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Nadleśnictwo Parciaki
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
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Nadleśnictwo Parciaki

Siedziba Nadleśnictwa w Budziskach. 

Nadleśnictwo Parciaki w obecnych granicach utworzo-
ne zostało na mocy zarządzenia Naczelnego Dyrekto-
ra Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1981 roku. 

Powstało z podzielenia Nadleśnictwa Przasnysz na dwie od-
dzielne jednostki. W skład Nadleśnictwa Parciaki weszły lasy 
byłych Nadleśnictw Parciaki i Sławki, które istniały jako odręb-
ne nadleśnictwa w latach 1945-1975. 

Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi  ponad 71 tys. ha, 
które w 31% stanowią lasy. Nadleśnictwo gospodaruje na po-
nad 12,5 tys. ha lasów skarbu państwa, a na 10 tys. ha sprawuje 
nadzór. 

Nadleśnictwo Parciaki leży w północnej części 
województwa mazowieckiego, na terenie trzech 
powiatów: przasnyskiego, ostrołęckiego i makowskiego. 
Obszar ten zaliczany jest do „Zielonych Płuc Polski”. Charak-
teryzuje się on rozległymi terenami rolnymi, leśnymi oraz do-
brym stanem środowiska leśnego. Rejon ten jest mało uprze-
mysłowiony i słabo zaludniony. 

Lasy Nadleśnictwa Parciaki położone są w południowo  
- zachodniej części Puszczy Kurpiowskiej zwanej również 
„Puszczą Zieloną”. Cechą charakterystyczną tego regionu jest 
brak drzewostanów bukowych, jodłowych oraz fragmentarycz-
ny udział świerka.

Siedziba Nadleśnictwa - lata 60 - te. 
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Trochę historii regionu

Wnętrze kościoła w Parciakach

Lasy Nadleśnictwa leżą na terenie Puszczy Zielonej, której 
nazwa wywodzi się od wyjątkowo soczystej zielonej roślin-

ności porastającej ten region jeszcze kilka wieków temu. Do 
końca II połowy XVI wieku był to ogromny kompleks leśny 
łączący rozległe obszary sandrowe w dorzeczach dopływów 
środkowej Narwi: Pisy, Szkwy, Rozogi, Omulwi z Trybówką i 
Płodownicą oraz Orzyca. 

Puszcza Kurpiowska stanowiła początkowo własność ksią-
żąt mazowieckich, a po włączeniu Mazowsza do Korony przez 
króla Zygmunta Starego stała się własnością królów polskich. 
Pierwsze próby zamieszkania na peryferiach Puszczy Zielonej 
odnotowano dopiero w połowie XV wieku. Osadnictwo na 
większą skalę pojawiło się w XVI wieku, ale nie było to typo-
we osadnictwo rolnicze. Do XVII wieku gospodarka na tym 
terenie oparta była na eksploatacji bogactw naturalnych. Zaj-

mowano się przede wszystkim rybactwem, myślistwem, bart-
nictwem, przeróbką drewna (węglarze, smolarze) oraz wydo-
bywaniem rudy darniowej i wytapianiem żelaza. Z upływem 
czasu oraz ukazywaniem się zarządzeń ograniczających wyko-
nywanie niektórych zawodów, zaczęło rozwijać się rolnictwo. Z 
uwagi na słabe piaszczyste gleby tereny uprawne użytkowano 
okresowo, a następnie zdobywano karczując coraz większe ob-
szary lasu. W krótkim czasie doprowadziło to do fragmentacji 
Puszczy na wiele małych kompleksów nie zawsze z sobą połą-
czonych.

Żuraw na pastwiskach Kapliczka nad Omulwią
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Hodowla lasu
Priorytetowym działaniem nadleśnictwa jest wzbogacanie 

różnorodności biologicznej oraz zwiększanie stabilności 
ekosystemów leśnych. Służy temu prawidłowo prowa-

dzona zrównoważona gospodarka leśna oraz stosowanie no-
woczesnych metod półnaturalnej hodowli lasu. 

