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Abstract. The establishment of the Promotion Forest Complex - (PFC) is related 
with multifunctional forestry. Such complex combines educational and social 
functions  with a sustainable economic and  protective programme carried out that 
area. The purpose to establish 19 Promotion Forest Complexes  is the ecological 
promotion  as well as multifunctional and sustainable forest economy and  at the 
same time protection of nature resources. The important aim concerning the PFC 
existence is a continuous formation of society ecological awareness  and a proper 
attitude to the forest and economic activities carried out in it. When particular 
Promotion Forest Complexes have been established, their representation included 
different forest and nature regions and at the same time they presented variability of 
habitat conditions, their species composition, their natural values and basic 
functions of the forest.

WSTÆP
Narastanie úwiadomoúci o potrzebie ratowania przyrody, która wraz z 

szybkim rozwojem technologii ulega degradacji i niszczeniu, zaznaczyùa siæ juý w 
koñcu XIX wieku. Jednym z pierwszych dziaùañ, jakie podjæto w tym zakresie, byùy 
postulaty które sformuùowano na miædzynarodowym spotkaniu w Sztokholmie 
(1972). Na spotkaniu tym pod adresem miædzynarodowych agend ONZ, a 
zwùaszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i 
Kultury (UNESCO), wystosowano apel, aby podjæùy one dziaùania w celu 
ustanowienia miædzynarodowego programu szkolnej i pozaszkolnej edukacji 
úrodowiskowej. Zakùadano bowiem, iý celem edukacji powinno byã nauczanie, jak 
za pomocà prostych dziaùañ i dostæpnych úrodków chroniã úrodowisko [Ciaciura 
2007]. Efektem tych dziaùañ byùo przyjæcie w 1975 roku (opracowanych przez 
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UNESCO i UNEP) miædzynarodowego Programu Edukacji Úrodowiskowej 
(IEEP). Dalsze dziaùania w tym kierunku to organizacja w Tbilisi miædzynarodowej 
konferencji, której celem byùo wypracowanie kierunków rozwoju edukacji 
úrodowiskowej w úwiecie. Tam teý przyjæto deklaracjæ („Deklaracja Tbilijska”) 
mówiàcà o zakresie, formach, strukturach oraz potrzebach prowadzenia edukacji 
ekologicznej na wszystkich poziomach ksztaùcenia [Ciaciura 2007, Szujecki 2004].

Prace w tym zakresie byùy równieý tematem konferencji w Rio de Janeiro 
(1992) w Úwiatowym Programie na Rzecz Rozwoju Zrównowaýonego. Przyjæto 
tam, powszechnie znany, dokument „Agenda 21”. Zawiera on globalny program 
dziaùañ w celu zapewnienia trwaùego i zrównowaýonego rozwoju úwiata. W úlad za 
tym w Polsce, realizujàc ustalenia Agendy 21,  Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Ministerstwo Ochrony Úrodowiska Zasobów Naturalnych i Leúnictwa podpisaùy 
porozumienie o wspóùpracy w zakresie edukacji ekologicznej (1995). To 
porozumienie pozwoliùo opracowaã Narodowà Strategiæ Edukacji Ekologicznej 
[Grzywacz 2004, Narodowa Strategia … 2001, Szujecki 2003]. 

Jednak bezpoúrednim impulsem do tworzenia w Polsce Leúnych 
Kompleksów Promocyjnych byùa potrzeba wdroýenia rezolucji programowych 
Paneuropejskich Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, 
(Strasburg 1990, Helsinki 1993) i wynikajàcych obowiàzków z tytuùu podpisania 
rezolucji przyjætych na tych konferencjach [Fronczak 2007].

Jak juý wspomniano, las i jego kondycja – jako element úrodowiska, 
doczekaù siæ równieý uwagi i troski na miædzynarodowej konferencji „Úrodowisko i 
rozwój” w Rio de Janeiro (1992), na której przyjæto trzy konwencje: Konwencja 
klimatyczna, Konwencja o ochronie róýnorodnoúci biologicznej i w duýej mierze 
przygotowano tam Zasady leúne – swoisty dekalog postæpowania w 
gospodarowaniu zasobami leúnymi [Fronczak 2007]. Jednak najwiæksze znaczenie  
dla lasów miaùa konferencja w Helsinkach w 1993 r., na której sformuùowano i 
przyjæto podstawowe zaùoýenia trwaùej i zrównowaýonej gospodarki leúnej – 
Sustainable Forest Management (SFM). Przyjæto tam,  iý „zarzàdzanie i 
uýytkowanie lasów i terenów leúnych powinno odbywaã siæ w taki sposób i w takim 
tempie, które pozwolà zachowywaã je jako odnawialne zasoby naturalne i nie 
uszczuplaã ich w dùugim czasie, zachowaã ich róýnorodnoúã biologicznà, 
produktywnoúã, zdolnoúã do speùniania, teraz i w przyszùoúci, odpowiednich 
ekologicznych i spoùecznych funkcji na lokalnym krajowym i globalnym poziomie 
nie powodujàc przy tym szkód w innych ekosystemach” [Fronczak 2007, Szujecki 
2003].

Idea powstania LKP zwiàzana jest z leúnictwem wielofunkcyjnym, w 
którym ùàczy siæ funkcje edukacyjne i spoùeczne z jednolitym programem 
gospodarczo-ochronnym [Ýurkowski…2004]. Celem wiæc powoùania 19 Leúnych 
Kompleksów Promocyjnych byùa promocja proekologicznej, wielofunkcyjnej i 
trwale zrównowaýonej gospodarki leúnej i ochrona zasobów przyrody 
[Ustawa…2000, Zarzàdzenie nr 30 … 1994, Zarzàdzenie nr 28…1995, 
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Zarzàdzenie nr 41…2002, Zarzàdzenie nr 57…2003]. Waýnym celem jaki 
postawiono przed LKP jest ksztaùtowanie úwiadomoúci ekologicznej spoùeczeñstwa 
i wùaúciwego stosunku do lasu oraz czynnoúci gospodarczych w nim 
wykonywanych [Ciaciura…2007, Chrzanowski 2004a, Chrzanowski 2004b, 
Grzywacz 1996, Grzywacz 1997, Grzywacz 2000a, Grzywacz 2000b, Grzywacz 
2002, Grzywacz 2004, Kapuúciñski 2004, Lisowska 2004, Mrowiñski 2004, 
Poræba-Konopczynska 2004, Ýurkowski…2004].

LEÚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE I ICH LOKALIZACJA
W POLSCE

Przy tworzeniu poszczególnych Leúnych Kompleksów Promocyjnych 
zwracano uwagæ, aby reprezentowaùy one róýne regiony przyrodniczo-leúne, a 
przez to równieý zmiennoúã warunków siedliskowych, skùad gatunkowy 
drzewostanów, walory przyrodnicze i podstawowe funkcje lasu [Grzywacz 2004, 
Rykowski 2004, Szujecki 2004, Zarzàdzenie nr 30…1994, Zarzàdzenie nr 
28…1995, Zarzàdzenie nr 5…2001, Zarzàdzenie nr 23…2003].

Ryc. 1. Lokalizacja LKP w Polsce
�ród³o: RDLP w Olsztynie.
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Siedem pierwszych LKP, a mianowicie: LKP „Lasy Puszczy 
Biaùowieskiej” [Decyzja nr 23…1994, Fronczak 2007, Grzywacz 2004], LKP 
„Lasy Janowskie”, LKP „Lasy Gostyniñsko–Wùocùawskie”, LKP „Lasy Puszczy 
Kozienickiej”, LKP „Lasy Beskidu Úlàskiego” [Zarzàdzenie nr 59…2004], LKP 
„Bory Lubuskie”  powoùano zarzàdzeniem Dyrektora Generalnego LP 19 grudnia 
1994 [Bowszys 2007, Ciaciura…2007, Chrzanowski 2004b, Dawidziuk…2004, 
Fronczak 2007, Grzywacz 2004. Guzal 2010, Ustawa…2000]. 

W roku 1996 powstaùy kolejne leúne kompleksy promocyjne: LKP „Bory 
Tucholskie”, LKP „Lasy Oliwsko – Darýlubskie”, LKP „Lasy Rychtalskie” i LKP 
„Puszcze Szczeciñskie” [Ciaciura…2007, Fronczak 2007, Szujecki 2004]. 

W roku 1997 leúne kompleksy promocyjne zostaùy w ustawie o zmianie 
ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw z 24 kwietnia 1997 roku uznane 
prawnà formà proekologicznej Polityki Leúnej Pañstwa (PLP) za dopuszczalnà 
formæ organizacyjnà leúnictwa w Polsce [Szujecki 2004].

Skutkiem kolejnych dziaùañ w tym zakresie byùo utworzenie w 2000 roku 
LKP „Lasy Birczañskie” [Zarzàdzenie nr 4…2001], a w 2002 roku LKP „Lasy 
Spalsko–Rogowskie” [Zarzàdzenie nr 85…2002] i LKP „Lasy Mazurskie” 
[Zarzàdzenie nr 84… 2002]. 

W 2004 roku powstaùo piæã kolejnych kompleksów promocyjnych, a 
mianowicie: LKP „Lasy Beskidu Sàdeckiego” [Fronczak 2007, Szujecki 2004, 
Zarzàdzenie nr 59…2004], LKP „Lasy Warciñsko–Polanowskie” [Fronczak 2007, 
Zarzàdzenie nr 60… 2004], LKP „Sudety Zachodnie” [Fronczak 2007, Zarzàdzenie 
nr 61…2004], LKP „Puszcza Notecka” [Fronczak 2007, Zarzàdzenie nr 62…2004] 
i LKP „Puszcza Úwiætokrzyska” [Ciaciura…2007, Fronczak 2007],  w roku 2005 
powstaùy LKP „Lasy Warszawskie” [Fronczak 2007]. 

Leúne Kompleksy Promocyjne staùy siæ specyficznà wykùadnià i 
przykùadem Polskiej Polityki Kompleksowej Ochrony Zasobów Leúnych, 
obejmujàcej zadania technologiczne, edukacyjne i badawcze [Decyzja nr 
23…1994, Grzywacz 1997, Szujecki 2003].

Wielkoúã poszczególnych LKP w Polsce jest znacznie zróýnicowana, lecz 
sà to najczæúciej duýe i zwarte powierzchnie leúne [Zarzàdzenie nr 30…1994, 
Zarzàdzenie nr 28…1995, Zarzàdzenie nr 5…2001, Zarzàdzenie nr 23…2003]. 
Wúród tych obszarów Leúny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie” zaliczyã 
naleýy do najwiækszych wydzielonych obszarów dziaùania. LKP „Lasy Mazurskie” 
obejmujà 118 216 ha, co sprawia, iý jest to drugi pod wzglædem wielkoúci, po LKP 
„Puszcza Notecka” (137 273 ha), obszar specjalnej troski leúników [Raport…2002-
2008, Raport…2002-2009, Rykowski 2004]. Najmniejsze obszarowo wydzielone 
powierzchnie dziaùania posiadajà: LKP „Lasy Beskidu Sàdeckiego (19 650 ha), 
LKP „Sudety Zachodnie” (22 866 ha), czy lasy LKP „Lasy Birczañskie (29 578 ha), 
[Ciaciura…2007, Chrzanowski 2004a, Zarzàdzenie nr 59… 2004, Zarzàdzenie nr 
61… 2004, Zarzàdzenie nr 4…2001]. Na chwilæ obecnà proces tworzenia nowych 
powierzchni promocyjnych nie jest zamkniæty, a ùàczna powierzchnia 19 LKP 
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wynosi 990 469 ha, co stanowi okoùo 10% pow. ogólnej lasów pañstwowych 
[Fronczak 2007, Grzywacz 2000a, Grzywacz 2000b, Grzywacz…2002, Grzywacz 
2004, Guzal 2010]. 

