krajów członkowskich UE. W Polsce taką implementacją jest ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków 
(OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 

W polskim systemie prawnym obszary OSO są oficjalnie wyznaczane na mocy aktu 
wykonawczego do ustawy o ochronie przyrody – rozporządzenia ministra środowiska 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Inaczej wyznacza się ob-
szary siedliskowe. Państwo wysyła do Komisji Europejskiej propozycje obszarów z ich 
dokumentacją opisową (Standardowym Formularzem Danych – ang. skrót SDF). Ob-
szary te, po zatwierdzeniu przez Komisję, a przed wprowadzeniem aktem prawa krajo-
wego, mają status „obszarów o znaczeniu dla Wspólnoty” (OZW).

Jedyną podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są kryteria naukowe. Dla każ-
dego z nich przygotowuje się dokumentację w postaci formularza SDF oraz map. SDF 
zawiera najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru, występujących ty-
pach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „naturowych”, ich liczebności lub reprezenta-
tywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagrożeniach.  

W Polsce wyznaczono 142 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 817 specjal-
nych obszarów ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 mające znaczenie dla Wspólnoty. 
Obejmują one ok. 23 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów sieci Natura 2000 
powstała na terenach leśnych. Zajmują one 38 proc. gruntów zarządzanych przez  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Obszary OSO leżące na gruntach 
Lasów Państwowych zajmują 2,2 mln ha (29 proc. powierzchni LP), a siedliskowe  
– 1,1 mln ha (15 proc. tej powierzchni; fragmentami OSO i SOO pokrywają się). 

Aż tak pokaźny, 38-procentowy udział terenów administrowanych przez Lasy Pań-
stwowe w obszarach objętych siecią Natura 2000 można uznać za rzecz naturalną, zwa-
żywszy że środowisko leśne obejmuje aż 32 tys. gatunków, czyli ok. 65 proc. wszyst-
kich gatunków występujących w Polsce. 60 proc. gatunków kręgowców, ponad 80 proc. 
grzybów wielkoowocnikowych, przytłaczająca większość mchów, paproci, skrzypów 
i widłaków, wielka grupa roślin kwiatowych czy owadów bytuje wyłącznie w lasach lub 
w jakimś stopniu związana jest z ekosystemami leśnymi. Jednak trudno sobie wyobra-
zić, by takie bogactwo zachowało się, gdyby ludzie przez wieki prowadzący gospodarkę 
w lasach nie czynili tego rozsądnie. Mają w tym swój udział również Lasy Państwowe, od 
1924 r. zarządzające owym żywym majątkiem Skarbu Państwa. To właśnie leśnicy poło-
żyli w przeszłości ogromne zasługi w dziele ochrony różnorodności biologicznej. Inaczej 
nie mielibyśmy dziś dorodnych lasów, wielu rezerwatów, a niektóre gatunki flory i fauny 
oglądalibyśmy pewnie tylko na starych rycinach czy fotografiach. 

W Polsce mamy 1441 rezerwatów przyrody, z czego 1232 na gruntach pozostających 
pod zarządem LP. Ponad połowa z nich to rezerwaty leśne. W Lasach Państwowych jest 
ponad 10,8 tys. pomników przyrody, prawie 9,2 tys. użytków ekologicznych, 364 stano-
wiska dokumentacyjne, 140 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. To nie przypadek, 
a świadectwo mądrej, szanującej zasoby przyrodnicze, polityki prowadzonej przez po-
kolenia leśników. 

Trwale zrównoważona, wielofunkcyjna i proekologiczna gospodarka leśna została 
w pełni usankcjonowana w ustawie o lasach z 1991 r. (z późniejszymi zmianami). W art. 6 
tego fundamentalnego dla polskiego leśnictwa aktu prawnego jest ona zdefiniowana 
jako „działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania 
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w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego”.  
Kolejny artykuł (7) głosi jasną intencję: ochrona lasów i ekosystemów leśnych, stano-
wiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody ze względu na zachowanie różnorod-
ności przyrodniczej, leśnych zasobów genowych i walorów krajobrazowych. Ustawa też 
przesądza, że przedmiotem gospodarki leśnej jest nie tylko drzewostan, ale cały ekosys-
tem leśny, a do planu urządzenia lasu wprowadza – jako jego immanentną część – pro-
gram ochrony przyrody, obowiązkowy dla każdego nadleśnictwa. 

Zasady godzenia i optymalizowania wszystkich funkcji lasu oraz idee ochrony i wspie-
rania różnorodności biologicznej znajdują też wyraz w licznych wewnętrznych przepi-
sach prawa; warto wspomnieć o zarządzeniu nr 11 dyrektora generalnego LP z 14 lutego 
1995 r. w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych oraz 
o jego późniejszej nowelizacji i równie dobrze znanym wszystkim leśnikom zarządzeniu 
nr 11a z 11 maja 1999 r. W tym sensie wymogi sieci Natura 2000 odnoszące się do ochro-
ny przyrody nie są dla leśników czymś szczególnym. Idee te są im znane i wdrażane od 
dawna. Inną kwestią jest to, jak Natura 2000 wpłynie na polski model gospodarki le-
śnej, zwłaszcza zaś na pozyskanie drewna, będącego dla Lasów Państwowych podstawą 
sprawnego funkcjonowania. 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej przejawia się w Lasach Państwo-
wych na trzech poziomach: ekosystemowym (tu w polu zainteresowania jest zachowanie 
ekosystemów), genetycznym (zachowanie zasobów genowych) oraz gatunkowym (za-
chowanie pełnej gamy gatunków). Wszystkie te czynniki znajdują wyraz w trwale zrów-
noważonej gospodarce leśnej i formach ochrony przyrody, które nieraz wręcz nakładają 
się na siebie – te same drzewostany podlegają jednocześnie wielu rygorom ochronnym. 
Dodatkowe reguły narzucił także rynek drewna. Przytłaczająca większość regionalnych 
dyrekcji LP legitymuje się dziś certyfikatem Forest Stewardship Council, a to oznacza 
m.in. konieczność zachowania naturalnych i półnaturalnych, cennych terenów leśnych.  

Program Natura 2000 z pewnością sprawi, że troska o leśną przyrodę przestanie być 
domeną leśników. Ale trzeba też oczekiwać, że ich wieloletni trud i dorobek w tej mie-
rze, który staramy się pokazać w niniejszej książce na przykładach wybranych nadle-
śnictw, zostanie doceniony.

Sesja terenowa poświęcona realizacji programu Natura 2000  
na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec
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Rezerwat „Bogdaniec I” 
(Nadleśnictwo Bogdaniec)

Na Zachodzie 
– zmiany
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Nadleśnictwo Bogdaniec (RDLP Szczecin) obejmuje 21,4 tys. ha, położonych w Ko-
tlinie Gorzowskiej i w rozciągającej się na północ od niej Równinie Gorzowskiej, 

tuż przy granicy z Niemcami. Teren nadleśnictwa leży w dorzeczu Odry i jest dość za-
sobny w wodę.

Siedliska borowe zajmują w tym nadleśnictwie 10,4 proc., bory mieszane – 37,2 proc., 
lasy mieszane – 37,2 proc., zaś siedliska lasowe – 15,2 proc. powierzchni leśnej. Zde-
cydowanie dominuje sosna, która występuje we wszystkich siedliskach jako gatunek 
panujący (z wyjątkiem olsu i olsu jesionowego) i zajmuje prawie 82 proc. powierzchni 
leśnej. Na siedliskach borowych sosna tworzy lite drzewostany z niewielką domieszką 
modrzewia, świerka, buka, dębu, często z podszytem tych trzech ostatnich. Na siedli-
skach żyźniejszych występuje w zmieszaniu z modrzewiem, świerkiem, bukiem, dębem 
i brzozą, tworząc drzewostany mieszane. Buk jako gatunek panujący zajmuje 6,3 proc. 
powierzchni leśnej, dąb – 5,6 proc., a brzoza 2,4 proc. Odnawiając zręby, nadleśnictwo 
stopniowo zwiększa udział gatunków liściastych, tak by możliwie najlepiej dopasować 
strukturę gatunkową do lokalnych warunków siedliskowych. 

Prawie 31 proc. (tj. 6,6 tys. ha) powierzchni nadleśnictwa zajmują lasy ochronne. 
O szczególnych walorach i różnorodności biologicznej tego obszaru może świad-

czyć mnogość prawnych form ochrony przyrody. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 
cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni ponad 93 ha. Rezerwat „Bogdaniec I”  
(20,8 ha; utworzony w 1974 r.) powstał w celu zachowania fragmentu dąbrowy o cha-
rakterze naturalnym, „Bogdaniec II” (38,3 ha; 1974 r.) utworzono dla zachowania typo-
wego grądu, „Bogdaniec III” (10,8 ha; 1995 r.) służy ochronie typowego grądu z bukiem. 
Rezerwat „Bogdanieckie cisy” (20,3 ha; 2000 r.) objął jedną z najliczniejszych w Polsce 
(ponad 2 tys. drzew) ostoi cisa, rozwijającą się w środowisku lasu mieszanego.

9

Na Zachodzie – zmiany

Rezerwat „Bogdaniec I”, utworzony w celu zachowania fragmentu dąbrowy 
 o charakterze naturalnym
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W sąsiedztwie rozciąga się Park Narodowy „Ujście Warty”, a ponad 62 ha gruntów 
nadleśnictwa leżą w otulinie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. 3,5 tys. ha zajmu-
je Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jezioro Wielkie”, a ponad 9,3 tys. ha – cztery 
obszary chronionego krajobrazu („Puszcza Barlinecka”, „Lasy Witnicko-Dębieńskie”, 
„Lasy Witnicko-Dzieduszyckie” i „Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty”). 

16 ha uznano za użytek ekologiczny, jest też siedem pomników przyrody (w tym gru-
py drzew). Wyznaczono również cztery strefy ochrony gniazdowej bielika oraz cztery 
strefy ochrony gniazdowej bociana czarnego.

W wyniku powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w LP w 2007 r. na 
terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Bogdaniec wyodrębniono siedliska przyrod-
nicze: grąd środkowoeuropejski lub subkontynentalny (łącznie ponad 918 ha), żyzne 
buczyny niżowe (ogółem 462 ha), kwaśne buczyny niżowe (422 ha), śródlądowe kwa-
śne buczyny (388 ha), łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe (153 ha), torfowiska 
wysokie z roślinnością torfotwórczą (44 ha), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (20 ha), bór chrobotkowy (16 ha), torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(16 ha), brzeziny bagienne (5 ha), ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (4 ha) 
oraz naturalne jeziora eutroficzne i starorzecza (ponad 1 ha).

Inwentaryzacja przyczyniła się też do zarejestrowania: 6 stanowisk ważki – zalotki 
większej, 5 stanowisk motyla czerwończyka nieparka (oba owady objęte w Polsce ochro-
ną), 4 – bielika, 4 – bociana czarnego, 6 – żurawia, 12 stanowisk (28 rodzin) – bobra euro-
pejskiego, 23 – kumaka nizinnego oraz stanowisko skójki gruboskorupowej (małża). 

10

Na Zachodzie – zmiany

Świetlista dąbrowa w leśnictwie Motylewo
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W 2008 r. wyznaczono w nadleśnictwie 287 ostoi ksylobiontów – jak się ocenia, na łącz-
nej powierzchni ponad 1,1 tys. ha spoczywa 1710 m sześc. martwego drewna. 

Bez mała 60 proc. terenu zarządzanego przez Nadleśnictwo Bogdaniec weszło 
w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

107,2 ha gruntów Nadleśnictwa Bogdaniec znalazło się w zasięgu obszaru Natura 
2000 „Ujście Warty” PLC 080001. Obszar ten, o łącznej powierzchni bez mała 33,3 tys. ha, 
obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową właściwie w tych samych granicach, zakwali-
fikowany jako OSO i zatwierdzony jako OZW. Jest to terasa zalewowa Warty, przy jej 
ujściu do Odry, wraz z kostrzyńskim zbiornikiem retencyjnym i fragmentem doliny tej 
rzeki, poprzecinana licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Miejscowe 
łąki, pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe co roku w około jednej trze-
ciej okresowo znajdują się pod wodą.

„Ujście Warty” to ostoja ptasia o randze europejskiej, częściowo objęta konwencją 
ramsarską o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. 

Wyróżniono tu 11 typów chronionych siedlisk przyrodniczych – dobrze zachowane 
fragmenty dolin dużych rzek i ich krawędzi, ze starorzeczami, okresowo zalewanymi łą-
kami i pastwiskami, lasami łęgowymi, grądami i murawami kserotermicznymi. Łączna 
powierzchnia siedlisk chronionych na podstawie załącznika I dyrektywy siedliskowej 
przekracza 7 proc. powierzchni ostoi. Przy północno-zachodniej granicy obszaru cią-
gnie się system umocnień obronnych, w których zimuje duża kolonia nietoperzy (do 
500 osobników).

11

Park Narodowy „Ujście Warty” –  jedna z najcenniejszych ostoi ptaków migrujących w Europie (P.F.)

Na Zachodzie – zmiany
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Wodniczka (G. i T.K.)

Na terenie ostoi „Ujście Warty” występuje co 
najmniej 60 gatunków ptaków z załącznika 
I dyrektywy ptasiej, w tym 29 lęgowych i 17 
z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ujście 
Warty jest jedną z najważniejszych ostoi dla mi-
grujących ptaków wodno-błotnych w skali kra-
ju i Europy – tu gromadzi się w czasie przelotu 
do kilkuset tysięcy osobników. Jest to ważne lę-
gowisko m.in. dla ptaków siewkowych, rybitw 
i zagrożonej globalnie wodniczki. W okresie 
lęgowym bytuje tu ponad 10 proc. krajowej 
populacji ohara, ponad 7 proc. krajowej po-
pulacji gęgawy, więcej niż 5 proc. płaskonosa, 
3–4 proc. kropiatki, ponad 2 proc. krakwy, po-
wyżej 1 proc. czapli białej, łyski, szczudłaka, 
ostrygojada i krwawodzioba, ok. 1 proc. kra-
jowej populacji czernicy, mewy małej, rybitw: 
białoczelnej, białoskrzydłej i czarnej, głowienki 
wodniczki, kszyka i śmieszka. Liczne są bocia-
ny biały i czarny, derkacz, gąsiorek, jarzębatka, 
świergotek polny, podróżniczek, lerka, ortolan. 
W okresie wędrówek występuje gęś zbożowa 
(powyżej 15 proc. populacji szlaku wędrówko-
wego), łabędź krzykliwy, gęgawa (więcej niż 
10 proc. populacji szlaku wędrówkowego), 
krzyżówka (powyżej 5 proc.), na pierzowisku 
zbiera się 25 tys. pierzących się ptaków, płasko-
nos (4 proc. populacji szlaku wędrówkowego), 
bocian czarny, czernica i głowienka (ponad 
2 proc.) i żuraw (ponad 1 proc. populacji szlaku 
wędrówkowego). Liczne są: łabędź czarnodzio-
by, cyraneczka, rożeniec, świstun, batalion, 
błotniak zbożowy; liczebność ptaków wodno-
błotnych przekracza 20 tys. osobników.

12,5 tys. ha gruntów Nadleśnictwa Bogdaniec włączono do obszaru specjalnej ochro-
ny ptaków „Ostoja Witnicko-Dębniańska” PLB 320015 o łącznej powierzchni prawie 
47 tys. ha. Są to głównie lasy położone na północ od doliny Warty, na krawędzi doliny 
rzeki i terenach przyległych oraz las ciągnący się po Dębno i dolinę Myśli. Zasadniczą 
część kompleksu leśnego stanowią lasy gospodarcze, pośród których rozrzucone są 
liczne torfowiska mszarne, niewielkie starorzecza o różnym stopniu lądowienia i pro-
cesów torfotwórczych, a także różnej wielkości zbiorniki wodne, zbiorowiska wodno-
bagienne, szuwarowe i leśne. Teren jest w małym stopniu zurbanizowany i przekształ-
cony przez człowieka.

Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej i sześć 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedla co 
najmniej 1 proc. populacji krajowej bielika, kani czarnej i rudej, puchacza i gęgawy. Licz-
ne są dzięcioły: czarny i średni, oraz żuraw.