Stosowane na szeroką skalę w naszym nadleśnictwie metody 
naturalnego odnawiania lasu, w których wykorzystuje się siły 
przyrody do odtwarzania ekosystemów leśnych, pozwalają na 
wyhodowanie trwałych i odpornych drzewostanów.

Bardzo ważnym ogniwem w hodowli lasu jest nasiennictwo i 
selekcja. Na terenie Nadleśnictwa występuje cenny ekotyp so-
sny, charakterystyczny dla terenów Puszczy Zielonej. W chwi-
li obecnej podstawową bazą zaopatrzenia w nasiona sosny są 
wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne. Nadleśnictwo 
Parciaki posiada szkółkę leśną „Budziska”, na której roczne 
produkuje się  prawie 3 mln sadzonek drzew i krzewów.

Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Parciaki
Bs - Bór suchy, Bśw - Bór świeży, Bw - bór wilgotny, 
Bb - bór bagienny, BMśw - bór mieszany świeży, 
BMw - Bór mieszany wilgotny, BMb - bór mieszany bagienny, 
LMśw - las mieszany świeży, LMw - las mieszany wilgotny, 
LMb - las mieszany bagienny, Lśw - las świeży, Lw - las wilgotny, 
Ol -ols, OlJ - ols jesionowy. 

Odnowienia naturalne świerka
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Ochrona lasu

Dostrzegalnia

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie nad-
leśnictwa jest sosna pospolita (87,9% udziału) w tle 
pozostawiając gatunki liściaste takie jak olsza czarna, 

dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, jesion i topola. Taka 
przewaga jednego gatunku w połączeniu ze słabymi warun-
kami glebowymi sprzyja rozwojowi szkodników owadzich i 
patogenicznych grzybów. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 
pierwotne centra gradacyjne* owadów mogących wyrządzać 
szkody, takich jak strzygonia choinówka, brudnica mniszka i 
barczatka sosnówka.

W okresie wiosenno - letnim największym utrapieniem leśni-
ków są pożary. Niefrasobliwość i nieświadomość zagrożeń uży-
wania ognia na terenach leśnych i w ich pobliżu jest najczęstszą 
przyczyną ich powstawania. 

W celu sprawniejszego wykrywania pożarów nadleśnictwo 
posiada 4 dostrzegalnie przeciwpożarowe. W nadleśnictwie 
znajduje się również meteorologiczny punkt pomiarowy „Bu-
dziska” oraz  punkt prognostyczny, w którym od kwietnia do 
końca września wykonywana jest ocena zagrożenia pożarowe-
go dla naszego i sąsiednich nadleśnictw.

*miejsca w których cyklicznie rozwijają się w sposób masowy owady 
mogące wyrządzać szkodyBrudnica mniszka 
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Użytkowanie lasu
Lasy Nadleśnictwa Parciaki stanowią ważny element roz-

woju lokalnego społeczeństwa. Dzięki rozsądnej i nowo-
czesnej gospodarce leśnej zaspokajają potrzeby społecz-

ne, zachowując przy tym swoje naturalne funkcje gwarantujące 
ochronę polskiej przyrody.

Drewno należy do najstarszych, a zarazem najbardziej ekolo-
gicznych materiałów używanych przez człowieka. Jego niezli-
czona ilość zastosowań oraz właściwości, których nie posiadają 
nawet najnowocześniejsze materiały powodują, że jest to jeden 
z najbardziej pożądanych przez ludzkość surowców.

Na terenie Nadleśnictwa Parciaki w różnego rodzaju cięciach 
pielęgnacyjnych i hodowlanych, wyprzedzających naturalne 
procesy  zamierania drzew, pozyskuje się corocznie prawie 60 
tys. m3 drewna.