Rozlokowanie LKP na terenie caùego kraju pozwala na eksponowanie 
zmiennych warunków siedliskowych, róýnorodnoúci skùadu gatunkowego lasów i 
wieloúci peùnionych funkcji przez ekosystemy leúne, a takýe prowadzenie badañ 
[Rykowski 2004, Wesoùy 2004]. Obszary o odmiennych walorach przyrodniczych i 
moýliwoúciach produkcyjnych charakteryzujà siæ takýe róýnà odpornoúcià na 
fitofagi i szkodniki owadzie. Dziæki temu, iý na obszarach LKP prowadzi siæ 
badania naukowe i poddaje ocenie nowe technologie sà one pomocne do szkolenia 
sùuýby leúnej, propagowania i wdraýania efektów badawczych na terenie caùego 
PGL LP [Chrzanowski 2004a, Grzywacz 1996, Grzywacz 2000b, Raport…2008, 
Raport…2009, Rykowski 2004, Wesoùy 2008]. Jednak niezaprzeczalnà wartoúcià 
sà ich osiàgniæcia w dziedzinie edukacji spoùeczeñstwa [Bowszys 2007, 
Chrzanowski 2004a, Chrazanowski 2004b, Grzywacz 2000a, Grzywacz 2000b, 
Grzywacz…2002, Grzywacz 2004, Guzal 2010, Mrowiñski 2004, Poræba-
Konopczyñska 2004, Wesoùy 2004]. LKP sà takýe platformà wspóùpracy leúników 
ze spoùeczeñstwem. W ich radach naukowo-spoùecznych zasiada szeroki przekrój 
przedstawicieli: od lokalnych wùadz samorzàdowych, przedstawicieli uczelni, 
reprezentantów organizacji pozarzàdowych, przedstawicieli przemysùu drzewnego 
na przedstawicielach lokalnych mediów koñczàc [Ciaciura, Nowak 2007, 
Chrzanowski 2004a, Grzywacz 1997, Raport…2008, Raport…2009,  Sokoùowski 
2004, Wesoùy 2004, Ýurkowski…2004].

LEÚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY „LASY 
MAZURSKIE” – JAKO  PRZYKÙAD  DÀÝENIA 

DO ZRÓWNOWAÝONEJ EKOLOGICZNIE 
WIELOFUNKCYJNEJ GOSPODARKI LEÚNEJ.

Leúny Kompleks Promocyjny „Lasy 
Mazurskie” ustanowiono zarzàdzeniem Dyrektora 
Generalnego LP z 30 paêdziernika 2002 roku 
[Zarzàdzenie nr 84…2002]. Zarzàdzenie to zostaùo 
wydane na podstawie art. 13 b ust. 1 oraz art. 33 ust.1 
ustawy o lasach z dnia 28 wrzeúnia 1991 roku i 

znowelizowanej w 1997 r. [Fronczak 2007, Grzywacz 2004, Raport…2008, 
Raport…2009, Taradejna…2003, Ýurkowski…2004]. Zarzàdzenie okreúliùo zasiæg 
Leúnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”, który poùoýony jest na 
terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie i Biaùymstoku, a 
obejmuje nastæpujàce obszary: 
- w RDLP Olsztyn; Nadleúnictwo Strzaùowo – pow. 20217 ha w tym: obræb leúny 
Strzaùowo (pow. 7372 ha), obræb leúny Krutyñ (pow. 6483 ha), obræb leúny Babiæta 
(pow. 6362 ha); Nadleúnictwo Spychowo – pow. 24 091 ha, w tym: obræb leúny 
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Racibór (pow. 8388 ha), obræb leúny Spychowo (pow. 7604 ha), obræb leúny 
Chochóù (pow. 8099 ha) i Nadleúnictwo Mràgowo – obræb leúny Mràgowo – pow. 
7305 ha.
-  w RDLP Biaùystok; Nadleúnictwo Pisz – pow. 36 496, w tym: obræb leúny Pisz 
(pow. 10 136 ha), obræb leúny Szeroki Bór (pow. 10 686 ha), obræb leúny Wilcze 
Bagno (pow. 8400 ha), obræb leúny Dùutowo (pow. 7274) i Nadleúnictwo 
Maskuliñskie – pow. 28 334 ha, w tym: obræb leúny Maskuliñskie (pow. 11 135 
ha), obræb leúny Mikoùajki (pow. 8 218 ha), obræb leúny Ruciane (pow. 8 981 ha). 

Dodatkowo, po konsultacjach na wniosek Dyrektora Stacji Badawczej 
Rolnictwa i Hodowli Zachowawczej Zwierzàt Polskiej Akademii Nauk w 
Popielnie, w skùad LKP „ Lasy Mazurskie” wùàczono takýe: obszar leúnictwa 
Koñczewo o pow. 1603 ha, uýytki rolne na póùwyspie popielniañskim o pow. 170 ha 
i wolno ýyjàcà hodowlæ zachowawczà konika polskiego wystæpujàcego na terenie 
w/w leúnictwa [Raport…2009,  Taradejna…2003, Ýurkowski…2004].

Administracyjnie obszar LKP „Lasy Mazurskie” poùoýony jest w 
województwie warmiñsko-mazurskim, w powiatach piskim, mràgowskim i 
szczytnieñskim. Obejmuje on gminy: Pisz, Biaùa Piska, Ruciane Nida, Mikoùajki, 
Piecki, Mràgowo, Orzysz, Sorkwity, Rozogi, Úwiætajno, Szczytno, Dêwierzuty 
[Raport…2009, Taradejna…2003, Ýurkowski…2004]. Powyýsze zarzàdzenie 
dyrektora LP precyzowaùo takýe cele dziaùania LKP „Lasy Mazurskie”.

Celem dziaùania LKP „Lasy Mazurskie” jest wiæc promocja trwale 
zrównowaýonej gospodarki leúnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz 
edukacja leúna, a powierzchnia LKP „Lasy Mazurskie” ma byã obszarem 
funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spoùecznym. W úlad tej 
decyzji Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie i 
Biaùymstoku, a takýe dyrektor Stacji Badawczej PAN w Popielnie zostali 
zobowiàzani do opracowania jednolitego programu gospodarczo – ochronnego 
LKP „Lasy Mazurskie” oraz do nadzorowania realizacji tego programu.
Zarzàdzenie to precyzowaùo takýe treúci programu. Powinien on zawieraã 
nastæpujàce zagadnienia: ocenæ rozpoznania stanu lasu, zwùaszcza jego walorów 
przyrodniczych i zagroýeñ, ocenæ dotychczasowych kierunków i metod 
zagospodarowania lasu pod kàtem realizacji ekologicznych, produkcyjnych i 
spoùecznych funkcji lasu oraz wskazywaã ewentualne zmiany i wnosiã korekty w 
tym zakresie. Rolà tego programu jest takýe okreúlenie kierunków dziaùañ w celu 
udostæpniania lasu, m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych 
[Raport…2009, Taradejna…2003, Ýurkowski…2004]. 

Naukowo-spoùeczny nadzór nad dziaùalnoúcià LKP „Lasy Mazurskie” 
sprawuje  powoùana zarzàdzeniem Dyrektora Generalnego Rada 
Naukowo–Spoùeczna, a zadania gospodarczo–ochronne na terenie LKP 
wykonywane sà z wykorzystaniem ustaleñ opracowanego i akceptowanego przez 
Radæ Naukowo–Spoùecznà Programu Gospodarczo–Ochronnego LKP „Lasy 
Mazurskie” [Ýurkowski…2004]. 
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
I SIEDLISKOWYCH LKP „LASY MAZURSKIE”.   

Poùoýenie geograficzne. Leúny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie” 
jest jednym z najwiækszych tego typu obiektów w Polsce [Fronczak 2007].  LKP 
„Lasy Mazurskie” rozciàga siæ w granicach województwa warmiñsko-mazurskiego 
i poùoýony jest w II krainie przyrodniczo-leúnej, krainie mazursko – podlaskiej. 
Jego zasiæg wytycza linia ùàczàca Orzysz i Biaùà Piskæ na wschodzie, Kolno i 
Myszyniec na poùudniu, Szczytno i Biskupiec na zachodzie, a Mràgowo na póùnocy. 
Caùy obszar LKP leýy w dorzeczu Wisùy, z wyjàtkiem okolic Mràgowa, naleýàcych 
do dorzecza Pregoùy [Raport…2008, Raport…2009, Taradejna…2003, 
Ýurkowski…2004].

Ryc. 2. Obszar LKP „Lasy Mazurskie”
�ród³o: RDLP w Olsztynie

Najwiækszà czæúã kompleksu tworzà zwarte drzewostany Puszczy Piskiej 
z bogatà szatà roúlinnà, zawierajàcà okazy flory atlantyckiej oraz borealnej 
[Raport…2009, Taradejna…2003, Uggla 1965, Ýurkowski…2004]. Krajobraz 
urozmaica bogata sieã jezior, rzek, torfowisk i bagien. Jest to obszar borealnego 
zasiægu úwierka, a w zachodniej czæúci pojezierza przebiega póùnocno-zachodnia 
granica zasiægu buka.
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KLIMAT OBSZARU LKP „LASY MAZURSKIE”
Klimat Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje siæ duýym 

kontynentalizmem, czæúciowo ùagodzonym we wschodniej czæúci przez wielkie 
masy wodne Úniardw, jest jednak chùodniejszy od otaczajàcych go makroregionów. 
Charakteryzuje siæ duýà zmiennoúcià, na którà wpùywa uksztaùtowanie terenu, a 
takýe wystæpowanie jezior i lasów. Cechà charakterystycznà klimatu Pojezierza jest 
úcieranie siæ wpùywu dwóch oúrodków: oceanicznego i kontynentalnego. Masy 
powietrza, przemieszczajàce siæ znad oceanu, spotykajà siæ tu z masami powietrza 
znad kontynentu powodujàc czæste i nagùe zmiany pogody. Klimat tego typu 
charakteryzujà dùugie, mroêne zimy i krótkie przedwioúnia [Fronczak 2007, Raport 
2008, Raport…2009, Taradejna…2003, Uggla 1965, Ýurkowski…2004] 

o
Úrednia roczna temperatura tego obszaru oscyluje w przedziale od 6,5 C 

o odo 7,4 C. Na tym terenie wystæpujà doúã ciepùe lata o temperaturze lipca okoùo 17 C 
ooraz ostre zimy, o úredniej temperaturze stycznia – 4,0 C. Okres wegetacyjny, 

wedùug kryterium termicznego, jest doúã krótki, gdyý zaczyna siæ w poùowie 
kwietnia i koñczy w poùowie paêdziernika, trwa wiæc okoùo 200-205 dni. Gruboúã 
pokrywy únieýnej na terenie LKP „Lasy Mazurskie” osiàga przeciætnie 10-15 cm, 
okres jej zalegania wynosi úrednio 75-92 dni. Úrednia roczna suma opadów dla tego 
terenu mieúci siæ w przedziale 600 mm. Cechà charakterystycznà klimatu tego 
regionu sà takýe liczne i silne ulewy wystæpujàce w okresie wegetacji [Bowszys 
2007, Guzal 2001, Uggla 1965, Ýurkowski…2004].

GEOMORFOLOGIA OBSZARU LKP „LASY MAZURSKIE”
Obszar LKP „Lasy Mazurskie” nie stanowi jednorodnej jednostki 

geomorfologicznej. W obræbie makroregionu Pojezierza Mazurskiego zbiegajà siæ 
zasiægi gùównych faz: leszczyñskiej, poznañskiej i pomorskiej zlodowacenia 
baùtyckiego, które uksztaùtowaùo rzeêbæ terenu Puszczy Piskiej. Równina Mazurska 
poùoýona jest w zasiægu fazy leszczyñskiej na rozlegùym sandrze. Osady i formy 
fazy leszczyñskiej zostaùy przysypane przez piaski glacjofluwialne, spod których 
wytopiùy siæ zagùæbienia, wypeùnione w recesji lodowca, martwym lodem. Cechà 
charakterystycznà obszaru LKP we wschodniej czæúci Równiny Mazurskiej jest 
brak kæp morenowych, przy duýych rozmiarach wytopisk. Czæúã póùnocna obszaru 
LKP poùoýona na Pojezierzu Mràgowskim i w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 
charakteryzuje siæ formami glacjalnymi typu moren czoùowych, rzadziej kemów 
[Raport 2008, Raport…2009, Taradejna…2003, Uggla 1965, Ýurkowski…2004].

