


Nadleśnictwo Oława w obecnym 

kształcie zostało utworzone dnia 

31.10.1981 roku, w związku z likwidacją 

Nadleśnictwa Bierutów i obrębu 

Kotowice w Nadleśnictwie Oława. W 

skład nowo utworzonego 

Nadleśnictwa Oława weszły więc: 

Nadleśnictwo Oława, część 

Nadleśnictwa Bierutów oraz obręb 

Kotowice. W 1982 roku zlikwidowano 

Nadleśnictwo Bierutów, a grunty będące 

dotychczas w zarządzie tego 

nadleśnictwa podzielono między: 

Nadleśnictwo Namysłów (grunty 

położone w granicach województwa 

opolskiego), Nadleśnictwo Oleśnica 

Śląska (obszar dawnego leśnictwa 

Ligota), Nadleśnictwo Oława, jako obręb 

Bierutów. Dawny obręb Nadleśnictwa 

Oława – obręb Kotowice został 

podzielony na dwie części, z granicą 

biegnącą na rzece Odrze.



• W Nadleśnictwie Oława odnowienia 

obejmują rocznie ok. 44 ha. Bierzemy 

także udział w programie zwiększania 

lesistości kraju poprzez pomoc w 

sporządzaniu planów zalesieniowych dla 

prywatnych właścicieli gruntów rolnych.  

• Nadleśnictwo Oława posiada system 

ochrony przeciwpożarowej złożony z 

punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy 

biurze nadleśnictwa oraz systemu telewizji 

przemysłowej. W okresie wysokiego 

zagrożenia pożarowego organizowane są 

także patrole samochodowe. 

Nadleśnictwo wyposażone jest też w 

sprzęt do gaszenia pożarów. Na terenie 

nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć 

punktów czerpania wody oraz dojazdów 

pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego 

samochodów gaśniczych. Posiadamy też 

dobrze zorganizowaną łączność 

bezprzewodową w celu szybkiego 

reagowania w przypadku wystąpienia 

pożaru.



W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! 

Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna. 

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są 

wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, 

mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów 

biurowych. 

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i 

przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w 

stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa 

wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna. 



• W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców 

występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał 

odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w 

ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam 

zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby 

opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania 

szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

• Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska 

przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo 

łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków 

ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są 

dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu 

Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z 

zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, 

rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w 

Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

• W naszym nadleśnictwie działają :

Koło Łowieckie „Bażant” w Oławie,

Koło Łowieckie nr 50 „Jeleń” w Oławie,

Koło Łowieckie „Tur” w Oławie,

Koło Łowieckie „Szarak” w Jelczu-Laskowicach



• Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Oława       jest bardzo bogata. 

Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i 

dziki. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można 

wydrę i bobra.

• Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, 

zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

• Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a 

także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie 

niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego 

m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych 

systematycznie wzrasta. 



Na terenie nadleśnictwa znajdują się trasy 

biegowe. Jedną z nich jest trasa biegowa w 

Jelczu, która została utworzona w 2013r. przez 

Klub Biegacza HARCOWNIK z Jelcza-Laskowic 

w porozumieniu i za zgodą nadleśnictwa. Trasa 

ma długość 6 km, znajduje się na terenie 

Leśnictwa Jelcz i częściowo pokrywa się ze 

ścieżką rowerową. Ścieżka jest trwale 

oznaczona w terenie tablicami informacyjnymi i 

kierunkowymi. W zimie rozgrywane są na niej 

kolejne etapy Zimowego Maratonu na Raty, a w 

pozostałych miesiącach służy do celów 

rekreacyjno-treningowych.

Na terenie naszego 

nadleśnictwa znajdują się trzy 

ścieżki przyrodniczo-

edukacyjne, utworzone przede 

wszystkim z myślą o dzieciach 

i młodzieży:Ścieżka Leśno –

Archeologiczna Zwierzyniec –

Kanigóra – Grodziska 

Ryczyńskie, Ścieżka 

edukacyjna Janików oraz 

Ścieżka edukacyjna 

Chrząstawa. Można tam 

uprawiać nordic walking, czyli 

tzw marsz z kijkami. Las jest 

wydaje się naturalnym 

środowiskiem dla uprawiania 

nordic walking. Miękkie leśne 

ścieżki amortyzują wstrząsy, 

dzięki czemu spacer po nich 

jest mniej obciążający stawy 

niż po chodniku czy asfalcie. 

Zaletą jest także ich 

nierówność – dzięki temu 

nasze mięśnie i stawy pracują 

w większym zakresie oraz 

czyste leśne powietrze.



Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle. 

W naszym nadleśnictwie istnieje Jeździecki Klub Sportowy „Hanna”, w którym odbywają się jazdy konne.

Założycielem i właścicielem JKS „Hanna” jest „Orkan” Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczycach k/ Wrocławia. Ośrodek 

położony jest przy trasie Oława - Jelcz Laskowice, w przepięknej scenerii okolicznych lasów i malowniczych pól. 

Sielska atmosfera, cisza i nieskrępowana przestrzeń tworzą niepowtarzalny klimat dla tych, którzy pragną 

relaksować się jazdą konną a zarazem posiąść możliwość poznawania tajników jeździectwa. Działalność  

obejmuje naukę i trening jazdy konnej oraz prowadzenie pensjonatu dla koni. W Jeździeckim Klubie Sportowym 

„Hanna” swoje umiejętności szkolą zarówno jeźdźcy początkujący jak i zaawansowani. Prowadzeniem rekreacji 

konnej zajmuje się profesjonalna kadra, która doświadczenie zdobywała w różnych ośrodkach jeździeckich.



Ściezka w Jelczu-Laskowicach, której trasa zaczyna 

i kończy bieg w Jelczu nad pierwszym stawem i 

przebiega przez najciekawsze obszary Lasów 

Jelczańskich. Ścieżka złożona jest z dwóch tras 

częściowo pokrywających się: krótszej o dł.: 8 km 

oraz dłuższej o dł.: 11,5 km. Trasa przebiega w 

sąsiedztwie drugiego i trzeciego stawu 

jelczańskiego, łąk nowodworskich, przez Lisią Górę, 

częściowo starą poniemiecką drogą betonową z 

czasów II Wojny Światowej, obok pomnika 

upamiętniającego tragiczną śmierć leśniczego 

Hintzego w 1922 roku, a także pomnika 

upamiętniającego upolowanie lisa przez księcia 

Fryderyka. Na ścieżce znajduje się 15 tablic 

edukacyjnych opisujących: gospodarkę leśną i 

łowiecką, formy ochrony przyrody, rolę lasu i 

leśnictwa, rolę martwego drewna w przyrodzie, 

ekosystem jeziora, łąki i inne. Trasa jest trwale 

oznaczona w terenie. Ścieżka ta jest bardzo chętnie 

wykorzystywana przez turystów zarówno pieszych 

jak i rowerowych głównie z okolicy Jelcza-Laskowic.
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