
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

20 LAT
Leśnego Kompleksu Promocyjnego

„Lasy Rychtalskie”



32

Idea Leśnych Kompleksów Promocyjnych naro‑
dziła się w latach 90 ‑tych. Do dziś utworzono 
na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe aż 25 takich obszarów. Pre‑
zentują one wielką różnorodność polskich lasów, 
często najpiękniejszych w regionie drzewosta‑
nów o wyjątkowych osobliwościach przyrodni‑
czych, kulturowych, krajoznawczych czy gospo‑
darczych. Oprócz unikalnych dla siebie walorów 
stanowią również obszary doświadczalne, na 
których wdrażamy nowe badania i technolo‑
gie związane z prowadzeniem racjonalnej go‑
spodarki leśnej. Są one wynikiem długoletniej 
pracy leśników i doskonalenia metod opartych 
na fundamentalnych dziedzinach naukowych 
z hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przyrody. 
Godzenie tych zasad z potrzebami społecznymi 
konsultowane jest z przedstawicielami samorzą‑
dów, instytucji naukowych, uczelni wyższych, 
lokalnych grup działania oraz osób prywatnie 
zaangażowanych w rozwój regionu. Dialog spo‑
łeczny jest jednym z najważniejszych zadań, 
które stawiamy przed sobą w Leśnych Komplek‑
sach Promocyjnych, rozmawiając o lokalnych 
problemach i potrzebach społeczeństwa. Jednym 
z nich jest wspólna promocja regionu, piękna 
przyrody i różnych form aktywnego wypoczyn‑
ku, wykorzystując rozbudowaną infrastrukturę 
turystyczno ‑edukacyjną Lasów Państwowych. 
Zachęcamy Państwa, by cieszyć się czasem spę‑
dzonym na łonie natury, odkrywaniem i po‑
znawaniem lasów w swojej najbliższej okolicy 
a także do planowania dalszych wycieczek kra‑
joznawczych, korzystając z uroków i osobliwości 
LKP „Lasy Rychtalskie”.

Tomasz Markiewicz
dyrektor RDLP Poznań
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LKP w PolsceLKP w Polsce
Co to są Leśne Kompleksy Promocyjne?
Leśny Kompleks Promocyjny, to obszar leśny jednego, lub kilku nadleśnictw, wy‑
odrębniony w celu promowania proekologicznej polityki leśnej naszego kraju.
Traktowany jest jako jednostka funkcjonalna, nie wymagająca odrębnej administracji, 
bowiem pozostaje ona w zarządzie współtworzących ją gospodarzy lasu.
Głównym celem każdego z istniejących w Polsce Leśnych Kompleksów Promocyj‑
nych, jest prezentacja wielofunkcyjności tak złożonego ekosystemu jakim jest las.

To tutaj promuje się zrównoważoną gospodarkę le‑
śną, wspiera badania naukowe i doświadczalnictwo 
leśne, a także prowadzi się wieloaspektową edukację 
leśną społeczeństwa. To dzięki Leśnym Kompleksom 
Promocyjnym można udowadniać, że kompromis po‑
między produkcją drewna, a ochroną przyrody, eduka‑
cją, turystyką, czy doświadczalnictwem jest nie tylko 
możliwy, ale staje się faktem.

Kto powołuje do życia LKP ‑y?
Leśny Kompleks Promocyjny powołuje Dyrektor Ge‑
neralny Lasów Państwowych w drodze zarządzenia. 
Pierwsze tego typu jednostki zostały powołane do 
życia w 1994 roku. Przez kolejne lata ich ilość i roz‑
miar wzrastał, co sprawiło, że obecnie jest ich już 25. 
Łącznie zajmują one 17% powierzchni lasów skarbu 
państwa i jednostek państwowych.

Czy tylko w Polsce mamy LKP ‑y?
W skali Europy stanowią one osobliwość, bowiem 
tylko podobną koncepcję promowania leśnictwa 
ekologicznego realizuje się w Szwecji, w tzw. lasach 
modelowych.
Od wielu już lat, polski eksperyment cieszy się dużym 
zainteresowaniem leśników i przyrodników całego 
Starego Kontynentu.
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Społeczne 
zarządzanie 
LKP
O najważniejszych kierunkach działania na terenach LKP 
decydują nie tylko sami gospodarze, ale wspiera ich w tym 
Rada Naukowo ‑Społeczna, dla której czas kadencji określa 
zarządzenie Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe.
W jej skład wchodzą przedstawiciele lokalnej społecz‑
ności, samorządów oraz pozarządowych organizacji 
ekologicznych.
Opinie i wnioski ustalane podczas posiedzeń Rady po‑
winny inicjować wielorakie działania podejmowane 
w LKP, a także wystawiać ocenę ich realizacji. To poprzez 
jej członków leśnicy powinni lepiej rozumieć potrzeby 
społeczne dotyczące lasów i środowiska przyrodniczego.
Obecnie urzędująca rada w LKP „Lasy Rychtalskie”, li‑
czącą 16 osób, została powołana w dniu 1 lutego 2013 r. 
i jej kadencja będzie trwać do stycznia 2018 r. Jej pracom 
przewodniczy prof. Antoni Miler z Uniwersytetu Przy‑
rodniczego w Poznaniu.

LKP 
Lasy Rychtalskie
LKP „Lasy Rychtalskie” został powołany do życia w 1996 roku, zaledwie rok po 
pojawieniu sie tego typu jednostek w naszym kraju. Był on wówczas jedyną taką 
formacją na terenie RDLP Poznań. W jego skład weszły nadleśnictwa Antonin 
i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice – placówka terenowa 
obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Włączenie zakładu z Sie‑
mianic w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” stało sie 
ewenementem w skali kraju. Był to pierwszy przypadek, w którym podmiot spoza 
organizacji gospodarczej PGL Lasy Państwowe stał się częścią tego rodzaju nowo 
powstających struktur. W głównej mierze o takiej decyzji zadecydował wieloletni 
rozwój doświadczalnictwa leśnego i powstały na tej bazie bogaty dorobek naukowy 
uczonych z jednostki macierzystej, tj. ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnikiem dla tej komórki stała się sosna rychtalska. Jest to odkryty już w latach 
przedwojennych, wyjątkowy pod względem jakościowym ekotyp sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris L). To właśnie od nazwy tej cennej formy sosny kompleks przyjął 
nazwę „Lasy Rychtalskie”.

