
  

Plan prezentacji:Plan prezentacji:
● Historia nadleśnictwa OlsztynHistoria nadleśnictwa Olsztyn
● Hodowla drzewHodowla drzew
● Interesujące osoby zatrudnione w Interesujące osoby zatrudnione w 
nadleśnictwienadleśnictwie

● Fauna i flora nadleśnictwaFauna i flora nadleśnictwa
● Rezerwaty przyrodyRezerwaty przyrody
● ZakończenieZakończenie
● AutorzyAutorzy
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Historia nadle nictwa śHistoria nadle nictwa ś
OlsztynOlsztyn

Tereny nadleśnictwa Olsztyn stanowiły kiedyś Tereny nadleśnictwa Olsztyn stanowiły kiedyś 
obszary leśne o charakterze puszczy. W czasach ok. obszary leśne o charakterze puszczy. W czasach ok. 
X-XII w. były zamieszkałe przez pruskie plemię X-XII w. były zamieszkałe przez pruskie plemię 
Sasinów, lecz na niedługo, ponieważ ulegli oni Sasinów, lecz na niedługo, ponieważ ulegli oni 
kolonizacji przez Zakon Krzyżacki. Póżniej te ziemie kolonizacji przez Zakon Krzyżacki. Póżniej te ziemie 
przypadły kościołowi. Siedziby władców (biskupów przypadły kościołowi. Siedziby władców (biskupów 
warmińskich) mieściły się we Flomborku, później zaś warmińskich) mieściły się we Flomborku, później zaś 
w Lidzbarku Warmińskim. Dużą część lasów około w Lidzbarku Warmińskim. Dużą część lasów około 
Olsztyna, były własnością państwa a inne obszary Olsztyna, były własnością państwa a inne obszary 
lasów położonych na północ i w obszarach lasów położonych na północ i w obszarach 
północnych, daleko od mieszkańców i ich domów były północnych, daleko od mieszkańców i ich domów były 
własnością okolicznych gospodarstw. własnością okolicznych gospodarstw. 
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  Wcześniej w gospodarce leśnej używano zrębów Wcześniej w gospodarce leśnej używano zrębów 
zupełnych ze sztucznym odnowieniem.W nadleśnictwie zupełnych ze sztucznym odnowieniem.W nadleśnictwie 
występowały głównie gatunki sosen i świerków oraz występowały głównie gatunki sosen i świerków oraz 
nieliczne drzewa liściaste. Po wojnie na mocy ustawy nieliczne drzewa liściaste. Po wojnie na mocy ustawy 
o rolnej reformie, prywatne lasy dawnego obrębu o rolnej reformie, prywatne lasy dawnego obrębu 
Łyna upaństwowiono. Włączono także Kudypy i Łyna upaństwowiono. Włączono także Kudypy i 
Wipsowo do nadleśnictw. Natomiast w skład Wipsowo do nadleśnictw. Natomiast w skład 
nadleśnictwa Nowe Ramuki weszły lasy własności nadleśnictwa Nowe Ramuki weszły lasy własności 
państwowej. Podczas roku 1960 omówiono plan żeby państwowej. Podczas roku 1960 omówiono plan żeby 
urządzić lasy dla tych obszarów. Nadleśnictwo urządzić lasy dla tych obszarów. Nadleśnictwo 
Olsztyn powstało 1czerwca 1990 roku na mocy Olsztyn powstało 1czerwca 1990 roku na mocy 
zarządzenia nr 5 Naczelnego Dyrektora Lasów zarządzenia nr 5 Naczelnego Dyrektora Lasów 
Państwowych z dnia 26 marca 1990 roku oraz Państwowych z dnia 26 marca 1990 roku oraz 
zarządzenia nr 16 Dyrektora Okręgowego Zarządu zarządzenia nr 16 Dyrektora Okręgowego Zarządu 
Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11 czerwca Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11 czerwca 
1990 roku.1990 roku.  
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Hodowla drzewHodowla drzew

