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NadleÊnictwo G∏´boki Bród od 1989 roku obejmuje
zwarty kompleks pó∏nocnej cz´Êci Puszczy Augustowskiej, o powierzchni 9575,62 ha.
Wi´kszoÊç obszaru NadleÊnictwa le˝y na sandrze
Równiny Augustowskiej (tylko pó∏nocny skraj znajduje si´ w obr´bie Pojezierza Suwalskiego), stàd teren jest przewa˝nie p∏aski, z rzadka urozmaicony zag∏´bieniami wytopiskowymi i dolinami rzek, m.in.
Czarnej Haƒczy. Zdecydowanie przewa˝ajà gleby
rdzawe (ok. 70% powierzchni) i brunatne w∏aÊciwe
(20%). Warunki klimatyczne z przewagà cech kontynentalnych powodujà, ˝e uk∏ad siedlisk jest zdominowany przez bory.
Procentowy udzia∏ siedlisk
w NadleÊnictwie G∏´boki Bród

80
72,67

70

Fot. W∏odzimierz ¸apiƒski (4)

60
50
40
30
20
10

10,73

9,36

1,38

0
B

Âw

B

MÊ

L

MÊ

LÊw

1,31 0,63 1,31 0,61
0,27
0,03 0,83 0,77 0,10
w
w
Lw Bb BMb LMb O I O I J
Bw BM LM

Drzewostany majà charakter borealny, co jest uwidocznione obecnoÊcià Êwierka na prawie wszystkich
siedliskach. Z innych gatunków g∏ównych spotkaç
mo˝na dàb, brzoz´, osik´ oraz olsz´ na siedliskach
olsu i olsu jesionowego. Jednak najwa˝niejszym
gatunkiem lasotwórczym na terenie NadleÊnictwa
G∏´boki Bród jest sosna. Buduje ona drzewostany na
ponad 90% jego powierzchni.

Sosna podstawà zachowania
Puszczy Augustowskiej
Puszcza Augustowska istnieje nieprzerwanie od kilku
tysi´cy lat na olbrzymim zwartym obszarze. W efekcie na terenie tym wytworzy∏ si´ swoisty klimat
i warunki, w których mo˝liwe by∏o wykszta∏cenie si´
bardzo cennego ekotypu sosny, zwanego sosnà
augustowskà.
Najbardziej charakterystyczne cechy sosny
augustowskiej to:
● prosta, gonna, dobrze oczyszczajàca si´ strza∏a
● d∏uga korona o cienkich konarach i d∏ugich ig∏ach
● doÊç wysoki przyrost bie˝àcy a˝ do póênego wieku
● wysokiej jakoÊci surowiec.
Prawie wszystkie doÊwiadczenia proweniencyjne
na Êwiecie wykazujà najwy˝szà jakoÊç sosny augustowskiej.
Wyst´powanie w Puszczy, w tym na terenie
NadleÊnictwa G∏´boki Bród, starodrzewów pochodzenia naturalnego (druga po∏owa XIX w. – odnawianie
zr´bów metodà samosiewu) z ponad 200-letnimi sosnami znaczàco podnosi wartoÊç genetycznà
drzewostanów. NadleÊnictwo wykorzystuje ten naturalny bank genów do zwi´kszania i ulepszania produkcji leÊnej poprzez selekcj´ populacyjnà i selekcj´
rodów, które sà jednoczeÊnie bardzo skutecznymi
formami ochrony sosny.
Udzia∏ WDN i GDN w drzewostanach
z panujàcà sosnà
Próby odnawiania drzewostanów w sposób naturalny
dotychczas by∏y nieudane. W utrzymaniu przemiany
pokoleƒ najbardziej skuteczny okaza∏ si´ zr´bowy
model gospodarowania, z zachowniem elementów
starodrzewu.
Rozwa˝ne gospodarowanie to najdoskonalszy sposób utrzymania lasu. Racjonalna gospodarka leÊna
oznacza nie tylko zachowanie, ale równie˝ wzbogacanie sk∏adu upraw o gatunki domieszkowe, dzi´ki
czemu zmniejsza si´ ryzyko przerwania trwa∏oÊci lasu.
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WDN – wy∏àczony drzewostan nasienny
GDN – gospodarczy drzewostan nasienny
pozosta∏e drzewostany

Selekcja rodów obejmuje 30 drzew doborowych;
12 z nich zosta∏o uznanych wy∏àczonych drzewostanach nasiennych.
Nasiona pozyskane w wy∏àczonych drzewostanach
nasiennych wykorzystywane sà do produkcji materia∏u sadzeniowego, który nast´pnie s∏u˝y do zak∏adania
upraw pochodnych. Ogólna powierzchnia tych upraw
w NadleÊnictwie G∏´boki Bród wynosi 64,72 ha (stan
na koniec 2000 r.) i z ka˝dym rokiem si´ zwi´ksza.
Ochronie sosny na terenie NadleÊnictwa sprzyjajà powierzchniowe i indywidualne formy ochrony przyrody.
Procentowy udzia∏ obiektów powierzchniowej
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glebowe powierzchnie wzorcowe
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bagna, moczary, torfowiska
ostoja g∏uszca
obszar chronionego krajobrazu
pozosta∏e powierzchnie

Szczególnie okaza∏ym egzemplarzom sosny pospolitej, rosnàcym pojedynczo w uprawach, m∏odnikach
lub drzewostanach, nadano rang´ pomników przyrody. Na terenie NadleÊnictwa G∏´boki Bród jest ich 12;
najgrubsza, zwana Pi´knà, ma 301 cm w obwodzie
i 36 m wysokoÊci.
Ochrona przyrody na terenie NadleÊnictwa jest determinowana gospodarczo-produkcyjnà funkcjà lasów.
Ich stan udowadnia, ˝e w∏aÊciwa gospodarka leÊna
nie tylko zaspokaja potrzeby cz∏owieka, ale równie˝
s∏u˝y zachowaniu trwa∏oÊci lasów. Potwierdzajà to
trzy wieki gospodarowania w Puszczy.

