NADLEŚNICTWO JEDWABNO – DLA LASU, DLA LUDZI.
Lasy Nadleśnictwa Jedwabno to ponad 300 km2 zwartego kompleksu leśnego w samym sercu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Lesistość przekraczająca 76% daleko wybiega poza średnią krajową.
Dominującym gatunkiem jest sosna, która tworzy drzewostany o wysokich parametrach jakościowych
(zasobność, gonność, bezsęczność). Pozyskanie średnioroczne wynosi około 120 tys. m3, z czego
sortymenty wielkowymiarowe stanowią około 40%. Dzięki zrównoważonemu gospodarowaniu
jedwabieńskie lasy, choć w przewadze gospodarcze są rezerwuarem szeregu gatunków rzadkich ze
świata roślin i zwierząt.
Z uwagi na szczególne waloru przyrodnicze tych terenów, w 2004 roku Nadleśnictwo Jedwabno
włączono do sieci obszarów Natura 2000. Jednym z gatunków priorytetowych występujących na
tutejszych terenach, jest cietrzew nazywany szumnie „czarną perłą polskich torfowisk”. Były Poligon
Muszaki to druga co do wielkości ostoja tego gatunku w Polsce północno-wschodniej. W 1995 roku
wojsko opuściło poligon a już w 1997 roku Nadleśnictwa Jedwabno przystąpiło do zabudowy siecią
przepustów dwóch istniejących kanałów, które nadmiernie osuszyły okoliczne łąki i torfowiska.
Podniesienie poziomu wody spowodowało zdecydowaną poprawę warunków bytowania wielu
gatunków zwierząt w tym również cietrzewia. Po przygotowaniu biotopu przystąpiono do programu
restytucji, który oparto na wsiedlaniu młodych cietrzewi metodą „born to be free”. W roku 2012
pierwsze młode ptaki odchowane przez dra Andrzeja Krzywińskiego w PDZ w Kadzidłowie zostały
wypuszczone na wolność. Do 2015 roku planowane jest wsiedlenie 40-70 młodych ptaków. Aktywna
ochrona cietrzewia pozwala z dużą nadzieją patrzeć w przyszłość. Ponieważ ponad 40% populacji
cietrzewia żyje na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe, to m.in. na leśnikach spoczywa
wielka odpowiedzialność za ochronę tego gatunku.
Cietrzew powoli staje się dobrą marką nadleśnictwa, podobnie zresztą jak „Wystawa PrzyrodniczoŁowiecka”, która tradycyjnie już w marcu przyciąga do Nadleśnictwa Jedwabno rzesze myśliwych i
sympatyków łowiectwa. Impreza, to w zasadzie piknik rodzinny , na którym dzieci i dorośli znajdują
coś dla siebie. Wystawa daje myśliwym możliwość pochwalenia się swoimi trofeami a wszystkim
innym rozsmakowania się w szeroko pojmowanej „kulturze łowieckiej”. Tegoroczną wystawę
urządzono po raz pierwszy w „starej” części wyłuszczarni nasion, tam gdzie kiedyś znajdował się
magazyn szyszek.
Obecnie wyłuszczarnia działa w oparciu o nowoczesne technologie a cały proces łuszczenia
pojedynczych partii szyszek skurczył się do 2-3 dni. Zadaniem tej jednostki jest wyłuszczanie i
przechowywanie nasion głównie na potrzeby własne nadleśnictw RDLP w Olsztynie. W zależności od
urodzaju nasion wyłuszcza się od kilkunastu do kilkudziesięciu ton szyszek rocznie. Wyłuszczarnia,
jako jeden z kilkunastu tego typu obiektów w kraju spełnia również bardzo ważną role edukacyjną.
Nadleśnictwo Jedwabno to również wiele kilometrów tras służących turystyce pieszej, rowerowej i
konnej. Młodzież szkolna bardzo chętnie korzysta z zajęć organizowanych w izbie edukacji leśnej
natomiast młodsze dzieci preferują „polanę leśnych zabaw” gdzie poprzez zabawę zdobywają
elementarną wiedzę o lesie.
Nadleśnictwo Jedwabno to nie tylko rozległe bory sosnowe, czyste jeziora, mateczniki pełne
zwierza ale również najnowszej generacji maszyny użytkujące las, nowoczesne i estetyczne obiekty
turystyczne odwiedzane przez tysiące ludzi rocznie czy innowacyjne technologie stosowane np. w
nasiennictwie i selekcji. Jak widać, dzisiejszy człowiek ze swoimi potrzebami i pragnieniami nie musi
stać w opozycji do otaczającej go przyrody. Nad tym wszystkim czuwają ludzie w zielonych
mundurach, którzy dbają by lasy były dobrze zagospodarowane, zadbane i różnorodne, by skutecznie
chroniły przyrodę, były piękne i dobrze służyły społeczeństwu.
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