 Na obszarze LKP dominujà utwory fluwioglacjalne, tworzone przez 
wody roztopionego làdolodu. Sà to gùównie piaski sandrowe i pokùady piasków 
akumulacji rzecznej. Utworami mùodszymi, osadzajàcymi siæ u schyùku 
zlodowacenia baùtyckiego, sà gliny i piaski zwaùowe, wystæpujàce w strefie moreny 
czoùowej, gùównie w póùnocnej czæúci obszaru LKP. Najmùodszymi utworami sà 
osady holoceñskie, gùównie torfowiska i gytiowiska, wystæpujàce gùównie w 
poùudniowej czæúci Puszczy Piskiej. W tej czæúci obszaru LKP rzeêbæ terenu 
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urozmaicajà teý piaski wydmowe i piaski eoliczne w wydmach [Uggla 1965, 
Ýurkowski…2004]. 

Powierzchnia obszaru Równiny Mazurskiej jest nachylona w kierunku 
poùudniowym i obniýa siæ od wysokoúci 130-140 m n.p.m. na póùnocy, które tworzà 
liniæ moren fazy poznañskiej, do 115-120 m n.p.m. na poùudniowej granicy 
zagùæbieñ wytopiskowych.

Przewaýajàcà czæúã LKP zajmujà gleby rdzawe i bielicowe, zwiàzane z 
utworami pochodzenia wodnolodowcowego. Zbudowane sà najczæúciej z piasków 
zwykùych, ze stosunkowo duýym udziaùem glinokrzemianów, stanowiàcych istotnà 
rezerwæ skùadników pokarmowych dla roúlin [Uggla 1965, Ýurkowski…2004]. 

W poùudniowej czæúci obszaru LKP wystæpujà piaski rzecznych tarasów 
akumulacyjnych, mniej zasobne od sandrowych. Wúród gleb rdzawych i 
bielicowych wystæpujà zagùæbienia terenu z glebami oddolnie oglejonymi, 
najczæúciej w typie gleb gruntowo-glejowych. Obniýenia najgùæbsze i doliny 
rzeczne wypeùnione sà glebami hydrogenicznymi. W czæúci poùudniowo-
zachodniej i poùudniowej wystæpujà teý gleby rdzawe na wydmach [Uggla 1965, 
Ýurkowski…2004].

W czæúci póùnocno-zachodniej, tego regionu na piaskach i glinach 
zwaùowych, wyksztaùciùy siæ gleby brunatne i pùowe, wytworzone z piasków 
gliniastych i glin, czæsto zawierajàcych wæglan wapnia. Najmniej licznie 
reprezentowane sà typy gleb: pararædzin, gleb ochrowych, opadowoglejowych, 
muùowych, mad rzecznych i gleb deluwialnych [Uggla 1965, Ýurkowski…2004].

HYDROGRAFIA OBSZARU LKP „LASY MAZURSKIE”
Obszar LKP „Lasy Mazurskie” w przewaýajàcej czæúci naleýy do zlewni 

Wisùy, tylko niewielki fragment tego obszaru naleýy do zlewni rzeki Pregoùy. Sieã 
hydrograficzna tego obszaru jest bardzo bogata. Jej podstawowym elementem sà 
jeziora (Úniardwy, Taùty, Mikoùajskie, Beùdany,  Nidzkie,  Mokre, Ùukajno i 
Pogubie Wielkie). Jeziora na tym terenie rozmieszczone sà doúã równomiernie nie 
wystæpujà jedynie na obszarze poùudniowym LKP, w tym na terenie gminy Rozogi 
[Uggla 1965, Ýurkowski…2004].

Na tym obszarze dominujà najczæúciej ýyzne jeziora eutroficzne, rzadziej 
wystæpujà úrednioýyzne jeziora, mezotroficzne. Wystæpujà tu takýe ubogie jeziorka 
dystroficzne, które charakteryzujà siæ brunatnà wodà, bogatà w zwiàzki humusowe. 
Jeziorka te usytuowane sà zazwyczaj w bezodpùywowych zagùæbieniach terenów 
úródleúnych i otaczajà je czæsto torfowiska wysokie. 

Najwiæksze i najbardziej znane rzeki tego terenu to Krutynia i Pisa. Rzeka 
Pisa  odprowadza wody z poùudniowej czæúci obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 
do Narwi. Teren LKP pokryty jest teý bogatà siecià drobnych rzeczek, strumieni i 
rowów. W poùudniowej czæúci LKP biorà swój poczàtek Rozoga, Szkwa i Rybnica. 
Uzupeùnieniem sieci hydrograficznej LKP sà torfowiska. W przeszùoúci w czæúci 
poùudniowej rozciàgaùy siæ duýe obszary torfowisk niskich zwiàzanych z 
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obecnoúcià ruchliwych wód bogatych w sole mineralne. Obecnie znaczna czæúã 
tych torfowisk zamieniona zostaùa na ùàki i pastwiska. Wiæksze enklawy torfowisk 
zachowaùy siæ jedynie w rejonach jezior Roú, Pogubie, Ùukajno czy teý w dolinie 
Krutyni. Spotyka siæ takýe wiele, niewielkich powierzchniowo, torfowisk 
wysokich, poùoýonych w bezodpùywowych zagùæbieniach, zasilanych przez ubogie 
wody opadowe. Porasta je bardzo charakterystyczna roúlinnoúã, którà tworzà mchy 
torfowce (Sphagnum sp.), liczne krzewinki, takie jak bagno zwyczajne (Ledum 
palustre L.), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum L.), ýurawina (Oxycoccus). 
Spotyka siæ tu takýe drzewa, w tym gùównie karùowatà sosnæ (Pinus pumila (PALL.) 
REGEL) [Uggla 1965, Ýurkowski…2004].

FLORA I FAUNA LKP „LASY MAZURSKIE”
Róýnorodnoúã form geomorfologicznych, mozaikowoúã gleb i siedlisk, 

obfitoúã wód i terenów podmokùych, rozlegùe i dobrze zachowane kompleksy leúne, 
niewielka intensywnoúã dziaùalnoúci rolniczej i stosunkowo wysoki stopieñ 
naturalnoúci wielu biotopów sprawiajà, ýe LKP „Lasy Mazurskie” charakteryzujà 
siæ duýym bogactwem úwiata roúlin i zwierzàt.  Szczególnie dobrze rozpoznana, 
pod wzglædem florystycznym jest czæúã LKP, która wchodzi w skùad Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego. W zwiàzku z faktem, iý jest to jednoczeúnie najbogatsza i 
najbardziej zróýnicowana pod wzglædem siedliskowym czæúã Puszczy Piskiej, 
liczba oznaczonych tam gatunków jest najwiæksza [Ýurkowski…2004].

Badania w tym zakresie w latach 80 –tych wykazaùy, iý roúnie tu 831 
gatunków roúlin, co stanowi 1/3 flory Polski. Wystæpuje tu wiele gatunków rzadkich 
i bardzo rzadkich, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Ksiægi Roúlin lub na 
listach roúlin objætych ochronà gatunkowà. Do ciekawych osobliwoúci 
florystycznych umieszczonych na liúcie Polskiej Czerwonej Ksiædze Roúlin, 
naleýà: reliktowa chamedafne póùnocna (Chamaedaphne calyculata (L.) 
MOENCH), wierzba (Salix myrtilloides L.), brzoza niska (Betula humilis 
SCHRANK), cis (Taxus baccata L.), sasanka otwarta (Pulsatilla patens (L.) 
MILL.), wielosiù bùækitny (Polemonium coeruleum L.), weùnianka delikatna 
(Polemonium coeruleum L.), storczyki: obuwik (Cypripedium calceolus L.), tajæýa 
jednostronna (Goodyera repens (L.) R. BR.) czy wàtlik bùotny (Hammarbya 
paludosa (L.) KUNTZE) [Ýurkowski…2004].

Dùuga jest takýe lista roúlin chronionych. Do grupy tych roúlin zaliczyã 
naleýy: peùnik europejski (Trollius europaeus L. S. STR.), kosaciec syberyjski (Iris 
sibirica L.), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.), lilia zùotogùów 
(Lilium martagon L.), goêdzik pyszny (Dianthus superbus L. S. STR.) czy orlik 
pospolity (Aquilegia vulgaris L.) (29). W grupie tej znajdujà siæ takýe wszystkie 
storczyki, w tym np.: listery – jajowata (Listera opata (L.) R. BR.) i sercowata 
(Listera cordata (L.) R. BR.), ýùobik koralowy (Corallorhiza trifida CHÂTEL.), 
gnieênik leúny (Neottia nidus-avis (L.) RICH.), storczyk szerokolistny 
(Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH.), kruszczyki – bùotny 
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(Epipactis  palustris (L.) CRANTZ) i rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens 
(HOFFM.) BESSER). Jest tu równieý rosiczka (Drosera rotundifolia L.), ýurawina 
drobnolistkowa (Oxycoccus microcarpus TURCZ. EX. RUPR.), zimozióù 
póùnocny (Linnaea borealis L.) czy pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila 
umbellata (L.) W. P. C. BARTON) [Ýurkowski…2004]. 

W lasach Leúnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” 
wyróýniono 15 typów siedliskowych. Wystæpujà tu siedliska od boru suchego, boru 
úwieýego, wilgotnego czy bagiennego siedliska boru mieszanego aý po siedliska 
gràdowe, olsy i najrzadziej reprezentowane – ùægi. Badania fitosocjologiczne 
wykazaùy, iý na tych terenach znajduje siæ kilkadziesiàt róýnych zespoùów 
roúlinnych wystæpujàcych w róýnych wariantach i odmianach [Ýurkowski…2004]. 

Cechà charakterystycznà LKP „Lasy Mazurskie” sà dorodne drzewostany 
sosnowe, zajmujàce w miaræ zasobne siedliska borowe wystæpujàce na rozlegùym 
sandrze. Dominujàcym gatunkiem obecnie jest tu sosna, która zajmuje 85% 
powierzchni. Znacznie mniejszy udziaù majà brzoza – 5%, olsza – 5%, úwierk – 4%. 
Pozostaùe gatunki: modrzew, dàb, jesion, osika, lipa, grab, klon, olcha, wiàz, topola, 
wierzba majà znaczenie domieszkowe. Najwiækszy udziaù w zasobach drzewnych 
majà drzewostany w wieku od 41 do 80 lat [Bowszys 2007, Fronczak 2007,  Guzal 
2010, Raport…2008, Raport…2009, Ýurkowski…2004].

Bogaty jest równieý úwiat zwierzàt w LKP „Lasy Mazurskie”. Wúród 
wystæpujàcych tu gatunków zwierzàt wymieniã naleýy: jelenia europejskiego 
(Cervus elaphus), sarnæ (Capreolus capreolus), dzika (Sus scrofa) i ùosia (Alces 
alces). Gatunek ten wystæpuje zwykle we wschodniej i poùudniowej czæúci LKP – 
obfitujàcej w wiæksze poùacie terenów podmokùych. Dùuga jest równieý lista 
wystæpujàcych tu ssaków drapieýnych. Oprócz powszechnie wystæpujàcych takich 
gatunków jak lis (Vulpes vulpes), jenot (Nyctereutes procyonoides), borsuk (Meles 
meles), tchórz (Mustela putorius) i obu gatunków kun (Martes martes), czæsta jest 
wydra (Lutra lutra) i ostatnio bardzo licznie wystæpujàca norka amerykañska 
(Mustela vison). Lasy w poùudniowej czæúci Puszczy Piskiej zamieszkiwane sà 
równieý przez kilka watach wilków (Canis lupus). Ostatnio ponownie 
obserwowane sà na tym terenie rysie (Lynx lynx). Rozpowszechniù siæ teý bóbr 
(Castor fiber L.). Bogata, i nie do koñca rozpoznana – jest fauna nietoperzy 
(Chiroptera) [Ýurkowski…2004].