Dziś zajmuje on powierzchnię bliską 48 tysięcy hektarów lasów położonych na 
terenie gdzie południowa Wielkopolska styka się z Dolnym Śląskiem i Śląskiem 
Opolskim. Dużą zmienność siedliskową na obszarach od Kluczborka do Ostrowa 
Wlkp i od Wieruszowa do Oleśnicy uznano za wielki walor tego terenu. Tak różno‑
rakie drzewostany i siedliska dają przeogromne możliwości badawcze, edukacyjne 
i gospodarcze. Szerokie zróżnicowanie można dostrzec chociażby w zmiennych 
składach gatunkowych lasów poszczególnych jednostek. I tak w nadleśnictwie An‑
tonin niepodważalnie panuje sosna, która zajmuje 93% wszystkich drzewostanów. 
W Sycowie gatunek tego drzewa osiąga już wartość 86%, by w Siemianicach dojść 
do pułapu 58%. Na odwrót, gatunki liściaste, w tym same dęby i buki w Siemiani‑
cach zajmują 37%, a w pozostałych jednostkach zdecydowanie mniej, bo w Sycowie 
10%, a w Antoninie 6%.
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XX lat LKP 
„Lasy Rychtalskie”

Przeprowadzone w minionym dwudziestoleciu 
badania glebowo ‑siedliskowe w każdym z nad‑
leśnictw wykazały zdecydowanie silniejszy po‑
tencjał produkcyjny lasów niż miało to miejsce 
w opracowaniach z lat pięćdziesiątych minionego 
stulecia. Potwierdza to, że obecnie porastające te 
tereny formacje leśne w zdecydowanej większości 
posiadają niezgodne ze swoimi możliwościami 
składy gatunkowe. Taki stan rzeczy stawia przed 
gospodarzami konieczność inicjowania działań 
mających na celu przebudowę struktur gatunko‑
wych, wiekowych i przestrzennych w prowadzo‑
nych drzewostanach.

Nie bez znaczenia dla decyzji o utworzeniu w takim, 
a nie innym zasięgu jednostki okazały sie także roz‑
liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe obiektów 
objętych różnorakimi formami ochrony. Składają się 
na nie: park krajobrazowy, obszary chronionego kra‑
jobrazu, rezerwaty przyrody, obszary sieci Natura 
2000 oraz liczne pomniki przyrody. Nie do pomi‑
nięcia okazuje się także bogactwo kulturalne tych 
terenów. Długa historia i przeogromna zmienność 
dziejowa tych okolic sprzyja poznawaniu historii 
nie tylko rejonu, ale także Polski i Europy. Do dziś 
pamięta się o tym, że przebiegały tędy europejskie 
szlaki handlowe, tj. bursztynowy i solny. Wraz z roz‑
wojem osadnictwa wkraczały na te obszary stale 
ścierające się cywilizacje europejskie, by w ostatnich 
stuleciach sprawić, że miejsce styku granic zabor‑
ców ziem polskich stało się unikatowym kolażem 
kulturalnym i społecznym.

Mnogość i różnorakość przymiotów terenów two‑
rzących Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rych‑
talskie” pozwala wypełniać tej jednostce funkcje 
społeczne, naukowe, edukacyjne i gospodarcze na 
najwyższym poziomie.

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat funkcjonowania LKP „Lasy Rychtalskie” 
jednostki współtworzące tę komórkę zrealizowały szereg ciekawych inicjatyw. Wiele 
z nich wymagało zaangażowania wszystkich oddziałów. Inne zaś, wynikające ze spe‑
cyfiki lub warunków gospodarczych realizowane były samodzielnie. Każda z podjętej 
aktywności miała na celu propagowanie najnowszych społecznych i proprzyrodni‑
czych trendów w polskim leśnictwie.
Główne cele jakie starano sie osiągnąć, to:

WSZECHSTRONNE ROZPOZNANIE STANU 
EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Standardy współczesnych jednostek gospodarujących w lasach polskich same w sobie 
są już wysokie i nakładają na każdego gospodarza dokładne rozeznanie bogactwa 
przyrodniczego nie tylko w zakresie podstawowych danych o drzewostanach, ale 
szeregu czynników tworzących tak unikatowy ekosystem jakim jest sam las. Jednostki 
LKP „Lasy Rychtalskie” poprzez swoje inicjatywy te wymagające zasady jeszcze 
podwyższyły realizując i prowadząc wiele ciekawych obserwacji:

Monitoring ekosystemów LZD Siemianice – to wieloletni projekt, który pomógł 
rozpoznać całokształt budowy miejscowych lasów pod względem gospodarczym 
i przyrodniczym. Szczególnie dokładnie zbadano świat flory i.leśnych zbiorowisk 
roślinnych.

Monitoring meteorologiczny – to nowoczesne, skomputeryzowane stacje pogody 
w nadleśnictwie Syców i LZD Siemianice. Przez cały czas obserwowane i rejestro‑
wane są w nich parametry lokalnych warunków atmosferycznych.

XX lat LKP 
„Lasy Rychtalskie”
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Badania stosunków wodnych w LKP 
LR – od 1997 roku na terenie LZD Sie‑
mianice prowadzony jest przez Instytut 
Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geo‑
dezji z poznańskiego UP stały monitoring 
stosunków wodnych. Na przestrzeni lat 
swoimi badaniami objęto również po‑
zostałe jednostki lasów w Wielkopolsce. 
Wiele ciekawych publikacji o kształtowa‑
niu się zasobów wodnych w małych zlew‑
niach leśnych w tej części kraju powstało 
bazując na ich wynikach.

