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Nadleśnictwo Konin zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni 14,02 tys. ha, rozlokowanymi w licznych kompleksach
wśród rolniczych krajobrazów Wielkopolski. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną nasze lasy należą do Krainy III Wielko
polsko-Pomorskiej, mezoregionu Pojezierzy Wielkopolskich, Doliny
Środkowej Warty oraz Wysoczyzny Tureckiej.
Nadleśnictwo Konin jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, położoną w województwie wielkopolskim, w gminach: Kazimierz Biskupi,
Golina, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Ostrowite, Rychwał, Rzgów,
Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn i Konin.
Tutejsze wzgórza morenowe osiągają znaczne wysokości
– znajdują się tu Pagórki Złotogórskie z najwyższym punktem regionu konińskiego – Złotą Górą (191 m n.p.m.). Naturalnym zagłębieniem terenu rozgraniczającym równoleżnikowo omawiane części
obszaru jest dolina Warty – najważniejsza rzeka Nadleśnictwa Konin. Jej dwa największe dopływy z terenu Nadleśnictwa to Powa
oraz kanał Topiec.
Ważniejsze jeziora występujące zarówno na terenie Lasów Państwowych, jak również w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa to: Jezioro Licheńskie, Jezioro Wąsowsko-Mikorzyńskie,
Jezioro Ślesińskie, Jezioro Gosławskie, Jezioro Pątnowskie, Jezioro
Lubstowskie, Jezioro Skulskie, Jezioro Skulska Wieś, Jezioro Wilczyńskie, Jezioro Budzisławskie, Jezioro Głodowskie i Jezioro Gop
ło.
Tutejszy region to kolebka państwa polskiego. Już w średniowieczu dla uzyskania gruntów pod uprawę wycięto większość dominujących tu grądów i lasów mieszanych. Choć pod lasami zachowały się tereny o najsłabszych glebach, w lasach konińskich przeważają stosunkowo żyzne siedliska lasów liściastych i mieszanych. Dzięki temu dominują tu lasy wielogatunkowe, o bujnym podszyciu
i runie, z bogactwem gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
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Grąd w rezerwacie Sokółki w Puszczy Bieniszewskiej

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny Nadleśnictwa stanowi kompleks lasów położonych w pobliżu Kazimierza
Biskupiego, zwany Puszczą Bieniszewską. W tym fragmencie lasu
dobrze zachowały się cenne zbiorowiska leśne, przede wszystkim
świetliste i kwaśne dąbrowy. Licznie występują tu rośliny chronione.
W tej części Nadleśnictwa znajduje się kompleks rezerwatów przyrody, który tworzą rezerwaty: Bieniszew, Mielno, Pustelnik i Sokółki. Większość omawianego terenu weszła w skład obszaru Natura
2000 „Puszcza Bieniszewska”.
W pozostałej części Nadleśnictwa także występują obszary
o wysokich walorach przyrodniczych, związanych z urozmaiconą
rzeźbą terenu oraz obecnością licznych jezior polodowcowych.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Konin występują liczne
zabytki kultury materialnej, które są świadectwem bogatego dziedzictwa historycznego tego terenu. Do ważniejszych obiektów zabytkowych zaliczyć można: klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie,
słup koniński, zwany milowym, zabytkowe kościoły na szlaku
„Drewniane kościoły powiatu konińskiego”, łuk triumfalny w Ślesinie. Na ziemi konińskiej można natknąć się na liczne parki dworskie
oraz miejsca upamiętniające wydarzenia powstania styczniowego
czy drugiej wojny światowej. Ważnym świadectwem dziedzictwa
kulturowego są dawne, nieczynne cmentarze ewangelicko-augsburskie, kalwińskie i żydowskie.
Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo znajdują się
dwa grodziska: „Mrówki” oraz „Świętne”, stanowiące dowód najstarszego osadnictwa na tych terenach.
W imieniu własnym i konińskich leśników zapraszam w nasze
lasy, by poznawać ich różnorodność i bogactwo przyrodnicze, na
odpoczynek wśród pięknej przyrody.
		