Hodowle lasu dzielimy nasiennictwo czyli Hodowle lasu dzielimy nasiennictwo czyli 
zbiór i przechowywanie w odpowiednim zbiór i przechowywanie w odpowiednim 
miejscu nasion, szkółkarstwo czyli miejscu nasion, szkółkarstwo czyli 
produkcja nasion, odnowienia i zalesienia produkcja nasion, odnowienia i zalesienia 
lasów by nie utracić gatunku na danym lasów by nie utracić gatunku na danym 
obszarze, pielęgnacja upraw i obszarze, pielęgnacja upraw i 
drzewostanów to po prostu dbanie o nowo drzewostanów to po prostu dbanie o nowo 
zasadzone, młode drzewka oraz melioracje zasadzone, młode drzewka oraz melioracje 
leśne inaczej, zabiegi poprawiające leśne inaczej, zabiegi poprawiające 
warunki produkcujne czyli poprawiające warunki produkcujne czyli poprawiające 
jakość gleby. jakość gleby. 
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Rębnia to sposób Rębnia to sposób 
PostępowaniaPostępowania
  z którymi z którymi 

zastępuje się zastępuje się 
starsze starsze 

pokolenia drzewpokolenia drzew
  na młodsze.na młodsze.



  

Interesuj ce osoby ąInteresuj ce osoby ą
zatrudnione w zatrudnione w 
nadle nictwieśnadle nictwieś
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Pan Adam wspomaga naszą szkołę od wielu lat, Pan Adam wspomaga naszą szkołę od wielu lat, 
organizując spotkania dla młodszych klas jak i dla organizując spotkania dla młodszych klas jak i dla 
straszych. Spotykamy się z Panem Lubiakiem na straszych. Spotykamy się z Panem Lubiakiem na 
przykład podczas Dnia Ziemi. Na początku sprzątamy przykład podczas Dnia Ziemi. Na początku sprzątamy 
las w naszym nadleśnictwie. Po zakończeniu sprzątania las w naszym nadleśnictwie. Po zakończeniu sprzątania 
organizowane mamy ognisko, gdzie możemy zadawać organizowane mamy ognisko, gdzie możemy zadawać 
naróżniejsze pytania panu Lubiakowi. Zawsze dostaniemy naróżniejsze pytania panu Lubiakowi. Zawsze dostaniemy 
jakiś upominek na przykład wsłasnoręcznie robione jakiś upominek na przykład wsłasnoręcznie robione 
kredki z drewna z wyrąbaną nazwą nadleśnictwa. kredki z drewna z wyrąbaną nazwą nadleśnictwa. 
Mieliśmy także zorganizowany dzień podczas którego Mieliśmy także zorganizowany dzień podczas którego 
sadziliśmy wspólnie sadzonki. Pan Lubiak jest bardzo sadziliśmy wspólnie sadzonki. Pan Lubiak jest bardzo 
lubiany i jak nikt zna nasze nadleśnictwo.lubiany i jak nikt zna nasze nadleśnictwo.

    

Zadajemy pytaniaZadajemy pytania
Jeden za drugim!Jeden za drugim!

Doskonalę się z PanemDoskonalę się z Panem
Bawimy;)Bawimy;)

Oto upominki odOto upominki od
  Pana LubiakaPana Lubiaka
Dziękujemy!!Dziękujemy!!
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Pan Piotr w 1994 został leśnikiem Medryny. Pan Piotr w 1994 został leśnikiem Medryny. 
Jest on także myśliwym. Spotyka się z Jest on także myśliwym. Spotyka się z 
dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Purdzie. dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Purdzie. 
Jest bardzo miły i dużo wie o nadleśnictwie Jest bardzo miły i dużo wie o nadleśnictwie 
Olsztyn. To on powiedział nam mnóstwo Olsztyn. To on powiedział nam mnóstwo 
interesujacych informacji o tym interesujacych informacji o tym 
nadleśnictwie. Pokazał nam mapkę całego tego nadleśnictwie. Pokazał nam mapkę całego tego 
obszaru oraz dał nam dużo folderków z obszaru oraz dał nam dużo folderków z 
głównym tematem Flora i Fauna z której głównym tematem Flora i Fauna z której 
braliśmy przykład i pisaliśmy w tej braliśmy przykład i pisaliśmy w tej 
prezentacji. prezentacji. 