Liczne prace badawcze służą poznaniu 
i zinwentaryzowaniu żywej materii tu‑
tejszych terenów. W Antoninie badano 
występujące tam populacje nietoperzy, 
grzybów nadrzewnych i stopnia zapaso‑
żytnienia miejscowych dzików. Na te‑
renie LZD Siemianice i N ‑ctwa Syców 
prowadzone były badania mające na celu 
dokładne rozpoznanie ptaków w tym 
głównie śpiewających. W zasięgu całego 
Kompleksu wykonano szereg badań słu‑
żących pełnemu poznania występujących 
na tych obszarach roztoczy i określenia 
ich wpływu na środowisko.

TRWAŁE ZACHOWANIE 
LUB ODTWARZANIE 
NATURALNYCH 
WALORÓW LASU.

Przebudowa drzewostanów.
To szeroko posunięte próby przywróce‑
nia miejscowym lasom składów gatun‑
kowych i budowy przestrzennej zgod‑

nej z ich potencjałem siedliskowym. Zagadnienie dotyczy wszystkich jednostek 
składowych LKP i zalicza się do najbardziej zaawansowanych zadań jakie są na 
tych obszarach realizowane. Ponieważ są to cele wieloletnie, wiążą się one z duym 
nakładem sił, a na ich rezultaty przyjdzie czekać wiele lat. Mimo tego, pierwsze, 
drobne efekty są już widoczne niemal w każdym skrawku tutejszych drzewostanów.

Promowanie naturalnych odnowień lasu.
Naturalne odtworzenie lasu jest procesem ciągłej odbudowy i polega na wykorzysta‑
niu sił natury do wymiany pokoleń drzew. Przebiega ono samoistnie poprzez obsie‑
wanie się odkrytych powierzchni nasionami rosnących na nich drzew. We wszystkich 
nadleśnictwach stosuje się zasadę pierwszeństwa naturalnego odnowienia lasu 
przed sztucznym, tzn, że jeżeli nie udaje sie wspomóc drzewostanu i uzyskać na‑
lotu młodych drzewek, wszelkie odkryte powierzchnie są odnawiane sadzonkami 
przywiezionymi ze szkółki leśnej. Stosowanie samosiewu jest przykładem naślado‑
wania i wykorzystywania w lasach gospodarczych zjawisk zachodzących w lasach 
naturalnych. Taki sposób postępowania na obszarach leśnych często określa się jako 
półnaturalną hodowlę lasu. Stanowi ona jeden z głównych elementów prowadzonego 
leśnictwa wielofunkcyjnego.
Na terenie LKP „Lasy Rychtalskie” najlepsze wyniki osiąga sie przy naturalnych 
odnowieniach sosny, dęba, buka i jodły.
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INTEGROWANIE CELÓW TRWAŁEJ GOSPODARKI 
LEŚNEJ I AKTYWNEJ OCHRONY PRZYRODY.

Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna
Ta najnowsza, funkcjonująca niezależnie od dawna istniejących np. parków naro‑
dowych i rezerwatów forma ochrony cennych przyrodniczo obiektów. W swoich 
założeniach nakłada obowiązek zachowania szczególnego dozoru wszelkich dzia‑
łalności związanych z gospodarką leśną

Drzewostany referencyjne i HCVF
Wszystkie jednostki składowe LKP „Lasy Rychtalskie” przystąpiły przeszło 10 lat 
temu do systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC), który ocenia 
jakość gospodarki leśnej.
W ramach jego standardów gospodarze zobowiązani są do wyznaczenia lasów o szcze‑
gólnych walorach przyrodniczych, w skrócie określanych HCVF (Hight Conserva‑
tion Value Forests). Jest to proces wymagający nie tylko dokładnego rozeznania 
wartości przyrodniczych lasów, ale również ich funkcji społecznych i kulturowych. 
Typowanie poszczególnych fragmentów lasów do wyróżnienia ich jako cennych 
odbywa sie na drodze konsultacji społecznych i jest procesem otwartym. Oznacza, 
to zatem, że każdy, może zgłaszać swoje propozycje wyróżnienia i objęcia specjal‑
nym, adekwatnym do potrzeb traktowaniem ciekawych fragmentów drzewostanów.

Strategia Ochrony Obszarów mokradłowych na terenie 
LKP ‑ów na przykładzie LKP „Lasy Rychtalskie”
Na zlecenie DGLP w 2007 roku zespól zadaniowy składają‑
cy sie z pracowników Katedry Inżynierii Leśnej obecnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego pod przewodnictwem szefa 
Rady Programowo Naukowej LKP „Lasy Rychtalskie” – 
prof. Antoniego Milera – dokonała charakterystyki stanu 
obecnego oraz prognozę zmian i określenie wskaźników 
zagrożenia stabilności dla występujących tu obszarów mo‑
kradłowych. Na podstawie tych danych zostały sprecyzo‑
wane zakresy działań ochronnych na tego rodzaju terenach.

PROMOWANIE WIELOFUNKCYJNEJ 
I ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ

Przyrodnicze wzbogacanie lasu
Wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna w głów‑
nej mierze opiera się na działalności, która sprawia, że las 
użytkowany gospodarczo pod względem przyrodniczym 
nie tylko się nie zuboża, ale wręcz wzbogaca. Takie cele 
miejscowi leśnicy osiągają min poprzez:
–  ograniczanie procesów degradacji stosunków wodnych 

i budowanie obiektów małej retencji wodnej w lasach,
–  pozostawianie w drzewostanach starych drzew do ich 

fizjologicznej i biologicznej śmierci oraz drzew martwych 
i dziuplastych jako siedziby niezliczonych organizmów 
decydujących o procesach samoregulacji w przyrodzie,

–  w drzewostanach niezagrożonych szkodliwymi grada‑
cjami owadów i grzybów pozostawianie drobnych gałęzi 
i drzew martwych w celu przyspieszenia obiegu materii 
i zapobieżeniu degradacji gleby,

–  wzbogacanie krajobrazu leśnego o tzw. gatunki bioce‑
notyczne mające na celu przywrócenie utraconej bio‑
różnorodności,

–  zachowanie leśnych zasobów genowych poprzez czynny 
udział w Ogólnokrajowym Banku Zasobów Genowych,

– utrzymanie ogólnej dostępności lasów.
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PROWADZENIE 
PRAC BADAWCZYCH 
I DOŚWIADCZALNICTWA 
SŁUŻĄCEGO ROZWOJOWI 
NAUK LEŚNYCH

Długa, bo sięgająca blisko 100 lat tradycja 
doświadczalnictwa leśnego na terenach 
obecnego LKP „Lasy Rychtalskie”, to swoisty 
inkubator ciekawych tematów badań i eks‑
perymentów dla tej dziedziny nauki. Wielo‑
aspektowość realizowanych zadań i obserwa‑
cji służy nie tylko rozwojowi wiedzy leśnej, 
ale także dyscyplin pokrewnych i zbieżnych.