Osobnym walorem tych terenów jest ornitofauna. Obfitoúã wód sprzyja 
wystæpowaniu ptaków wodno-bùotnych. Do najciekawszych i rzadkich juý 
gatunków zaliczyã naleýy: perkozy dwuczube (Podiceps cristatus), liczne gatunki 
kaczek (krzyýówka (Anas platyrhynchos), krakwa (Anas strepera), cyranka (Anas 
querquedula), cyraneczka (Anas crecca L.), czernica (Aythya fuligula), gùowienka 
(Aythya ferina), gàgoù (Bucephala clangula), tracz nurogæú (Mergus merganser). 
Jednym z wiækszych zbiorowisk tych ptaków jest rezerwat biosfery „Jezioro 
Ùukajno”, na którym spotyka siæ stada ùabædzi niemych (Cygnus olor J.F. GMELIN) 
odbywajàcych tu pierzenie. Obszar ten zasiedlajà teý duýe populacje orùa bielika 
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(Haliaeetus albicilla) i orlika krzykliwego (Aquila pomarina), zaú mniej licznie 
wystæpuje tu kania ruda (Milvus milvus L.) i kania czarna (Milvus migrant 
BODDAERT) oraz ryboùów (Pandion haliaetus L.). Gatunkiem ginàcym jest 
cietrzew (Tetrao tetrix) zasiedlajàcy poùudniowo-wschodnie krañce LKP. 
Natomiast spoúród innych kuraków wystæpujà tu kuropatwa (Perdix perdix), 
przepiórka (Coturnix coturnix) i jarzàbek (\fs22fs24 Bonasa bonasia). Z kolei 
rozlegùe obszary ùàk poùoýone w gminach Rozogi i Úwiætajno sà miejscem 
gniazdowania ostatnich na Mazurach par kulików wielkich (Numenius arquata) i 
rycyków (Limosa limosa). Lasy LKP sà najwaýniejszà w regionie ostojà puchacza 
(Bubo bobo L.) i sowy wùochatki (Aegolius funereus). Spoúród dziæcioùów spotkaã 
tu moýna dziæcioùa duýego (Dendrocopos major), dziæcioùa czarnego (Dryocopus 
martius) i rzadko dziæcioùa úredniego (Dendrocopos medius) i zielonego (Picus 
viridis) [Fronczak 2007, Ýurkowski…2004]. 

Obszary borów sosnowych i poùoýone na ich obrzeýach pastwiska i ùàki z 
olchowymi zadrzewieniami to miejsce wystæpowania lelka kozodoja (Caprimulgus 
europaeus), skowronka borowego (Lullula arborea), pleszki (Phoenicurus 
phoenicurus L.), úwiergotka polnego (Anthus campestris L.), dudka (Upupa epops) 
i coraz rzadszej kraski bùækitnej (Coracias garrulus) [Ýurkowski…2004].

Gady tego obszaru reprezentowane sà przede wszystkim przez jaszczurkæ 
zwinkæ (Lacerta agilis), ýyworódkæ (Zootoca vivipara), padalca (Anguis  fragilis), 
a takýe ýmijæ zygzakowatà (Vipera berus) i osobliwoúã tego terenu – ýóùwia 
bùotnego (Emys orbicularis). Spoúród pùazów wymieniã naleýy rzekotkæ drzewnà 
(Hyla arborea), kumaka nizinnego (Bombina bombina), grzebiuszkæ ziemnà 
(Pelobates fuscus), ropuchæ paskówkæ (Bufo calamita) i wystæpujàcà lokalnie 
traszkæ grzebieniastà (Triturus cristatus). 

Wody zasiedla wiækszoúã podstawowych gatunków ryb, w tym m.in. pùoã 
(Rutilus rutilus), kleñ (Leuciscus cephalus), kieùb (Gobio gobio), okoñ (Perca), 
wzdræga (Scardinius erythrophthalmus), szczupak (Esox lucius), sandacz (Sander 
lucioperca), sum (Siluridae), lin (Tinca tinca), wægorz (Anguilla anguilla) i sielawa 
(Coregonus albula). 

Grupæ zwierzàt bezkrægowych reprezentujà, m.in. rzadkie gatunki motyli 
dziennych, takie jak: paê ýeglarz (Iphiclides podalirius), mieniaki – struýnik 
(Apatura iris) i tæczowiec (Apatura ilia), pokùonnik osinowiec (Limenitis populi), 
perùowiec bùotny (Boloria pales) czy osadnik wielkooki (Lopinga achine). W 
wodach Krutyni wystæpujà gàbki sùodkowodne (Euspongilla lacustris). 

Naleýy równieý zaznaczyã, iý na obszarze LKP prowadzone sà prace o 
charakterze o introdukcji. Przykùadem moýe byã tu chociaýby fakt, iý na póùwyspie 
pomiædzy jeziorem Beùdany i Úniardwy na obszarze 1600 ha lasu prowadzona jest 
wolna hodowla, pochodzàcego od tarpana, konika polskiego [Raport…2008, 
Raport…2009].
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EDUKACJA W LKP „LASY MAZURSKIE”
Jednym z podstawowych zadañ LKP „Lasy Mazurskie”, oprócz funkcji 

ekologicznych, jest szeroko rozumiana edukacja. Nadleúnictwa, wchodzàce w 
skùad LKP „Lasy Mazurskie”, opracowaùy programy edukacji leúnej. Na ich 
podstawie prowadzi siæ dziaùalnoúã edukacyjnà, tworzy niezbædnà infrastrukturæ w 
tym, m.in. oúrodki, izby edukacyjne oraz úcieýki dydaktyczne [Raport…2008, 
Raport…2009, Taradejna…2003, Ýurkowski…2004]. 

Duýe sukcesy w edukacji mùodzieýy osiàga Leúny Oúrodek Edukacji 
Ekologicznej w Spychowie, który powstaù w 1999 roku. Utworzenie LKP „Lasy 
Mazurskie” wzmocniùo i zaktywizowaùo dziaùalnoúã edukacyjnà oúrodka. Powstaùy 
wokóù oúrodka kompleks edukacyjny tworzà: budynek Muzeum Leúnego, amfiteatr 
i leúna úcieýka dydaktyczna „Niedêwiedzi Kàt”. Oúrodek Edukacji mieúci siæ w 
wyremontowanym budynku gospodarczym, którego gùównym pomieszczeniem 
jest sala edukacyjna. W sali wydzielono dwie czæúci – konferencyjnà i 
wystawienniczà, gdzie prezentowana jest ekspozycja zwierzàt z Puszczy Piskiej, 
kolekcja ptaków i ptasich gniazd, a takýe trofea myúliwskie. W budynku oúrodka 
znajduje siæ miejsce poúwiæcone Melchiorowi Wañkowiczowi – piewcy mazurskiej 
przyrody. W oúrodku odbywajà siæ wykùady i prelekcje oraz konkursy dla 
mùodzieýy, projekcje filmów przyrodniczych i konferencje. Oúrodek jest centrum 
ýycia kulturalnego i sùuýy takýe turystom, odbywajà siæ tu próby dzieciæcego chóru 
„Niezapominajki”, spotkania Spychowskiego Bractwa Strzeleckiego, seanse 
dyskusyjnego klubu filmowego, spotkania brydýowe. W pobliýu oúrodka 
funkcjonuje Muzeum Leúne, gdzie moýna obejrzeã eksponaty leúne i zgùæbiaã 
wiedzæ na temat lasu. Muzeum w swoich ekspozycjach ukazuje  zmiany, jakie 
zachodzà w lesie w czasie czterech pór roku. 

Przy siedzibie nadleúnictwa bierze poczàtek leúna úcieýka dydaktyczna 
„Niedêwiedzi Kàt”, która obrazuje bogactwo siedlisk leúnych, jak równieý róýne 
aspekty leúnego gospodarowania. Wzdùuý trasy ustawione sà tablice edukacyjne, a 
na jej koñcu – wiata z miejscem na ognisko, caùoúã rozlokowana nad jeziorem 
Cichym. Wokóù tego jeziora roúnie grupa 30 starych dæbów, które stanowià 
grupowy pomnik przyrody im. Melchiora Wañkowicza. Wytyczono tu cztery 
úcieýki edukacyjne, jedna z nich prowadzi przez rezerwat „Pupy”. W Leúnym 
Oúrodku Edukacji Ekologicznej w Spychowie rocznie swà wiedzæ o lesie pogùæbia 
okoùo 7 tys. osób, co jest moýliwe dziæki wspóùpracy z okolicznymi szkoùami, samo 
[Raport 2008, Raport 2009, Taradejna…2003], rzàdami i stowarzyszeniami 
[Fronczak 2007, Raport…2008, Raport…2009, Taradejna…2003].

Podobnà dziaùalnoúã prowadzi Nadleúnictwo Strzaùowo, które dba o 
racjonalne wykorzystanie lasów do celów edukacyjnych. Dziaùa tu izba leúna, w 
której zebrano eksponaty zwiàzane z lasem i gospodarkà leúnà. Izba moýe 
pomieúciã okoùo 35 osób. Z dziejami Nadleúnictwa Strzaùowo moýna siæ zapoznaã 
w izbie historycznej, zaú do prowadzenia zajæã na úwieýym powietrzu sùuýà dwie 
zielone klasy. W nadleúnictwie wytyczono dwie úcieýki, jednà o dùugoúci 5 km z 11 
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przystankami, ilustrujàcymi zasady odnawiania, hodowli i ochrony lasu, a drugà – o 
dùugoúci 8 km, która biegnie wokóù leúniczówki Piersùawek, gdzie znajduje siæ izba 
pamiæci poúwiæcona Ernstowi Wiechertowi [Fronczak 2007, Raport…2008, 
Raport…2009, Taradejna…2003]. 

W celu poszerzenia wiedzy pracowników Lasów Pañstwowych, 
samorzàdów lokalnych, nauczycieli i zawodowych przewodników PTTK z terenu 
województwa warmiñsko-mazurskiego w roku 2006 Nadleúnictwo Strzaùowo przy 
wsparciu z WFOÚ i GW w Olsztynie zorganizowaùo kurs dotyczàcy ochrony 
przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz historii ksztaùtowania siæ drzewostanów 
Leúnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”[Raport…2008, 
Raport…2009].

Nadleúnictwo Mràgowo równieý prowadzi szeroko rozumianà edukacjæ 
leúnà. Na jego terenie funkcjonuje izba edukacyjna, usytuowana w sàsiedztwie 
leúniczówki Borowo, gdzie organizowane sà zajæcia edukacyjne dla mùodzieýy w 
ramach zielonych szkóù, sympozja, seminaria, konferencje, a takýe kursy z zakresu 
wiedzy o úrodowisku przyrodniczym. Mieúci siæ tu takýe ekspozycja prezentujàca 
róýnorodnoúã flory i fauny Warmii i Mazur, maszyny i narzædzia uýywane do pracy 
w lesie, jak równieý budki lægowe. Na terenie tego leúnictwa utworzono úcieýkæ 
przyrodniczà „Jary Lampasza”. Jej trasa rozpoczyna siæ w pobliýu 
Miædzynarodowego Centrum Spotkañ Mùodzieýy „Camp Rodowo”, a prowadzi 
m.in. przez lasy na stokach jeziora Lampasz. Juý poza obræbem LKP, ale w jego 
pobliýu wytyczono popularnà úcieýkæ dydaktyczno-ekologicznà w Sorkwitach, 
skàd bierze poczàtek „Szlak Krutyñski”. Na jej trasie moýna podziwiaã alejæ 
jesionowà, wiele drzew w wieku do 250 lat, i umocnionà skarpæ, na której w 
poùowie XIX wieku funkcjonowaùa winnica [Fronczak 2007, Raport…2008, 
Raport…2009, Taradejna…2003]. 