Oto nasz lubianyOto nasz lubiany
Pan Gołaszewski!Pan Gołaszewski!
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Fauna i Flora Fauna i Flora 
nadle nictwa śnadle nictwa ś

KANIA CZARNA-KANIA CZARNA-ptak drapieżny z ptak drapieżny z 
rodziny jastrzębiowatych, w Polsce rodziny jastrzębiowatych, w Polsce 
bardzo nieliczny ptak. Występuje on bardzo nieliczny ptak. Występuje on 
w Wielkopolsce, na Pomorzu, i w w Wielkopolsce, na Pomorzu, i w 
części Dolnego Śląska oraz na części Dolnego Śląska oraz na 
Mazurach. W ciągu roku wyprowadza Mazurach. W ciągu roku wyprowadza 
jeden lęg. Ich pokarm to: ryby, jeden lęg. Ich pokarm to: ryby, 
gryzonie i ptaki. Żywi się chętnie gryzonie i ptaki. Żywi się chętnie 
padliną, najczęściej rybami. Kania padliną, najczęściej rybami. Kania 
Czarna w Polsce jest obięta ochroną Czarna w Polsce jest obięta ochroną 
gatunkową ścisłą. gatunkową ścisłą. 

BÓBR EUROPEJSKI-BÓBR EUROPEJSKI-gatunek gatunek 
ziemnowodnego gryzonia z rodziny ziemnowodnego gryzonia z rodziny 
bobrowatych. Kiedyś występował w całej bobrowatych. Kiedyś występował w całej 
strefie umiarkowanej Europy i Azji, strefie umiarkowanej Europy i Azji, 
obecnie wyginął w wielu rejonach obecnie wyginął w wielu rejonach 
naszego kontynentu. Aktywny jest nocą naszego kontynentu. Aktywny jest nocą 
i o zmierzchu. Trudno go w ciągu dnia i o zmierzchu. Trudno go w ciągu dnia 
zauważuyć. Tę zwierzę też jest zauważuyć. Tę zwierzę też jest 
chronione!!chronione!!

BIELIK-to największy ptak drapieżny w to największy ptak drapieżny w 
Polsce, z rodziny jastrzębiowatych. Polsce, z rodziny jastrzębiowatych. 
Podobnie jak my, łączą się w pary na Podobnie jak my, łączą się w pary na 
całe życie.Możemy się cieszyć ponieważ całe życie.Możemy się cieszyć ponieważ 
nasz kraj należy do największych nasz kraj należy do największych 
europejskich ostoi Bielika UWAGA!! gdy europejskich ostoi Bielika UWAGA!! gdy 
go ujrzycie nie róbcie im krzywdy gdyż, go ujrzycie nie róbcie im krzywdy gdyż, 
jest objęty ochroną ścisłąjest objęty ochroną ścisłą.