Oprócz najbardziej 
transparentnego daru 
lasu, jakim jest drew-
no, daje on nam także 
inne produkty, takie 
jak grzyby, owoce le-
śne, rośliny lecznicze, 
choinki, korę, żywicę i 
świeże powietrze.Ścinka drzew harwesterem
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Ochrona przyrody

Sasanka otwarta

Nadleśnictwo Parciaki prowadzi zrównoważoną gospodarkę na terenach wyjąt-
kowo cennych pod względem przyrodniczym. Lasy ochronne wraz z rezerwa-
tami, stanowią 38%  powierzchni lasów państwowych. Znalazło to odzwiercie-

dlenie podczas wyznaczania sieci obszarów NATURA 2000. Na terenie Nadleśnictwa 
Parciaki wyznaczone zostały dwa takie obszary. „Dolina Omulwi i Płodownicy” powo-
łana została dla ochrony rzadkich gatunków ptaków, wśród których jako priorytetowe 
uznano derkacza, kraskę, lelka i żurawia.

Obszar NATURA 2000 „Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe”, ustanowiono dla 
ochrony ważnego w skali Europy stanowiska sasanki otwartej.

Rycyk

Łabędź krzykliwy

Żuraw
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Rezerwat „Zwierzyniec”
Do najciekawszych  obiektów przyrodniczych nadleśnictwa należy za-

liczyć niewątpliwie rezerwat częściowy „Zwierzyniec” o powierzch-
ni 40,42 ha. Rezerwat ten utworzono w 1964 roku, jednak historia 

jego ochrony sięga ponad 100 lat, czyniąc go jednym z najdłużej chronionych 
obiektów tego typu w Polsce. Rezerwat „Zwierzyniec” został utworzony w celu 
zachowania fragmentów boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodze-
nia charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej. Spotkać w nim można 230 
letnie okazy drzew o wysokości sięgającej 40 metrów, które stanowią żywe 
świadectwo minionych pokoleń.

230 - letnia sosna
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W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Parciaki na terenie lasów państwowych pomnikową formą ochrony przyrody objęto 6 
obiektów. Są to pojedyncze drzewa o imponujących rozmiarach oraz grupa jałowców pospolitych. 

Pomniki przyrody

Dąb szypułkowy w leśnictwie Klin o obwodzie 
pnia 470 cm* 

Dąb szypułkowy w leśnictwie Olszewka o 
obwodzie pnia 425 cm*

Lipa drobnolistna w leśnictwie Suche o obwo-
dzie pnia 359 cm*
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Modrzew w leśnictwie Budziska. Obwód pnia 295 cm*

Grupa ogromnych jałowców

Sosna pospolita w leśnictwie Olszewka o obwodzie pnia 325 cm*

*średnica na wysokości 1,3m (tzw. pierśnica)
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Użytek ekologiczny „Torfianka” ma 
duże znaczenie dla zachowania róż-

norodności biologicznej otaczających go 
terenów, jest półnaturalnym zbiornikiem 
wodnym powstałym w wyniku pozyskania 
torfu. Położony na styku łąk nadrzecznych 
i lasu wraz z otaczającym go terenem po-
rośniętym roślinnością łąkową o łącznej 
powierzchni 1,05 ha stanowi ostoję cen-
nych, rzadkich i chronionych gatunków 
roślin i zwierząt, a także jest miejscem ich 
rozrodu i sezonowego przebywania.

Użytek ekologiczny „Torfianka”

Świtezianka
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Edukacja
Lasy są ważnym miejscem nauki i wypoczynku, dlatego 

Nadleśnictwo Parciaki utrzymuje przyrodniczą ścieżkę 
edukacyjną „Pod Sosnami”, którą corocznie odwiedza wielu 
turystów. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą łączące zabawę i wy-
poczynek na łonie natury z lekcją o przyrodzie, jej ochronie 
i dbaniu o środowisko, prowadzone są również w sali edu-

Obchody Dnia Ziemi - stoisko nadleśnictwa
Konkurs zorganizowany przez Nadleśnictwo Parciaki z okazji 
Międzynarodowego Roku Lasów

kacyjnej i wiacie „Zielona Klasa”, położonych przy siedzibie 
nadleśnictwa.