Nadleśniczy
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„Szczotka” naturalnego odnowienia dębowego

Drzewostan dębowy przygotowany do obsiewu naturalnego

Odnowienie naturalne dębowe w rębni II

Odnowienie bukowe na gnieździe

Odnowienie naturalne dębowe w rębni II

Przebudowa drzewostanu sosnowego, etap I – na wyciętych gniazdach
posadzono dęby lub buki – leśnictwo Grąblin

Nalot buka

Przebudowa sośnin etap II – kępa dębowo-bukowa wyhodowana na gniazdach,
otoczona uprawą sosnową – leśnictwo Grąblin

Warunkiem naturalności leśnej biocenozy jest zgodność drzewo- podatnymi na choroby, gradacje owadzich szkodników oraz gwałstanu z zajmowanym siedliskiem. Wprowadzane w minionych dzie- towne zjawiska pogodowe. Proces przywracania właściwego składu
sięcioleciach monokultury sosnowe okazały się drzewostanami gatunkowego nazywany jest przebudową drzewostanów i na terenie
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Nadleśnictwa dotyczy 361,73 ha lasu. Najlepsze wyniki tego procesu odnowienia naturalne i gdzie to tylko jest możliwe, stymuluje się ich
osiąga się stosując skomplikowane rębnie gniazdowe i częściowe powstawanie.
wykonywane w okresie kilkunastu lat. Za najcenniejsze uznaje się
5

Czyżyk wyłuskujący nasiona olszy czarnej

WDN olszy czarnej – leśnictwo Grąblin

WDN sosny czarnej – leśnictwo Bieniszew
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Plantacyjna uprawa nasienna modrzewiowa – leśnictwo Brzeźno

Warunkiem racjonalnej hodowli lasu jest przestrzeganie zasad
nasiennictwa i selekcji, których zadaniem jest rozpowszechnianie
potomstwa najlepszych drzewostanów i drzew. Obowiązuje podział
kraju na rejony nasienne, w granicach których dopuszczalne jest
przemieszczanie nasion i sadzonek.
Do obsiewu szkółek należy używać nasion tylko z wytypowanych
Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych – GDN – lub zatwierdzonych „źródeł nasion”.
Wyższą formą selekcji jest wybór najwyższej jakości drzewo
stanów i uznanie ich za trwałą bazę nasienną jako Wyłączone

GDN dębu bezszypułkowego – leśnictwo Bieniszew

(z użytkowania rębnego) Drzewostany Nasienne – WDN. Zebrane
w nich nasiona służą do zakładania ściśle ewidencjonowanych
„upraw pochodnych”, będących potomstwem tych najpiękniejszych drzewostanów. Pojedyncze drzewa o cechach wybitnych rejestruje się w krajowym rejestrze jako drzewa mateczne. Pobrane
z nich zrazy służą do zakładania plantacji nasiennych będących
klonami tych wybitnych drzew, natomiast na bazie pobranych
z nich nasion zakłada się plantacyjne uprawy nasienne, będące ich
generatywnym potomstwem.
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Sadzonki lipy

Sadzonki pod namiotami foliowymi
Kwatery – dębowa i sosnowa

Pielęgnacja szkółki

Podstawą wysokiej jakości odnowień jest możliwość dysponowania dużymi ilościami wysokiej
jakości sadzonek. Sadzonki około 20 gatunków drzew
i krzewów leśnych dostarczane są przez szkółkę Tokary. Szkółka leśna jest wizytówką Nadleśnictwa,
a jej prowadzenie wymaga rzetelnej wiedzy przyrodniczej, przestrzegania zasad nasiennictwa, utrzymywania sprawności gleby, zraszania i pielęgnacji.
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Sadzonki olszy

Gospodarczy zbiornik wody przy szkółce Tokary

2-latki dębowe

2-latki sosnowe
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Perkoz zausznik

Rokitniczka

Rezerwat Mielno – leśnictwo Bieniszew
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Wodnik

Czernica

Cyranka

Kszyk

Storczyk
kruszczyk błotny

Listera jajowata

Storczyk krwisty

Goździk pyszny

Głowienka

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym Nadleś
nictwa jest zespół rezerwatów przyrody w historycznej
Puszczy Bieniszewskiej. Najwcześniej powołanym
i centralnym obiektem jest tu rezerwat Mielno o pow.
94,43 ha obejmujący zarastające jezioro Mielno
z otaczającymi je obszarami szuwarów, łąk i podmokłych lasów. Głównym celem powołania rezerwatu
w roku 1957 była ochrona lęgowisk ptaków wodno-błotnych występujących tu w liczbie 69 gatunków.
Nie mniej interesująca jest flora torfowisk niskich
otaczających jezioro, z wieloma unikatowymi gatunkami.
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Dzięcioł czarny