Poza dochodami z dzia∏alnoÊci zwiàzanej z piel´gnacjà drzewostanów oraz ci´ciami r´bnymi, NadleÊnictwo G∏´boki Bród uzyskuje Êrodki finansowe z dodatkowych êróde∏. Jednym z nich jest gospodarka
∏owiecka. SpoÊród ostatnich sukcesów ∏owieckich
wymieniç mo˝na pozyskanie jelenia byka, którego
wieniec wa˝y∏ 11,39 kg.
MyÊliwym marzàcym o prawdziwej przygodzie oraz
wszystkim tym, którzy spragnieni sà ciszy i spokoju,
NadleÊnictwo oferuje pobyt w pokojach goÊcinnych
o wysokim standardzie lub w leÊniczówce po∏o˝onej
w leÊnej g∏uszy.

Puszcza Augustowska

zisiejsza Puszcza Augustowska to pozosta∏oÊç olbrzymiego niegdyÊ kompleksu leÊnego, którego poczàtki si´gajà
okresu po ustàpieniu lodowca, ok. 14 tysi´cy lat temu. Na bogato ukszta∏towanym terenie polodowcowym przez kolejne tysiàclecia dokonywa∏y si´ zmiany sukcesyjne. Jednak o obecnym
stanie przyrody zadecydowa∏ ostatecznie cz∏owiek.
Pierwszymi osiad∏ymi mieszkaƒcami Puszczy byli Jaçwingowie,
którzy na znacznym jej obszarze prowadzili ekstensywnà gospodarkà rolnà. Z koƒcem XIII wieku Jaçwingowie zostali wyniszczeni przez Krzy˝aków. Nastàpi∏ okres „g∏uchej puszczy”.
Obecny region suwalsko-augustowski przypad∏ Wielkiemu Ksi´stwu Litewskiemu i sta∏ si´ terenem ∏owów ksià˝àt litewskich
i królów Polski. Jedynymi mieszkaƒcami Puszczy w tym okresie
byli osocznicy i s∏u˝ba ∏owiecka, stopniowo powi´kszana o nielicznych osadników majàcych prawo do zak∏adania barci, po∏owu ryb bàdê koszenia ∏àk.

D

W drugiej po∏owie XVI wieku rozpocz´∏a si´ wielka kolonizacja. Dla lepszego zarzàdzania podzielono Puszcz´ na trzy leÊnictwa – Puszcz´ Mereckà, Prze∏omskà i Perstuƒskà (nazwy
pochodzà od dworów ksià˝´cych po∏o˝onych nad brzegiem
Niemna). Zacz´∏y powstawaç nowe osady i pola uprawne,
wzros∏o znaczenie drewna i jego produktów, szczególnie
smo∏y, popio∏u i w´gla drzewnego – wszystko to kosztem
Puszczy, z której wyrywano coraz to wi´ksze po∏acie lasu.
Szczególne nasilenie procesu osadniczego nastàpi∏o po
osadzeniu w Wigrach w 1667 roku kamedu∏ów, których staraniem powsta∏o wiele nowych wsi i folwarków. Nastàpi∏
rozwój handlu drewnem. Skutkiem tego, w ciàgu XVII i XVIII
wieku przesta∏y istnieç, poza niewielkimi fragmentami, Puszcze Merecka i Prze∏omska; do naszych czasów przetrwa∏
wielki kompleks borów Puszczy Perstuƒskiej, przetkany enklawami osad, zwany obecnie Puszczà Augustowskà.
Po trzecim rozbiorze Polski dawne lasy królewskie sta∏y si´
lasami rzàdowymi, w których prowadzono zorganizowanà
i na owe czasy racjonalnà gospodark´ leÊnà. Wprowadzony
w 1825 roku nowy podzia∏ powierzchniowy i, wraz z nim,
nowe zasady zagospodarowania przetrwa∏y do 1930 roku.
WielkoÊç oddzia∏ów okreÊlono na 100 ha, wiek r´bnoÊci
w drzewostanach sosnowych na 120 lat. I wojna Êwiatowa
to kolejny okres masowych wylesieƒ w dziejach Puszczy.
W ciàgu kilku lat Niemcy zdà˝yli wyciàç blisko 4 mln m3
drewna z powierzchni ok. 17 tys. ha. Zmiany wprowadzone w 1931 roku spowodowa∏y zmniejszenie powierzchni
oddzia∏ów do ok. 25 ha. Zmieniony zosta∏ kierunek ci´ç –
z pó∏nocno-wschodniego na po∏udniowo-zachodni.
Pierwsze lata po II drugiej wojnie Êwiatowej to gospodarowanie na podstawie operatów prowizorycznych. Definitywne
urzàdzanie Puszczy Augustowskiej zakoƒczono w 1963 roku.
W latach 70. na jej terenie utworzono wiele rezerwatów. Niezwykle istotne dla gospodarowania w Puszczy oraz ochrony
jej zasobów by∏o ustalenie 9 lipca 1986 roku Statutu Puszczy pt. „Podstawowe zasady gospodarki leÊnej w Puszczy
Augustowskiej”. W roku 1989 na pó∏nocno-zachodnich
obrze˝ach Puszczy powsta∏ Wigierski Park Narodowy.
Dalsze doskonalenie zasad gospodarowania, oparte na wnikliwych analizach glebowych i klimatycznych, czyni Puszcz´
Augustowskà jednym z najbardziej stabilnych zespo∏ów
leÊnych polskich nizin.