Nadleśnictwa Bogdaniec i Międzyzdroje (również RDLP Szczecin) przystąpiły do 
realizacji projektu „Ochrona siedlisk priorytetowych na obszarach Natura 2000 nad-
leśnictw Bogdaniec i Międzyzdroje”, na co otrzymały dofi nansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet przedsięwzięcia zamyka się kwotą 
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2,15 mln zł bezzwrotnej dotacji, z czego 
85 proc. stanowi dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, a pozostałe 15 proc. z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Celem projektu jest ochrona cen-
nych siedlisk przyrodniczych oraz rena-
turalizacja siedlisk zdegradowanych na 
obszarach w znakomitej większości za-
kwalifikowanych do sieci Natura 2000. 
Rzecz dotyczy głównie „Ostoi Witnicko-
Dębniańskej” PLB 320015, a na terenie 
zarządzanym przez Nadleśnictwo Mię-
dzyzdroje: ostoi ptasiej „Bagna Roz-
warowskie” PLB 320001 oraz obszaru 
siedliskowego „Wyspa Wolin i Uznam” 
PLH 320019 – jednych z najcenniej-
szych siedlisk przyrodniczych RDLP 
Szczecin w pobliżu Parku Narodowego 
„Ujście Warty” oraz Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Przedsięwzięcie podzielono na dwa 
bloki. Pierwszy z nich dotyczy ochrony 
i odtwarzania siedlisk torfowych, w tym 
torfowisk wysokich, przejściowych i trzę-
sawisk. Drugi obejmuje ochronę i odtwa-
rzanie siedlisk leśnych i nieleśnych na 
łącznym obszarze 361 ha, w następu-
jących zbiorowiskach: łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe, łęgi dę-
bowo-wiązowo-jesionowe, grąd suba-
tlantycki i środkowoeuropejski, kwaśne 
i żyzne buczyny, lasy mieszane i bory na 
wydmach nadmorskich, ciepłolubne 
buczyny storczykowe, nadmorskie wy-
dmy szare z murawą psammofilną i su-
che wrzosowiska. Mieszczą się w tym 
bloku również takie działania, jak: re-
naturalizacja siedlisk zdegradowanych, 
przebudowa gatunkowa, monitoring li-
czebności roślinożerców oraz ochrona awifauny i drobnych kręgowców. Dodatkowym 
celem projektu jest ograniczenie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo po-
przez ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, by nie zagrażał on obszarom 
cennym przyrodniczo. Przewidziano m.in. budowę pięciu punktów widokowych na pla-
nowanym szlaku przyrodniczym prowadzącym do Parku Narodowego „Ujście Warty”. 
Projekt ruszył na początku 2009 r., a jego realizacja potrwa do końca 2012 r.
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Na Zachodzie – zmiany

Przebudowa składu gatunkowego  
w leśnictwie Ustronie posłuży odtworzeniu  

siedliska grądu subatlantyckiego

Leśnictwo Białcz. W celu odtworzenia cennego 
torfowiska wysokiego, w 2009  r. na powierzchni 

19 ha wycięto – powstałe z samosiewu – kilkuletnie 
sosny, brzozy i inne drzewa 

(stan z września 2010 r.) 
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Na mazowieckich
piaskach

Łan wrzosów 
w celestynowskich lasach (P.F.)
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Nadleśnictwo Celestynów (RDLP Warszawa) zajmuje powierzchnię 8,9 tys. ha na po-
łudniowy wschód od Warszawy, w województwie mazowieckim. Od zachodu nadle-

śnictwo graniczy z Wisłą, której lokalnymi dopływami są Świder i Jagodzianka. Liczne 
są zbiorniki wodne, przeważnie sztuczne, częściowo użytkowane jako stawy rybne.

Dominującym typem siedliskowym lasu jest bór świeży stanowiący prawie 51 proc. 
powierzchni nadleśnictwa oraz, w mniejszym stopniu, bór mieszany wilgotny (16 proc.) 
i bór mieszany świeży (11 proc.). Podstawowym gatunkiem lasotwórczym pozostaje so-
sna zajmująca bez mała 92 proc. powierzchni leśnej. Pozostałe gatunki to m.in. olcha, 
brzoza i dąb. Łączny udział innych gatunków nie przekracza 1 proc.

Znajdziemy tu typowy mazowiecki krajobraz nizinny pradoliny Wisły. Rzeźba tere-
nu jest dość urozmaicona, głównie za sprawą wydm porośniętych borem sosnowym, 
między którymi tu i ówdzie zachowały się bagna. Na ubogich piaszczystych glebach las 
raczej nie ma rolniczej alternatywy. Natomiast urbanizacja, z pajęczyną linii kolejowych 
i dróg, wciska się dosłownie wszędzie. W połączeniu z bliskością stołecznej aglomeracji 
sprawia to, że przytłaczającą większość drzewostanów stanowią lasy ochronne.

Nadleśnictwo gospodaruje w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Kraj- 
obrazu oraz granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 70 proc. 
powierzchni nadleśnictwa obejmuje zasięgiem Mazowiecki Park Krajobrazowy (Zespół 
Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego). Nadleśnic-
two wchodzi też w skład, utworzonego przez Lasy Państwowe, Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
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Mazowiecki Park Krajobrazowy (P.F.)
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Mimo utrzymującej się od dawna silnej antropopresji zachowało się tu wiele obiek-
tów cennych przyrodniczo. W lasach Nadleśnictwa Celestynów leży osiem rezerwatów 
przyrody (jeden we fragmencie), a kolejne trzy („Las Sobieskiego”, „Pogorzelski Mszar” 
i „Żurawinowe Bagno”) położone są w lasach komunalnych i prywatnych, w jego zasię-
gu terytorialnym. Przedmiotem ochrony w rezerwacie „Szerokie Bagno” są torfowiska 
wysokie wraz z otaczającym je borem wilgotnym i bagiennym. Rezerwat „Na Torfach” 
obejmuje jeziorko i otaczające je torfowiska niskie, „Bocianowskie Bagno” – zbiorowi-
ska leśno-bagienne o charakterze naturalnym i półnaturalnym, a „Czarci Dół” – torfo-
wiska wysokie i przejściowe wraz z otaczającymi je od północy wydmami porośniętymi 
borem sosnowym. „Grądy Celestynowskie” chronią dobrze zachowany fragment grądu 
ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin, „Rogalec” – olsy i łęgi. Rezerwat „Wy-
mięklizna” utworzono w celu zachowania zespołu wielogatunkowych drzewostanów  
liściastych, iglastych i mieszanych zbliżonych do naturalnych, a także zamieszkujących 
je licznych gatunków ptaków. Rezerwat „Świder” obejmuje dolny i środkowy odcinek 
doliny Świdra i Mieni oraz 20-metrowy pas roślinności wzdłuż ich brzegów. 

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów jest 70 użytków ekologicznych o łącznej po-
wierzchni 63,53 ha oraz 18 pomników przyrody.

W granicach terytorialnego zasięgu nadleśnictwa znajdują się trzy obszary Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dwa z nich to obszary specjalnej ochrony ptaków 
(OSO), zatwierdzone rozporządzeniem ministra środowiska, trzeci jest obszarem ma-
jącym znaczenie dla Wspólnoty i dotyczy specjalnej ochrony siedlisk.

OSO „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, o powierzchni całkowitej 30,8 tys. ha, 
wchodzi wprawdzie w zasięg terytorialny nadleśnictwa, nie dotyczy jednak bezpośred-
nio zarządzanych przez nie gruntów. Obejmuje długi odcinek Wisły pomiędzy Dęblinem 
a Płockiem zachowującej cechy rzeki roztopowej z licznymi wyspami – od piaszczy-
stych łach po porośnięte roślinnością zielną. Największe z wysp są pokryte zaroślami 
wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową zajmują intensywnie 

16

Na mazowieckich piaskach

Rezerwat „Na Torfach” (P.F.)
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eksploatowane zarośla wikliny, łąki i pastwiska, na których nadal wypasane są stada 
bydła. Pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych. 

„Dolina Środkowej Wisły” jest ostoją ptasią rangi europejskiej.
 OSO „Bagno Całowanie” PLB 140011 ma łączną powierzchnię 4,2 tys. ha, z czego pra-

wie 700 ha to grunty Nadleśnictwa Celestynów. „Całowanie” to torfowisko niskie, poło-
żone na zboczach doliny Wisły, jedno z największych torfowisk Mazowsza (1,2 tys. ha).
Obejmuje kompleks zmeliorowanych mokradeł i łąk kośnych. Część terenu uległa 
wtórnemu zabagnieniu, ale większość porastają wierzby lub olszyny z zalesieniami je-
sionowo-olszowymi. Łąki są częściowo zagospodarowane (wypasa się na nich bydło 
i konie oraz zbiera siano).
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„Bagno Całowanie”, jedno z największych torfowisk Mazowsza – w tej ostoi gniazduje 
ponad 120 gatunków ptaków

Brodziec piskliwy (P.F.)

W ostoi „Dolina Środkowej Wisły” występuje 
30 gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy 
ptasiej i pięć gatunków lęgowych z Polskiej Czer-
wonej Księgi Zwierząt. Szczególne znaczenie 
ma dla ptaków wodno-błotnych, których gniaz-
duje tu 40–50 gatunków. W okresie lęgowym ob-
szar ten zasiedla co najmniej 1 proc. populacji 
krajowej: brodźca piskliwego, krwawodzioba, 
mew – czarnogłowej i pospolitej, ostrygojada, 
płaskonosa, podróżniczka, podgorzałki, rybitw 
– białoczelnej i rzecznej, sieweczek – obrożnej 
i rzecznej, śmieszki, zimorodka. Stosunkowo 
liczne są: bocian czarny, czajka i rycyk. Dogod-
ne warunki gniazdowania znajduje prawie 50 
gatunków ptaków. Zimą masowo przybywają 
tu ptaki wodno-błotne – jak się ocenia, jest ich 
wtedy do 20 tys. osobników. W tym okresie prze-
bywa tu co najmniej 1 proc. populacji szlaku 
wędrówkowego czapli siwej i krzyżówki, zimuje 
gągoł i bielaczek.
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„Bagno Całowanie” to ostoja ptasia o randze krajowej, a zarazem ogniwo jednego 
z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Europie – doliny środkowej Wisły. 

Szczególnym walorem ostoi jest bogata mozaika krajobrazu i związana z tym różno-
rodność biologiczna. Odnotowano tu ponad 500 gatunków roślin, pośród nich rzadkie 
i zagrożone, a z ssaków wpisanych do załącznika II dyrektywy siedliskowej: nietoperza 
nocka dużego, bobra europejskiego oraz smużkę stepową (gryzonia z rodziny skoczko-
watych). 

„Bagno Całowanie” PLH 140001 to obszar ochrony siedlisk o łącznej powierzchni 
3,4 tys. ha, zatwierdzony przez Komisję Europejską jako mający znaczenie dla Wspól-
noty. Na gruntach Nadleśnictwa Celestynów leży jego fragment o powierzchni 144 ha.

Do przedstawionego wyżej opisu torfowiska „Bagno Całowanie” trzeba dodać, że 
na obszarze tym stwierdzono występowanie zagrożonych w Europie, cennych siedlisk 
torfowiskowych, łąkowych, murawowych i leśnych. Biegnie przez nie pasmo wydm. 
Płynąca zachodnim skrajem torfowiska Jagodzianka wykształciła szeroką na ponad 
100 m strefę o urozmaiconej rzeźbie z piaszczystymi oraz pylasto-piaszczystymi namu-
łami. Choć obecnie rzeka jest uregulowana, zachowały się tutaj starorzecza i zbiorowi-
ska szuwarowe.

Rozciągające się na najwyższej terasie zalewowej doliny środkowej Wisły „Bagno 
Całowanie” ciągnie się pasem o długości 15 km i szerokości ok. 3 km, wzdłuż moreny 
dennej. Największą część (ok. 2 tys. ha) stanowi równina torfowa, ukształtowana przez 
kompleks torfowisk niskich, obfi cie zasilanych wodami podziemnymi, napływającymi 
z wysoczyzny morenowej. Miąższość torfu sięga 4 m. Dominują torfy mechowiskowe, 
a w sąsiedztwie zbocza moreny – także drzewne. U jej podnóża rosną bory bagienne, 
a na glebach murszowo-torfowych – olsy. Od zachodu towarzyszą im ekstensywnie użyt-
kowane, wilgotne łąki, przetykane szuwarami. Tereny zalesione zajmują niemal 40 proc. 
obszaru, reszta przypada na siedliska nieleśne.

Występuje tu 11 zagrożonych w skali Europy typów siedlisk, wskazanych w załącz-
niku I dyrektywy siedliskowej. W pierwszej kolejności należy wymienić górskie i ni-
zinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (pokrywają 
ponad 26 proc. obszaru) oraz niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(26 proc.). Są też torfowiska przejściowe i trzęsawiska (1,9 proc.), wydmy śródlądowe 
z murawami napiaskowymi (1,2 proc.), bory i lasy bagienne, grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ciepłolubne śródlądowe mura-
wy napiaskowe, suche wrzosowiska, ciepłolubne, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
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Na terenie ostoi „Bagno Całowanie” gniazduje 
127 gatunków ptaków. Co najmniej 18 to ptaki 
z załącznika I dyrektywy ptasiej, 10 – z Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt. To zarazem jedna 
z najważniejszych ostoi derkacza w środkowej 
Polsce. W okresie lęgowym obszar ten zasiedla 
co najmniej 1 proc. krajowej populacji błotnia-
ka zbożowego, sowy błotnej i kulika wielkie-
go, jak również więcej niż 0,5 proc. krajowej 
populacji derkacza, błotniaka łąkowego oraz 
świerszczaka. Spotkamy tutaj: bączka, orlika 
krzykliwego, podróżniczka, pójdźkę, rycyka, 
krwawodzioba, kszyka, dudka, żurawia.

Derkacz. „Bagno Całowanie” to jedna 
z najważniejszych ostoi derkacza 
w środkowej Polsce (G. i T.K.)
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oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe. Odnotowano tu blisko 700 
gatunków roślin naczyniowych, w tym 
aż 33 prawnie chronionych, m.in. brzo-
zę niską – reliktowy gatunek glacjalny 
wpisany na do Polskiej Czerwonej Księ-
gi Roślin z kwalifikacją EN (od ang. en-
dangered – zagrożony).

Stwierdzono tu także występowanie 
33 gatunków ptaków i trzech gatunków 
ptaków migrujących (świstun, kszyk, 
kulik wielki), wymienionych w załączni-
ku I dyrektywy siedliskowej, jak również 
sześciu  gatunków zwierząt z załączni-
ka II tejże dyrektywy: nocka dużego, bobra europejskiego, żółwia błotnego i motyli: 
modraszka telejusa, czerwończyka nieparka, czerwończyka fioletka. 

W pozytywnie zaopiniowanym 18 sierpnia 2010 r. przez regionalnego dyrektora ochro-
ny środowiska planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Celestynów na lata 2009–2018 na 
liście obszarów proponowanych do wyznaczenia na podstawie dyrektywy siedliskowej 
znajdują się jeszcze cztery obszary: „Bagna Celestynowskie” PLH 140022 (powierzch-
nia ogólna 766 ha, z tego 515 ha na gruntach nadleśnictwa), „Łąki Ostrówieckie”  
PLH 140050, „Dolina Środkowego Świdra” PLH 140025 oraz „Las Jana III Sobieskiego” 
PLH 140031. 

Teren nadleśnictwa znajduje się pod nieustanną presją człowieka. Okoliczne lasy są 
penetrowane przez miejscowych i przyjezdnych poszukujących wypoczynku, a jesienią 
przeczesywane przez grzybiarzy. Nadleśnictwo stara się porządkować leśną turystykę 
i rekreację, rozumiejąc, że tylko tak może uchronić las przed cywilizacyjnym żywiołem. 
Przy głównych drogach urządziło parkingi leśne, wytyczyło ścieżki przyrodniczoleśne. 

Lokalne społeczności chcą mieć las za oknem, bronią dosłownie każdego ścinanego 
drzewa. A jednocześnie celestynowscy leśnicy każdego roku wywożą z lasu dziesiątki 
ton śmieci. W lesie rozpala się ogniska, wykopuje drzewka do ogródka, na własną rękę 
„pozyskuje” drewno do kominków, porzuca wraki samochodów itd. Ważna jest zatem 
edukacja przyrodniczoleśna społeczeństwa, poczynając od najmłodszego pokolenia. 
Służy temu m.in. nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej, oddane do użytku przez Nad-
leśnictwo Celestynów jesienią 2009 r.
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Bóbr europejski (G. i T.K.)
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Nad środkową wartą

Nad środkową 
wartą

W uroczysku „Dębno” 
(Nadleśnictwo Jarocin)
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Nadleśnictwo Jarocin (RDLP Poznań), położone w południowej części wojewódz-
twa wielkopolskiego, zajmuje powierzchnię 23,4 tys. ha (w tym leśna 21,8 tys. ha). 

Do obszarów najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym należą tu te-
reny zalewowe Warty, która – wraz z dopływami: Lutynią, Maskawą, Prosną i Wrześnicą 
– w znaczący sposób wpływa na miejscowe stosunki wodne. Na terasach zalewowych tej 
rzeki powstały liczne starorzecza, zastoiska i bagna.

Warciańskie starorzecza podlegają okresowym podtopieniom – woda zalewa wów-
czas sąsiadujące z rzeką drzewostany oraz siedliska nieleśne. 

Paradoksalnie problemem na okolicznych obszarach, zwłaszcza leśnych, nie jest 
jednak nadmiar wody, a jej niedobór. To skutek trwających kilkaset lat przekształceń 
doliny Warty dokonywanych przez człowieka. Wielkie znaczenie miało tu zwłaszcza wy-
prostowanie koryta środkowej Warty w drugiej połowie XIX w., kiedy to odcięto od nur-
tu liczne, utrudniające żeglugę, naturalne meandry. Przyspieszyło to bieg rzeki i spływ 
powierzchniowy – woda spływa z tych obszarów, nie zdążywszy zostawić w glebie od-
powiedniej dawki wilgoci i zasilić zasobów gruntowych. W czasach już nam współcze-
snych, w 1986 r., oddano do użytku wielki zbiornik retencyjny Jeziorsko, przegradzając 
dolinę Warty między Sieradzem a Uniejowem. Spowodowało to dodatkowe zaburzenia 
naturalnego rytmu rzeki, a w konsekwencji zamieranie przybrzeżnych lasów łęgowych 
oraz degradację łąk poniżej zbiornika. 