Puszczyk

Grąd środkowoeuropejski w rezerwacie Sokółki

Fragment grądu niskiego w rezerwacie Sokółki

Wawrzynek wilczełyko i rusałka pokrzywnik
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Storczyk podkolan biały

Lilia złotogłów

Marzanka wonna

Kopytnik pospolity

Jeleń

Rezerwat Mielno od strony południowej
styka się z rezerwatem Sokółki o powierzchni
244,10 ha, powołanym w roku 1996. Tu
obiektem ochrony są duże powierzchnie grądów oraz lasów łęgowych wywodzących się
z Puszczy Bieniszewskiej. Oprócz interesującej roślinności grądowej i łęgowej rezerwat
jako część dużego kompleksu leśnego jest
ostoją wielu gatunków zwierząt w tym licznej
zwierzyny łownej.
Babrzysko dzików i jeleni

Dzik
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Perkozek

Muchołówka żałobna

Świetlista dąbrowa w rezerwacie Bieniszew – leśnictwo Bieniszew

Zbiornik wodny w rezerwacie Bieniszew – leśnictwo Bieniszew

Pliszka żółta

Kolejny rezerwat Bieniszew obejmuje środkowy fragment Puszczy Bieniszewskiej i graniczy z rezerwatem
Pustelnik. Głównym obiektem ochrony
są tu fitocenozy świetlistej oraz kwaśnej dąbrowy. W rezerwacie występuje
kilka zbiorników wodnych – stawów,
torfianek oraz jezioro Wściekłe. Wśród
interesującej flory rezerwatu wyróżnia
się stanowisko reliktowej brzozy niskiej.
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Konwalia majowa

Kwaśna dąbrowa w rezerwacie Bieniszew – leśnictwo Bieniszew

Groszek wiosenny

Koniczyna dwukłosowa

Brzoza niska
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Jezioro Skąpe – leśnictwo Bieniszew

Torfianka w rezerwacie Pustelnik – leśnictwo Bieniszew

Dzwonek pokrzywolistny

Jarzmianka większa

Świtezianka na grążelu

Łan szczyru trwałego w łęgu – leśnictwo Bieniszew
Las łęgowy – leśnictwo Bieniszew

Kokoryczka wielokwiatowa
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Żaba wodna

Słowik szary

Grzybienie białe

Bluszczyk kurdybanek

Gajowiec żółty

Przylaszczka

Grąd niski w rezerwacie Pustelnik – leśnictwo Bieniszew

Czwartym rezerwatem Puszczy Bieniszewskiej jest
rezerwat Pustelnik powołany w roku 1997, o powierzchni 94,64 ha. Przylega on do trzech poprzednich rezerwatów, a w ich centrum znajduje się enklawa – szczyt Sowiej
Góry, na którym od wieku XVII wznosi się klasztor Kamedułów. Głównym obiektem ochrony w rezerwacie są
zbiorowiska łęgowe i grądowe, tworzące malowniczą
mozaikę z jeziorami, torfiankami i polanami.
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Grąd w rezerwacie Sokółki

Kapliczka św. Barnaby w rezerwacie Sokółki

Model koła wodnego
przy ścieżce
dydaktycznej

Kościół klasztorny

Tablica informacyjna na skraju rezerwatu

Rezerwaty Puszczy Bieniszewskiej połączone są wspólną ścieżką
przyrodniczo-dydaktyczną pieszą i rowerową, udostępniającą najatrakcyjniejsze uroczyska, jeziora, pomniki przyrody i zabytki. Ścieżka rozpoczyna się przy zabytkowej studzience i pozostałościach po kapliczce św.
Barnaby, który jest jednym z patronów zakonu kamedułów i prowadzi
przez kolejne rezerwaty do miejsca postojowego przy klasztorze.
18