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA ORAZ 
SZKOLENIE KADR LEŚNYCH.

Obiekty edukacyjne na terenach LKP, to 
w chwili obecnej wspaniała i bogato wypo‑
sażona infrastruktura w postaci budynków, 
ścieżek edukacyjnych i arboretów.
Swoim wysokim poziomem merytorycz‑
nym i technicznym sprzyja ona organi‑
zowaniu zajęć niemal z każdej tematyki 
związanej z leśnictwem, lub z przyrodą 
środowiskową.
W nadleśnictwie Antonin istnieją dwie 
ścieżki dydaktyczne. Jedna z nich zosta‑
ła wytyczona w parku okalającym pała‑
cyk myśliwski w Mojej Woli koło So‑
śni Ostrowskich. Kolejna funkcjonuje 
w rezerwacie „Wydymacz” . Na jej trasie 
wyznaczono 12 przystanków. Nowością 
„Ścieżki Antonin” jest aplikacja na urzą‑

dzenia mobilne, która sama opowiada 
gościom o kolejnych i niezwykłych atrak‑
cjach napotykanych po drodze. Ten wirtu‑
alny przewodnik dzięki niewielkim czujni‑
kom rozmieszczonym wzdłuż marszruty 
jest całkowicie niezależny od dostępności 
do internetu i gps, co przekłada sie na jego 
niezawodność.
W sąsiadującej z siedzibą nadleśnic‑
twa „Ogrodówce” znajduje się izba 
przyrodniczo ‑leśna ze stałymi ekspozy‑
cjami dydaktycznymi. Jej funkcjonalność 
wspiera sala multimedialna w pobliskim 
budynku – ośrodku edukacyjnym „Domek 
księcia Wilhelma”.
Nadleśnictwo Syców swoje zaplecze edu‑
kacyjne umiejscowiło głównie w Arbo‑
retum Leśnym im. prof. S. Białoboka. Na 
terenie tego ogrodu dendrologicznego wy‑
znaczono przykładową trasę turystyczną, 
która wiedzie poprzez najbardziej ciekawe 
miejsca. Składa się na nią 10 przystanków 
na których można zgłębiać tematykę le‑
śną i botaniczną oraz podziwiać ciekawą 
architekturę przetworzonego przez czło‑
wieka w zaledwie dwadzieścia sześć lat 
krajobrazu.
Arboretum jest w pełni przystosowane 
tak do biernej jak i czynnej działalności 
edukacyjnej. Ponadto posiada izbę edu‑
kacyjną.
Leśny Zakład Doświadczalny Siemia‑
nice swoją ofertę edukacyjną opiera na 
dwóch ośrodkach. Jest to Dwór Myśliwski 
w Ustroniu na terenie którego znajduje 
się Izba leśna ze stałą ekspozycją wysta‑
wienniczą o tematyce leśnej. Przy dwo‑
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rze, w okolicznym lesie funkcjo‑
nują trasy do uprawiania Nordic 
Walking oraz stała sieć punktów 
kontrolnych do nauki biegów na 
orientację. Po likwidacji Bursy 
w Laskach Dwór stał sie miej‑
scem pobytu studentów leśnic‑
twa podczas praktyk terenowych 
oraz ośrodkiem w którym organi‑
zowane są szkolenia i seminaria 
dla kadr leśnych.
Drugi obiekt, to Arboretum 
Drzewostanowe w Laskach. Jego 
wizytówką jest bogata kolekcja 
różaneczników, z których naj‑
starsze osobniki w wieku 35 lat 
osiągają wysokość do 5 me‑
trów. To na bazie tych pięknie 
kwitnących na przełomie maja 
i czerwca roślin wyznaczono tu 
ścieżkę dydaktyczną „Różno‑
rodność rodzaju różanecznik”. 
W głębszym rozpoznaniu przy‑
rody wspomagają ją dodatkowo 
ścieżki „Rodzime i obce gatunki 
drzew i krzewów” oraz „Poznaj 
przyrodę zmysłami”.
Na terenie całego Leśnictwa Do‑
świadczalnego Laski ustawiono 
na stałe punkty do nauki biegów 
na orientację. To w tym miejscu 
od 2004 roku rozpoczęto pro‑
mowanie uprawiania tej ciekawej 
dyscypliny sportowej jako ideal‑
nego środka łączącego edukację 
leśną z aktywnością fizyczną.
Zarówno na terenach Antonina 