W Nadleúnictwie Maskuliñskie w Rucianem-Nidzie, utworzono Oúrodek 
Edukacji Leúnej „Wojciechówka”. Mieúci siæ on w zabytkowej XIX – wiecznej 
wyùuszczarni nasion, która zostaùa zaadaptowana do celów edukacyjnych. W 
Oúrodku znajduje siæ sala konferencyjna, biblioteka i inne pomieszczenia 
pomocnicze. Zgromadzono ciekawe zbiory entomologiczne z Puszczy Piskiej, 
tablice pokazowe, eksponaty w postaci spreparowanych zwierzàt oraz narzædzia 
dawniej uýywane w lesie. Zwiedzajàcy mogà zobaczyã zabytkowà, jednak wciàý 
czynnà wyùuszczarniæ nasion i zapoznaã siæ z procesem ùuszczenia. Obok OEL 
urzàdzono park dendrologiczny, w którym zgromadzono wystæpujàce w Puszczy 
Piskiej gatunki drzew i krzewów, zobaczyã takýe moýna ekspozycjæ przekrojów 
drzew, w tym 300-letniego dæba. Przy wyùuszczarni bierze poczàtek leúna úcieýka 
dydaktyczna „Wokóù jeziora Chudek” (dù. 1,6 km), liczy ona dziewiæã przystanków 
i biegnie wokóù zarastajàcego jeziora. Zwiedzajàcy mogà zapoznaã siæ z 
siedliskiem gràdowym, zapoznaã siæ z dziaùalnoúcià bobrów, podziwiaã zarastajàce 
jezioro eutroficzne z grzybieniami biaùymi, sukcesjæ naturalnà na nieuýytkowanym 
pastwisku oraz siedliska podmokùe wokóù jeziora [Fronczak 2007, Raport… 2008, 
Raport… 2009, Taradejna…2003]. 
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Kolejna leúna úcieýka dydaktyczna „Ruciañski las” prowadzi dwoma 
szlakami: 2,5 km i 4 km przez tereny zróýnicowane przyrodniczo i topograficznie 
oraz naturalne lasy ze starymi dæbami. Úcieýka biegnie przez tereny podmokùe i 
okresowo zalewane dajàce moýliwoúci zapoznania siæ z roúlinnoúcià tego siedliska 
[Fronczak 2007, Raport…2008, Raport…2009, Taradejna…2003]. 

W bezpoúrednim sàsiedztwie Muzeum Konstantego Ildefonsa 
Gaùczyñskiego, dawnej leúniczówce w Praniu, na zachodnim brzegu Jeziora 
Nidzkiego bierze poczàtek leúna úcieýka dydaktyczna „Úladami Gaùczyñskiego”. 
Na trasie tej úcieýki moýna zobaczyã fragmenty Puszczy Piskiej w przekrojach 
siedliskowych i krajobrazowych, m.in. wysokie brzegi, z których rozciàga siæ 
panorama rynnowego jeziora polodowcowego, podmokùe siedliska poddane 
wtórnej sukcesji, i lasy, których najstarsze drzewa ksztaùtowaùy siæ na otwartej 
przestrzeni. Úcieýka obrazuje takýe efekty zagospodarowania lasu i siedliska 
borowe o niýszym poziomie wód gruntowych. 

Nastæpna leúna úcieýka dydaktyczna „Kadzidùowski las” prezentuje walory 
krajobrazowe Mazur, dziaùalnoúã proekologicznà Lasów Pañstwowych, ale teý 
obiekty o charakterze kulturowym. Dùugoúã trasy wynosi blisko 1,5 km. Úcieýka 
poúwiæcona jest nie tylko problematyce leúnej, ale takýe historycznej, (szlak 
Napoleona w drodze na Rosjæ). Atrakcjà úcieýki jest równieý zwierzyniec w 
Kadzidùowie, odwiedzany przez kilkadziesiàt tysiæcy osób rocznie [Fronczak 2007, 
Raport… 2008, Raport… 2009, Taradejna…2003].

Leúnà izbæ edukacyjnà utworzono takýe w Nadleúnictwie Pisz, promuje ona 
walory puszczañskiej flory i fauny. Na wielkoformatowych zdjæciach – równieý w 
formie 360-stopniowej panoramy – pokazano zniszczenia spowodowane przez 
huragan w lipcu 2002 r. Obok nadleúnictwa urzàdzono ogródek edukacyjny (4). W 
tym Nadleúnictwie powstaùa unikatowa úcieýka dydaktyczna prowadzàca przez 
caùkowicie wyùàczony spod dziaùalnoúci czùowieka poklæskowy obszar w 
leúnictwie Szast. Przez wiele lat zwiedzajàcy bædà mogli oglàdaã, jak las w 
naturalny sposób odradza siæ po kataklizmie. Na trasie úcieýki stanæùa 12-metrowa 
wieýa widokowa oraz nad Pisà wysoki pomost – galeria o dùugoúci 120 m i 
wysokoúci 2,5 m [Fronczak 2007, Raport…2008, Raport… 2009, 
Taradejna…2003]. 

Duýe znaczenie dla edukacji ekologicznej tego terenu ma Stacja Badawcza 
Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierzàt PAN w Popielnie. 
Stacja, poùoýona w centrum Puszczy Piskiej, na póùwyspie otoczonym czterema 
jeziorami – Beùdany, Mikoùajskie, Úniardwy i Warnoùty – prowadzi od ponad 40 lat 
prace zwiàzane z ochronà przyrody. Powstaù tu program hodowli wolnej konika 
polskiego na terenie 1600 ha lasu, zorganizowano takýe jedynà w Polsce hodowlæ 
bobrów, umoýliwiajàcà poznanie biologii tego zwierzæcia. W Popielnie prowadzi 
siæ takýe badania nad behawiorem jelenia szlachetnego. Przy stacji badawczej 
dziaùa Oúrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej przygotowany do 
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prowadzenia edukacji o úrodowisku przyrodniczym i ochronie róýnorodnoúci 
biologicznej. W oúrodku prowadzone sà takýe róýne formy ksztaùcenia mùodzieýy z 
rolniczych szkóù zawodowych i liceów ogólnoksztaùcàcych. Organizowane sà 
„zielone szkoùy”, praktyki studenckie i obozy specjalistyczne, seminaria i wykùady. 
Zajæcia prowadzà pracownicy stacji, znajàcy problematykæ i úrodowisko 
przyrodnicze. W zabytkowym XVIII-wiecznym spichlerzu mieúci siæ muzeum.  
Najwiækszym dziaùem tego muzeum jest kolekcja zrzutów poroýa jeleni, inne – 
poúwiæcone sà konikom polskim, bobrom, zespoùom roúlinnym wystæpujàcym na 
terenie lasu popielniañskiego, a takýe zadrzewieniom úródpolnym na póùwyspie. 
Urzàdzono tu dwie úcieýki przyrodnicze: pierwsza zaczyna siæ w Popielnie i biegnie 
wzdùuý brzegu jeziora Beùdany i obrazuje róýnorodnoúã flory i fauny Puszczy 
Piskiej, zaú druga – úcieýka botaniczna „Smolaki” ukazuje poszczególne etapy 
sukcesji róýnych zbiorowisk roúlinnych na jeziorach dystroficznych. Trasa úcieýki 
tworzy pætlæ, obejmujàcà dwa jeziorka dystroficzne – Smolak Duýy i Smolak Maùy 
oraz fragment boru bagiennego i torfowisko Kurze Bagno [Fronczak 2007, 
Raport… 2008, Raport… 2009, Taradejna…2003].

Przykùadowo, tylko w 2008 odbyùo siæ 208 lekcji terenowych, w których 
uczestniczyùo 7410 dzieci i mùodzieýy szkolnej. W salach edukacji leúnej 
przeprowadzono 114 lekcji z udziaùem 2960 uczniów, odbyùo siæ 57 spotkañ z 
leúnikami w szkoùach, w których braùo udziaù 1967 uczniów, zorganizowano 11 
konkursów leúnych, w których wziæùo udziaù 719 uczniów. Ponadto zorganizowano 
39 akcji i imprez okolicznoúciowych, w których uczestniczyùo ponad 7000 osób, 
zorganizowano 10 wystaw, które obejrzaùo ponad 4805 osób [Raport…2008, 
Raport…2009].

LKP W PROPAGOWANIU IDEI ZRÓWNOWAÝONEGO
ROZWOJU LASU

W zakresie ekologii (funkcje ekologiczno - ochronne) – prowadzone sà 
dziaùania majàce na celu: przywrócenie naturalnych warunków úrodowiska leúnego 
w caùym regionie Puszczy Piskiej, zachowanie lub odtworzenie wùaúciwym danym 
siedliskom lasów oraz zapewnienie ich trwaùoúci. Dotyczà one szczególnej ochrony 
walorów przyrodniczych, zachowania równowagi úrodowiska i ciàgùoúci procesów 
biologicznych  [Raport… 2008, Raport… 2009]. 

Wykonywane jest odtwarzanie wczeúniej osuszonych naturalnych 
bagien, torfowisk i zmienno-wilgotnych oraz naturalnych ùàk. Prowadzi siæ 
renaturalizacjæ uregulowanych w przeszùoúci cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych w lasach. Dba siæ o zachowanie i ochronæ dolin rzek w stanie 
naturalnym, w tym lasów ùægowych, wilgotnych i bagiennych, jako ostoi 
zagroýonych gatunków roúlin i zwierzàt. Pozostawia siæ na powierzchniach 
wycinanego lasu do 10 % drzew do ich naturalnej úmierci w celu umoýliwienia 
rozwoju i ýycia gatunków roúlin i zwierzàt, które ýyjà tylko na starych drzewach lub 
rozkùadajàcym siæ drewnie i odgrywajà istotnà rolæ w funkcjonowaniu i utrzymaniu 
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trwaùoúci lasu. Wykasza siæ ùàki w celu udostæpniania bazy ýerowej (miedzy 
innymi: ýaby, gryzonie) ptakom drapieýnym. Sadza siæ gatunki drzew, które na tym 
terenie wystæpowaùy w celu zwiækszenia róýnorodnoúci biologicznej lasów LKP. 
Nadleúnictwa zostaùy zobowiàzane do stosowania, bioolei (ùatwo rozkùadajàcych 
siæ w úrodowisku) w urzàdzeniach do úcinki drzew. Szczególnie na terenie LKP 
dokùadane sà starania, aby jak najmniej uszkadzane byùy podczas pozyskania 
drewna - runo i gleba [Raport…2008, Raport…2009]. 

Na terenie LKP (w RDLP Olsztyn) utworzone sà róýne formy ochrony 
przyrody w tym:  Mazurski Park Krajobrazowy, 8 rezerwatów przyrody, 93 pomniki 
przyrody, 17 uýytków ekologicznych, 2 zespoùy przyrodniczo- krajobrazowe, 33 
strefy ochronne ptaków drapieýnych. W RDLP Biaùystok – 7 rezerwatów przyrody, 
Rezerwat Biosfery Jezioro Ùuknajno, 8 uýytków ekologicznych, 44 strefy ochronne 
wokóù gniazd ptaków chronionych, 62 pomniki przyrody[Raport…2008, 
Raport…2009].

