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HISTORIA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Wichrowo - Forstamt Wichertshof

Tereny położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wichrowo były wcześnie 
zasiedlone i zagospodarowane przez człowieka. Najstarsze dokumenty świadczące o tym 

pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Były to tereny historycznej Warmii, gdzie 
osadnictwo postępowało od strony Zalewu Wiślanego. Najstarsze miasta położone w 

zasięgu granic Nadleśnictwa uzyskały prawa miejskie w 1308 r.  oraz w 1329 r.
Właścicielami większości majątków na tym terenie byli biskupi warmińscy, zarządzający 
swymi dobrami poprzez dostojników kapituły, oraz komornictwa. Do dużego znaczenia 

doszedł Lidzbark Warmiński, spełniający rolę ważnego ośrodka kulturalnego Prus 
Królewskich, oraz będący siedzibą władz kościelnych.

W czasie porozbiorowym wszystkie większe majątki kościelne uległy upaństwowieniu, w 
tym również lasy. Z tego okresu zachowało się stosunkowo mało materiałów 

historycznych dotyczących losów terenów obecnego Nadleśnictwa Wichrowo. Dokładne 
dane dotyczące miejscowej gospodarki leśnej pochodzą z niemieckojęzycznych 

dokumentów z przełomu XIX i XX wieku. Wiadomo z nich, że Nadleśnictwo Wichrowo 
jako samodzielna jednostka powstało w 1878 r. na obszarze byłego Nadleśnictwa Dobre 

Miasto, które wymieniane było jako ,,rewir leśny"  już w 1775 r. Na mapach z 1912 r. 
główny kompleks leśny Wichrowa posiadał już podział powierzchniowy i kolejną 

numerację oddziałów od 1 do 179. Tereny te były wtedy  w administracji niemieckiej 
jako Prusy Wschodnie. Z literatury niemieckiej dotyczącej gospodarki leśnej w Prusach 
przed wybuchem wojny możemy dowiedzieć się iż dawny Urząd Leśny leżał na terenie 

powiatu Lidzbark Warmiński. 



Dotychczasowi Nadleśniczowie oraz okres 
obejmowania stanowiska:

•

•

• Franciszek Sznytka       1950 -1955  
•

• Eugeniusz Sawczuk      1955 -1994  
•

• Andrzej Reguła              od 1994 

• Józef Pławiński              1945 -1946 
•
• Rajmund Scholz            1946 -1947  
•
• Michał Bernakiewicz    1947 -1948  
•
• Adam Zdrojewski         1948 -1950  



Położenie Nadleśnictwa
Nadleśnictwo Wichrowo położone jest w 
środkowej części województwa 
warmińsko-mazurskiego na terenie 
powiatów: olsztyńskiego i lidzbarskiego.

Lasy Nadleśnictwa zgrupowane są w 
dwóch dużych kompleksach leśnych:

- kompleks Łaniewski w części 
północnej. Należy on do Podprowincji 
Pobrzeża Wschodnio-Bałtyckiego, 
Mezoregionu Wzniesień Górowskich 
oraz Mezoregionu Równiny Orneckie.

- kompleks Wichrowski w części 
środkowej i południowej. Należy on do 
Podprowincji Pojezierza 
Wschodniobałtyckie, Mezoregionu 
Pojezierze Olsztyńskie.

•



Największa atrakcja w Nadleśnictwie

Największą atrakcją w 
Nadleśnictwie 

Wichrowo jest dzik 
Bolek. Do nadleśnictwa 
został przywieziony z 
siostrą Basią jak był 
jeszcze mały. Teraz 

Bolek ma 11lat i jest 
sam, bardzo lubi ludzi i 

się nie boi.



Powierzchnia lasów
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wichrowo wynosi 

40 500 ha. Położone jest w środkowej części 
województwa warmińsko-mazurskiego, w części 

powiatu olsztyńskiego i lidzbarskiego. W zarządzie 
Nadleśnictwa Wichrowo znajduje się prawie 18 500 
ha lasów. Poza tym w nadzorze tutejszych leśników 

jest 650 ha lasów prywatnych. Lasy i grunty 
Nadleśnictwa Wichrowo według „Regionalizacji 
przyrodniczo–leśnej" T. Trampler i inni PWRiL 
Warszawa 1990 r. położone są w zasięgu dwóch 

krain przyrodniczo-leśnych.



Klimat 

Średnia roczna temperatura wynosi 
7,3°C, a średnia temperatura 

okresu wegetacyjnego wynosi 
13,9°C;

Okres wegetacyjny trwa 170 – 190 
dni;

Suma rocznych opadów – 600 mm;
Przewaga wiatrów zachodnich;

Cechy charakterystyczne klimatu: 
duża zmienność i surowość;



Warunki przyrodnicze
Ukształtowanie terenu: obszary morenowe z wysokimi 

wzgórzami morenowymi, duże różnice wysokości (173-36 m 
n.p.m.), w obniżeniach terenu liczne torfowiska i bagna

Skały macierzyste: gliny, piaski zwałowe, piaski akumulacji 
wodnolodowcowej, pyły oraz iły

Gleby: bielicowe i brunatne, miejscami gleby hydrogeniczne 
(powstałe pod wpływem wody)

Wody: zlewnia rzeki Łyny oraz jej dopływów: Kirsny, Symsarny, 
liczne jeziorka śródleśne, torfowiska

i źródliska



Dziękujemy za uwagę
Marek Nowak
Kinga Sawicka 
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Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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