jak i Sycowa realizuje się zadania edukacyjne poprzez promowanie turystyki konnej. 
W obu jednostkach funkcjonują szlaki konne. W Sycowie „Konno obszarami natury 
przez wzgórza i doliny”, a w Antoninie „Dolina Baryczy”. Łącznie na terenach tych 
nadleśnictw oraz najbliższej okolicy można w przeróżnych wariantach pokonać 
blisko 700 km w siodle.
Cały teren LKP pokryty jest licznymi szlakami turystycznymi zarówno pieszymi 
jak i rowerowymi, a liczne wiaty i miejsca na ogniska sprawiają, że cały las jest do‑
stępny i może stać się miejscem realizowania niepohamowanej w swej tematyce 
różnorodności zajęć przyrodniczych.
W misji edukacji leśnej społeczeństwa wszystkie jednostki bardzo wysoko oceniają 
potrzebę żywego kontaktu z odbiorcą. Przejawia się to głównie w stałej współpracy 
z lokalnymi szkołami lub różnymi organizacjami. Niemniej jednak, gospodarze swoją 
otwartość wyrażają w stosunku do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Wiele 
imprez na przestrzeni czasu stało się cyklicznymi i weszło na stałe do kalendarzy 
wydarzeń kulturalnych miejscowych społeczności. Są to nie tylko wspierane akcje 
o skali ogólnokrajowej jak np. Sprzątanie Świata, czy Dzień Ziemi, ale w głównej 
mierze szereg inicjatyw typowo autorskich. Antoniński „Rajd Hajstra” , sycowskie 
„Święto Grzyba” , czy siemianickie Mistrzostwa w Biegu na Orientację stały się 
wyczekiwanymi wydarzeniami, które ściągają do siebie setki osób.
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SOSNA 
RYCHTALSKA
SOSNA 
RYCHTALSKA
Sosna rychtalska, to znak rozpoznawczy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 
Rychtalskie”.

Jest, to ekotyp sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), który na przestrzeni lat wytwo‑
rzył w sposób naturalny taką formę populacyjną tego gatunku, która może poszczycić 
się wysokimi i pokazowymi walorami technicznymi i przyrodniczymi.

Na dobrą jakość drzew w tym terenie zwrócono uwagę już okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. W 1938 roku Międzynarodowa Unia Leśna Placówek Badawczych 
(IUFRO) przystąpiła do badań nad pochodzeniem tego ekotypu. Niestety wybuch 
II wojny światowej przerwał te badania na dłuższy czas. W wymiarze ściśle nauko‑
wym powrócono do nich dopiero w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.

Szereg obserwacji i do‑
świadczeń pozwolił udo‑
wodnić w sposób anali‑
tyczny szczególne zalety 
tej populacji. Strzały so‑
sen rychtalskich są proste 
i gonne. Dobrze oczyszczo‑
ne z gałęzi. Taka budowa 
pnia drzewa pozwala po‑
zyskać wysokie jakościo‑
wo drewno pozbawione 
sęków. Jednak najwyższym 
atrybutem sosny rychtal‑
skiej jest jej wrodzona pla‑
styczność, czyli przystoso‑
walność morfologiczna do 
warunków bytowania oraz 
wysoka powtarzalność 
dziedziczna preferowa‑
nych cech.

W miejscu występowania 
tego ekotypu – w Nadle‑
śnictwie Syców, w części 
stanowiącej obręb Rych‑
tal utworzono specjalny 
mateczny mikroregion 
nasienny. Ma on wspo‑
magać zachowanie po‑
tencjału tej populacji, 
poprzez kontrolowane 
pozyskiwanie materiału 
nasiennego i produkcję 
sadzonek, którymi od‑
nawia się okoliczne po‑
wierzchnie leśne.
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Ochrona Przyrody

Niepodważalne bogactwo miejscowej natury nakłada 
na gospodarzy moralny obowiązek objęcia jej odpo‑
wiedzialną i szczególną troską. Takim postawom bez 
wątpienia służą różnorakie i liczne formy prawnej 
ochrony przyrody jakie możemy spotkać w LKP „Lasy 
Rychtalskie”.

Rezerwaty Przyrody

We wszystkich jednostkach łącznie znajduje się sześć 
rezerwatów. Każdy z nich objęty jest ochroną czynną. 
Dla prawie wszystkich opracowano plany ochronne. 
Największą powierzchnię zajmuje położony w nadle‑
śnictwie Antonin rezerwat florystyczno ‑krajobrazowy 
„Wydymacz”. Na powierzchni ok.48 ha chroni się tutaj typowy dla dolin rzecznych 
zespól roślinny łęgu jesionowo ‑olszowego z bardzo bujnym, zróżnicowanym i boga‑
tym w gatunki roślin chronionych runem, z licznymi drzewami pomnikowymi oraz 
z nieprzeliczoną ilością ptaków wodno ‑błotnych. Nazwa rezerwatu wywodzi sie od 
miana starego stawu hodowlanego, który na powierzchni 10 ha zajmuje jego centralną 
część. W tym akwenie szczególną ochroną objęto pas szuwarów i strefę brzegową.
W nadleśnictwie Syców na północnej granicy występowania jodły na powierzchni 
ok. 12 ha utworzono rezerwat „Gola”. W tym najstarszym spośród wymienianych 
refugiów, promuje się zachowania mające na celu utrzymanie lasu mieszanego wy‑
żynnego wyróżniającego się właśnie obecnością tego gatunku.
Z kolei w rezerwacie „Studnica”, którego nazwa wywodzi się od rzeczki, w dolinie 
której się znajduje, ochronie podlega przeszło 5 ha lasu mieszanego o charakterze 
nizinnym z udziałem świerka na północnej granicy jego występowania.
Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach na swoich terenach gromadzi aż trzy 
rezerwaty. Wszystkie skupione są bardzo blisko siebie i wyróżniają się dużym wpływem 
jakie na nie wywierała i wywiera miejscowa rzeczka Pomianka. W rezerwacie „Stara 