Leśnicy często uczestniczą również w pogadankach organi-
zowanych na lekcjach biologii oraz wielu konkursach przy-
rodniczych i ekologicznych.
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Położona w Budziskach, 200 m od siedziby nadleśnictwa sala 
edukacyjna jest obiektem mogącym jednorazowo gościć około 

80 osób. Jej wyposażenie stanowi:
•	 zestaw filmów o tematyce przedstawiającej gospodarkę leśną i 

ochronę przyrody oraz sprzęt multimedialny do ich odtwarzania;
•	 pomoce dydaktyczne w formie tablic tematycznych, prezentacji 

graficznych, gablot z owadami i roślinami oraz dermoplasty zwie-
rząt występujących na terenie Puszczy Kurpiowskiej;

•	 eksponaty zebrane z terenu nadleśnictwa: narzędzia wykorzysty-
wane w gospodarce leśnej, szczątki występujących tu kiedyś zwie-
rząt, historyczne mapy i dokumenty, trofea łowieckie.

Sala edukacyjno — turystyczna Nadleśnictwa Parciaki

Zielona Klasa
Położona w Budziskach, 200 m od siedziby nadleśnictwa Zielona 

Klasa jest obiektem mogącym jednorazowo gościć ok. 100 osób. 
W jej skład wchodzi: wiata ze stolami i ławkami, miejsce na ogni-
sko, pomoce dydaktyczne i tablice tematyczne.
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Leśna ścieżka edukacyjna „Pod Sosnami” 
Trasa w formie pętli o długości ok. 3 km 

biegnie przez lasy leśnictwa Budziska. 
Wyposażona jest w utwardzone miejsce po-
stoju pojazdów z małą wiatą, które stanowi 
jej początek i koniec. Dokładne oznakowa-
nie oraz ustawione na jej przebiegu tablice 
tematyczne opisujące pracę leśnika, gospo-
darkę leśną i łowiecką oraz ochronę przy-
rody pozwalają na samodzielne jej zwiedza-
nie.

Położona w leśnictwie 
Grądy, przy rezerwacie 

„Zwierzyniec”. Przy wiacie 
wyposażonej w stoły i ław-
ki znajdują się: utwardzone 
miejsce postoju pojazdów, 
miejsce na ognisko oraz ta-
blice informacyjne opisu-
jące rezerwat. Wiata może 
pomieścić ok. 40 osób.

Wiata edukacyjno - turystyczna 
przy rezerwacie „Zwierzyniec” 
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W leśnych ostępach

Koźlarz czerwony

Sarna
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Dzik Pełnik europejski

Jeleń szlachetny
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Przylaszczka pospolita

Łoś
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Realizacja: AGA PRESS, www.agapress.pl
tekst: Szymon Kępczyński
fotografie: archiwum Nadleśnictwa Parciaki, Anna Krzeszowiec, 
Rafał Krzeszowiec, Krzysztof Majewski, Wojciech Chmielewski,
Adrian Zembrzuski, Szymon Kępczyński, Grzegorz Hubert Gerek.

ŁośBociany czarne Zawilce

Łyska



20

N
ad

le
śn

ic
tw

o 
Pa

rc
ia

ki

N
ad

le
śn

ic
tw

o 
Pa

rc
ia

ki
Bu

dz
is

ka
 1

,
06

-3
23

 J
ed

no
ro

że
c

po
w

. 
Pr

za
sn

ys
z,

 
w

oj
. 

m
az

ow
ie

ck
ie

te
l.

 2
9 

75
1 

83
 7

6
fa

x.
 2

9 
75

1 
89

 8
0

pa
rc

ia
ki

@
ol

sz
ty

n.
la

sy
.g

ov
.p

l