Leśnicy obserwują spadek częstotliwości i zasięgu zalewów, które przesądzają o szan-
sach zachowania niezwykle bogatej szaty roślinnej, rzadkich i chronionych gatunków 
flory i fauny. Ograniczenie zasięgu podtopień skutkuje przede wszystkim nasilającą się 
sukcesją grądów połęgowych. 

Obecne drzewostany oraz szata roślinna są odzwierciedleniem trwającej wieki dzia-
łalności człowieka. Wśród gatunków lasotwórczych dominuje sztucznie wprowadzona 
sosna. Ponad 40 proc. powierzchni nadleśnictwa zajmują monokultury. Ale też w dolinie 
środkowej Warty spotkamy, oprócz rzadkich już łęgów, dorodny grąd środkowoeuropej-
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Fragment łęgu wierzbowego nad Lutynią
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ski, z dębem szypułkowym i bezszypułkowym, grabem, lipą drobnolistną, a w domiesz-
kach także z klonem pospolitym i jesionem. 

Od kilkudziesięciu już lat jarocińscy leśnicy prowadzą intensywną przebudowę ga-
tunkową drzewostanów w celu zwiększenia udziału drzew liściastych i wzbogacenia 
różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Dzięki tym zabiegom ponad poło-
wa drzewostanów zajmuje swoje naturalne siedliska. Zniekształconą formą siedliska 
charakteryzują się drzewostany na gruntach porolnych – jest to głównie wynik przy-
spieszonych powojennych zalesień sosną. Nie ma jednak siedlisk zdegradowanych czy 
zdewastowanych.

W ramach przeprowadzonej przez Lasy Państwowe inwentaryzacji przyrodniczej 
w Nadleśnictwie Jarocin wyróżniono osiem typów chronionych siedlisk przyrodniczych. 

Pod względem powierzchni pierwsze 
miejsce zajął grąd środkowoeuropej-
ski i subkontynentalny, w następnej 
kolejności – łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe oraz olsy źródli-
skowe, pomorski kwaśny las brzozowo- 
-dębowy, łęgowe lasy dębowo-wiązowo- 
-jesionowe. Uzupełniły to zestawienie 
sosnowy bór chrobotkowy oraz ciepło-
lubne dąbrowy. Podczas inwentaryzacji 
wyróżniono również sześć typów niele-
śnych siedlisk przyrodniczych o łącznej 
powierzchni 317 ha. Najczęściej są to 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowa-
ne ekstensywnie oraz starorzecza i inne  
naturalne eutroficzne zbiorniki wod-
ne (odpowiednio 42 i 41 proc.), ale też 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (23 ha) 
i rzadkie łąki selernicowe (18 ha). Jest 
to najlepsze świadectwo ponadprze-
ciętnej wartości zasobów naturalnych, 
w których gospodarują kolejne pokole-
nia jarocińskich leśników.

Na terenie zarządzanym przez nad-
leśnictwo utworzono trzy rezerwaty 
przyrody objęte ochroną czynną: „Dęb-
no nad Wartą” (21,6 ha), „Dwunastak” 
(8,9 ha) i „Czeszewski Las” (222,6 ha). 
W 1989 r. powstał Obszar Chronione-
go Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska 
o powierzchni 4885 ha (z czego 3216 ha 
to grunty Nadleśnictwa Jarocin), a pięć 
lat później Żerkowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy. To właśnie na terenie 
tego parku, obejmującego powierzchnię 
15,6 tys. ha (z czego 6438 ha to grunty 
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 Ols źródliskowy w uroczysku „Dębno”

Rezerwat „Czeszewski Las” chroni kompleks 
naturalnych lasów i starorzeczy na terenie 
zalewowym Warty 
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Nadleśnictwa Jarocin) skupiają się najcenniejsze obszary leśne Wielkopolski. Występu-
je tu ok. 680 gatunków roślin, w tym 33 będące pod ochroną, kilkanaście gatunków pła-
zów, prawie dwie setki gatunków ptaków, trzy czwarte z nich gniazduje. Tu też znajdują 
się wszystkie wspomniane wcześniej rezerwaty przyrody.

Pradolina Warciańsko-Odrzańska dzieli park na dwie części: północną o charakterze 
rolniczo-leśnym oraz południową, z bogatą mozaiką ekosystemów leśnych, polnych, łą-
kowych, torfowiskowych, wodnych i użytków rolnych. W tej drugiej części przeważają 
monokultury sosnowe, wprowadzone na uboższych siedliskach. Bardziej na północ leżą 
Lasy Czeszewskie, gdzie doliny Warty i jej dopływów porastają rozległe łęgi, głównie 
wiązowo-jesionowe oraz na niewielkiej powierzchni – wierzbowe i topolowe. W Wiel-
kopolsce są prawdziwą rzadkością, choć trudno byłoby znaleźć podobne kompleksy 
leśne gdzie indziej w kraju, a nawet w Europie. Nie bez powodu w widłach Warty i jej 
lewobrzeżnego dopływu, Lutyni, już na początku XX w. powstał pierwszy, choć minia-
turowy (zaledwie 0,75 ha), rezerwat przyrody w Wielkopolsce, chroniący najcenniejsze 
fragmenty uroczyska „Warta”. 

Na terenie Nadleśnictwa Jarocin zinwentaryzowano 36 pomników przyrody. Utwo-
rzono też użytek ekologiczny „Pasieki” (leśnictwo Czeszewo) o powierzchni 19,1 ha, 
gdzie chronione są siedliska nieleśne: łąki selernicowe, trzęślicowe i niżowe łąki użyt-
kowane ekstensywnie.

32 gatunki roślin podlegają tu ochronie ścisłej, 13 – ochronie częściowej. Na liście 
gatunków chronionych są też: 4 gatunki grzybów (w tym 3 objęte ochroną ścisłą), 13 
gatunków owadów, 1 – ryb, 13 – płazów, 5 – gadów, i 161 gatunków ptaków objętych 
ochroną ścisłą lub częściową.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo wyznaczono pięć obszarów Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. „Dolina Środkowej Warty” PLB 300002, obszar 
specjalnej ochrony ptaków, obejmuje 4607 ha gruntów nadleśnictwa, tj. 8,1 proc. ogól-
nej powierzchni tego OSO. 
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„Dolina Środkowej Warty” jest ostoją ptasią 
rangi europejskiej. Wystepuje tu 35 gatunków 
ptaków lęgowych wymienionych w załączniku 
I dyrektywy ptasiej oraz 19 z Polskiej Czerwo-
nej Księgi Zwierząt. Ocenia się, że w okresie 
lęgowym w „Dolinie Środkowej Warty” spotyka 
się ponad 10 proc. krajowej populacji rybitwy 
białowąsej, powyżej 2 proc.: cyranki, gęgawy, 
krwawodzioba, płaskonosa, rybitw – biało-
czelnej, białoskrzydłej i czarnej, rycyka, zaś 
powyżej 1 proc. populacji: bataliona, bąka, 
błotniaków – stawowego i łąkowego, dzięcioła 
średniego, kropiatki, podróżniczka, brodźca 
piskliwego, cyraneczki, czajki, czapli siwej, 
dudka, dziwonia, krakwy, kulika wielkiego, 
sieweczki obrożnej i zausznika. W drzewosta-
nach nadleśnictwa stwierdzono sześć stano-
wisk bociana czarnego oraz 10 stanowisk lę-
gowych i żerowisk żurawia. Żuraw występuje 
tu zwłaszcza w okresie jesiennych wędrówek 
(do 250 osobników), podobnie jak czapla biała 
(do 23 szt.), świstun (do 1500 szt.), a mieszane 
stada gęsi liczą powyżej 5 tys. osobników.

Mieszane stado gęsi 
w Dolinie Środkowej Warty (P.F.)
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Inny obszar specjalnej ochrony ptaków, „Ostoja Rogalińska” PLB 3000017, zajmuje na 
terenie nadleśnictwa 164 ha (zaledwie 0,8 proc. powierzchni całkowitej OSO). Na tym 
niewielkim fragmencie powierzchni nadleśnictwa, poza stanowiskiem bociana czarnego 
oraz lęgowiskiem żurawia, nie stwierdzono gatunków ptaków będących przedmiotem 
ochrony, wymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej.

Bez wątpienia numerem jeden spośród obszarów siedliskowych mających znacze-
nie dla Wspólnoty (OZW) są „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie” PLH 3000053. W granicach 
nadleśnictwa mieści się prawie 70 proc. tego obszaru.

Obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest również „Rogalińska Dolina War-
ty” PLH 300012. W granicach nadleśnictwa mieści się 164,2 ha, tj. 1,1 proc. jej łączne-
go obszaru. Obejmuje ona głównie fragment starorzecza Warty, gdzie zachowały się 
płaty lasów łęgowych (w tym zagrożonych w kraju łęgów wierzbowych i topolowych) 
oraz obszary będące pod wpływem naturalnej działalności rzeki, w tym łąki, bagna 
i starorzecza. Ochroną objęto pięć siedlisk przyrodniczych, podobnych do notowanych 
w obszarze „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie”, a ponadto siedlisko pomorskiego kwaśne-
go lasu brzozowo-dębowego. Ochrona dotyczy również gatunków zwierząt: bobra eu-
ropejskiego, wydry, pachnicy dębowej oraz kozioroga dębosza. 

Fragment doliny środkowej Warty został zakwalifi kowany jako obszar o znaczeniu 
dla Wspólnoty „Ostoja Nadwarciańska” PLH 300009. W granicach nadleśnictwa znaj-
duje się tylko niewielki jego fragment – 36,6 ha, tj. 0,1 proc. powierzchni ostoi. O szcze-
gólnej wartości tego obszaru decyduje niski poziom przekształcenia antropogeniczne-
go, zachowane ekosystemy o charakterze naturalnym i półnaturalnym.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się też fragment obszaru o znacze-
niu dla Wspólnoty „Dolina Średzkiej Strugi” PLH 300057. Nie podlega on jednak Lasom 
Państwowym. 

Na przełomie 2004 i 2005 r. Nadleśnictwo Jarocin przygotowało plan małej retencji na 
lata 2005–2015 i przystąpiło do wdrażania projektu „Ochrona ekosystemów łęgowych 
uroczyska «Warta» w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym”. Zbudowano 
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Przedmiotem ochrony na terenie „Lasów Żer-
kowsko-Czeszewskich” jest 101 ha starorzeczy 
i naturalnych eutrofi cznych zbiorników wod-
nych, 19,8 ha zmiennowilgotnych łąk trzęślico-
wych, 13,1 ha łąk selernicowych, 61,8 ha niżo-
wych świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, 
1252 grądu środkowoeuropejskiego i subkonty-
nentalnego, 377 ha łęgów wierzbowych, topolo-
wych, olszowych i jesionowych oraz olsów źró-
dliskowych, a także 422,5 ha łęgowych lasów 
dębowo-wiązowo-jesionowych. Ochrona obej-
muje też: bobra europejskiego, wydrę, traszkę 
grzebieniastą, kumaka nizinnego; ryby: bole-
nia, piskorza i kozy, ślimaka – poczwarówkę 
zwężoną; owady: trzeplę zieloną, pachnicę dę-
bową i kozioroga dębosza. Wśród 75 lęgowych 
gatunków ptaków wyróżnia się populacja 
dzięcioła średniego (150 par), a także bielika 
i bociana czarnego.

Traszka grzebieniasta (P.F.)
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liczne małe obiekty piętrzące zatrzymujące wczesnowiosenny nadmiar wód w staro-
rzeczach i Lutyni. W 2006 r. nadleśnictwo zgłosiło akces do Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” pt. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciw-
działanie suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, pilotowanego przez 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Projekt w 85 proc. jest finansowany 
ze środków Unii Europejskiej, w 15 proc. – przez Lasy Państwowe.

Od połowy 2008 r. w siedzibie leśnictwa Czeszewo, tuż nad Wartą, działa Ośrodek 
Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami”. Rok później oddano do użytku wyjąt-
kowy obiekt – instalację edukacyjną „Rzeka”. Na wolnym powietrzu, niedaleko ośrodka 
zbudowano z naturalnych materiałów – ziemi, kamieni, drewna – model koryta rzeki. 
Zgodnie z zasadą „uczyć – bawiąc” przygotowano dla dzieci program zadań, uświada-
miających, jakie znaczenie ma rzeka dla przyrody i człowieka. Czeszewskie centrum 
edukacyjne słynie też z interesujących wystaw przygotowywanych we współpracy z in-
nymi placówkami, np. Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie. W leśniczówce urzą-
dzono liczne dioramy ilustrujące rzadkie w Wielkopolsce ekosystemy leśne i śródleśne. 
Jest też interaktywna makieta uroczyska i rezerwatu „Czeszewski Las”, pozwalająca 
zapoznać się z walorami przyrodniczymi tego obszaru z lotu ptaka. W ramach progra-
mu „Dziuplaki” można – dzięki specjalnym kamerom – podglądać życie ptasich rodzin 
gniazdujących w budkach lęgowych. Tuż obok ośrodka mieści się przystań należące-
go do nadleśnictwa promu, który przewozi miłośników przyrody na lewy brzeg Warty, 
wprost do czeszewskich lasów.
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Zwalony jesion, pracowicie „okorowany” przez dzięcioły w rezerwacie „Czeszewski Las”
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Kiedyś był tu 
poligon

Bystrotok na kanale Muszaki 
(Nadleśnictwo Jedwabno)
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Nadleśnictwo Jedwabno (RDLP Olsztyn) rozciąga się na powierzchni 29,7 tys. ha 
w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. W jego granicach 

leży centralna i południowa część drugiego pod względem wielkości kompleksu leśne-
go Warmii i Mazur – Lasów Napiwodzko-Ramuckich, będących pozostałością po nie-
gdysiejszej Puszczy Wielki Patrąk. Zielone zasoby nadleśnictwa tworzą zwarty masyw 
leśny – tylko na jego wschodnich obrzeżach znajdują się niewielkie powierzchnie leśne 
rozrzucone wśród pól. 

W północnej części obszaru nadleśnictwa występują wyniesienia i obniżenia z licz-
nymi jeziorami. Wśród piaszczystych sandrów, w bezodpływowych nieckach spotyka się 
jeziorka dystroficzne oraz torfowiska przejściowe i wysokie. Południe to piaszczysty ob-
szar sandrowy z kilkoma jeziorami, poprzecinany ciekami wodnymi (Omulew, Czarna, 
Kanał Baranowski). W przeszłości w dolinach rzek rozciągały się rozległe bagna i tor-
fowiska niskie, później, w wyniku osuszania, przekształcone przez człowieka w łąki i pa-
stwiska. 

Króluje tu sosna, której udział wynosi ok. 90 proc.; następna w kolejności brzoza 
ma udział ok. 4 proc., olcha – 3 proc., świerk – 2 proc. i dąb – ok. 1 proc. Pod względem 
siedliskowym dominują bory świeże i bory mieszane świeże, na które przypada łącznie  
84 proc. powierzchni, a 10 proc. zajmują siedliska lasów mieszanych i liściastych. Wśród 
nich są także większe fragmenty grądów, z grabem, dębem szypułkowym i lipą. Prawie 
3 proc. to lasy bagienne – olsy i łęgi, zachowane w dolinach rzek i większych cieków: 
Omulew, Czarna i nad niektórymi jeziorami. Prawie 1 proc. powierzchni przypada na 
bory bagienne i bory mieszane bagienne. 
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Bór sosnowy z podrostem dębowym; w przyszłości zmieni się charakter tego drzewostanu
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Wiele starych drzewostanów chronionych jest w postaci lasów glebo- i wodochronnych, 
a także stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków, tzw. gatunków strefowych. 

Praktycznie całą powierzchnię Nadleśnictwa Jedwabno obejmuje obszar specjalnej 
ochrony ptaków „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” PLB 280007. 

Na obszarze OSO „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” PLB 280007 w Nadleśnictwie 
Jedwabno obowiązują też różne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody: 
„Dęby Napiwodzkie”, „Jezioro Kośno” i „Małga”. Status użytku ekologicznego ma 
„Obiekt Stawowy Tylkowo”. Nadleśnictwo działa na Obszarze Chronionego Krajobra-
zu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

W granicach Nadleśnictwa Jedwabno mieści się ponad 6,5 tys. ha siedliskowego ob-
szaru „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH 280052. 
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Na liście gatunków ptaków występujących 
na obszarze „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” 
zarządzanym przez Nadleśnictwo Jedwabno, 
umieszczonych w załączniku I dyrektywy pta-
siej, znajdują się: bąk, bielik, błotniaki – łąko-
wy, stawowy i zbożowy, bociany – biały i czarny, 
cietrzew, derkacz, dzięcioły – czarny i średni, 
gąsiorek, jarzębatka, kanie – czarna i ruda, 
kropiatka, lelek, lerka, muchołówka mała, orlik 
krzykliwy, rybołów, świergotek polny, trzmielo-
jad, włochatka, zielonka, zimorodek oraz żuraw. 
Z tego 25 to gatunki regularnie i nieregularnie 
lęgowe, dwa to gatunki zalatujące z sąsiedztwa 
lub koczujące stale na omawianym terenie (bo-
cian biały, błotniak łąkowy) i jeden regularnie 
zimujący lub przelotny (błotniak zbożowy).