Pomost na jeziorze Skąpe w rezerwacie Pustelnik

Grąd przy ścieżce na skraju rezerwatu Mielno

Dęby pomniki przyrody przy ścieżce
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Sikora modra

Dzięcioł duży

Kukułka

Mozaika grądu i świetlistej dąbrowy na północnym skłonie Złotej Góry – leśnictwo Brzeźno

Siódmaczek leśny
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Pszeniec zwyczajny

Konwalijka dwulistna

Dąbrówka rozłogowa

Przetacznik leśny

Kwaśna dąbrowa na szczycie Złotej Góry – leśnictwo Brzeźno

Kolejny, piąty rezerwat wśród lasów Nadleśnictwa, rezerwat
Złota Góra o pow. 121,16 ha powołano w 1996 r. Położony jest w
krajobrazie silnie zerodowanych moren oraz pozbawionym jezior,
na południowym brzegu Warty. Rezerwat obejmuje masyw starej

Szczawik zajęczy

moreny pokrytej lasem, górujący nad krajobrazem niziny nadwarciańskiej. W tutejszych lasach dominuje siedlisko lasu mieszanego
zasiedlone przez zbiorowiska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej, świetlistej dąbrowy oraz grądu wysokiego.
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Bielik

Siniak

Żagiew siarkowa na wierzbie

Głaz – pomnik przyrody – leśnictwo Brzeźno

Nadwarciański Park Krajobrazowy – leśnictwo Kowalewek

Wydra
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Paź królowej

Bocian czarny

Sarny

Derkacz

Pomimo że najatrakcyjniejsze obiekty przyrodnicze Nadleśnictwa znalazły się w granicach rezerwatów, to również wiele zasobów
przyrody chronione jest w lasach gospodarczych. Wśród nich wyróżniają się lasy i bagna w granicach Parków Krajobrazowych
– Nadwarciańskiego oraz Nadgoplańskiego, chronionych również
w ramach Natury 2000.

Dąb pomnik przyrody opleciony przez bluszcz

Każdy kompleks leśny ma swoje sekretne zakątki, gdzie wrażliwy na piękno przyrodnik jest w stanie znaleźć obiekty niezwykłe,
wspaniałe drzewa lub głazy, interesujące rośliny, owady, podpatrzyć zwierzęta.
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Borecznik
sosnowy

Sikora
sosnówka

Borówka brusznica
Mysikrólik

Barczatka sosnówka

Bór świeży – leśnictwo Brzeźno

Bór mszysty – leśnictwo Brzeźno

Kowalik

Grzybobranie

24 Bór sosnowy uszkodzony żerem przez barczatkę sosnówkę

– leśnictwo Brzeźno

Mrowisko

Ryjówka aksamitna

Kurki

Znaczącą część lasów Nadleśnictwa – 37% – zajmują siedliska
borowe. Dominują tu drzewostany sosnowe o runie mszystym lub
krzewinkowym, na ogół z domieszką brzozy i podokapowych dębów.
Fitocenoza borów jest uboga, często ograniczona do kilkunastu
gatunków, natomiast świat grzybów oraz zwierząt, a szczególnie
owadów jest tu bardzo bogaty. Samych tylko owadów żerujących na
sośnie jest ponad sto gatunków, a podczas gwałtownej rozmnoży,
grożą wystąpieniem gołożerów.

Rydz

Podgrzybek

Maślak

W zdrowej, biocenozie istnieje zastęp gatunków ograniczających ekspansję szkodników i utrzymujących przyrodniczą równowagę.
Szczególnie ważnym składnikiem borowej biocenozy są grzyby,
współżyjące z roślinami. Bez zjawiska mikoryzy większość roślin nie
byłaby w stanie przeżyć na suchym, jałowym piasku.
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Żagnica

Pająk kwadratnik
z łątką

Szablak

Pałątka pospolita

Rzekotka

Piecuszek

Tereny bagienne nad Strugą Biskupią – leśnictwo Kazimierz
Pliszka siwa

Krzyżak nadwodny

Krzyżówka
Kokoszka wodna

Gody żab trawnych
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Kijanki

Zbiornik małej retencji – leśnictwo Kazimierz

Traszka zwyczajna

Żaba jeziorkowa

Bardzo istotnym urozmaiceniem lasów, szczególnie borów zajmujących jałowe piaski, są enklawy zbiorowisk wilgotnych i bagiennych. Ich bogactwo gatunkowe oddziałuje na sąsiadujące lasy podnosząc zdrowotność ich biocenoz. Większość siedlisk podmokłych
objęta została ochroną jako ostoje dzikiej przyrody. Niezależnie od
powyższego w Lasach Państwowych budowane są niewielkie zbior-