Realizowane dziaùania zrównowaýonego rozwoju lasów i ochrony 
wartoúci przyrodniczych sà zbieýne z celami europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000: sieci obszarów ochronnych gatunków zwierzàt i roúlin oraz siedlisk 
przyrodniczych ginàcych lub zagroýonych wyginiæciem w skali Europy. W 2004 
roku utworzono na powierzchni ponad 184 tys. ha, Obszar Specjalnej Ochrony – 
Ostojæ ptasià „Puszcza Piska” i na powierzchni ponad 30 ha Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków „Jezioro Ùuknajno”  oraz zgùoszono do UE o uznanie, jako 
Specjalny Obszar Ochrony – ostojæ siedliskowà „Ostoja Piska” na powierzchni ok. 
70 tys. ha. W granicach utworzonych ostoi znajduje siæ caùy obszar LKP. 
Utworzenie tych obszarów ochronnych byùo spowodowane wystæpowaniem na 
tych obszarach ginàcych lub zagroýonych wyginiæciem w skali Europy rodzajów 
gatunków roúlin, zwierzàt w odpowiedniej wielkoúci ich populacji oraz 
powierzchni siedlisk przyrodniczych. W latach 2006–2008 na terenie LKP 
przeprowadzono szczegóùowà inwentaryzacjæ przyrodniczà priorytetowych 
gatunków roúlin i zwierzàt oraz siedlisk przyrodniczych w ramach sieci 
europejskiego systemu ekologicznego obszarów ochronnych Natura 2000. 
Uzyskane informacje sùuýà peùniejszemu realizowaniu zadañ w ramach 
wielofunkcyjnej gospodarki leúnej i ochrony przyrody [Raport…2008, 
Raport…2009].

Na podkreúlenie zasùuguje  realizacja, w latach 2003–2008, projektu 
„Renaturalizacja zbiorowisk wilgotno-bagiennych LKP Lasy Mazurskie”. W 
ramach tego projektu wykonano wiele urzàdzeñ wodno-melioracyjnych (zastawki, 
groble, progi, bystrotoki, przepusty), zlikwidowano zbædne rowy, odtworzono 
meandry na strudze, usuniæto zakrzaczenia porastajàce obszary poddane 

3renaturalizacji. Prace te w efekcie pozwoliùy retencjonowaã ok. 4,5 mln m  wody, 
gùównie w glebach leúnych na obszarze oddziaùywania 2017 ha. Zwiækszyùo to 
odpornoúã drzewostanów, zmniejszono podatnoúã lasów na poýary przy 
jednoczesnym obniýeniu zagroýenia powodziowego w zlewni Narwi. Powstaùy 
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nowe oczka wodne – miejsca rozrodu i ýerowania dla bezkrægowców, pùazów, 
ptaków wodno-bùotnych oraz kàpieliska i wodopoje dla ptaków i ssaków. Projekt 
zrealizowano na Obszarze Natury 2000 –„Ostoja Ptasia Puszcza Piska”, 
poprawiajàc warunki bytowania i rozwoju 13 gatunków ptaków uwaýanych za 
priorytetowe w Unii Europejskiej: bociana biaùego i czarnego, kani rudej i czarnej, 
bielika, bùotniaka stawowego, orlika krzykliwego, ryboùowa, jarzàbka, derkacza, 
ýurawia, puchacza i zimorodka; z pùazów kumaka nizinnego, traszki zwyczajnej i 
grzebieniastej; z gadów: ýóùwia bùotnego i zaskroñca; spoúród ssaków: bobra, 
wydry, wilka, rysia, ùosia. Poprawiùy siæ warunki rozwoju rzadkiej flory bagiennej 
[Raport…2008, Raport…2009]. 

Na terenie Nadleúnictwa Maskuliñskie w celu ochrony stanowisk ýóùwia 
bùotnego oraz siedlisk wodno-bùotnych zaplanowano budowæ 307 obiektów maùej 
retencji, w tym dotychczas wykonano: 48 progów kamiennych, 7 progów z 
bystrotokiem, 11 grobli, 3 przetamowania ziemne, 6 stawów dla ýóùwi 
[Raport…2008, Raport…2009]. 

Za wykonanie I etapu tego przedsiæwziæcia RDLP w Olsztynie otrzymaùa 
tytuù „Lider Polskiej Ekologii – 2006. Kontynuacja tego projektu zostaùa 
pozytywnie doceniona w UE. RDLP Olsztyn zdobyùa laury w organizowanym 
cyklicznie w Anglii, miædzynarodowym konkursie gdzie przyznano jej srebrnà 
nagrodæ „The Green Apple Awards 2007”.  W roku kolejnym, w drugim etapie 
konkursu, RDLP Olsztyn uzyskaùa nagrodæ „Green Hero 2008. Za kontynuacjæ 
dziaùañ proekologicznych, angielska pozarzàdowa organizacja ekologiczna, w 
marcu 2009 przyznaùa RDLP w Olsztynie czterogwiazdkowy status czùonkowski. 
Nagrody te úwiadczà o duýej innowacyjnoúci dziaùañ leúników i sà zgodne z celami, 
jakie realizujà LKP w Polsce [Raport… 2008, Raport… 2009]. 

Funkcje spoùeczne – funkcje te sùuýà ksztaùtowaniu korzystnych 
warunków zdrowotnych i rekreacyjnych, wzbogacajà rynek pracy, sùuýà tworzeniu 
róýnorodnych form uýytkowania lasu przez lokalnà spoùecznoúã. Lasy LKP majà 
znaczàcy udziaù w powierzchni powiatów (Pisz 59 444 ha, Szczytno 28 187 ha, 
Mràgowo – 28187 ha). Zakres realizowanych zadañ gospodarczych jest bardo 
waýnym czynnikiem rozwoju lokalnego. W otoczeniu LKP znajdujà siæ: zakùady 
usùug leúnych, firmy przerabiajàce bàdê wykorzystujàce surowiec drzewny, owoce 
runa leúnego i dziczyznæ oraz zakùady úwiadczàce usùugi wspomagajàce: 
transportowe, dostarczajàce sprzæt do prac leúnych. Na rzecz nadleúnictw usùugi 
úwiadczy 17 firm usùugowych zatrudniajàcych ponad 1500 osób. W regionie piskim 
i szczycieñskim znajdujà siæ duýe zakùady drzewne wytwarzajàce wysoko 
przetworzony produkt (Holzwerk, Fabryka Sklejek Pisz). Oprócz tego 
zlokalizowanych jest na tym terenie wiele mniejszych firm przerabiajàcych 
surowiec drzewny i dajàcych zatrudnienie miejscowej ludnoúci. Las stanowi waýny 
czynnik w ofercie wielu firm turystycznych dziaùajàcych w regionie Puszczy 
Piskiej. Lasy LKP sà udostæpnione dla ludnoúci do zbioru jagód, grzybów oraz w 
celach rekreacji i turystyki. Wykonywana jest codzienna wspóùpraca z: lokalnà 
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spoùecznoúcià (spotkania z mùodzieýà, koncerty muzyki myúliwskiej, 
organizowany plener malarski); samorzàdami (wspólna budowa amfiteatru, úcieýek 
pieszych i rowerowych, udziaù w pracach nad planami zagospodarowania 
przestrzennego gmin); oúrodkami naukowymi (Szkoùa Gùówna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski Wydziaù Biologii, Uniwersytet 
Warmiñsko- Mazurski Katedra Melioracji i Ksztaùtowania Úrodowiska) 
organizacjami pozarzàdowymi (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – ochrona 
cietrzewia), Radà Naukowo-Spoùecznà LKP, w skùad której wchodzà miædzy 
innymi wszyscy wójtowie i starostowie z obszaru LKP [Raport…2008, 
Raport…2009]. 

Funkcje gospodarcze (produkcyjne) – produkcja drewna w zgodzie z 
zachowaniem funkcji ekologicznej i spoùecznej, realizowana jest miædzy innymi 
poprzez: pozyskiwanie drewna w dziesiæcioleciu w iloúci nieprzekraczajàcej 60% 
rocznego przyrostu; ograniczenie do niezbædnego minimum zræbów zupeùnych; 
maksymalnego wykorzystywania moýliwoúci naturalnego odnowienia lasu; 
przebudowy drzewostanów, np. monolitów sosnowych stosujàc ræbniæ III 
zmodyfikowanà i przez wùaúciwie ukierunkowane zabiegi pielægnacyjne. W 
ciæciach pielægnacyjnych popierane sà gatunki liúciaste wùàcznie z osikà, wierzbà 
iwà itp., W odnowieniach lasu i zalesieniach stosuje siæ materiaù sadzeniowy 
rodzimego pochodzenia, obligatoryjnie nie wolno wprowadzaã do wszelkiego 
rodzaju nasadzeñ gatunków obcego pochodzenia, w ramach ciæã pielægnacyjnych 
usuwa siæ systematycznie gatunki obcego pochodzenia, w szczególnoúci: dàb 
czerwony, klon jesionolistny, czeremchæ amerykañskà itp. Powierzchnie trudne do 
odnowienia (halizny, pùazowiny, tereny podtapiane i zabagnione) pozostawia siæ do 
naturalnej sukcesji. Obszary szczególnie cenne przyrodniczo caùkowicie wyùàczane 
sà z gospodarki leúnej, jako ostoje róýnorodnoúci przyrodniczej. W ochronie lasu 
przed szkodnikami stosuje siæ wyùàcznie metody biologiczne i mechaniczne. Úrodki 
chemiczne stosowane sà, gdy inne metody zawiodà, tylko w przypadku wystàpienia 
masowych gradacji. W ramach gospodarki ùowieckiej dàýy siæ do utrzymania 
wysokiej jakoúci osobniczej zwierzyny gatunków ùownych, poprawæ warunków 
bytowania i utrzymanie jej stanu liczebnego na  poziomie zapewniajàcym realizacjæ 
celów gospodarki leúnej [Ýurkowski…2004].

Propagowanie przedstawionych idei jest realizowane przez szereg 
wydawnictw, w tym m.in. wydano folder z mapà LKP LM, który w 2004 r zostaù 
wyróýniony na Ogólnopolskim Przeglàdzie Wydawnictw Ekologicznych.

LKP „Lasy Mazurskie” organizuje równieý prezentacjæ wùasnych dokonañ 
w realizacji celów zrównowaýonej gospodarki leúnej na specjalnie organizowanych 
wystawach. Dokonania LKP prezentowano podczas spotkañ leúników ze 
spoùeczeñstwem, a takýe na zaproszenia Wojewodów – podczas Doýynek 
Wojewódzkich i Gminnych, Dni Ochrony Úrodowiska, Dnia Ziemi, Úwiæta Konika 
Polskiego a takýe podczas spotkañ organizowanych przez inne organizacje (Klub 
Rotary, Szkolna Gieùda Turystyczna „Przygoda”, „IV Prezentacje Edukacyjne – 
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Ostroùæka 2006”). Na Miædzynarodowych Targach Ekologicznych „Poleko” w 
Poznaniu stoisko LKP „Lasy Mazurskie” zdobyùo nagrodæ najlepszego stoiska 
Acanthus Aureus [Raport… 2008, Raport…2009].  