Bąk. W 2007 r. wrócił na teren dawnego 
poligonu i od tej pory jest stałym 
lokatorem „Muszaków”  (G. i T.K.)

Na obszarze „Ostoja Napiwodzko-Ramucka”, 
zarządzanym przez Nadleśnictwo Jedwabno, 
wyróżniono 11 typów siedlisk, wymienionych 
w załączniku I dyrektywy siedliskowej: natu-
ralne jeziora eutrofi czne, naturalne dystrofi czne 
zbiorniki wodne, ciepłolubne śródlądowe mu-
rawy napiaskowe, niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie, torfowiska wysokie 
z roślinnością torfotwórczą, torfowiska przej-
ściowe i trzęsawiska, grąd subkontynentalny, 
brzezina bagienna, sosnowy bór bagienny, ni-
żowy łęg jesionowo-olszowy oraz sosnowy bór 
chrobotkowy.
Spośród ssaków, wymienionych w załączniku II 
dyrektywy siedliskowej, na obszarze zarządza-
nym przez nadleśnictwo bytują: wydra, bóbr eu-
ropejski i wilk. Płazy i gady z tej listy to: trasz-
ka grzebieniasta, kumak nizinny i żółw błotny, 
ryby: piskorz i koza, bezkręgowce: poczwa-
rówka zwężona, zalotka większa, czerwończyk 
nieparek oraz pachnica dębowa. Stwierdzo-
no też występowanie wymienionych w tym-
że załączniku roślin: sierpowiec błyszczący, 
sasanka otwarta oraz lipiennik Loesela.Sasanka otwarta (P.F.)
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Szczególnym fragmentem nadleśnictwa jest dawny poligon wojskowy Muszaki, 
utworzony w latach 1949–1953. Rozległy, okresowo bezludny i przyrodniczo zróżni-
cowany teren szybko stał się ostoją wielu cennych i rzadkich gatunków zwierząt. Na 
poligonie odbywały się największe w Olsztyńskiem tokowiska cietrzewi, gniazdowały 
tu żurawie i liczne inne ptaki. Zimą spotykano bieliki, wilki, a w drugiej połowie lat 
80. XX w., w miarę jak gasła aktywność armii na poligonie, zaczęły się pojawiać wydry 
i bobry.

Niestety, w połowie lat 80. ub.w. wojsko przeprowadziło szeroko zakrojone prace 
melioracyjne, doprowadzając do nadmiernego osuszenia i w konsekwencji do silnej 
degradacji przyrodniczej tego obszaru. W 1993 r. poligon zlikwidowano – obszar tra-
fił w ręce Lasów Państwowych. W 1995 r. ponad 2,4 tys. ha włączono do Nadleśnic-
twa Jedwabno. Były pomysły, by teren w całości zalesić. Jednak leśnicy dowodzili, 
że większym pożytkiem niż zalesienie będzie renaturalizacja, zdanie się na sukcesję 
naturalną i utworzenie na znacznej części terenów otwartych strefy ochrony cietrzewi, 
gdzie, zgodnie z wymogami i potrzebami tego gatunku, prowadzona będzie aktywna 
ochrona jego siedlisk.

Na początku 1996 r. nadleśniczy z Jedwabna wystąpił do ówczesnego wojewody olsz-
tyńskiego o uznanie większości tego terenu (ok. 1,6 tys. ha) za użytek ekologiczny. Zgo-
dę uzyskał. Rok później zielone światło dla projektu dostał od wojewódzkiego kon-
serwatora przyrody w Olsztynie. Taki był początek projektu „Renaturalizacja byłego 
poligonu wojskowego Muszaki”. Na realizację przedsięwzięcia nadleśnictwo, wsparte 
przez olsztyńską RDLP, wystarało się o środki z EkoFunduszu, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie; wyłożyło też środki własne.
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Dzięki leśnikom zachowano siedlisko sprzyjające bytowaniu cietrzewia
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Na początku leśnicy zabrali się za budowę obiektów małej retencji, służących zatrzy-
maniu wody na poligonie i przywróceniu naturalnych stosunków wodnych. Na Strudze 
Baranowskiej i na kanale Muszaki zbudowano liczne przegrody spiętrzające i napowie-
trzające wodę (tzw. bystrotoki) oraz przepusty. Poziom wód gruntowych zaczął się sys-
tematycznie podnosić, a w ślad za tym postępowały zmiany warunków siedliskowych. 
W pierwszej kolejności zaczęły kolonizować teren płazy (ropucha szara i paskówka, 
grzebiuszka ziemna, żaba trawna i moczarowa, traszka zwyczajna) i ptaki wodno-błot-
ne. Przybyło par lęgowych żurawi. Ponownie zawitały ptaki szponiaste (orlik krzykliwy, 
bielik, błotniaki). Na dawnym poligonie pojawił się bąk, dziś już stały mieszkaniec. Wię-
cej jest wilków (odchowują młode) i łosi.

Wyraźnie poprawiła się kondycja pobliskich drzewostanów i roślinności zielnej. 
Wzbogacił się świat owadów wodnych i nadwodnych. Bez porównania lepsze warunki 
bytowania stworzono cietrzewiowi. Dbając o rozwój jego populacji, leśnicy z Jedwabna 
kontrolują sukcesję naturalną na dawnym poligonie – cietrzew preferuje bowiem otwar-
te przestrzenie. Wycinają też nalot sosnowy i brzozowy, urządzając dla niego tzw. areny 
tokowe. Na aktywnej ochronie siedlisk tego rzadkiego kuraka leśnego korzysta wiele in-
nych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, a na dawnych polach ćwiczebnych i sze-
rokich pasach przeciwpożarowych wykształciły się cenne murawy napiaskowe, w tym 
regionie spotykane tylko na poligonie w Orzyszu.
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Wykoszony nalot – z myślą o cietrzewiach – na byłym poligonie
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W 2009 r., w dorocznym konkursie ministra środowiska, Nadleśnictwo Jedwabno 
otrzymało za realizację projektu „Renaturalizacja biotopu cietrzewia i jego ochrona na 
poligonie Muszaki” tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”. Jako jedno z 57 nadleśnictw w kra-
ju znalazło się też wśród uczestników projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze 
terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL 
LP”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej „Gospodarka odpadami i ochrona po-
wierzchni ziemi” Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko”. Przedsię-
wzięcie to pilotuje, na zlecenie Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych. 
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Budowa bystrotoku na kanale Muszaki (rok 2007)
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Rezerwat „Źródło Królewskie” 
(Nadleśnictwo Kozienice)
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Nadleśnictwo Kozienice (RDLP Radom) zarządza 15,1 tys. ha lasów Skarbu Pań-
stwa, na pograniczu Mazowsza i Małopolski, sięgając pradoliny Wisły i przedpola 

Gór Świętokrzyskich, toteż występują tu siedliska przyrodnicze typowe zarówno dla 
nizin (grądy i bory sosnowe), jak i dla wyżyn (np. bór mieszany jodłowy). W strukturze 
siedlisk dominują las mieszany świeży (36 proc.) i bór mieszany świeży (26,5 proc.). Na-
stępne w kolejności są bór świeży (14,1 proc.) i las świeży (11 proc.).

Na siedliskach borowych dominują drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem 
brzozy, na lasowych wzrasta udział drzewostanów z udziałem dębu i jodły, na wilgot-
nych przeważają drzewostany olchowe z domieszką brzozy.

Na prawie 38 proc. powierzchni nadleśnictwa występują drzewostany jednogatun-
kowe, na niespełna 27 proc. – dwugatunkowe, na ok. 15 proc. – trzygatunkowe, a na ok.  
20 proc. – drzewostany tworzone przez cztery i więcej gatunków. Te wybrane spośród 
wielu innych dane ilustrują ewolucję lasu, do której doprowadziła gospodarka, prowa-
dzona przez wieki na obszarze Puszczy Kozienickiej.

To jeden z nielicznych kompleksów leśnych w kraju o dobrze udokumentowanej  
historii. Od najdawniejszych czasów były to dobra królewskie. W 1607 r. z części niegdy-
siejszej Puszczy Radomskiej utworzono Ekonomię Królewską z siedzibą w Kozienicach 
i obszar ten zaczęto zwać Puszczą Kozienicką, a koronna gospodarka przyczyniła się  
do ochrony tych lasów i hamowania nadmiernych wyrębów. W 1793 r. wykonano dla 
tych terenów jeden z pierwszych na ziemiach polskich planów urządzenia lasu – usta-
lono poziom wyrębów dla poszczególnych powierzchni, dążąc już do zaprzestania do-
raźnej gospodarki plądrowniczej na rzecz ciągłości i planowego użytkowania zasobów.  
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Świetlista dąbrowa. W takich miejscach jeszcze w latach 70. ub.w. 
zdarzało się wypasanie zwierząt gospodarskich
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W 1819 r. wprowadzono podział administracyjny na straże, obręby i okręgi oraz ustalono 
wiek rębności.

Po powstaniach listopadowym i styczniowym lasy te objęły fale donacji carskich na 
rzecz rosyjskich wojskowych i urzędników zasłużonych w tłumieniu ruchów narodo-
wych. Poszła za tym intensywna eksploatacja lasu. W dwudziestoleciu międzywojen-
nym na terenie nadleśnictw Kozienice i Jedlnia utworzono „Lasy ochronne” o łącznej 
powierzchni ponad 420 ha (formalnie kategorię tę wprowadzono do prawodawstwa 
przyrodniczoleśnego w 1957 r.).

Dziś lasy ochronne zajmują 61 proc. powierzchni nadleśnictwa. W 1962 r. powstał 
pierwszy na tym obszarze rezerwat, w 1983 r. utworzono Kozienicki Park Krajobrazowy 
– obecnie w jego zasięgu jest 10,9 tys. ha nadleśnictwa. W 1994 r. weszło ono w skład LKP 
„Puszcza Kozienicka”. W 1995 r. opracowano dla nadleśnictwa pierwszy w Polsce pro-
gram ochrony przyrody. 

Na terenie nadleśnictwa utworzono dziewięć rezerwatów częściowych (leśnych): 
„Zagożdżon” (1962 r.; powierzchnia 66,6 ha; do jego powstania z wielką energią dążył 
Jan Szwed, nadleśniczy b. Nadleśnictwa Zagożdżon), „Ponty im. Teodora Zielińskiego” 
(1978 r.; 36,6 ha), „Brzeźniczka” (1980 r.; 92,1 ha), „Załamanek” (1982 r.; 78,5 ha), „Pion-
ki” (1982 r.; 81,5 ha), „Ponty-Dęby” (1998 r.; 50,4 ha), „Leniwa” (2000 r.; 27,3 ha), „Źródło 
Królewskie” (2000 r.; 9,7 ha) i „Guść” (2002 r.; 87 ha).

136,6 ha gruntów nadleśnictwa to łączny obszar 62 użytków ekologicznych. Taką for-
mą ochrony objęto naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, ługi, 
torfowiska, łąki oraz pastwiska śródleśne i w dolinach cieków wodnych. Są też 162 po-
mniki przyrody.
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Rezerwat „Ponty im. Teodora Zielińskiego”. Z prawej strony widoczna kapliczka św. Franciszka, 
patrona obrońców przyrody, zbudowana przez leśników w 2007 r.
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W zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Kozienicka” PLB 140013, 
o łącznej powierzchni 68,3 tys. ha, znalazło się 14,6 tys. ha terenów zarządzanych przez 
nadleśnictwo. 

Z 28,2 tys. ha specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Puszcza Kozienicka” PLH 
140035 12,5 tys. ha przypada na grunty Nadleśnictwa Kozienice. Jest to jeden z najcen-
niejszych pod względem przyrodniczym kompleksów puszczańskich w Polsce. Wystę-
puje tu wiele siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych i zagrożonych wy-
marciem w kraju i Europie.

Wizytówką Puszczy Kozienickiej są endemiczne wyżynne jodłowe bory mieszane ro-
snące na granicy naturalnego zasięgu. Jednym z najważniejszych i jednocześnie zaj-
mującym największą powierzchnie siedliskiem przyrodniczym są tu grądy subkonty-
nentalne, w pełnym wachlarzu odmian. Tworzą one mozaiki z łęgami i olsami. Doliny 
puszczańskich rzek, strumieni i okresowych cieków porastają łęgi olszowo-jesionowe. 
Niewielkie powierzchnie zajmują źródliskowe lasy olszowe. Do równie rzadkich leśnych 
zbiorowisk należą łęgi wiązowo-jesionowe.

Pełną skalę zmienności reprezentują puszczańskie bory sosnowe – od sosnowego 
boru chrobotkowego po sosnowy bór bagienny. Do najrzadszych pod względem zajmo-
wanej powierzchni leśnych siedlisk przyrodniczych należą ciepłolubne dąbrowy, które 
stopniowo tracą swoiste cechy i w wyniku sukcesji przekształcają się w grądy.

Bardzo różnorodna jest też roślinność nieleśna Puszczy Kozienickiej. Do najciekaw-
szych należy roślinność torfowiskowa, skupiona w południowej części obszaru, wśród 
której dominują fi tocenozy mszysto-turzycowe i mszary. Zróżnicowana jest roślinność 
związana z torfowiskami wysokimi, z wełnianką pochwowatą i torfowcami, bagnem 
zwyczajnym i torfowcem magellańskim. Szczególnie cenne są mszary przygiełkowe, 
do bardzo rzadkich siedlisk przyrodniczych zaliczają się również torfowiska zasadowe. 
Spotkamy tu też zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, wydmy śródlądowe z murawami 
szczotlichowymi oraz murawy bliźniczkowe. Łęgom olszowo-jesionym towarzyszą nad-
rzeczne ziołorośla.

Stwierdzono tu występowanie 59 gatunków ssaków. Jest to dla nich najważniejsza, po 
Puszczy Kampinoskiej, ostoja w środkowej Polsce. Występuje tu m.in. popielica (gatu-
nek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt), której populacja legitymuje się 
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W „Ostoi Kozienickiej” występuje łącznie po-
nad 200 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. 
Siedem gatunków wpisano do Polskiej Czerwo-
nej Księgi Zwierząt. Co najmniej 29 gatunków 
znalazło się w załączniku I dyrektywy ptasiej. 
Są to: bąk, bączek, bociany – czarny i biały, 
trzmielojad, bielik, błotniaki – stawowy i łą-
kowy, orlik krzykliwy, jarząbek, kropiatka, 
zielonka, derkacz, żuraw, batalion, mewa czar-
nogłowa, rybitwy: rzeczna i czarna, lelek, zimo-
rodek, kraska, dzięcioły – zielonosiwy i średni, 
lerka, świergotek polny, jarzębatka, mucho-
łówka mała, gąsiorek i ortolan. W okresie lęgo-
wym obszar ten zasiedla nie mniej niż 1 proc. 
populacji krajowej bączka, bociana czarnego, 
kraski i lelka. Z roślin wymienionych w załącz-
niku II dyrektywy siedliskowej występuje tu 
sasanka otwarta. Dzięcioł zielonosiwy (G. i T.K.) 
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jednym z najwyższych w kraju wskaźników zagęszczenia osobników na 1 ha lasu. Bytują 
tu też orzesznica oraz smużka, bardzo rzadki w kraju, mały gryzoń. Puszczańskie rzeki 
zasiedlają bobry i wydry. Okresowo pojawiają się migrujące wilki. Bardzo bogata, po-
równywalna z Puszczą Białowieską, jest chiropterofauna Puszczy Kozienickiej. Stwier-
dzono tu 16 spośród 17 gatunków nietoperzy występujących w Polsce na nizinach, przy 
czym do rozrodu przystępuje 14 gatunków. Najliczniejszy jest borowiec, a do gatunków 
dominujących należą: mroczek późny, nocki – rudy i duży, oraz gacek brunatny. Liczne 
reprezentowane są: borowiaczek, nocek Brandta i nocek Bechsteina. Dla tego ostatnie-
go Puszcza Kozienicka jest drugim w Polsce miejscem rozrodu i stanowiskiem najdalej 

wysuniętym na północny-wschód. 
Jednym z najrzadszych gatunków 
nietoperzy w Puszczy Kozienic-
kiej jest mopek.