Buczyna w Rakowie” główny cel ochro‑
ny stanowi zachowanie, ze względów na‑
ukowych i dydaktycznych, zbiorowisk 
roślinnych charakterystycznych dla eu‑
ropejskich buczyn i grądów, z przewagą 
starodrzewu bukowego występującego 
na krańcu naturalnego zasięgu tego ga‑
tunku. Największy z siemianickich re‑

zerwatów „Las łęgowy w Dolinie Pomianki” zajmuje powierzchnię przeszło 6 ha. 
Głównym zamysłem jego ochrony jest utrzymanie w celach edukacyjnych lasu łęgu 
jesionowo ‑olszowego. W tym przypadku ekosystem leśny traktowany jest jako in‑
tegralny i dynamiczny układ wszystkich organizmów, tj. roślin, grzybów i zwierząt 
tworzących sieć wzajemnych powiązań. Szczególną ochroną objęto tu mszaki pora‑
stające drewno na dnie lasu i korę pni żywych drzew. Podobnie rzecz przedstawia sie 
w najmniejszym, bo zajmującym areał zaledwie ok. 3 ha rezerwacie „Oles w Dolinie 
Pomianki”. Tutaj chroni się w sposób czynny, typowy dla europejskiej strefy lasów 
liściastych las zwany olsem (od stanowiącej główny skład gatunkowy olszy czarnej).
Wartym zaznaczenia jest fakt, że rozpoznane na terenach wszystkich rezerwatów 
w LKP zespoły roślinne, można znaleźć na liście siedlisk wymagających ochrony 
w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Ochrona Przyrody
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Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Park powołano do życia w 1992 roku. 
Swoim areałem obejmuje dolinę Baryczy 
wraz z jej dopływami i otaczającymi wzgó‑
rzami na łącznej powierzchni 87 040 ha, 
z czego na obszarze LKP „Lasy Rychtal‑
skie” w nadleśnictwie Antonin znajduje 
się tylko 20%. Za główny cel ochrony 
uznano w nim zachowanie i ochronę 
walorów przyrodniczych, kulturowych 
i krajobrazowych tego terenu. Bogata mozaika ekosystemów wodnych, łąkowych 
i leśnych, a zwłaszcza drzewostany świerkowe, jodłowe i bukowe na granicy zasię‑
gu ich występowania tworzy tu swoisty konglomerat o niepowtarzalnych urokach 
krajobrazowych i ornitologicznych. To w dolinie Baryczy występuje wiele starych 
założeń stawowych, w tym Stawy Przygodzickie z przylegającymi do nich podmo‑
kłymi terenami torfowisk, lasów łęgowych, gradów, olsów i łąk, które są ostoją dla 
ogromnej liczby kręgowców w tym głownie ptaków.
Fragment parku w dużej części pokrywa się z granicami obszaru ochrony siedlisk 
Natura 2000.

Obszary Chronionego Krajobrazu

„Lasy Rychtalskie” częściowo pokrywają się z zasięgami utworzonych w latach 
dziewięćdziesiątych minionego stulecia obszarów chronionego krajobrazu „Wzgó‑
rza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” na terenie nadleśnictwa Antonin oraz 
„Dolina rzeki Prosny” w LZD. Siemianice.

O powołaniu tych obszarów zadecydowały walory estetyczno ‑widokowe krajobra‑
zu, zróżnicowanie miejscowych ekosystemów, rzeźba terenu, złożona sieć cieków, 
rowów i kompleksów stawowych oraz stan szaty roślinnej.
Wyznaczenie takich form ochrony ma na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem, 
bądź degradacją walorów przyrodniczych, przy zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Wraz z akcesem naszego kraju do Unii Europejskiej, w polskim prawie ochrony 
przyrody pojawiła się nowa forma nazywana potocznie Natura 2000. W zdecydo‑
wanej większości przypadków nakłada się ona na dotychczasowe systemy ochrony. 
Jednak swoimi celami i funkcjami nie zastępuje ich, a jedynie uzupełnia. Skupia się 
na dwóch aspektach ochrony, tj.: siedlisk przyrodniczych i dzikiego ptactwa.
Warunki wyboru obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 określają tzw. 
Dyrektywy: (Ptasia i Siedliskowa).
Grunty w zarządzie nadleśnictw Lasów Rychtalskich obejmują zasięgiem swych 
granic dwie ostoje siedliskowe, tj.: „Ostoja nad Baryczą” (PLH020041) w Antoninie 
oraz „Teklusia” (PLH160017) w Siemianicach.
Ponadto w Antoninie wyznaczono jeden obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina 
Baryczy” (PLB020001).
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ARBORETUM LEŚNE 
im. Stefana Białoboka 
w NADLEŚNICTWIE SYCÓW

Do najciekawszych obiektów przyrodniczych i największych atrakcji turystycz‑
nych nie tylko nadleśnictwa ale i regionu należy Arboretum Leśne im. prof. Stefana 
Białoboka. Liczący ponad 650 ha ogród botaniczny jest jednym z największych 
obiektów w Polsce. Arboretum zostało powołane w 1995 r. w celu ochrony i zacho‑
wania najcenniejszych genotypów drzew leśnych. Cel ten jest realizowany poprzez 
zakładanie plantacji nasiennych i archiwów klonów oraz gromadzenie rzadko wy‑
stępujących i chronionych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. W arbore‑
tum rosną między innymi sklonowane egzemplarze najcenniejszych pomników 
przyrody jak „Dęby Rogalińskie”, „Dąb Napoleon” czy najstarszego w Polsce drzewa 
1250 ‑letniego „Cisa z Henrykowa”. Ważne miejsce wśród zbiorów arboretum zajmuje 
egzemplarz „Dębu papieskiego” wyhodowany z nasion poświęconych przez Jana 
Pawła II i tzw. „Cis Benedyktyński”. Arboretum realizuje ogólnokrajowe projekty 