DZIAÙALNOÚÃ NAUKOWA I BADAWCZA NA TERENIE LKP „LASY 
MAZURSKIE”

Na terenie LKP „Lasy Mazurskie” jednostki naukowe z caùego kraju 
prowadzà szeroko zakrojone badania naukowe wszechstronnie obejmujàc 
badaniami ten wydzielony obszar leúny co jest to zgodne z zaùoýeniami polityki 
leúnej w tym zakresie [Raport…2008, Raport…2009]. Poniýej przedstawiono 
zakres tematyczny, realizowanych badañ na terenie LKP .Wpùyw izolacji 
przestrzennej puszcz póùnocno-wschodniej Polski na róýnorodnoúã gatunkowà i 
genetycznà ssaków – Zakùad Badania Ssaków PAN w Biaùowieýy. Badania 
herpetologiczne – Polskie Towarzystwo Zoologiczne UWM.Dynamika i stan bioty 
porostów borów sosnowych w Polsce – Zakùad Botaniki Systematycznej 
Uniwersytetu Opolskiego. Bioróýnorodnoúã genetyczna populacji zwierzàt 
ùownych w powiàzaniu z ich úrodowiskiem naturalnym i jakoúcià osobniczà 
analizowanych populacji – Wydz. Bioinýynierii Zwierzàt Katedra Owczarstwa 
UWM.Ocena zasobów naturalnych owadów zapylajàcych (Apoidea, 
Hymenoptera) – Instytut Biologii i Ochrony Úrodowiska Akademii 
Bydgoskiej.Okreúlenie areaùu osobniczego jelenia europejskiego (byk, ùania). 
Migracje sezonowe populacji, przemieszczanie osobników w okresie rykowiska 
(wykonanie technikà telemetrii) – Nadleúnictwo Strzaùowo. Monitoring 
pospolitych ptaków lægowych – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków.Zimowe liczenie ptaków na terenach leúnych, otwartych i zabudowanych w 
Puszczy Piskiej.Charakterystyka szkód wyrzàdzanych przez jeleniowate w 
odnowieniach leúnych na terenie Nadleúnictwa Strzaùowo – Miædzynarodowy 
Instytut Ekologii w Krakowie.O zræbach, szeliniaku i przelegiwaniu zræbów – 
Szkoùa Gùówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ochrony Lasu i 
Ekologii.Porozumienie o wspóùpracy z Uniwersytetem Warmiñsko- Mazurskim – 
Katedrà Melioracji i Ksztaùtowania Úrodowiska, dotyczàce projektu badawczego 
zwiàzanego z ocenà efektywnoúci stosowanych rozwiàzañ technicznych 
zwiækszajàcych retencje w ekosystemach leúnych.Porozumienie o Partnerstwie z 
fundacjà WWF Polska Úwiatowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, w ramach 
planowanego projektu „Ochrona gatunkowa wilka, rysia i niedêwiedzia w 
Polsce”.Porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków dotyczàce 
wspólnych dziaùañ zmierzajàcych do zachowania bàdê przywrócenia warunków 
siedliskowych sprzyjajàcych wystæpowaniu rzadkich gatunków fauny i flory.List 
intencyjny o wspóùpracy z Uniwersytetem Warszawskim – Wydziaù 
Biologii.Analiza glebowa lægowisk ýóùwia bùotnego – Uniwersytet 
Warszawski.Badania nad metodà „born to be free”  reintrodukcja  rysia i 
cietrzewia.Ocena wpùywu cech taksacyjnych drzewostanu i siedliska na szkody 
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pohuraganowe z 2002 roku w Obræbie Wilcze Bagno (Nadleúnictwo Pisz) – 
Wydziaù Leúny SGGW Warszawa.Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, 
Carabidae) w trzecim roku regeneracji drzewostanów Puszczy Piskiej 
zniszczonych przez huragan.Parametry populacyjne jelenia szlachetnego (Cervus 
elaphus L.) w Leúnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie” Czæúã I. 
Ocena masy poroýa i masy tuszy byków pozyskanych w wyniku odstrzaùów 
selekcyjnych.Parametry populacyjne jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) w 
Leúnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie” Czæúã II. Zaleýnoúã miædzy 
liczbà odnóg na tykach, a masà poroýa byków pozyskanych w wyniku prowadzonej 
selekcji.Monitoring zooindukacyjny pohuraganowych zniszczeñ ekosystemów 
leúnych Puszczy Piskiej” – Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW.Metody 
restytucji kuraków i rysia w Puszczy Piskiej.

PODSUMOWANIE
W wyniku badañ prowadzonych na terenie LKP „Lasy Mazurskie” 

uzyskano i wprowadzono szereg wysoce innowacyjnych rozwiàzañ do 
zrównowaýonej ekologicznie gospodarki leúnej Nadleúnictw LKP „Lasy 
Mazurskie”. Rozwiàzania te posiadajà zarówno charakter ogólny, moýliwy do 
zastosowania w skali caùego gospodarstwa LP,  jak  i szczegóùowy – szczególnie 
preferowany na terenie LKP „Lasy Mazurskie”.

Do rozwiàzañ uniwersalnych wypracowanych na terenie LKP „Lasy 
Mazurskie” zaliczyã naleýy:skuteczne wdroýenie, bez kosztowej metody, 
ograniczania liczebnoúci populacji szeliniaka sosnowca przez sadzenie gatunków 
iglastych nie w pierwszym, ale w drugim roku po zaùoýeniu zræbu;ograniczenie 
spalania pozostaùoúci pozræbowych, które znalazùo swoje miejsce równieý w 
obowiàzujàcej aktualnie Instrukcji Ochrony Lasu;opracowanie i wdroýenie 
programu, renaturalizacji siedlisk mokradùowych. Obecnie powstaù krajowy 
program w tym zakresie;opracowanie i wdroýenie programu wykorzystania energii 
sùonecznej w postaci zainstalowanych baterii sùonecznych nazywanych „Solarami” 
na wszystkich budynkach leúniczówek i siedzib nadleúnictw L.K.P.;wdraýanie 
opracowanych przez Nadleúnictwo Strzaùowo kryteriów selekcji osobniczej jeleni 
byków;opracowanie autorskiej metody ochrony porostu granicznika pùucnika i 
wdroýenie jej na terenie caùego kraju;opracowanie programu doskonalenia i 
optymalizacji populacji jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L. ) w Leúnym 
Kompleksie Promocyjnym „ Lasy Mazurskie”;rewitalizacja drzewostanów 
poklæskowych;organizowanie kursów przewodników (z udziaùem, jako 
uczestników miædzy innymi: miejscowych leúników, nauczycieli, przedstawicieli 
gmin i powiatów) ze specjalnoúcià turystyczno-przyrodniczà z udziaùem i 
wsparciem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziaùu w 
Olsztynie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Úrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.
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Z kolei do rozwiàzañ moýliwych do zastosowania  w skali regionalnej 
zalicza siæ:rysakowanie úwierka i sosny, jako metoda  ochrony przed spaùowaniem 
przez jeleniowate;wprowadzanie gatunków liúciastych na etapie zakùadania upraw 
z panujàcà sosnà, jako gatunków biocenotycznych i zgryzowych;wyprzedzajàce 
zakùadanie szlaków zrywkowych;urozmaicanie skùadu gatunkowego 
drzewostanów metodà biologicznà;wykorzystanie poboczy dróg ppoý. do budowy 
stref ekotonowych, obsadzanych równieý gatunkami drzew i krzewów chætnie 
zgryzanych przez jeleniowate;realizacja szczególnych zabiegów hodowlano-
ochronnych w restytucji biotopów cietrzewia;udziaù w realizacji programu 
wzmocnienia lokalnych populacji rysia i cietrzewia;przystosowanie obiektów 
edukacji ekologicznej do potrzeb osób niepeùnosprawnych;podjæcie przez 
nadleúnictwa, samorzàdy gminne i powiatowe oraz lokalnych przedsiæbiorców 
turystycznych wspólnego przedsiæwziæcia, polegajàcego na kompleksowym 
opracowaniu rekreacyjnego i turystycznego wykorzystywania i zagospodarowania 
obszarów LKP z uwzglædnieniem potrzeb ochrony róýnorodnoúci biologicznej tych 
terenów;szkolenia sùuýby leúnej z wykorzystaniem wdraýanych na terenie LKP 
zadañ innowacyjnych w doskonalonych tu zasadach trwaùej, zrównowaýonej 
gospodarki leúnej, godzàcej funkcje ochrony przyrody i spoùeczne z funkcjami 
gospodarczymi. 

Jednym z najwiækszych osiàgniæã LKP „ Lasy Mazurskie” jest 
stworzenie platformy porozumienia i wspóùdziaùania leúników z przedstawicielami 
miejscowej spoùecznoúci, z naukowcami oraz organizacjami pozarzàdowymi. 
Moýliwoúã zaprezentowania, przedyskutowania i uzgodnienia dziaùañ z Czùonkami 
Rady Naukowo-Spoùecznej LKP zùoýonej z reprezentantów ww. grup spoùecznych 
[Raport… 2008, Raport…2009].  

LITERATURA
Bowszys J. 2007. Funkcje edukacyjne Leúnych Kompleksów Promocyjnych na przykùadzie 

LKP „Lasy Mazurskie”. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. 
Tadeusza Bieniaszewskiego (maszynopis) Katedra Edukacji Technicznej i 
Informatycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski.

Ciaciura M., Nowak A. 2007. Edukacja úrodowiskowa w Leúnych Kompleksach 
Promocyjnych. Problemy ekologii, nr 6. s. 319-322.

Chrzanowski T. 2004a. Sukcesy i poraýki edukacji przyrodniczo-leúnej [w:] Wspóùczesne 
problemy wielofunkcyjnego gospodarstwa leúnego – las bliýej spoùeczeñstwa. 
Materiaùy sesji naukowej PTL, Waplewo.

Chrzanowski T. 2004b. Edukacja leúna spoùeczeñstwa w Lasach Pañstwowych – wybór 
modelu powszechnego. Wyd. Úwiat, Warszawa, seria „ Biblioteczka Leúniczego”, z. 
196.

Dawidziuk J., Zaleski J. 2004. Promocja proekologicznej gospodarki leúnej w leúnych 
kompleksach promocyjnych. . Mat. Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. 
Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa, 
s. 17 – 22;

229



Decyzja nr 23 Ministra Ochrony Úrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leúnictwa z dnia 
8.11.1994 r. w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Biaùowieskiej;

Fronczak K. 2007. Leúne Kompleksy Promocyjne. Las w dziewiætnastu odsùonach. Wyd. 
Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa.

Grzywacz A., 1996. Edukacja leúna spoùeczeñstwa [w:] Leúny Kompleks Promocyjny – 
cele, zadania, perspektywy., RDLP Toruñ;

Grzywacz A., 1997. Edukacja leúna spoùeczeñstwa [w:] Leúny Kompleks Promocyjny – rola 
i zadania., Materiaùy PTL, Jedlina;

Grzywacz A., 2000a. Standardy programowe osiàgniæã w edukacji leúnej. Materiaùy 
konferencji „ Leúne Kompleksy Promocyjne” – stan obecny i przyszùoúã”, Janów 
Lubelski;

Grzywacz A., 2000b. Edukacja leúna spoùeczeñstwa. Wydawnictwo Úwiat, Warszawa, seria 
„ Biblioteczka Leúniczego”, z. 138;

Grzywacz A. i inni, 2002. Edukacja przyrodniczo – leúna w Leúnych Kompleksach 
Promocyjnych. Sprawozdanie z badañ wykonanych w latach 2000 – 2002 przez zespóù 
Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW ( maszynopis); 

Grzywacz A. 2004. Rola leúnych kompleksów promocyjnych w edukacji spoùeczeñstwa. 
Mat. Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. 
Wyd. Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa. s. 23 – 32;

Guzal K. 2010. Rola i zadania Leúnych Kompleksów Promocyjnych na przykùadzie LKP 
Lasy Mazurskie. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza 
Bieniaszewskiego (maszynopis) Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej, 
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski.

Kapuúciñski R. 2004. Ochrona przyrody w leúnych kompleksach promocyjnych. . Mat. 
Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. 
Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa. 

Lisowska A., Hyýy M. 2004. Oferta turystyczna leúnych kompleksów promocyjnych i ich 
miejsce na rynku turystycznym – teraz i w przyszùoúci. Mat. Konf. „10 lat leúnych 
kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. Centrum Informacyjne 
lasów Pañstwowych W-wa.

Mrowiñski P. 2004. Nowe doúwiadczenie w edukacji leúnej. Mat. Konf. „ 10 lat leúnych 
kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. Centrum Informacyjne 
lasów Pañstwowych W-wa.