W Puszczy Kozienickiej żyje 13 
spośród 18 krajowych gatunków 
płazów, w tym kumak nizinny 
i traszka grzebieniasta. Gady re-
prezentuje sześć gatunków, wśród 
nich żółw błotny. Bogaty jest świat 
bezkręgowców na czele z rakiem 
szlachetnym (najliczniejsza po-
pulacja w środkowej Polsce, wpi-
sanym do Światowej Czerwonej 
Księgi Zwierząt oraz jej polskiego 

Zbiornik na Żale. Jeden z 62 użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Kozienice.  
Z lewej strony widać ślady aktywności bobrów

Żółw błotny – jeden z sześciu gatunków gadów 
bytujących w Puszczy Kozienickiej (P.F.)
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odpowiednika. Obszar ten to jedna z najważniejszych na Mazowszu ostoi rzadkich śli-
maków: poczwarówek – zwężonej i jajowatej, oraz zatoczka łamliwego.

Rozmaitość środowisk oraz obecność dobrze zachowanych powierzchni leśnych ze 
starodrzewem wpływają na bogactwo świata owadów. Stwierdzono tu występowanie: 
pachnicy dębowej, zgniotka cynobrowego, czerwończyka nieparka i fioletka oraz mo-
draszka telejusa. Można tu też spotkać sawczynkę piaskową – owada nienotowanego od 
kilkudziesięciu lat w innych miejscach w kraju. Tylko tutaj występuje, odkryty w 1998 r., 
motyl Synanthedon loranthi z rodziny przeziernikowatych.

O znaczeniu Puszczy Kozienickiej dla zachowania krajowej flory naczyniowej świad-
czy obecność sześciu gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: bu-
ławnika czerwonego, kostrzewy ametystowej, sasanki otwartej, widlicza cyprysowatego 
oraz turzyc – bagiennej i strunowej. Stwierdzono tu występowanie gatunków figurują-
cych na krajowej czerwonej liście roślin naczyniowych, m.in.: czosnku niedźwiedziego, 
goryczki wąskolistnej, kukułki plamistej, pływacza drobnego, rosiczki okrągłolistnej 
i widlicza Zeillera.

Na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce znajduje się 41 gatunków 
występujących na tym obszarze. Z kolei spośród 267 gatunków porostów znanych z te-
renu puszczy są takie, które wymarły lub są bliskie wymarcia w innych regionach kraju; 
w sumie na krajowej czerwonej liście porostów znajduje się 71 gatunków z kozienickiej 
lichenoflory.

Przeprowadzona w 2007 r. w La-
sach Państwowych inwentaryzacja 
przyrodnicza zaowocowała ziden- 
tyfikowaniem na terenie Nadle-
śnictwa Kozienice siedmiu siedlisk 
chronionych o łącznej powierzchni 
2,5 tys. ha. Największą grupę two-
rzą grądy (1,8 tys. ha), wyżynny 
jodłowy bór mieszany (398 ha), łęg 
olszowy (256 ha); następne w ko-
lejności są bory bagienne (12,5 ha), 
ciepłolubne dąbrowy (8,5 ha), łęg 
dębowo-wiązowy (6,4 ha) oraz bór 
chorobotkowy (niespełna 6 ha).

Konsekwencją występowania wszystkich omawianych wcześniej form ochrony przy-
rody bywa całkowite lub częściowe wyłączanie kolejnych obszarów z użytkowania. Jeśli 
w 1991 r. ogólna powierzchnia takich obszarów wynosiła 911 ha, to w 2010 r. (według 
planu urządzenia lasu na lata 2001–2010) już 1389 ha. Każda z form ochrony – poczy-
nając od Kozienickiego Parku Krajobrazowego, na obszarach Natura 2000 kończąc – 
nakłada szczególne wymogi i ograniczenia dotyczące zasad gospodarowania. Z drugiej 
strony rosną społeczne oczekiwania co do udostępniania lasu, co jest i będzie sprzeczne 
z przedsięwzięciami ochronnymi. Jaskrawym przykładem jest rezerwat „Pionki”, grani-
czący z miastem o tej samej nazwie. Mimo obowiązywania licznych zakazów i ustawicz-
nych prób egzekwowania ich, jest on traktowany przez mieszkańców jak park miejski, 
miejsce do uprawiania różnych form rekreacji ze wszelkimi tego negatywnymi konse-
kwencjami (zadeptywanie, zaśmiecanie, dewastacje itp.). 

Popielica (P.F.)
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Rezerwat „Dąbrowa koło Biadek 
Krotoszyńskich” (Nadleśnictwo Krotoszyn)

Krotoszyńskie
skarby
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Krotoszyńskie skarby

Nadleśnictwo Krotoszyn (RDLP Poznań), o powierzchni całkowitej 19,3 tys. ha 
(w tym leśnej 18 tys. ha), leży w południowej części województwa wielkopolskiego. 

Gospodaruje w niezwykle charakterystycznym miejscu kraju, na Płycie Krotoszyńskiej 
stanowiącej zachodni fragment Wysoczyzny Kaliskiej. Płaski jak stół obszar, rozciągają-
cy się w strefie wododziałowej, zbudowany jest z litych glin zwałowych pochodzàcych ze 
zlodowacenia środkowopolskiego i osiągających grubość od 18 do 22 m. Gliny te są bazą 
dla powszechnie występujących tu, specyficznych gleb opadowo-glejowych.

Wyróżnikiem przyrodniczym są słynne dąbrowy krotoszyńskie – trzy zespoły natural-
nych, urozmaiconych świetlistych dąbrów (głównie dąb szypułkowy, ale i bezszypułko-
wy, z grabem i leszczyną pospolitą) z licznymi starodrzewami. Podobnie rozległego kom-
pleksu drzewostanów dębowych próżno by szukać gdzie indziej w kraju czy w Europie.

Krotoszyńskie dąbrowy cechuje duży udział siedlisk lasu świeżego i lasu mieszanego 
świeżego (ponad 60 proc.); siedliska borowe zajmują tylko 30 proc. Szczególnie inte-
resujący jest kompleks leśny obrębu Jasne Pole, gdzie na powierzchni prawie 5 tys. ha 
zachował się zwarty, okazały drzewostan dębu szypułkowego. Najżyźniejsze siedliska 
leśne Płyty Krotoszyńskiej zajmuje jednak grąd środkowoeuropejski (osiąga wschodnią 
granicę zasięgu), tylko w najbardziej wilgotnych zagłębieniach występuje łęg olszowy 
i wiązowo-jesionowy. 

Cały kompleks rozciąga się na terenie utworzonego w 1993 r. Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”. Ponadto na tym terenie utworzono trzy leśne 
rezerwaty przyrody: „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, „Dąbrowa Smoszew” oraz 

Leśnictwo Sokołówka – typowe siedlisko Płyty Krotoszyńskiej
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„Buczyna-Helenopol”, których głównym celem jest ochrona dąbrów ze starodrzewem. 
Ochronie cennych walorów przyrodniczych służą też kolejne rezerwaty: „Miejski Bór”, 
„Baszków” i „Mszar Bogdaniec” (w tym ostatnim przedmiotem ochrony są zbiorowiska 
roślinne torfowisk niskich).

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn znajdują się trzy obszary zakwalifi kowane do Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Status obszaru specjalnej ochrony ptaków 
ma „Dolina Baryczy” PLB 020001 o łącznej powierzchni ponad 55,5 tys. ha; na gruntach 
nadleśnictwa leży jednak tylko 17-hektarowy fragment ostoi. Bez porównania większe 
znaczenie dla działań podejmowanych przez nadleśnictwo ma OSO „Dąbrowy Kro-
toszyńskie” PLB 300007 o łącznej powierzchni 34,2 tys. ha – tu już prawie 14,2 tys. ha
to grunty zarządzane przez tę jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych. 

Wśród klas siedlisk 47 proc. stanowią grunty orne, 22 proc. – lasy liściaste, 14 proc. – 
iglaste, 9 proc. – mieszane, 1 proc. – lasy w fazie zmian. 4 proc. zajmują łąki i pastwiska, 
2 proc. – tereny luźno zabudowane, 1 proc. – złożone systemy upraw i działek. 

OSO „Dąbrowy Krotoszyńskie” PLB 300007 praktycznie w całości pokrywa się ze 
specjalnym obszarem ochrony siedlisk (SOO) o tej samej nazwie, ale kodzie PLH 
300002, mającym status obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty. 

Jednym z głównych typów siedlisk przyrodniczych, dla których utworzono „Dąbrowy 
Krotoszyńskie” PLH 300002 są: pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy oraz grąd środ-
kowoeuropejski i subkontynentalny. Mają one odpowiednio: 67,4-procentowy i 13,7-pro-
centowy udział w całkowitej powierzchni tych siedlisk. W sumie w zasięgu SOO „Dąbro-
wy Krotoszyńskie” występuje 12 siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. 
Dwóm już wymienionym wyraźnie ustępuje, następne w kolejności pod względem 
udziału, siedlisko przyrodnicze kwaśnej buczyny (2 proc.). Jeszcze rzadsze są łęgi wierz-
bowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz olsy źródliskowe. Silnie przesuszone siedliska 
łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego bywają trudne do identyfi kacji i upodabniają się 
niekiedy do grądów. Do zubożenia składu gatunkowego i „grądowienia” przyczyniło się 
wcześniej obserwowane zamieranie wiązu i współcześnie – jesionu.

Tylko jedno stanowisko, w rezerwacie „Baszków”, zajmują bory i lasy bagienne.

W ostoi „Dąbrowy Krotoszyńskie” występują 
24 gatunki ptaków z załącznika I dyrektywy 
ptasiej, a ostoja dzięcioła średniego osiąga li-
czebność ponad 480 par (ponad 2 proc. popula-
cji krajowej). Gatunek ten, dobrze zbadany na 
terenie nadleśnictwa, w jednym z kompleksów 
leśnych od wielu lat jest objęty monitoringiem 
na 17 powierzchniach sprawdzających. Liczeb-
ność populacji dzięcioła średniego i zielonosi-
wego (20–25 par, 19 wykrytych stanowisk) na-
dają „Dąbrowom Krotoszyńskim” rangę ostoi 
ptaków o znaczeniu europejskim. Oprócz wy-
mienionych gatunków są to również: bocian 
czarny, bielik, żuraw, dzięcioł czarny, ortolan, 
muchołówki: białoszyja i mała, gąsiorek, lerka 
i jarzębatka. Z ważnych dla Wspólnoty gatun-
ków zwierząt (z załącznika II dyrektywy sie-
dliskowej i załącznika I do dyrektywy ptasiej) 
wymienia się też piskorza.

Dzięcioł średni. W ostoi „Dąbrowy 
Krotoszyńskie” występuje znacząca część 
populacji krajowej tego gatunku (P.F.)
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Spośród ekosystemów nieleśnych wyróżniają się zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 
pospolite w dąbrowach krotoszyńskich (13,5 proc. udziału w łącznej powierzchni sie-
dlisk przyrodniczych). Niestety, wiele z nich uległo silnemu przekształceniu przez czło-
wieka w wyniku intensywnej gospodarki i eksploatacji oraz nadmiernego przesuszenia. 
Spotkamy też niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, ciepłolubne, śród-
lądowe murawy napiaskowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska (w rezerwacie „Mszar 
Bogdaniec”), niewielkie wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, płaty ziołoro-
śli: górskich i nadrzecznych, oraz nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, tu-
rzycowisk i mechowisk.

Na obszarze wyznaczono 19 pomników przyrody, z których 15 to drzewa (głównie 
dęby), a reszta – głazy narzutowe.

W Dąbrowach Krotoszyńskich stwierdzono występowanie prawie 170 gatunków rzad-
kich roślin 80 rzadkich zwierząt. Wśród owadów za niezwykle rzadką i cenną uważa się 
kwietnicę okazałą – chrząszcza, którego larwy rozwijają się w próchnowiskach. Stwier-
dzono też stanowiska sporadycznie występującego zacnika błyszczącego z rodziny żu-
kowatych, spokrewnionego z pachnicą, którego larwy żerują w próchnie drzew liścia-
stych. Najrzadsze rośliny dziś jeszcze występujące to długosz królewski (w rezerwacie 

Rezerwat „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”, jeden z trzech na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”
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„Baszków”), turzyca Buxbauma (zagrożona w Polsce wyginięciem, do niedawna uwa-
żana za wymarłą w Wielkopolsce), zdrojówka rutewkowata, kosaciec syberyjski, fiołek 
mokradłowy, przytulia okrągłolistna czy ostrożeń łąkowy. Niestety, wiele populacji stop-
niowo zanika.

Krotoszyńscy leśnicy od wielu lat prowadzą gospodarkę leśną z poszanowaniem przy-
rody. Dowodzi tego choćby ponad 240-letni starodrzew dębowy, znajdujący się w drze-
wostanie gospodarczym leśnictwa Smoszew. Z kolei w rezerwacie „Dąbrowa Smoszew” 
(utworzonym w 1963 r. dla zachowania – ze względów naukowych i dydaktycznych – 
zespołu grądu i łęgu z gatunkami rzadkich roślin), w jego otulinie i sąsiednim drzewo-
stanie nasiennym spotkamy jedno z najliczniejszych w tej okolicy stanowisk dzięcioła 
czarnego. To świadectwa umiejętnego godzenia gospodarki z ekologią.

Nadleśnictwo Krotoszyn jest przygotowane do prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z wymogami wynikającymi z programu działań ochronnych, przewidywanego na 
wspomnianych obszarach Natura 2000. Dążyć zatem będzie do zapewnienia odpowied-
niego udziału starych drzewostanów w ostoi, co ma służyć przede wszystkim zapew-
nieniu odpowiednich warunków bytowania dzięcioła średniego. Dla dębu udział pro-
centowy drzewostanów 140-letnich i starszych miałby być nie mniejszy niż obecnie. 
W przypadku pozostałych gatunków drzew dolną granicą ma być 25 proc. drzewosta-
nów ponad 80-letnich oraz nie mniej niż 10 proc. drzewostanów w wieku powyżej 100 
lat. Z ogłoszonego we wrześniu 2010 r. przez RDOŚ w Poznaniu projektu planu ochrony 

W leśnictwie Smoszew można podziwiać 244-letnie dęby  
zachowane w drzewostanie gospodarczym
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OSO Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie” wynika, że w ciągu najbliższych 20 lat owe 
ostatnie granice wieku zostałyby podniesione, odpowiednio do 30 i 15 proc. Niezbędna 
jest także dalsza przebudowa składu gatunkowego drzewostanów na siedliskach lasów 
liściastych, mająca na celu co najmniej 5-procentowy spadek udziału sosny w ciągu 
owych 20 lat. Natomiast udział dębów i buka powinien się zwiększyć. Wyłączone z użyt-
kowania rębnego zostają olsy, łęgi oraz brzeziny bagienne. To tylko kilka wybranych 
zaleceń. Wiele z nich leśnicy od dawna realizują.

Wyłączony drzewostan nasienny w leśnictwie Sokołówka
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Kiedyś był tu poligon

Dzika grusza na poligonie Biedrusko 
(Nadleśnictwo Łopuchówko)

Z wojskiem 
pod bokiem
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Nadleśnictwo Łopuchówko (RDLP Poznań) ma powierzchnię 24 tys. ha w 40 kom-
pleksach leśnych i na gruntach nieleśnych. Lasy są tu zróżnicowane gatunkowo, 

obfitują w zwierzynę, a krajobraz urzeka niejednego gościa tych stron. Nie bez powodu 
w 1993 r. utworzono Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”, administrowany przez Le-
śny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie i Nadleśnictwo Łopuchówko.

Wśród typów siedliskowych lasu dominują: las mieszany świeży (46 proc.) oraz las 
świeży (27 proc.). Łącznie siedliska lasowe zajmują 83 proc. powierzchni leśnej nadle-
śnictwa, pozostałe 17 proc. – siedliska borowe. Przeważa tu sosna, zajmująca 69 proc. 
powierzchni; drugi w kolejności dąb ma udział 14 proc., olsza i brzoza – po 5 proc., inne 
gatunki mają mniejsze znaczenie. Drzewostany nadleśnictwa są wprawdzie w dużym 
stopniu sosnowe, ale większość z nich cechuje znaczna domieszka gatunków liściastych 
– głównie dębu, grabu, buka i jaworu.

Na terenie nadleśnictwa utworzono siedem rezerwatów o łącznej powierzchni  
112,5 ha. Rezerwat „Buczyna” (15,7 ha, utworzony w 1958 r.) chroni najcenniejszą część 
największego w Wielkopolsce, ponad 150-letniego drzewostanu bukowego na wschod-
niej granicy naturalnego zasięgu. Przedmiotem ochrony w rezerwacie „Klasztorne mo-
drzewie” (6,4 ha; 1962 r.) jest najstarszy w Wielkopolsce, prawie 200-letni drzewostan 
sosnowo-modrzewiowy z domieszką dębów i buków. Rezerwat „Las Mieszany” (10,8 ha; 
1962 r.) utworzono dla ochrony monumentalnego, prawie 200-letniego drzewostanu dę-
bowo-sosnowego rodzimego pochodzenia, z udziałem młodszych dębów i buków.

Leśnictwo Złotkowo. Na poligonie Biedrusko nie brak też olsów
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„Żywiec dziewięciolistny” (10,5 ha; 1974 r.), rezerwat florystyczny, chroni grąd na mo-
renie oraz łąki na zachodnim brzegu Jeziora Leśnego. W lesie grądowym stwierdzono 
najdalej na północ wysunięte, jedyne w Wielkopolsce, reliktowe stanowisko żywca dzie-
więciolistnego – rośliny charakterystycznej dla buczyn karpackich. „Śnieżycowy Jar” 
(9,3 ha; 1975 r.) to rezerwat florystyczny, chroniący stanowisko masowego występowa-
nia śnieżycy wiosennej.