Karczownik

Zaskroniec

niki wodne w ramach programu małej retencji. Mają one na celu
spowolnienie odpływu wody z terenów leśnych, a przez to jej pełne
wykorzystanie w ekosystemie. Sztucznie zbiorniki wodne i zabagnienia przyroda w krótkim czasie zagospodarowuje jako półnaturalne
mokradła z bogactwem gatunków wszystkich grup systematycznych.
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Zwałowarka przy pracy

Elektrownia Pątnów w sąsiedztwie Puszczy Bieniszewskiej
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Wyeksploatowana odkrywka

Rekultywacja

Specyfiką regionu konińskiego jest sąsiadowanie krajobrazów
naturalnych z wielkoprzemysłowymi i zurbanizowanymi. Szczególny wpływ na środowisko mają rozległe kopalnie odkrywkowe węgla
brunatnego zajmujące tysiące hektarów. Obszary wielkich odkry-

wek, zalewisk i zwałowisk z czasem podlegają rekultywacji. W wyniku zalesiania i sukcesji zamieniają się w półnaturalne zbiorowiska
zupełnie nowych krajobrazów.
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Widok z wieży widokowej na jezioro Licheńskie

Głaz upamiętniający bitwę pod Olszowym Młynem 22 marca 1863 r. – leśnictwo Kazimierz

Pomnik pojednania polsko-niemieckiego – leśnictwo Tokary

Pomnik bitwy pod Ignacewem w czasie powstania styczniowego
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Pomniki Żydów zamordowanych przez Niemców – leśnictwo Kazimierz

Na turystyczną atrakcyjność terenu obok walorów krajobrazowych i bogactwa przyrodniczego składają się również szczególne
budowle oraz zabytki i pamiątki historii rozlokowane wśród lasów,

Bazylika w Licheniu Starym

pól i okolicznych miejscowości. Taką szczególną budowlą jest także
bazylika w Licheniu, której ogrom i bogactwo zasługuje na uwagę.
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Nadleśnictwo Konin

Jezioro
Gopło

Jezioro
Wilczyńskie
Jezioro
Budzisławskie

ul. Gajowa 2; 62-510 Konin
tel. 63 242-47-12, fax 63 245-48-18
e-mail: konin@poznan.lasy.gov.pl

Jezioro
Sielska Wieś

Wilczyn

4

Skulsk

Jezioro
Skulskie

Wilczogóra

Budzisław
Kościelny

5

Jezioro
Ślesińskie
10

8
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Sompolno

Nr.

Leśnictwo

Telefon

1

Bieniszew

63 241-11-60

2

Kazimierz

63 270-11-02

3

Kowalewek

63 241-07-50

4

Skulsk

63 268-20-01

Miejscowości

5

Belny

63 261-48-42

Drogi

6

Brzeźno

63 241-40-97

7

Grąblin

63 248-02-01

8

Lubstów

63 271-40-81

9

Smólniki

63 270-44-17

10

Tokary

63 270-40-78

11

Gospodarstwo
Szkółkarskie Tokary

697 986 518

11

Ślesin

2

Kleczew

Lubstów

Jezioro
Lubstowskie

Kazimierz
Biskupi
Bieniszew

Jezioro
Mielno Gosławskie

Gosławice

1

Pustelnik
Sokółki

Licheń Stary

Jezioro
Pątnowskie
Jezioro
Licheńskie

LEGENDA
7

Kramsk

Wola
Podłężna

Węglew
W
ar
ta

Golina

KONIN

Sławsk

Siedziba Nadleśnictwa
6

Krzymów

Brzeźno

3

Rzgów

Stare Miasto
Zalew na
Powie

Linie kolejowe

a

rt
Wa

Złota Góra

Paprotnia

1
1

Siedziby leśnictw
Lasy
Rezerwaty
Rzeki i jeziora
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