Poræba-Konopczyñska A. 2004. Wspóùpraca leúnika i nauczyciela w edukacji leúnej. Mat. 
Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. 
Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa.

Przez edukacjæ do zrównowaýonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. 
Wyd. Drukarnia „LIBER” , Lublin-Warszawa 2001.

Raport o funkcjonowaniu LKP „Lasy Mazurskie” w latach 2002-2008 (maszynopis).
Raport o funkcjonowaniu LKP „Lasy Mazurskie” za lata 2002-2009 (maszynopis).
Rykowski K. 2004. Badania naukowe w leúnych kompleksach promocyjnych. Mat. Konf. „ 

10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. Centrum 
Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa.

Sokoùowski A. 2004. Funkcje rad naukowo-spoùecznych leúnych kompleksów 
promocyjnych. . Mat. Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 
listopad 2004. Wyd. Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa.

230



Szujecki A. 2003. Przewodnik po leúnych kompleksach promocyjnych. 13 wrót do leúnego 
królestwa. Wyd. Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa. Wyd. II.

Szujecki A. 2004. 10-lecie leúnych kompleksów promocyjnych – osiàgniæcia i poraýki. Mat. 
Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. 
Centrum Informacyjne lasów Pañstwowych W-wa.

Taradejna M., M. Szymkiewicz, Wù. Pyrczak. 2003. Leúny Kompleks Promocyjny. Lasy 
Mazurskie. Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Olsztynie.

Uggla H. 1965. Puszcza Piska. w; Dzieje lasów, leúnictwa i drzewnictwa w Polsce. PWRiL 
Warszawa 1965. s. 565-576.

Wesoùy W. 2004. Rola wydziaùów leúnych i leúnych zakùadów doúwiadczalnych w strategii 
dziaùania leúnych kompleksów promocyjnych. Mat. Konf. „ 10 lat leúnych kompleksów 
promocyjnych. Rogów, 15-16 listopad 2004. Wyd. Centrum Informacyjne lasów 
Pañstwowych W-wa.

Ýurkowski M., Godlewski Zb., Szlaski Alf., Zbroýek P., Ziemblicki R., Pampuch T., 
Protasiewicz M. 2004. Program gospodarczo-ochronny LKP „Lasy Mazurskie”, 
(maszynopis).Ustawa o lasach z 1991 r., tekst jednolity z 19 lipca 2000 r.;

Zarzàdzenie nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
LKP;Zarzàdzenie nr 28 dyrektora generalnego LP z dnia 11.08.1995 zmieniajàce 
Zarzàdzenie nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie LKP;

Zarzàdzenie nr 4 dyrektora generalnego LP z dnia 24.01.2001 r. w sprawie powoùania LKP 
Lasy Birczañskie;

Zarzàdzenie nr 5 dyrektora generalnego LP z dnia 24.01.2001 r. w sprawie poùoýenia i 
powierzchni leúnych kompleksów promocyjnych;

Zarzàdzenie nr 41 dyrektora generalnego LP z 22 maja 2002 r. w sprawie powoùania 
„Zespoùu zadaniowego ds. wspomagania merytorycznego dziaùalnoúci w zakresie 
edukacji leúnej w LP”;

Zarzàdzenie nr 84 dyrektora generalnego LP z dnia 30.10.2002 r. w sprawie powoùania LKP 
Lasy Mazurskie;

Zarzàdzenie nr 85 dyrektora generalnego LP z dnia 30.10.2002 r. w sprawie powoùania LKP 
Lasy Spalsko-Rogowskie;

Zarzàdzenie nr 23 dyrektora generalnego LP z dnia 6.03.2003 r. w sprawie poùoýenia i 
powierzchni leúnych kompleksów promocyjnych;

Zarzàdzenie nr 57 dyrektora generalnego LP z 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych 
prowadzenia edukacji leúnej spoùeczeñstwa w LP;

Zarzàdzenie nr 59 dyrektora generalnego LP z dnia 14.10.2004 r. w sprawie powoùania LKP 
Lasy Beskidu Sàdeckiego;

Zarzàdzenie nr 60 dyrektora generalnego LP z dnia 14.10.2004 r. w sprawie powoùania LKP 
Lasy Warciñsko-Polanowskie;

Zarzàdzenie nr 61 dyrektora generalnego LP z dnia 14.10.2004 r. w sprawie powoùania LKP 
Sudety Zachodnie;

Zarzàdzenie nr 62 dyrektora generalnego LP z dnia 14.10.2004 r. w sprawie powoùania LKP 
Puszcza Notecka;

Zarzàdzenie nr 63 dyrektora generalnego LP z dnia 14.10.2004 r. w sprawie LKP Puszcze 
Szczeciñskie, zmieniajàce Zarzàdzenie nr 18 dyrektora generalnego LP z dnia 
1.07.1996 r. w sprawie LKP.

231



STRESZCZENIE
Leúny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie” ustanowiono zarzàdzeniem 

Dyrektora Generalnego LP z 30 paêdziernika 2002 roku (36). Zarzàdzenie to zostaùo wydane 
na podstawie art.. 13 b ust. 1 oraz art. 33 ust.1 ustawy o lasach z dnia 28 wrzeúnia 1991 roku i 
znowelizowanej w 1997 r.. Zarzàdzenie to okreúliùo zasiæg Leúnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Mazurskie”, który poùoýony jest na terenie Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Pañstwowych w Olsztynie i Biaùymstoku. Leúny kompleks promocyjny „Lasy 
Mazurskie” jest jednym z najwiækszych tego typu obiektów w Polsce.  LKP „Lasy 
Mazurskie” rozciàga siæ w granicach województwa warmiñsko-mazurskiego i poùoýony jest 
w II krainie przyrodniczo-leúnej, krainie mazursko – podlaskiej. Jego zasiæg wytycza linia 
ùàczàca Orzysz i Biaùà Piskæ na wschodzie, Kolno i Myszyniec na poùudniu, Szczytno i 
Biskupiec na zachodzie, a Mràgowo na póùnocy. Caùy obszar LKP leýy w dorzeczu Wisùy, z 
wyjàtkiem okolic Mràgowa, naleýàcych do dorzecza Pregoùy. Celem dziaùania LKP „Lasy 
Mazurskie” jest promocja trwale zrównowaýonej gospodarki leúnej, ochrona zasobów 
przyrody w lasach oraz edukacja leúna a powierzchnia LKP „Lasy Mazurskie” ma byã 
obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spoùecznym. Jednym z 
podstawowych zadañ LKP, oprócz funkcji ekologicznych, jest szeroko rozumiana edukacja. 
Nadleúnictwa, wchodzàce w skùad LKP „Lasy Mazurskie”, opracowaùy programy edukacji 
leúnej. Na ich podstawie prowadzi siæ dziaùalnoúã edukacyjnà, tworzy niezbædnà 
infrastrukturæ w tym m.in. oúrodki, izby edukacyjne oraz úcieýki dydaktyczne. Duýe 
znaczenie dla edukacji ekologicznej tego terenu ma Stacja Badawczej Rolnictwa 
Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierzàt PAN w Popielnie. Stacja, poùoýona w 
centrum Puszczy Piskiej, na póùwyspie otoczonym czterema jeziorami – Beùdany, 
Mikoùajskie, Úniardwy i Warnoùty – prowadzi od ponad 40 lat prace zwiàzane z ochronà 
przyrody. Powstaù tu program hodowli wolnej konika polskiego na terenie 1600 ha lasu, 
zorganizowano takýe jedynà w Polsce hodowlæ bobrów, umoýliwiajàcà poznanie biologii 
tego zwierzæcia. W Popielnie prowadzi siæ, takýe badania nad behawiorem jelenia 
szlachetnego. Przy stacji badawczej dziaùa Oúrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, 
przygotowany do prowadzenia edukacji o úrodowisku przyrodniczym i ochronie 
róýnorodnoúci biologicznej. Na terenie LKP „Lasy Mazurskie” jednostkom naukowym z 
caùego kraju umoýliwiono prowadzenie szeroko zakrojonych badañ naukowych, 
wszechstronnie obejmujàcych ten wydzielony obszar leúny. W wyniku badañ 
prowadzonych na terenie LKP „Lasy Mazurskie” uzyskano i wprowadzono szereg wysoce 
innowacyjnych rozwiàzañ do zrównowaýonej ekologicznie gospodarki leúnej Nadleúnictw 
LKP „Lasy Mazurskie”. Rozwiàzania te posiadajà zarówno charakter ogólny, moýliwy do 
zastosowania w skali caùego gospodarstwa LP  jak  i szczegóùowy – szczególnie 
preferowany na terenie LKP „Lasy Mazurskie”. Jednym z najwiækszych osiàgniæã LKP „ 
Lasy Mazurskie” jest stworzenie platformy porozumienia i wspóùdziaùania leúników z 
przedstawicielami miejscowej spoùecznoúci, z naukowcami oraz organizacjami 
pozarzàdowymi. Moýliwoúã zaprezentowania, przedyskutowania i uzgodnienia dziaùañ z 
Czùonkami Rady Naukowo-Spoùecznej LKP zùoýonej z reprezentantów ww. grup 
spoùecznych.

SUMMARY
The “Masurian Forests”- Promotion Forest Complex (PFC) has been established by 

the order of  General Director of the State Forests of 30 October 2002. That order has been 
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issued on the basis of item 13 of the Act 1, and item 33 of the Act 1 concerning forests of 28 
September 1991 and amended in 1997. That order determined  the range of the “Mazurian 
Forests”- Promotion Forest Complex, which is located in the area of Regional Direction of 
the State Forests with headquarters in Olsztyn and Bialystok cities. The “Masurian Forests”- 
Promotion Forest Complex is one of the biggest such objects in Poland. The PFC “Masurian 
Forests” spreads within Warmia and Mazury region and is located in the 2nd natural and 
forest land: the Mazury and Podlasie land. Its range delimits the line binding the Orzysz and 
Biaùa Piska town East, Kolno and Myszyniec towns South, Szczytno and Biskupiec towns 
West, and Mràgowo town North. The whole area of the PFC is located at Vistula river-basin 
except of Mràgowo town locality, which belongs to the Pregoùa river-basin. The promotion 
of the sustainable forest economy, protection of nature resources in forests as well as the 
forest education is the purpose of the PFC “Masurian Forests” activity. Therefore the PFC 
area of the “Masurian Forest” is a functional area having educational and social significance. 
Forest inspectorates entering into the composition of the PFC “Masurian Forests” have 
elaborated forest education programmes. The programmes are bases for educational activity 
that formed indispensible including centres, education forest rooms and educational paths. 
The great significance for such ecological education has the Research Centre of Ecological 
Agriculture and Preservative Breeding of Animal of Polish Academy of Sciences in 
Popielno village. That Centre is located in the middle of the Piska Forest, on the peninsula 
surrounded by 4 lakes – Beùdany, Mikoùajskie, Úniardwy and  Warnoùty. The Centre has 
carried out own research activity for over 40 years. The outdoor breeding of Polish horse in 
the area of 1,600 hectares as well as beavers breeding in order to know biology of these 
animals have been elaborated there. The same research centre carries out own researches on 
the behavior of the European deer. On the premises, the Centre of Natural and Ecological 
Education carries out the education on natural environment and the protection of biological 
diversity. All scientific units interested in research activities can carry out own researches 
concerning that established PFC “Masurian Forests”. Thanks to carried out researches in the 
area of the PFC “Masurian Forests” have been achieved a lot of innovative solutions 
concerning sustainable ecologically forest economy of forest inspectorates, which belong to 
the PFC “Masurian Forests”. These solutions have both general, able to use them within all 
State Forests economy as well as the detailed one, which is preferable in the area of the PFC 
“Masurian Forests”. One of the most important achievements resulting from the PFC 
“Masurian Forests” is a common policy concerning understanding and a close cooperation 
of foresters with local society representatives, researchers and nongovernmental 
organizations. Therefore, it is also my opportunity to present  all these achievements.
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