Szczególny charakter ma rezerwat krajobrazowy „Meteoryt Morasko” (54,5 ha;  
1976 r.), w którym głównym celem ochrony jest obszar upadku meteorytów żelaznych 
z siedmioma kraterami (w tym czterema wypełnionymi wodą). W rezerwacie występuje 
wiele rzadkich, chronionych gatunków roślin, m.in. lilia złotogłów i kopytnik pospolity. 
W północnej części rezerwatu dobrze zachowane są fragmenty żyznych lasów liścia-
stych, w szczególności lasu dębowo-grabowego oraz łęgu wiązowo-jesionowego.

Rezerwat „Gogulec” (5,3 ha; 2001 r.) obejmuje fragment śródleśnego torfowiska przej-
ściowego z bezodpływowym jeziorkiem. Wśród roślinności występują gatunki objęte 
ochroną ścisłą, m.in. długosz królewski, grążel żółty i rosiczka okrągłolistna. 

Nadleśnictwo opiekuje się 23 pomnikami przyrody, złożyło też wnioski o nadanie  
takiego statusu 30 kolejnym drzewom. Rośliny chronione występujące na jego terenie 
to m.in.: jarząb brekinia, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłaki, śnieżyca 
wiosenna, barwinek pospolity, storczyki i inne. Bytują tu liczne ptaki; gniazda mają: 
bielik, kania ruda, kania czarna, bocian czarny, żuraw. Nie brakuje również chronionych 
ssaków; są wśród nich: bóbr, wydra, wiewiórka, gronostaj, łasica, tchórz, a także wiele 
gatunków ssaków drobnych – nietoperzy, gryzoni, owadożernych.

Rezerwat „Gogulec” – fragment śródleśnego torfowiska z bezodpływowym jeziorkiem (P.F.)
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W granicach tej jednostki organizacyjnej LP wyznaczono specjalny obszar ochro-
ny siedlisk „Biedrusko” PLH 300001, mający status obszaru o znaczeniu dla Wspól-
noty. Ostoja ta, o łącznej powierzchni 9,9 tys. ha, to wyjątkowy obiekt, jakich niewiele 
w Polsce i Europie. Jego większa część (85 proc.) praktycznie od początku XX w. jest 
terenem zamkniętym, poligonem wojskowym. Za sprawą izolacji, wymuszonej funkcją 
militarną, obszar nie uległ fragmentacji, jaką przyniosły osadnictwo i infrastruktura 
tuż za jego granicami. 

W ostoi zachowały się m.in. zwarte kompleksy leśne wokół tzw. pól roboczych poligo-
nu, z łęgami, grądami i kwaśnymi dąbrowami – las bowiem miał stanowić zasłonę przed 
wzrokiem osób niepowołanych. Z kolei na strzelnicach, ze względu na bezpieczeństwo 
ćwiczących żołnierzy oraz na zagrożenie pożarowe, wojsko wycinało drzewa i krzewy 
i regularnie wykaszało teren. Mając na uwadze zagrożenie pożarami, zachowano też 
naturalne zbiorniki wód, starorzecza i jeziora oraz towarzyszące im wodne i bagienne 
siedliska przyrodnicze. Większość zbiorników wód stojących ma charakter eutrofi czny 
i intensywnie zarasta, np. jezioro Podkowa. Do najcenniejszych należy wspaniale za-
chowany kompleks starorzeczy nadwarciańskich w okolicy Gołębowa oraz śródleśne 
jezioro Gogulec z przyległym torfowiskiem przejściowym. 

Jeszcze do niedawana na użytkach zielonych wojskowe gospodarstwo pomocnicze 
prowadziło działalność rolniczą (włącznie z hodowlą na potrzeby własne), w zachodniej 
zaś część poligonu wypasali bydło okoliczni chłopi. Wolne od czynników presji człowie-
ka powierzchnie zaczęły ulegać naturalnej sukcesji, a na pozostałości formacji trawia-
stych wkroczyła zwierzyna płowa. Liczebność jeleni tak zwiększyła się, że nie znajdują 
one żeru, więc zgryzają drzewa, powodując duże szkody w lasach i uprawach. W efekcie 
w wielu miejscach poligonu zachowały się tylko kolczaste krzewy głogu i dzika grusza.

Pachnica dębowa (W.J.)

W ostoi „Biedrusko” największy udział mają 
siedliska lasu mieszanego świeżego (38 proc.) 
i lasu świeżego (34 proc.), przy stosunkowo 
dużym udziale boru mieszanego świeżego 
(16 proc.). Panującym gatunkiem jest tu sosna, 
zaś zasadniczą formą antropopresji na obsza-
rach leśnych pozostaje pinetyzacja („zaso-
śnienie”), a następnie borowienie siedlisk. Po-
wstałe w wyniku tego drzewostany wymagają 
przebudowy gatunkowej, tak by gatunki laso-
twórcze były zgodne z siedliskami – to zadanie 
leśnicy realizują systematycznie, od lat.
Na obszarze „Biedrusko” stwierdzono wystę-
powanie w sumie 20 rodzajów siedlisk z za-
łącznika I dyrektywy siedliskowej i siedmiu 
gatunków zwierząt z załącznika II tej dyrek-
tywy, jak też ok. 30 gatunków roślin zagrożo-
nych w Wielkopolsce, w tym dziewięciu, któ-
rym grozi wyginięcie w kraju.
O walorach szaty roślinnej ostoi decyduje przede wszystkim roślinność seminaturalna – łąki 
i murawy, w tym wielkoobszarowe murawy psammofi lne rozwijające się głównie na otwartej 
części poligonu. Są to również rozległe zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (jedno z najwięk-
szych i najlepiej wykształconych skupisk tego typu fi tocenoz w Wielkopolsce). Cenne z na-
ukowego punktu widzenia są zbiorowiska muraw ciepłolubnych. Występują też wielkoobsza-
rowe płaty ginącego w regionie zespołu osoki aloesowatej, a także liczne sędziwe okazy dębu 
szypułkowego stanowiące naturalne siedlisko dla obfi tej populacji priorytetowego gatunku 
chrząszcza – pachnicy dębowej.
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Z początkiem 2005 r. 8,2 tys. ha gruntów (w tym prawie 4 tys. ha to lasy) Nadleśnictwa 
Łopuchówko zostały przekazane w użytkowanie Wojskowemu Zarządowi Infrastruk-
tury na potrzeby związane z obronnością państwa. Na mocy stosownej umowy, którą 
podpisał dyrektor generalny Lasów Państwowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, 
WZI ma umożliwiać nadleśnictwu, jako zarządzającemu, bezpieczne i terminowe wyko-
nywanie prac leśnych.

 Nadleśnictwo Łopuchówko wykazuje wielką aktywność w dziedzinie ochrony przy-
rody. Bierze udział w projekcie „Renaturalizacja siedlisk przyrodniczych na obszarze 
habitatowym Natura 2000 Biedrusko”, współfinansowanym przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Projekt obejmuje odbudowę 20 niezwykle cennych 
przyrodniczo siedlisk leśnych o łącznej powierzchni 48,8 ha na obszarze „Biedrusko” 
PLH 300001 w bliskim sąsiedztwie Poznania. Renaturalizacja będzie polegać na dopro-
wadzeniu składu gatunkowego zbiorowisk leśnych do zbliżonego z naturalnym, zgod-
nego z warunkami siedliskowymi, poprzez posadzenie nowego pokolenia lasu. 

Nadleśnictwo uczestniczy też w projekcie „Ochrona przyrodniczo cennych okolic  
Poznania przez ukierunkowanie i koncentrację ruchu turystycznego”, współfinansowa-
nym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Śro-
dowisko”. Ma on na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów „Biedrusko” PLH 
300001, rezerwatu „Meteoryt Morasko” i Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. 
Chodzi o takie ukierunkowanie ruchu turystyczno-rekreacyjnego, głównie z udziałem 
mieszkańców aglomeracji poznańskiej, aby cenne przyrodniczo obszary uchronić przed 
nadmierną, żywiołową penetracją, przed ich zadeptaniem.

Leśnictwo Marianowo – Łysy Młyn. Po remoncie zabytkowego obiektu będzie w nim siedziba 
Centrum Pachnicy Dębowej
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Kolejne dwa projekty, w które zaangażowało się Nadleśnictwo Łopuchówko, to mała 
leśna retencja nizinna („Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie po-
wodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”), oraz zagospodarowanie 
terenów powojskowych („Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, 
popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”). Również te projekty 
współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko”.

Nietuzinkowym pomysłem na edukację przyrodniczoleśną społeczeństwa jest pro-
jekt „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na 
obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”. Wspierają go 
Islandia, Liechtenstein i Norwegia poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Projekt przewiduje utworzenie Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Naucza-
nia (WLIN), które udostępni dla celów edukacyjnych bogaty zasób – podanej atrakcyjnie 
i niekonwencjonalnie – wiedzy przyrodniczej. Do systemu zostaną podłączone urządze-
nia umożliwiające ciągłą obserwację otoczenia – zainstalowane w wybranych miejscach 
interaktywne kamery internetowe oraz stacja meteo. Powstanie Centrum Ochrony 
Pachnicy Dębowej w Łysym Młynie (po gruntownym remoncie dawnego, opuszczonego 
młyna). Centrum podejmie się czynnej ochrony pachnicy dębowej w ostoi „Biedrusko” 
i w całej dolinie Warty, a także wypracuje zasady postępowania ochronnego możliwe 
do powszechnego stosowania. Jego działalność będzie prowadzona na dwóch płaszczy-
znach: naukowej (dla fachowców) i edukacyjno-popularyzatorskiej (dla wszystkich za-
interesowanych). Przewiduje się podjęcie hodowli pachnicy dębowej oraz reintrodukcję 
gatunku do środowiska przyrodniczego. Powstanie ekspozycja poświęcona roli martwe-
go drewna w lesie. Wytyczona zostanie też ścieżka edukacyjna propagująca rolę wody 
w środowisku przyrodniczym.

Projekt będzie realizowany na terenach Nadleśnictwa Łopuchówko, a jego partnera-
mi są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Badań Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Gminy w Suchym 
Lesie, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” i Katedra Entomologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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Ostoja żółwia błotnego 
(Nadleśnictwo Strzałowo)

Na mazurach
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Nadleśnictwo Strzałowo (RDLP Olsztyn) zajmuje powierzchnię 20,3 tys. ha w pół-
nocno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. To główny kom-

pleks Puszczy Piskiej zajmujący ponad 96 proc. powierzchni nadleśnictwa. Obszar ten 
leży w zlewni Narwi oraz Pregoły, wyróżnia go obfitość jezior. 

W składzie gatunkowym drzewostanów dominują gatunki iglaste, zajmujące 91 proc. 
powierzchni, z tego sosna – 87 proc. Wśród gatunków liściastych przeważa brzoza (4 proc.) 
i dąb (3 proc.). Tutejsze drzewostany charakteryzują się ogólnie dobrą kondycją fizjolo-
giczną i zdrowotnością, jednak w ostatnich latach we znaki dają się susze powodujące 
nasilenie się procesu zamierania świerka i jesionu. Duży jest udział drzewostanów ma-
jących ponad 100 lat (17,5 proc.), w tym powyżej 140 lat – 4,3 proc. Średni wiek drze-
wostanów wynosi wprawdzie 67 lat, choć w drzewostanach gospodarczych – 64 lata, 
a ochronnych – 73 lata, ale w rezerwatach są to już 94 lata. 

Obiekty o szczególnej wartości przyrodniczej objęto różnymi formami ochrony. Na 
terenie nadleśnictwa utworzono sześć rezerwatów przyrody („Pierwos”, „Strzałowo”, 
„Krutynia”, „Zakręt”, „Królewska Sosna” i „Czaplisko Ławny Lasek”) o łącznej po-
wierzchni ponad tysiąca hektarów. W znaczącej części (13,6 tys. ha) nadleśnictwo go-
spodaruje w Mazurskim Parku Krajobrazowym, a 6,4 tys. ha gruntów leży na obsza-
rach chronionego krajobrazu. Wraz z kilkoma nadleśnictwami (Spychowo i Mrągowo 
– RDLP Olsztyn, oraz Maskulińskie i Pisz – RDLP Białystok), a także Stacją Badawczą 

W rezerwacie „Strzałowo”
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Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie tworzy 
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”.

W nadleśnictwie znajduje się 25 stref ochronnych (o łącznej powierzchni 1,2 tys. ha) 
wokół gniazd chronionych ptaków. Prawie 5 tys. ha zajmują łącznie zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe („Zyzdrój”, „Rzeka Babant” i „Jezioro Białe”), a 140 ha – użytki eko-
logiczne. Są tu również 174 pomniki przyrody.

Całą powierzchnię Nadleśnictwa Strzałowo objął obszar specjalnej ochrony pta-
ków „Puszcza Piska” PLB 280008 sieci Natura 2000. Ten bardzo rozległy teren (łącznie 
171,8 tys. ha) ma rangę ostoi europejskiej. 

Grunty nadleśnictwa w całości leżą w zasięgu specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
„Ostoja Piska” PLH 280048. Reprezentowanych jest 16 chronionych siedlisk przyrod-
niczych. Zróżnicowanie siedlisk, w tym dość pokaźny udział siedlisk wilgotnych i ba-
giennych oddziałuje na dużą różnorodność gatunkową. Mając jednak na względzie 
nadmierny udział sosny na siedliskach lasowych, leśnicy prowadzą gospodarkę zmie-
rzającą do przebudowy gatunkowej drzewostanów.

Do cennych przyrodniczo drzewostanów zaliczyć można np. stary las mieszany w le-
śnictwie Lipowo, z dużą liczbą chronionych porostów: brodaczki i włostki oraz stanowi-
skami dzięciołów, puszczyka i siniaka, czy też – w tym samym leśnictwie – las dębowy ze 
stanowiskami niezwykle rzadkiego porostu granicznika płucnika. Z kolei w leśnictwach 

Awifaunę ostoi „Puszcza Piska” cechuje ogrom-
ne bogactwo – doliczono się 197 gatunków pta-
ków, z czego 142 lęgowych i 26 regularnie prze-
lotnych. Spośród gatunków ptaków wpisanych 
do załącznika I dyrektywy ptasiej na terenie 
Nadleśnictwa Strzałowo stwierdzono wystę-
powanie: bąka, bocianów – białego i czarnego, 
kani – czarnej i rudej, trzmielojada, błotnia-
ków – stawowego i łąkowego, bielika, orlika 
krzykliwego, jarząbka, cietrzewia, kropiatki, 
derkacza, żurawia, rybitwy rzecznej, puchacza, 
włochatki, lelka, zimorodka, dzięciołów – zielo-
nosiwego, czarnego, średniego i białogrzbietego, 
lerki, świergotka polnego, muchołówek – małej 
i białoszyjej, gąsiorka oraz ortolana.
Stosunkowo dużą grupę stanowią na obszarze 
nadleśnictwa gatunki wpisane do Polskiej Czer-
wonej Księgi Zwierząt: szlachar (widywany na 
Jeziorze Mokrym), rybołów (1–3 pary), siewka 
złota (w leśnictwie Rostek i nad Jeziorem Mo-
krym), łęczak (na „Stawach Pieckowskich”), 
bąk, rożeniec, błotniaki: zbożowy i łąkowy, kro-
piatka, zielonka, batalion, kulik wielki, kraska 
(ostatni raz widziano ją w 1992 r.), świstun, 
bielik, orlik krzykliwy, dzięcioł białogrzbiety 
i czeczotka. Na szczególną uwagę zasługuje wy-
stępowanie przedstawicieli rodziny dzięcioło-
watych. Są to dzięcioły: czarny, zielony, zielo-
nosiwy, białogrzbietek, duży, średni, dzięciołek 
i krętogłów. Z wykuwanych przez nie dziupli 
(tylko krętogłów tego nie czyni) korzystają licz-
ne gatunki dziuplaków i nietoperze.

Orlik krzykliwy (P.F.)
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Kołoin i Krutyń można zobaczyć dobrze zachowane zespoły grądowe ze stanowiskami 
granicznika płucnika oraz innego porostu – żółtnicy chropowatej.

4,3 tys. ha gruntów nadleśnictwa znalazło się w zasięgu, zgłoszonego do Komisji Eu-
ropejskiej, specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” 
PLH 280055. Żółw błotny, niezwykle rzadki w naszym kraju gad, podlega całkowitej 
ochronie prawnej. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, otrzymał kategorię EN – ga-
tunku silnie zagrożonego. Jego występowanie na Mazurach stwierdzono m.in. w Nadle-
śnictwie Strzałowo oraz w sąsiednim Nadleśnictwie Maskulińskie (RDLP Białystok).

