
Masuria miracle of 
nature

Mazury cud natury





    Lasy Nadleśnictwa Ełk obejmują swym zasięgiem 
tereny położone na północy do jeziora Gawlik, na 
południu graniczą z miastem Grajewo. Na wschód 
zasięg sięga do miejscowości Kalinowo i Cimochy, a 
od zachodu do miejscowości Bajtkowo. Rozrzut 
kompleksów leśnych jest bardzo duży i sięga około 
75 km .

The Forest District of Ełk provides coverage of 
forested areas situated north of Lake Gawlik to 
the southern border of the city Grajewo. To the 
east, the Forest District’s coverage reaches the 
villages of Kalinowo and Cimochy and to the village 
of Bajtkowo in the west. The dispersion of the 
forest complexes are very large and reach about 
75 km.



We  will take 
you now on a 
journey of 
the Forest 
District of 
Elk.
Zabierzemy 
was teraz w 
podróż o 
nadleśnictwie 
Ełku.



The dominant forest habitat type in the Forest District is 
fresh mixed coniferous. This occupies 6327.92 hectares, which 
accounts for 33.11% of the forest area.
Dominującym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie jest bór 
mieszany świeży
który zajmuje 6327,92 ha, co stanowi 33,11% powierzchni 
leśnej.



In second place is the 
fresh mixed forest, 
which occupies 26.59% 
of the forest area, 
around 5,081.26 ha. 
Na drugim miejscu jest 
las mieszany świeży, 
który zajmuje 26,59% 
powierzchni leśnej, 
czyli 5081,26 ha.



In the Forest District of Elk, the tree species that has the widest 
range of habitat is pine, prevailing in 64.37% forest stands. It 
dominates coniferous habitats, mixed coniferous and fresh mixed 
forests. Spruce prevails in riparian forests, where there are also alder 
and ash.
W Nadleśnictwie Ełk gatunkiem posiadającym najszersze spektrum 
siedliskowe jest sosna, panująca w 64,37% drzewostanów. Dominuje ona 
na siedliskach borów, borów mieszanych oraz na lesie mieszanym 
świeżym. Świerk przeważa na lesie świeżym. Siedliska lasu wilgotnego, 
olsu i olsu jesionowego opanowane są w przeważającej części przez 
olszę.



 Animals that can be 
found in our forests: 
The European 
beaver is the 
largest rodent in 
Eurasia with the 
body weight of an 
adult reaching 29 kg 
and a length up to 
110 cm.

 Zwierzęta które 
możemy spotkać w 
naszych lasach: Bóbr 
europejski Bób to 
największy gryzoń 
Eurazji: masa ciała 
dorosłego osobnika 
dochodzi do 29 kg, a 
długość - do 110 cm.

 The wild boar is a large mammal with 
a stocky build, with a strongly 
developed front part of the body and 
significantly lower croup.

 Dzik to duży ssak o krępej budowie, z 
silnie rozwiniętą przednią częścią 
ciała i wyraźnie niższym zadem.



Red deer is one of the largest 
species in the deer family.
Jeleń szlachetny, jest to 
jeden z największych gatunków 
z rodziny jeleniowatych.

The marten is a small mammal prey 
species in the weasel family.
Kuna leśna Gatunek niewielkiego 
ssaka drapieżnego z rodziny 
łasicowatych.



The Polish pony is a breed of pony that matures late (3-5 
years). They are also long-lived and resistant to disease.
Konik polski Polska rasa konia późno dojrzewającego (3–5 lat) 
w typie kuca, długowiecznego, odpornego na choroby.



Moose is the largest extant 
species of hooved mammal in the 
deer family.
Łoś – to największy współcześnie 
żyjący gatunek ssaka kopytnego 
z rodziny jeleniowatych.

The lynx is a land mammal 
predator in the cat family.
Ryś - gatunek lądowego ssaka 
drapieżnego z rodziny 
kotowatych



Mroczek is one of the biggest bats living in Poland 
whose wingspan can reach up to 38 cm.
Mroczek późny jest jednym z największych nietoperzy 
żyjących w Polsce. Rozpiętość jego skrzydeł może 
sięgać nawet 38 cm



Gray  wolves live in packs 
and they feed mainly on 
large and medium-sized 
hooved mammals. 
Wilk szary- żyją w 
stadach. Żywią się 
głównie średniej i dużej 
wielkości ssakami 
kopytnymi

Bison is the only species of 
its kind inhabiting Europe 
during the Holocene, more 
than 11 thousand years ago. 
Żubr jest jedynym gatunkiem 
ze swojego rodzaju 
zasiedlającym Europę w 
okresie Holocenu, czyli ponad 
11 tys. lat temu.



Pitch Pine Trees and 
shrubs Evergreen, 
monoecious plant . Sundew 
Type of carnivorous plants 
with more than 180 
species .
Sosna smołowa Drzewa i 
krzewy Wiecznie zielona, 
jednopienna 
roślina.Rosiczka Rodzaj 
roślin owadożernych 
obejmujący ponad 180 
gatunków.

Turk's cap lily Turk's cap 
lily is a perennial plant 
growing up to an impressive 
40-60 ( -150 ) cm
Lilia złotogłów Lilia 
złotogłów jest okazałą byliną 
dorastającą do wysokości 
40-60 (-150) cm

Pulsatilla vulgaris Stem 
hairy in the form of long , 
silvery hair scape , after 
flowering increase 
significantly .
Sasanka zwyczajna Łodyga 
w postaci owłosionego 
długimi, srebrzystymi 
włosami głąbika, po 
przekwitnięciu znacznie się 
wydłuża.



 It is perfectly possible to spend time in the woods with friends or 
alone. We can be physically active by riding a bike, which is not 
just a sport for children and teens but also for seniors.
Doskonale można spędzić czas w lesie ze znajomymi jak i samemu: 
Możemy spełniać się aktywnie: poprzez jazdę na rowerze, jest to 
sport nie tylko dla dzieci i młodzieży ale również dla starszych 
osób.



Running is also an 
enjoyable active 
pastime.
Bieganie to równie 
aktywne spędzanie 
czasu.

Recreational walks in the woods are very 
popular. Instead of sitting in front of a 
computer or at home doing nothing, we can 
go out with friends and enjoy the beautiful 
heart of nature.
Rekreacyjne spacery po lesie są bardzo 
popularne.Zamiast siedzieć przed 
komputerem lub w domu nic nie robiąc, 
możemy wyjść ze znajomymi na piękne łono 
natury.



A great idea is to make a bonfire in the forest, but remember 
to obtain a permit ahead of time and that the fire should be 
located a safe distance away from the treetops.
Świetnym pomysłem może okazać się ognisko w lesie, lecz 
przypominamy, że takowe miejsce powinno być położone w 
bezpiecznej odległości od koron drzew i powinniśmy zwrócić uwagę 
aby mieć pozwolenie.



Remember to observe the 
silence in the forest , not to 
frighten the animals. Respect 
forests that are on our 
Masuriaso numerous and 
more.
Pamiętajmy o przestrzeganiu 
ciszy w lesie, aby nie 
spłoszyć zwierząt. Szanujmy 
lasy, które są na naszych 
Mazurach tak liczne i nie 
tylko.
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