ARBORETUM LEŚNE 
im. Stefana Białoboka 
w NADLEŚNICTWIE SYCÓW

Inne formy ochrony przyrody

Bogactwo przyrodnicze terenów LKP „Lasy Rychtalskie” wymogło na gospoda‑
rzach zastosowanie dodatkowych, drobniejszych form ochrony przyrody. Jest ich 
bardzo wiele i są niezmiernie zróżnicowane.
W nadleśnictwie Syców ustanowiono trzy użytki ekologiczne. W każdej jednostce 
zaewidencjonowanych jest wiele pomników przyrody. Pośród nich możemy znaleźć 
40 pojedynczych drzew pomnikowych na które składają się głównie dęby, buki, 
lipy i sosny, 7 grup drzew – głownie aleje, 2 głazy narzutowe i 1 zespół pałacowo‑
‑parkowy (siedziba LZD Siemianice).
Bardzo bogata flora i fauna całego obszaru niemal równomiernie odkrywa stano‑
wiska roślin i ostoje zwierząt chronionych. Spośród listy chronionych mszaków, 
paprotników i roślin naczyniowych najliczniej występują na tych obszarach: Bagno 
pospolite, Barwinek pospolity, Cis pospolity, Dąbrówka rozłogowa, Grążel żółty, 
Grzybień biały, Kalina koralowa, Kopytnik pospolity, Kukułka krwista, Kukułka 
plamista, Kukułka szerokolistna, Mieczyk dachówkowaty, Nasięźrzał pospolity, 
Rosiczka okrągłolistna, Wawrzynek wilczełyko, Wiciokrzew pomorski, Wełnianka 
pochwowata, Widłak goździsty, Widłak jałowcowaty, Widłak spłaszczony, Widłak 
wroniec, Żurawina błotna, Widłoząb Bergera, Długosz królewski, Goździk pyszny, 
Lilia złotogłów, Listera jajowata i Naparstnica zwyczajna.
Dla ptaków objętych ochroną wyznaczono tzw. strefy ochronne miejsc rozrodu 
i regularnego przebywania. W skali Kompleksu jest ich łącznie 24, z czego 10 dla 
bielika, 12 dla bociana czarnego i 2 dla kani rudej.
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związane z aktywną ochroną i przywraca‑
niem na naturalne stanowiska zagrożonych 
i ginących gatunków roślin. Kolekcja roślin 
chronionych zgromadzonych w ogrodzie liczy 
już ponad 130 taksonów wśród których moż‑
na wymienić takie ciekawostki jak kotewkę 
– orzech wodny, wymarłą w naturze paproć 
wodną – marsylię czterolistną czy dyptam 
jesionolistny zwany „gorejącym krzewem 
Mojżesza”. Kolekcja drzew i krzewów arbo‑
retum stanowiąca główną atrakcję obiektu 
liczy ponad 1400 taksonów (gatunków i od‑
mian). Na szczególną uwagę zasługują jed‑
na z największych w Polsce kolekcja sosen 
– ponad 150 gatunków i odmian oraz bogata 
kolekcja różaneczników. Innymi atrakcjami 
arboretum są między innymi: ogrody skalne, 
liczne stawy z unikatową roślinnością wodną 
oraz kolekcja bylin ozdobnych. W sycowskim 
arboretum działa dobrze rozwinięta szkół‑
ka drzew leśnych i roślin ozdobnych. Przy 
szkółce funkcjonuje punkt sprzedaży roślin 
oferujący około 200 taksonów roślin, między 
innymi własne odmiany drzew jak na przykład 
sosna czarna „Syców”.

Placówka bierze udział w badaniach nauko‑
wych, gromadzi kolekcje dendrologiczne, pro‑
wadzi edukację ekologiczną społeczeństwa 
i popularyzuje wiedzę przyrodniczo ‑leśną.

Najciekawszymi tematami realizowanymi 
w tej placówce, to produkcja materiału do 
realizacji zadań związanych z restytucją cisa 
pospolitego i jodły pospolitej, zwiększania li‑
czebności populacji jarzęba brekini oraz zakła‑
dania archiwum klonów gatunków cennych.

DoświadczalnictwoDoświadczalnictwo
Lasy nadleśnictw współtworzących Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie” 
mogą pochwalić się sięgającą blisko stu lat bogatą tradycją badań i doświadczeń 
z zakresu nauk leśnych. Na terenach obecnego Leśnictwa Doświadczalnego Laski 
w LZD Siemianice oraz Leśnictwa Smardze w Nadleśnictwie Syców w 1923 roku 
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Heliodor Święcicki powołał do 
życia Fundację „Nauka i Praca”. Mimo, że pierwsze lata funkcjonowania tej instytucji 
wiązały się głównie z realizacją działań gospodarczych i prowadzeniem intensywnej 
gospodarki towarowej, to jednak wówczas po raz pierwszy lasy te ściągnęły na siebie 
uwagę świata nauki. Świadczą o tym dość liczne opracowania bogactwa gatunko‑
wego roślin naczyniowych okolicznych lasów oraz pierwsze projekty utworzenia 
miejscowych rezerwatów. Fundacja zakończyła swoją działalność z chwilą wybuchu 
II wojny światowej.

Po wojnie całość obszarów leśnych została upaństwowiona i przekazana w jednej 
części do Nadleśnictwa Rychtal (dziś obręb w Nadleśnictwie Syców), a w drugiej 
od czerwca 1951 roku do Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Najwięk‑
szy rozwój doświadczalnictwa leśnego w Siemianicach przypada na pierwsze lata 
istnienia tej placówki. To wówczas powstaje tu wiele stacji doświadczalnych kilku 
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Warto zobaczyćwydziałów Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (dzisiejszy 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Główny prym wiodą 
oddziały terenowe Katedr Hodowli Lasu, Urządzania Lasu, 
Entomologii Leśnej i Botaniki, Katedry Tworzyw Drzewnych 
z Wydziału Technologii Drewna oraz Katedry Zoologii z Wy‑
działu Zootechnicznego. Zakładany jest szereg powierzchni 
doświadczalnych, prowadzone są bardzo szczegółowe i zróż‑
nicowane tematycznie badania, które stają się podstawą opra‑
cowania bardzo wielu prac dyplomowych i naukowych. Wiele 
wyników i obserwacji poczynionych na terenach Nadleśnictwa 
Doświadczalnego Siemianice znajduje swoje odzwierciedlenie 
w kolejnych wersjach zasad hodowli, ochrony i urządzania lasu.

W dniu dzisiejszym na terenie LZD Siemianice nie ma już stałych stacji badaw‑
czych. Jednak ilość i rozmiar powierzchni trwale związanych z doświadczalnictwem 
zajmuje 210 ha, a blisko 1850 ha drzewostanów objętych jest nadzorem Katedry 
Urządzania Lasu w zakresie realizowania gospodarki leśnej w ramach gospodarstwa 
przebudowy w lasach ochronnych.