WYDRA EUROPEJSKA-WYDRA EUROPEJSKA-niewielki niewielki 
ssak drapieżny z rodziny ssak drapieżny z rodziny 
łasicowatych, jedyny żyjący w łasicowatych, jedyny żyjący w 
Polsce w stanie naturalnym Polsce w stanie naturalnym 
przestawiciel rodzaju Lutra. przestawiciel rodzaju Lutra. 
Występuja na terytorium całej Występuja na terytorium całej 
Polski, ale wszędzie jest bardzo Polski, ale wszędzie jest bardzo 
rzadka. Można ją spotkać od rzadka. Można ją spotkać od 
brzegów morza, aż po brzegi brzegów morza, aż po brzegi 
stawów. Doskonale pływa. Główny stawów. Doskonale pływa. Główny 
jej pokarm to ryby. Ciąża wydry jej pokarm to ryby. Ciąża wydry 
trwa od 9 do 10 tygodni. W Polsce trwa od 9 do 10 tygodni. W Polsce 
jest chroniona prawnie.jest chroniona prawnie.
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CHOROBOTEK RENIFEROWY-CHOROBOTEK RENIFEROWY-
porost należący do rodziny porost należący do rodziny 
chrobotkowatych. W Polsce podlega chrobotkowatych. W Polsce podlega 
ochronie gatunkowej ścisłej. Chrobotek ochronie gatunkowej ścisłej. Chrobotek 
reniferowy rośnie na glebach kwaśnych, reniferowy rośnie na glebach kwaśnych, 
dobrze znosi suszę i silne dobrze znosi suszę i silne 
nasłonecznienie. Występuje w borach nasłonecznienie. Występuje w borach 
sosnowych, na wrzosowiskach, w sosnowych, na wrzosowiskach, w 
miejscach piaszczystych. Jest miejscach piaszczystych. Jest 
gatunkiem tworzącym zwarte pokrywy w gatunkiem tworzącym zwarte pokrywy w 
tundrze, na północy Europy, gdzie jest tundrze, na północy Europy, gdzie jest 
jedynym z głównych pokarmów jedynym z głównych pokarmów 
reniferów.reniferów.

ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY-ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY-gatunek gatunek 
rośliny z rodziny przewiertniowatych, rośliny z rodziny przewiertniowatych, 
jedyny przedstawiciel monotypowego jedyny przedstawiciel monotypowego 
rodzaju zimziół. Jest reliktem rodzaju zimziół. Jest reliktem 
polodowcowym. Rzadko sotykany w polodowcowym. Rzadko sotykany w 
Polsce, głównie półńocnej części kraju, Polsce, głównie półńocnej części kraju, 
objęty ścisłą ochroną gatunkową. Roślina objęty ścisłą ochroną gatunkową. Roślina 
wieloletnia, chemifit. Kwiaty wonne, wieloletnia, chemifit. Kwiaty wonne, 
owadopylne, kwitną od lipca do sierpnia. owadopylne, kwitną od lipca do sierpnia. 
Występuje w borach iglastych i Występuje w borach iglastych i 
mieszanych, szczególnie mszystych. mieszanych, szczególnie mszystych. 
Rośnie przeważnie w miejscach lekko Rośnie przeważnie w miejscach lekko 
zacienionych.  zacienionych.  

PORZECZA CZARNA-PORZECZA CZARNA-gatunek rośliny gatunek rośliny 
należący do rodziny skalnicowatych. W należący do rodziny skalnicowatych. W 
Polsce występuje w stanie dzikim na całym Polsce występuje w stanie dzikim na całym 
niżu i w pasie wyżyn. Jest również niżu i w pasie wyżyn. Jest również 
pospolicie uprawiany. Dziko rosnące okazy pospolicie uprawiany. Dziko rosnące okazy 
objęte są w kraju ochroną gatunkową objęte są w kraju ochroną gatunkową 
częściową. Kwitnie od kwietnia do maja, częściową. Kwitnie od kwietnia do maja, 
spotykana w nadrzecznych olszynach i spotykana w nadrzecznych olszynach i 
wigotnych lasach. Owoce i liście porzeczki wigotnych lasach. Owoce i liście porzeczki 
wykazują właściwości lecznice: wykazują właściwości lecznice: 
przeciwzapalne, moczopędne i napotne. przeciwzapalne, moczopędne i napotne. 
Stosowana w schorzenia dróg moczowych i Stosowana w schorzenia dróg moczowych i 
pęcherza, owoce zawieraają duże ilości pęcherza, owoce zawieraają duże ilości 
witamin szczególnie C i P, zwiekszają witamin szczególnie C i P, zwiekszają 
odporność organizmu.odporność organizmu.

