
  

Nadleśnictwo Srokowo

 Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo należał do 
plemion pruskich.

Leśnicy dbają o przydzielone im tereny,oraz zwierzęta 
znajdujące się na nich.

 Nie musimy nigdzie wyjeżdżać,aby zobaczyć piękne 
lasy,pola czy zwierzęta.



  

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 17899ha, w tym 
drzewostany zajmują 16814ha. 

Lasy nadleśnictwa obejmują tereny 10 gmin:Kętrzyn, 
Srokowo, Korsze, Barciany, Reszel, Sępopol, Mrągowo, Ryn, 

Giżycko i miasto Kętrzyn.

Nadleśnictwo Srokowo położone jest w północno-
wschodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego. 



  

W skład nadleśnictwa wchodzi 14 leśnictw:

● Jezioro
● Wilcze
● Łączki
● Bobry
● Zielone
● Mały Kamień
● Królikarnia

Dąbrowa

Tolkowiec

Suśnik

Kronowo

Gierłoż

Nakomiady

Poganowo



  

Mapka nadleśnictwa



  

Jedną z największych atrakcji turystycznych nadleśnictwa Srokowo 
są ruiny byłej wojennej kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec”.
Corocznie obiekt zwiedza około 200 tys. osób.



Wśród walorów przyrodniczych 
Nadleśnictwa dominuje fauna. To 
głównie dla ochrony bobrów w 1988 
r. powołano rezerwaty przyrody 
Bajory i  Kałeckie Błota. Rezerwaty
 w drodze naturalnej sukcesji 
przybrały formę naturalnych bagnisk, 
stając się ostoją  wyjątkowo bogatej 
fauny- głównie ptaków.

Tutejsza fauna to także liczna populacja 
zwierzyny łownej- łosi, jeleni, dzików, 
saren i innych a także dziesiątki 
gatunków ssaków drapieżnych, gryzoni, 
owadożernych, skoczkowatych, 
pilchowatych i nietoperzy. Nie mniej 
bogata jest fauna ryb, płazów i gadów 
oraz zaledwie powierzchownie 
rozpoznany świat zwierząt niższych-
głównie owadów.



Naparstnica lekarska

Niezapominajka i 
konwalia

Tutejszą florę reprezentuje szereg 
obiektów o wysokiej naturalności. W 
trakcie waloryzacji przyrodniczo leśnej 
ponad 1500 ha tutejszych lasów uznano za 
wysoce naturalne. W śród nich wyróżniają 
się fragmenty olsów o wyglądzie wręcz 
pierwotnym, brzeziny bagienne, 
fragmenty boru bagiennego, grądów 
i lasów łęgowych.

 



Jedną z funkcji leśnej gospodarki 
wielofunkcyjnej jest udostępnienie
lasów społeczeństwu w celu 
nauki, wypoczynku i turystyki.
 Szczególnie istotne jest 
wychowywanie młodych 
pokoleń w zrozumieniu i 
poszanowaniu 
środowiska naturalnego.
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Le na szkołaś



OCHRONA LASU

Głównym zadaniem ochrony 
lasów jest usuwanie chorych 

drzew
i przeciwdziałanie rozwojowi 

szkodliwych owadów i grzybów.



NA TERENIE NADLEŚNICTWA 
SROKOWO ZNAJDUJĄ SIĘ



REZERWATY  PRZYRODY
● KAŁECKIE BŁOTA - 186,48 ha

● BAOJORY – 216,37 ha

● JEZIORO SIEDMIU WYSP – 11,29 ha



  

Rezerwat Przyrody Bajory

  BOCIAN CZARNY                           BORSUK



OBSZARY CHRONIONEGO 
KRAJOBRAZU

● DOLINA RZEKI GUBER
● - 2732,16 ha
● JEZIORO OŚWIN
● - 4032,87 ha
● BAGNO MAŻAŃSKIE
● - 709,10 ha



POMNIKI PRZYRODY

● 146 drzew pomnikowych

● 15 grup drzew pomnikowych

● 4 głazy narzutowe



W LASACH NADLEŚNICTWA ŻYJĄ:
● ŁOŚE
● JELEŃE
● SARNY
● WILKI
● JENOTY
● LISY
● DZIKI
● ZAJĄCE

● BOBRY
● KOZŁY
● WYDRY
● NORKI
● ZIMORODKI
● BIELIKI
● GĄGOŁY
● CZAJKI



ŁOŚGĄGOŁ



LIS



Wykonały uczennice klasy 4 szkoły podstawowej w 
Kruszewcu:
Julia Syhłowyj, Aleksandra Kobylińska i 
Aleksandra Mańkowska



  

Lasy Nadleśnictwa Srokowo to głównie drzewostany liściaste 
gdzie gatunkami panującymi jest Dąb szypułkowy i Brzoza 
brodawkowata. Ogromne zróżnicowanie siedlisk pozwala 
znajdować swoje nisze dla wielu gatunków lasotwórczych. 
Lesistość terenu zajmowanego przez nadleśnictwo Srokowo 
wynosi 16,2 %.
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