Spośród innych zwierząt wpisanych do załącznika II dyrektywy siedliskowej można 
wymienić: wilka, rysia, wydrę i bobra europejskiego. Występuje też jaszczurka zwinka, 
zaskroniec, żmija zygzakowata oraz padalec. Małe zbiorniki w lesie i na łąkach śródle-
śnych są dogodnym miejscem rozrodu płazów, w tym bardzo pożytecznej ropuchy sza-
rej, żaby moczarowej i trawnej oraz traszki zwyczajnej i grzebieniastej.

Nadleśnictwo wzięło udział w projekcie „Renaturalizacja zbiorowisk wilgotno- 
-bagiennych Leśnego Kompleksu Promocyjnego «Lasy Mazurskie»”, wdrażanym przez 
jednostki organizacyjne RDLP Olsztyn: Mrągowo, Spychowo i Strzałowo. W 2006 r. 
w dorocznym konkursie ministra środowiska projekt ten uhonorowano tytułem „Lide-
ra Polskiej Ekologii”. W wyniku budowy licznych małych obiektów retencyjnych udało 
się w Nadleśnictwie Strzałowo podnieść poziom wody w ekosystemach mokradłowych 
o łącznej powierzchni prawie 620 ha.

Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo stwierdzono obecność 41 gatunków  
porostów chronionych. Wśród nich wyjątkowo, na tle innych kompleksów leśnych  
w Polsce, występuje – wymierający w kraju – granicznik płucnik, zlokalizowany tu na 

Grąd subkontynentalny w leśnictwie Lipowo, stanowisko muchówki małej
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85 drzewach. Działania ochronne sprowadzały się dawniej do, przewidzianej prawem, 
biernej ochrony stanowiskowej i tworzenia stref ochronnych o promieniu 100 m wo-
kół drzew, na których stwierdzono plechy porostu. W latach 2001–2002 Andrzej Ryś, 
pracownik nadleśnictwa podjął nowatorską próbę metaimplantacji (przeszczepiania) 
plech granicznika płucnika na nowe drzewa. Za zgodą wojewódzkiego konserwatora 
przyrody wykonał przeszczepy ok. 150 plech, używając tkanek, które odpadły z zasie-
dlonych żywych drzew w sposób naturalny, z dwóch drzew martwych i jednego wywró-
conego; 65 proc. implantów przyjęło się. W efekcie na terenie nadleśnictwa przybyło 
58 nowych stanowisk granicznika płucnika. W 2003 r. przeprowadzono następne prze-
szczepy w innych nadleśnictwach RDLP Olsztyn i RDLP Białystok. Kontrola wykona-
na w 2005 r. wykazała, że zabiegi te w 80 proc. zakończyły się sukcesem. To pierwsza 
w Polsce i trzecia w Europie udana implantacja granicznika płucnika. W 2008 r. pracę tę 
wyróżniono nagrodą dyrektora generalnego LP im. Adama Loreta.

Nadleśnictwo wspiera tworzenie obszarów ochrony ksylobiontów i różnorodności 
biologicznej. Dzięki wspomnianemu wcześniej procesowi odtwarzania mokradeł w łę-
gach, olsach, borach bagiennych i torfowiskach przybywa martwych drzew, a to spra-
wia, że pojawiły się rzadkie reliktowe gatunki owadów, charakterystycznych dla pier-
wotnych borów. Odtworzono też biotopy żółwia błotnego, a na stałych i okresowych 
rozlewiskach wzrosła populacja płazów, m.in. traszki grzebieniastej i kumaka nizinne-
go. Przybyło też lęgowisk ptaków. Poprawiła się baza żerowa dla dzięcioła czarnego, 

Granicznik płucnik. W Nadleśnictwie Strzałowo przeprowadzono udane próby 
przeszczepiania plech tego bardzo rzadkiego porostu
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bociana czarnego, bielika, rybołowa, kani czarnej, puchacza, czapli siwej i białej oraz 
przelotnych siewkowatych. Po raz pierwszy od co najmniej 30 lat na terenie Puszczy 
Piskiej zaobserwowano bytowanie dzięcioła białogrzbietego (do egzystencji potrzebuje 
martwego drewna liściastego) i dzięcioła trójpalczastego (niezbędnym warunkiem jego 
bytowania jest martwe drewno świerkowe). Powstały niedostępne mateczniki, z któ-
rych korzystają duże drapieżniki: wilk i ryś. Powrócił łoś. Poprawiły się warunki bytowa-
nia bobra i wydry. W ekosystemach nieleśnych wyraźnie przybyło wełnianek, pływaczy 
zwyczajnych, torfowców, bażyny czarnej, trzęślicy modrej, storczyków i innych gatun-
ków roślinności wodno-błotnej. Łączna powierzchnia obszarów ochrony ksylobiontów  
i różnorodności przyrodniczej przekroczyła w Nadleśnictwie Strzałowo 738 ha.

Swego rodzaju ciekawostką nadleśnictwa jest tzw. powierzchnia schwappachowska. 
W drugiej połowie XIX w. prof. Adam Schwappach, uczony niemiecki zainicjował za-
kładanie w Prusach Wschodnich i w Brandeburgii sieci stałych leśnych powierzchni do-
świadczalnych. Taka powierzchnia zachowała się w leśnictwie Lipowo, a dokumentacja 
(w tym fotograficzna) pozwala prześledzić zmiany zachodzące w lesie.

Powierzchnia Schwappacha założona w 1911 r. Sosnę, widoczną na zdjęciu archiwalnym 
pochodzącym z Nadleśnictwa Strzałowo, sfotografowano w 1936 r., miała wtedy 57 lat. 

Obok to samo drzewo współcześnie 
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Bory jakich mało

Bór sosnowy 
(Nadleśnictwo Tuchola)
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Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda (RDLP Toruń) sąsiadują ze sobą i reprezentują 
jeden z największych kompleksów leśnych w kraju – Bory Tucholskie. Pierwsze 

z nich obejmuje ponad 15 tys. ha, drugie – 14,9 tys. ha gruntów. 
Bory Tucholskie to wyjątkowy obszar nie tylko z racji rozległości (ponad 320 tys. ha). 

W przeszłości dominował tu buk wraz z sosną, licznie występowały też połacie drzewo-
stanów jednolicie liściastych, z dębem, grabem, osiką i lipą. Nasilająca się od XVII w. 
plądrownicza gospodarka leśna i późniejsze odnawianie wyłącznie sosną spowodowały, 
że Bory Tucholskie są do dziś pod przemożnym wpływem monokultur sosnowych. Lasy 
te przegrywały z osadnictwem, ale też pustoszyły je wojenne pożogi. Wielkie szkody 
spowodowała armia napoleońska zmierzająca szlakiem Tuchola – Osie do Prus Książę-
cych; piętno odcisnęły także obie wojny światowe. W miejsce trzebionych lasów miesza-
nych systematycznie wprowadzano monokultury sosnowe, skądinąd dobrze sprawdza-
jące się na miejscowych słabych glebach. Tylko na południu kompleksu, gdzie gleby są 
żyźniejsze, można spotkać nieco inną strukturę gatunkową, z udziałem dębu szypułko-
wego i bezszypułkowego, rzadziej buka i świerka. 

W latach 60. XIX w. sosnowe drzewostany natura poddała ciężkiej próbie – wystąpiła 
w nich gradacja strzygoni choinówki. Z jej skutkami walczono przez wiele lat. Kolejny raz 
masowy atak przypuścił ten szkodnik w latach 1925–1929. Jedną z metod jego zwalcza-
nia było wówczas zgrabianie ściółki leśnej (w niej owad zimuje) w kopce. Zajmowały się 
tym tysiące ludzi. Przyspieszone odnowienia lasu przyszło prowadzić na tak wielką skalę, 
że szybko zabrakło lokalnego materiału siewnego. Toteż sosnowe szyszki sprowadzano 
pociągami praktycznie z całego kontynentu do otwartej w 1913 r., największej w ówczes- 
nej Europie, wyłuszczarni w Klosnowie (obecnie w Nadleśnictwie Rytel). Wtedy nikt 
jeszcze nie słyszał o regionalizacji leśnego materiału rozmnożeniowego. Dziś w Borach  

Po prowadzonej w latach 20. XX w. akcji zwalczania strzygoni choinówki 
w Borach Tucholskich, do dziś pozostały gdzieniegdzie charakterystyczne 

kopce zgrabionej ściółki (Nadleśnictwo Woziwoda)
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Tucholskich widać, jak zróżnicowane są ekotypy sosen sadzonych w tamtych latach. In-
nym świadectwem wydarzeń sprzed 80 lat jest bardzo wysoki udział drzewostanów jed-
nowiekowych. W wielu miejscach można też zobaczyć kopce zgrabionej ściółki.

Ochrona przyrody ma w Borach Tucholskich wieloletnie tradycje. Na początku XIX w. 
dążono do ścisłej ochrony uroczyska „Ziesbusch”, aby nie dopuścić do wyginięcia cenne-
go, już wtedy rzadkiego cisa. Ochrona tego gatunku trwa do dzisiaj w rezerwacie przyro-
dy „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie. 

Duże zasługi w ochronie Borów Tucholskich położył Hugo Conwentz (1855–1922), dy-
rektor muzeum przyrodniczego w Gdańsku, który zinwentaryzował i opisał wiele cen-
nych obiektów przyrodniczych, uzasadniając potrzebę ich zachowania dla potomnych. 
W okresie międzywojennym jego dzieło kontynuował inny wybitny botanik, prof. Adam 
Wodziczko (1887–1948).

W Borach Tucholskich reprezentowane są niemal wszystkie typy siedliskowe lasu 
właściwe dla obszarów nizinnych, chociaż zdecydowanie przeważają siedliska borowe – 
głównie bory świeże i mieszane świeże. Reprezentatywny dla całego obszaru jest układ 
typów siedliskowych lasu, w którym siedliska borowe zajmują 89 proc. powierzchni  
leśnej (w Nadleśnictwie Tuchola – 93 proc.), lasowe – 10 proc., a olsy 1 proc. Wprawdzie 
sosna panuje niepodzielnie (w Nadleśnictwie Tuchola – 95 proc. powierzchni), ale jed-
nocześnie rosną tu piękne buczyny, łęgi i grądy bliskie swej naturalnej postaci. Niepo-
wtarzalny krajobraz, komponowany przez zwarte kompleksy leśne (97 proc. powierzch-
ni leśnej Nadleśnictwa Woziwoda to ciąg drzewostanów!) i wielka obfitość osobliwości 
przyrodniczych: jezior, rzek i rzeczek, kanałów, bagien, torfowisk itp., które sprawiają, 
że mimo pozornej monotonności sośnin, jest to obszar niezwykle zróżnicowany, cenny 
przyrodniczo. Nie bez powodu utworzono tu wiele rezerwatów.

Na gruntach Nadleśnictwa Tuchola są to trzy rezerwaty, zajmujące w sumie 13,7 proc. 
ogólnej powierzchni nadleśnictwa (łącznie mają ponad 2 tys. ha). Największy z nich, 

Zachowany fragment lasu naturalnego w rezerwacie „Bagna nad Stążką” (Nadleśnictwo Tuchola)
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„Dolina rzeki Brdy” (1,7 tys. ha, z tego w Nadleśnictwie Tuchola 1,3 tys. ha, reszta 
w Nadleśnictwie Woziwoda) chroni fizjocenozy naturalne i półnaturalne doliny Brdy. 
Rezerwat „Źródła rzeki Stążki” (250 ha), w całości leżący na obszarze Nadleśnictwa 
Tuchola, chroni florę roślin zielnych i krzewinek rosnących w dolinie Stążki. Natomiast 
rezerwat „Bagna nad Stążką” (478 ha, z tego 469 ha na gruntach Nadleśnictwa Tuchola) 
ma za zadanie zachować – ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych – 
torfowiska wraz z lasami rosnącymi w rozlewiskach Stążki. 

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Woziwoda znajduje się sześć rezerwatów 
(jeden z nich, jak wspomnieliśmy, dzieli z Nadleśnictwem Tuchola) o łącznej powierzch-
ni 290 ha. Rezerwat „Jeziorka Kozie” (12,3 ha) otacza ochroną cztery leżące obok siebie 
niewielkie zagłębienia wytopiskowe. Trzy z nich to jeziorka dystroficzne o zarastającym 
lustrze wody (trwa tam proces tworzenia torfowiska wysokiego). Czwarte porosło już 
drzewostanem sosnowym. Otulina tego rezerwatu przylega do otuliny innego – „Jezioro 
Zdręczno” (15,7 ha). Jest to rezerwat wodno-torfowiskowy utworzony w celu zachowa-
nia jeziora o charakterze eutroficznym. Rezerwat „Cisy nad Czerską Strugą” (17,1 ha) 
powołano dla ochrony skupisk cisa pospolitego w wielogatunkowym i wielopiętrowym 
drzewostanie, a rezerwat „Ustronie” (9,6 ha) – fragmentu lasu mieszanego o charakte-
rze naturalnym z udziałem buka, dębu, sosny, brzozy, grabu i brekinii.

Rezerwat „Bagno Grzybna” (6,2 ha) chroni torfowisko wysokie w zagłębieniu wytopi-
skowym, wokół którego rozciągają się rozległe obszary suchych siedlisk borowych, cha-
rakterystycznych dla całych Borów Tucholskich.

Na terenie Nadleśnictwa Tuchola znajduje się 126 pomników przyrody, w Nadle-
śnictwie Woziwoda jest ich 48. W pierwszym jest 225 ha użytków ekologicznych, w dru-
gim – 184 ha. Grunty obu nadleśnictw w pewnej części leżą w granicach Tucholskiego  
Parku Krajobrazowego (Nadleśnictwo Tuchola – również w Krajeńskiem Parku Krajo-
brazowym), oba też częściowo znalazły się w zasięgu Śliwickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Ponad 84 tys. ha obejmuje Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”, tworzony 
przez pięć nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda.

Rezerwat „Jeziorka Kozie”. Środkiem jeziora „żegluje” wyspa porośnięta karłowatymi sosnami,  
utworzona z pła mszarnego, oderwanego od brzegu (Nadleśnictwo Woziwoda)  
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Oba nadleśnictwa znalazły się w sieci Natura 2000. Obszar specjalnej ochrony pta-
ków „Bory Tucholskie” PLB 220009 o ogólnej powierzchni 322,5 tys. ha obejmuje prak-
tycznie całe Bory Tucholskie, w tym prawie w całości jednostki organizacyjne LP.

Specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony jako obszar o znaczeniu dla 
Wspólnoty, „Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich” PLH 040023 zajmuje ponad 
3,9 tys. ha. Jest to fragment Tucholskiego Parku Krajobrazowego obejmujący doliny 
obu tych rzek, w większości już chronione we wspomnianych, utworzonych wcześniej 
rezerwatach przyrody: „Dolina rzeki Brdy”, „Źródła rzeki Stążki” i „Bagna nad Stąż-
ką”. Można go uznać za reprezentatywną próbkę przyrody zachodniej części Borów 
Tucholskich. W zasięgu ostoi znalazło się prawie 10,2 tys. ha gruntów Nadleśnictwa 
Tuchola (dwie trzecie powierzchni) i ok. 770 ha gruntów Nadleśnictwa Woziwoda. 

„Dolina Rzeki Brdy i Stążki w Borach Tucholskich” rozciąga się na sandrze Brdy, 
urozmaiconym wytopiskami, dolinami rzecznymi, rynnami subglacjalnymi i wydma-
mi. Z wyżłobionych w sandrze rynien korzysta nie tylko Brda, lecz także jej dopływy, 
np. Stążka płynąca wąską doliną, w której powstały warunki sprzyjające tworzeniu się 
torfowisk niskich.

W dolinach Brdy i Stążki dominują lasy, często pochodzące z samosiewu, a także 
z odrośli. Mają one dużo cech lasów naturalnych i pełnią funkcje lasów ochronnych 

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tu-
cholskie” to najważniejsza ostoja lęgowa w Pol-
sce dla gągoła, nurogęsi, żurawia, zimorodka 
i lelka. Występuje w niej co najmniej 28 gatun-
ków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej: 
nur rdzawoszyi, bąk, bociany: czarny i biały, 
łabędzie – czarnodzioby i krzykliwy, podgorzał-
ka, trzmielojad, kanie – czarna i ruda, bielik, 
błotniaki – stawowy, zbożowy i łąkowy, rybołów, 
zielonka, derkacz, rybitwy – rzeczna, białową-
sa i czarna, puchacz, lelek, zimorodek, dzięcioł 
czarny, lerka, świergotek polny, muchołówka 
mała i gąsiorek. Bytuje tu sześć gatunków z Pol-
skiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Łącznie gniaz-
duje 112 gatunków ptaków, a w okresie lęgowym 
zasiedla ten obszar ok. 1 proc. populacji krajo-
wej bielika, kani: czarnej i rudej, podgorzałki, 
puchacza, rybitw: czarnej i rzecznej, zimorodka, 
żurawia, gągoła, tracza nurogęsi, tracza długo-
dziobego. Licznie występuje błotniak stawowy.
Bytują też ptaki migrujące niewymienione 
w załączniku I dyrektywy ptasiej: perkoz dwu-
czuby, czapla siwa, łabędź niemy, gągoł, szla-
char, tracz nurogęś, bekas kszyk, samotnik, 
mewa srebrzysta i kormoran czarny. W okresie 
wędrówek występuje co najmniej 1 proc. popu-
lacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykli-
wego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 
osobników na noclegowisku).
Do wymienionych w załączniku II dyrektywy 
siedliskowej ssaków należą: bóbr europejski 
i wydra, ryby: minogi – strumieniowy i rzeczny 
oraz rośliny z tegoż załącznika: skalnica torfo-
wiskowa, elisma wodna i lipiennik Loesela.Młode gągoły (G. i T.K.) 
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o znaczeniu wodochronnym. Wskutek zmieniających się bagiennych procesów glebo-
twórczych wzmagają się również zjawiska sukcesji prowadzące do zróżnicowania skła-
du gatunkowego drzewostanów. 