Dodatkowo cała powierzchnia LZD Siemianice wykorzystywana jest do realizacji 
różnorakich zadań badawczych nie zawsze związanych tylko z gospodarką leśną, ale 
również z ekologią, siedliskoznawstwem, ochroną przyrody i środowiska leśnego, 
botaniką i zoologią.

W LKP „Lasy Rychtalskie” w zakresie doświadczalnictwa LZD Siemianice jest godnie 
wspierane przez placówki PGL Lasy Państwowe. Każda z nich może pochwalić się 
wieloma publikacjami i pracami naukowymi, ze swojego terenu. Nadleśnictwo Syców 
z faktu posiadania wyłączonych drzewostanów nasiennych z cenionym gospodarczo 
ekotypem sosny rychtalskiej jest szczególnym przedmiotem bardzo wielu dociekań 
i obserwacji naukowych. Dodatkowo Arboretum w Stradomii będące wizytówką 
nadleśnictwa, stało się liderem w skali kraju we wdrażaniu metody rozmnażania 
roślin z wykorzystaniem kultur tkankowych, nazywanych popularnie rozmnażaniem 

w warunkach „in vitro”. Dzięki pracom 
laboratoryjnym można tu reprodukować 
rzadkie gatunki runa leśnego oraz rośliny 
chronione i zagrożone wyginięciem z te‑
renu całej Polski.

Przebywając na terenie 
LKP „Lasy Rychtalskie” 
koniecznie zobacz:

• Dziko żyjące, niewielkie stado ko‑
nika polskiego w Leśnictwie Do‑
świadczalnym Marianka.

• Zespól parkowo ‑pałacowy w Sie‑
mianicach. Rodowa siedziba Szem‑
beków. Obecnie mieści się w nim 
Dyrekcja LZD Siemianice.

• Dwór Myśliwski w Ustroniu – była 
posiadłość Henryka Pruskiego 
Hohenzollerna – brata cesarza Nie‑
miec. Obecnie Ośrodek Naukowo‑
‑Edukacyjny „Dwór Myśliwski 
Ustronie”.

• Byczyna – miasteczko z zachowa‑
nymi średniowiecznymi murami 
obronnymi miasta z basztą Pia‑
skową i fosą, która otacza je linią 
owalną. Długość obwarowań wy‑
nosi 912,5 m.

• Gród Rycerski w Biskupicach. Sie‑
dziba Polsko ‑Czeskiego Centrum 
Szkolenia Rycerskiego. Budowla 
wzniesiona w ostatnich dwudzie‑
stu latach.

Warto zobaczyć
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• Kępno – miasto powiatowe z uro‑
kliwym rynkiem oraz pamiątko‑
wym Kopcem, na którym usta‑
wiono głaz z tablicą informacyjną. 
Jest to miejsce, gdzie w 1282 r ksią‑
żę pomorski Mściwój II oficjalnie 
przekazał Przemysłowi II (póź‑
niejszemu królowi Polski) ziemie 
pomorskie do Wielkopolski

• Szlak Kościółków Drewnianych 
w Powiecie Kluczborskim – jest, 
to ciekawa trasa wiodąca przez 22 
zabytkowe, drewniane budowle 
sakralne.

• Zabytkowy budynek tzw. „Ogro‑
dówka” („Bażanciarnia”) – budynek 
projektu słynnego Karla F. Schin‑
kla w Antoninie. Wzniesiony został 
w stylu szwajcarskim prawdopodob‑
nie w latach 30. XIX wieku. Obecnie 
mieści się tutaj izba przyrodniczo‑
‑leśna Nadleśnictwa Antonin.

• Pałac myśliwski Radziwiłłów w An‑
toninie – drewniana, czterokondy‑
gnacyjna budowla z urokliwym, 
ozdobnym stropem wspartym na 
jednej kolumnie. Dwukrotnie go‑
ścił w nim Fryderyk Chopin. Obec‑
nie restauracja i hotel.

• Kościół pw. Matki Boskiej Ostro‑
bramskiej w Antoninie (powiat 
ostrowski) to dawna kaplica gro‑
bowa książąt Radziwiłłów.

• Kościół barokowy pw. św. Micha‑
ła Archanioła w Cieszynie (po‑
wiat ostrowski) zbudowany przed 
1697 rokiem, w miejsce dawnego 

drewnianego. Zaliczany jest do naj‑
cenniejszych zabytków architektury 
sakralnej w regionie.

• Dwór myśliwski w Możdżano‑
wie został wzniesiony w latach 
1890–1902 staraniem Karola Neu‑
manna, jako tzw. dom myśliwski 
( Jagdhaus). Obecnie własność 
prywatna.

• Dom nadleśniczego w Możdża‑
nowie z 1935 roku. Obecnie le‑
śniczówka leśnictwa Możdżanów 
z zagrodową hodowlą dzików.

• Pałac myśliwski w Mojej Woli – 
drewniana budowla z wyjątkowo 
ciekawą i unikatową elewacją wy‑
konaną z kory dębu korkowego.

• Kobyla Góra – najwyższe wzniesie‑
nie Wielkopolski (284 m n.p.m.). 
Usytuowane w miejscowości Zmy‑
ślona Parzynowska. W 1999 roku 
na szczycie wzniesiono „Krzyż 
Wielkopolski”

• Kościół Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny „na Pólku” – perła 
sakralnej architektury drewnianej 
Wielkopolski. Usytuowany w szcze‑
rym polu w odległości ok. 2 km od 
Bralina.

• Kościół ewangelicko – augsburski 
p.w. św. Jana i Piotra w Sycowie. 
XVIII ‑wieczna budowla zaprojek‑
towana przez autora Bramy Bran‑
demburskiej.

• Park miejski w Sycowie. Obiekt 
o pow. 5 ha. Urządzony w stylu 
angielskim.

• leśniczówka „Wesoła” – siedziba w la‑
tach 1942 ‑1944 Armii Krajowej w po‑
dobwodzie Łomnica. Obecnie budynek 
prywatny.

• Drewniany kościół w Świętym Marku 
koło Sycowa.
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