WIDŁAK GO DZISTY-ŹWIDŁAK GO DZISTY-Ź roślina roślina 
zarodnikowa z rodziny  widłakowatych, zarodnikowa z rodziny  widłakowatych, 
będąca chamefitem. Jest to roślina będąca chamefitem. Jest to roślina 
wieloletnia, zimozielona. Zarodniki, wieloletnia, zimozielona. Zarodniki, 
koloru żółtego, dojrzewają od lipca do koloru żółtego, dojrzewają od lipca do 
września. W Polsce objęty jest ścisłą września. W Polsce objęty jest ścisłą 
ochroną gatunkową. Pęd widłaka zawiera ochroną gatunkową. Pęd widłaka zawiera 
silne trujące alkaloidy. W celach silne trujące alkaloidy. W celach 
leczniczych wykorzystywany jest pyłek leczniczych wykorzystywany jest pyłek 
zarodnikowy jako środek aborpcujny i zarodnikowy jako środek aborpcujny i 
osłaniający, stosowany jako zasypka na osłaniający, stosowany jako zasypka na 
rany i przy łuszczycy. Zalcany jest rany i przy łuszczycy. Zalcany jest 
również przy schorzeniach drógrównież przy schorzeniach dróg  
moczowych ze względu na silne działanie moczowych ze względu na silne działanie 
diuretyczne i dezynfekujące.         diuretyczne i dezynfekujące.         



  

Rezerwaty przyrodyRezerwaty przyrody
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Na teranie nadleśnictwa utworzona dwa rezerwaty:Na teranie nadleśnictwa utworzona dwa rezerwaty:
● Rezerwat ,,Jezioro Kośno''Rezerwat ,,Jezioro Kośno''
● Rezerwat ,,Las Warmiński''Rezerwat ,,Las Warmiński''

Rezerwat ,,Jezioro Kośno''Rezerwat ,,Jezioro Kośno''
Położony w południowej części Nadleśnictwa.Położony w południowej części Nadleśnictwa.
Jezioro Kośno ma ok.6m długości i 45m głębokości.Jezioro Kośno ma ok.6m długości i 45m głębokości.
Przy jego brzegach można spotkać chronione gatunki roślin.Przy jego brzegach można spotkać chronione gatunki roślin.

Rezerwat ,,Las Warmiński''Rezerwat ,,Las Warmiński''
Rezerwat obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-Rezerwat obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej.Ramuckiej.
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się ok.30ha tego pięknegoNa terenie Nadleśnictwa znajduje się ok.30ha tego pięknego
Obszaru. Rosną tam bogate drzewostany na wilgotnych, a Obszaru. Rosną tam bogate drzewostany na wilgotnych, a 
nawet nawet 
na podmokrych i bagiennych siedliskach.na podmokrych i bagiennych siedliskach.
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Zako czenieńZako czenień

Źródła Źródła 
informacji:informacji:
www.olsztyn.olsztyn.lasy.gov.plwww.olsztyn.olsztyn.lasy.gov.pl

www.sptylkowo.easyisp.www.sptylkowo.easyisp.
plpl

www.ulub.plwww.ulub.pl

szkola.purda.plszkola.purda.pl

P. Piotr GołaszewskiP. Piotr Gołaszewski

Planery wykonała Planery wykonała 
Patrycja Skalska.Patrycja Skalska.

Nasze Nasze 
nadleśnictwo jest nadleśnictwo jest 
dla nas bardzo dla nas bardzo 
ważne kochamy go ważne kochamy go 
i nigdy nie i nigdy nie 
pozwolimy pozwolimy 
skrzywdzić!!skrzywdzić!!
Dziękujemy zaDziękujemy za

  uwagę!uwagę!

http://www.olsztyn.olsztyn.lasy.gov.pl/
http://www.ulub.pl/


  

AutorzyAutorzy
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Patrycja Patrycja 
SkalskaSkalska

Szkoła w Szkoła w 
TylkowieTylkowie

klasa VIklasa VI

  szkoły szkoły 
podstawowepodstawowe

Julia Julia 

SkalskaSkalska

Szkoła w Szkoła w 
TylkowieTylkowie

klasa VIklasa VI

szkoły szkoły 
podstawowepodstawowe

Alicja Alicja 

RojekRojek

Szkoła w Szkoła w 
TylkowieTylkowie

klasa VIklasa VI

szkoły szkoły 
podstawowepodstawowe
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