Wyróżniono tu osiem typów siedlisk przyrodniczych figurujących w załączniku I dy-
rektywy siedliskowej. Są to starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, dys-
troficzne wodne zbiorniki naturalne oraz nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników, porośnięte przez zakorzenione w dnie rośliny (zanurzone lub o pływa-
jących liściach) bądź też wodne mszaki. To również torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Formacje leśne repre-
zentują: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, bory i lasy bagienne, brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 
a także olsy źródliskowe.

Lista flory naczyniowej Borów Tucholskich liczy 1125 gatunków rodzimych i zadomo-
wionych. Niespotykana jest obfitość stanowisk roślin rzadkich i ginących. Osobliwości 
dendrologiczne to bez wątpienia cis pospolity, zachowany na naturalnym stanowisku, 
oraz jarząb brekinia, osiągający tu północno-
wschodnią granicę zasięgu w Europie.

Do najrzadszych roślin naczyniowych na 
opisywanym obszarze należą: lilia złotogłów, 
pluskwica europejska, wawrzynek wilczełyko. 
W załączniku II dyrektywy siedliskowej wymie-
nia się rośliny: lipiennik Loesela oraz sasankę 
otwartą, ssaki: bobra europejskiego i wydrę, 
ryby: minoga strumieniowego, bolenia, różan-
kę, piskorza, kozę i głowacza białopłetwego.

O ponadregionalnym znaczeniu przyrodni-
czym Borów Tucholskich świadczy postano-
wienie Międzynarodowej Rady Koordynują-
cej program UNESCO „Człowiek i Biosfera”  
(Man and Biosphere, MaB) – 2 czerwca 2010 r. 
utworzono Rezerwat Biosfery „Bory Tuchol-
skie”. To dziesiąty i zarazem największy rezer-
wat biosfery w Polsce – łączna jego powierzch-
nia wynosi 319,5 tys. ha. 7,8 tys. ha tzw. strefy 
rdzennej tworzą: Park Narodowy „Bory Tuchol-
skie” i 25 rezerwatów przyrody (w tym wszystkie 
wcześniej wymienione, zlokalizowane w nad-
leśnictwach Tuchola i Woziwoda). Strefę bu-
forową (rodzaj otuliny strefy rdzennej) o po-
wierzchni 112,6 tys. ha tworzą głównie cztery 
parki krajobrazowe (z wyłączeniem leżących w nich rezerwatów przyrody): Wdzydzki, 
Tucholski, Zaborski i Wdecki. Strefę tranzytową (206,8 tys. ha), na której promuje się 
gospodarkę zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzą 22 gminy oraz miasto 
Tuchola. W tej ostatniej strefie występuje 10 obszarów chronionego krajobrazu oraz kil-
kaset pomników przyrody, są też użytki ekologiczne, trzy zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe, siedem specjalnych obszarów ochrony siedlisk i dwa obszary specjalnej ochro-
ny ptaków sieci Natura 2000.

Martwa brzoza w dolinie Brdy 
(Nadleśnictwo Woziwoda)
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Bór sosnowy na terenie 
Nadleśnictwa Wyszków (G. i T.K.)
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Nadleśnictwo Wyszków (RDLP Warszawa) zarządza lasami Skarbu Państwa na  
powierzchni 21,1 tys. ha. Zajmuje rozległą, pofalowaną morenę z okresu zlodo-

wacenia środkowopolskiego, ciągnącą się w widłach Narwi i Bugu. To centralna część 
Puszczy Białej, zwartego kompleksu leśnego o łącznej powierzchni ok. 60 tys. ha.

Rzeźba terenu miejscami jest urozmaicona, zwłaszcza tam, gdzie piętno odcisnęła 
długotrwała erozja rzeczna. Prawdziwą osobliwością w skali europejskiej jest dobrze  
zachowany, naturalny bieg Bugu i Narwi, swobodnie meandrujących w dolinach. Bogata 
jest też flora i fauna. 

Jak mówią źródła historyczne, w przeszłości w puszczy obficie występowały lipy, mo-
drzewie i cisy, które już w XVIII w. stały się rzadkością. Jeszcze w latach 30. XVIII w. szu-
miały tu rozległe dąbrowy. Sosna opanowała ten obszar w XIX w. za sprawą działalności 
człowieka. Ostateczny rozpad dawnej Puszczy Białej, przez wieki pozostającej w rękach 
biskupów płockich, spowodował ukaz carski z 1835 r. o darowiznach dóbr rządowych na 
rzecz zasłużonych carskich urzędników i wojskowych (tzw. majoraty). Większość lasów 
nie oparła się już rabunkowi. Dziś spotkamy tu niewiele żyznych lasów liściastych, bra-
kuje buka, jodły, jaworu, zachowały się co najwyżej pojedyncze naturalne stanowiska 
modrzewia i świerka. Miejscami większe powierzchnie zajmują olsy.

Dominującymi typami siedliskowymi lasu w Nadleśnictwie Wyszków są: bór miesza-
ny świeży (ponad 31 proc. powierzchni), las mieszany świeży (28 proc.) i bór świeży  
(27 proc.). Ogółem siedliska borowe zajmują ok. 60 proc. jego powierzchni, resztę  
– lasowe. Główny, zwarty kompleks leśny ma ok. 15,6 tys. ha, czyli prawie trzy czwarte 
powierzchni nadleśnictwa. Najcenniejsze drzewostany tworzy sosna – spotkamy tu jej 
rodzimy, cenny ekotyp, wywodzący się z pierwotnych lasów Puszczy Białej.

Puszcza Biała – takie siedliska w pobliżu łąk, pól, polan, zrębów i młodników 
preferują lelek oraz lerka (skowronek borowy)
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Na obszarze zarządzanym przez nadleśnictwo stwierdzono występowanie ok. 1200 
gatunków roślin. Dominujące bory sosnowe cechuje typowe runo z mchami, borówką 
czernicą i brusznicą, wrzosami, paprocią orlicą, widłakami i konwalią majową. Część la-
sów Nadleśnictwa Wyszków graniczy z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. W za-
sięgu terytorialnym nadleśnictwa – od północnego zachodu – znajduje się fragment 
korytarza ekologicznego biegnącego doliną Narwi.

Ponad 91 ha zajmują użytki ekologiczne. W większości są to tereny podmokłe (bagna, 
mokradła, łąki i pastwiska, torfowiska, oczka wodne). Wzbogacają one różnorodność 
biologiczną, urozmaicają krajobraz, poprawiają lokalny bilans wodny. 

W granicach terytorialnego zasięgu nadleśnictwa mieści się kilka obszarów sieci 
Natura 2000. Trzy z nich – obszary specjalnej ochrony ptaków: „Puszcza Biała” PLB 
140007, „Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001, „Dolina Dolnej Narwi” PLB 140014 – zosta-
ły zatwierdzone na mocy rozporządzenia ministra środowiska. Czwarty obszar „ptasi” 
– „Bagno Pulwy” PLB 140015 został wprawdzie uznany przez Radę Ministrów za OSO, 
jednak w ofi cjalnej krajowej dokumentacji sieci Natura 2000 jeszcze w październiku 
2010 r. fi gurował jako „obszar niechroniony” (zatwierdzono go w lutym 2011 r.). 

OSO „Puszcza Biała” PLB 140007 obejmuje największy na Mazowszu (prawie 
84 tys. ha) zwarty kompleks leśny, usytuowany między Bugiem a Narwią. W jego zasięgu 
znalazło się 19,3 tys. ha gruntów Nadleśnictwa Wyszków. Lasy, przede wszystkim o zna-
czeniu gospodarczym, rosną na ponad 62 proc. ogólnego obszaru ostoi; resztę stanowią 
łąki i pastwiska. Na obszarach leśnych dominują suche siedliska zajmowane przez so-
śniny w średnim wieku, tylko lokalnie można zobaczyć drzewostany dębowo-grabowe, 
jesionowo-olszowe i olszowe – te ostatnie głównie rosną wzdłuż dopływów Narwi i Bugu. 
Tylko fragmenty zbiorowisk leśnych zachowały charakter zbliżony do lasu naturalnego.

 OSO „Dolina Dolnego Bugu” PLB 140001, o powierzchni całkowitej 74,3 tys. ha, obej-
muje niecałe 1,5 tys. gruntów nadleśnictwa. W granicach tej ostoi o randze europejskiej 
mieści się fragment doliny Bugu, od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. W krajobra-
zie dominują łąki i pastwiska zalewane w czasie wiosennych roztopów. Wzdłuż płynącej 
swobodnie rzeki zachowały się zbiorowiska łęgowe, głównie łęgów wierzbowych oraz 
wiązowo-dębowo-jesionowych. Łęgi porastają też niektóre piaszczyste wysepki rzeczne. 
Przy ujściach dopływów Bugu i wokół starorzeczy spotkamy obszary bagienne.

Dziki charakter Bugu, liczne starorzecza, wysepki i piaszczyste łachy stwarzają do-
godne warunki bytowania wielu gatunków ptaków. 

Ostoja „Puszcza Biała” ma szczególne znacze-
nie dla trzech gatunków ptaków. Jak się oce-
nia, populacje bociana czarnego i lelka stano-
wią co najmniej 1 proc. krajowych populacji 
lęgowych. Trzeci gatunek – kraska – nie jest 
obserwowany w ostoi (ostatni raz był widzia-
ny w 2005 r.). Spośród gatunków wymienio-
nych w załączniku I dyrektywy ptasiej w Pusz-
czy Białej występują: bąk, bączek, błotniaki 
– stawowy i łąkowy, derkacz, żuraw, puchacz, 
trzmielojad, kropiatka, zielonka, podróżni-
czek, orlik krzykliwy, bielik, bociany – biały 
i czarny, dzięcioły – średni i czarny, jarzębat-
ka, gąsiorek, zimorodek i jarząbek.Lelek (G. i T.K.)
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Z ogólnego obszaru OSO „Dolina Dolnej Narwi” PLB 140014 na grunty nadleśnictwa 
przypada tylko 40 ha. W sumie obszar ten obejmuje odcinek doliny Narwi o długości 
ok. 140 km i szerokości od 1 do 7 km, między Pułtuskiem a Łomżą. 

OSO „Bagno Pulwy” PLB 140015 obejmuje 4,1 tys. ha kompleksu łąkowo-bagienne-
go, leżącego pomiędzy dolinami Narwi i Bugu, ok. 15 km na północ od Wyszkowa, na 
obszarze gmin Rząśnik i Długosiodło. Gęsta sieć rowów melioracyjnych przyczyniła się 
do osuszenia i całkowitej zmiany pierwotnego charakteru tego obszaru, który jeszcze 
przed ostatnią wojną był wielkim bagnem. Dziś dominują tu intensywnie użytkowane 
łąki kośne, rzadziej – pastwiska. Krajobraz uzupełniają zarastające doły potorfowe, 
łozowiska i niewielkie laski sosnowe.

 Niewielki fragment gruntów Nadleśnictwa Wyszków (0,06 proc., tj. 27 ha)  wchodzi 
w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Nad-
bużańska” PLH 140011, na którym stwierdzono występowanie 16 siedlisk przyrodni-
czych wymienionych w załączniku I dyrektywy siedliskowej.

Na podstawie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000, wykonanej w la-
tach 2006–2007, na gruntach Nadleśnictwa Wyszków wyróżniono cztery siedliska leśne 
i dwa nieleśne. Najwięcej zidentyfi kowano siedlisk grądu subkontynentalnego; na dru-
gim miejscu pod względem powierzchni lokują się łęgi olszowe i jesionowe, następnie 
jest to sosnowy bór chrobotkowy i ciepłolubne dąbrowy.  

W ostoi „Dolina Dolnego Bugu” stwierdzono wy-
stępowanie 30 gatunków ptaków wymienionych 
w załączniku I dyrektywy ptasiej i sześć ga-
tunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 
W okresie lęgowym ostoję zasiedla co najmniej 
1 proc. krajowej populacji bączka, bociana 
czarnego, brodźca piskliwego, cyranki, czajki, 
czapli siwej, krwawodzioba, gadożera, kszyka, 
kulika wielkiego, płaskonosa, podróżniczka, 
rybitw – białoczelnej, czarnej i rzecznej, rycyka, 
sieweczek – rzecznej i obrożnej, oraz zimorod-
ka. Dość licznie występują: bocian biały, kania 
czarna, wodnik i samotnik.

Bocian czarny. Strefy ochronne wokół 
jego gniazd w Nadleśnictwie Wyszków 

obejmują łącznie 120 ha (G. i T.K.)

Liczne naturalne wypłycenia, łachy i starorze-
cza w ostoi „Dolina Dolnej Narwi” sprzyjają by-
towaniu ptaków. Spośród gatunków wpisanych 
do załącznika I dyrektywy ptasiej jest ich 40.
W okresie lęgowym spotyka się co najmniej 
1 proc. populacji bataliona, błotniaka łąko-
wego, dubelta, kraski, krwawodzioba, kulika 
wielkiego, kulona, łabędzia krzykliwego, ry-
bitw – białoczelnej, czarnej i rzecznej, rycyka, 
sieweczki rzecznej, sowy błotnej i zimorodka.

Błotniak łąkowy jest mieszkańcem łąk 
i bagien Puszczy Białej(G. i T.K.)
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Trzeba zauważyć, że wyszkowskie lasy mają charakter wybitnie gospodarczy – w pla-
nie urządzeniowym na lata 2007–2016 zapisano łączne pozyskanie drewna na poziomie 
1,1 mln m sześc., z czego nieco więcej niż połowa ma pochodzić z trzebieży. Nie oznacza 
to, że ochrona przyrody dla leśników ma drugorzędne znaczenie. Szczególne zasady 
gospodarowania obowiązują na 4,6 tys. ha lasów ochronnych. 

Od dawna ochrona gatunkowa obejmuje na tym terenie następujące rośliny: lilia złoto-
głów, sasanka otwarta, wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, pierwiosnki, naparstnica 
zwyczajna, storczyki, barwinek pospolity, widłaki, kosaciec syberyjski. Dotyczy ona rów-
nież ptaków: żurawia, błotniaków, łabędzia niemego, myszołowa, jastrzębia, czajki, lelka, 
lerki, a także ssaków: bobra europejskiego, wydry, łasicy, jeża wschodniego i ryjówki. 

Ostoja „Bagno Pulwy” to ważny przystanek 
w sezonowej wędrówce stad gęsi, czajek i sie-
wek. Z gatunków wymienionych w załączniku 
I dyrektywy ptasiej występują tu: bocian biały, 
błotniaki – stawowy i łąkowy, derkacz, dzięcioł 
czarny, żuraw, gąsiorek, lerka, podróżniczek, 
kropiatka i jarzębatka.

Gąsiorek (P.F.)

Stanowisko bobrów w leśnictwie Jeziorko
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Zinwentaryzowano gniazda bociana czarnego – na terenie nadleśnictwa jest siedem 
takich miejsc. Strefy ochrony ścisłej i częściowej wokół gniazd tego ptaka obejmują  
ok. 120 ha. Nad wyraz szybko rozwija się populacja bobra – w 2006 r. doliczono się trzech 
żeremi, pięciu nor i siedmiu bobrowych rodzin, dwa lata później było już 10 żeremi, 48 
nor i 18 rodzin.

Przez grunty nadleśnictwa, a więc i obszar sieci Natura 2000 przebiega droga szyb-
kiego ruchu nr 8, wybudowana w ostatnich latach. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad – został zobowiązany do podjęcia stosownych działań kompensa-
cyjnych. W ich ramach leśnicy urządzili remizę dla ptaków, a jednocześnie dogodne miej-
sce bytowania dla gadów, płazów, drobnej zwierzyny i owadów. Na ogrodzonej (w obawie 
przed roślinożercami) jednohektarowej działce leśnej posadzili drzewa i krzewy jagodo- 
i owocodajne. Powstały dwa oczka wodne, wokół powieszono wiele budek lęgowych. Tuż 
obok remizy leśnicy wykosili rozległy obszar pod lasem, głównie z myślą o potrzebach 
bytowych lelka. Postawili oryginalne, zadaszone konstrukcje z gliny, drewna i ażurowej 
cegły, jako specjalne miejsca gniazdowania owadów. Usypali też pryzmy kamieni, pośród 
których mogą wygrzewać się płazy. W planach są następne takie obiekty.

Ostoja lelka urządzona przez wyszkowskich leśników. Charakterystyczne budki z gliny, 
drewna i elementów ceramicznych to miejsca gniazdowania przygotowane dla owadów

srodki.indd   67 30-03-11   13:18:54


