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1. OPIS TERENU BADAŃ 

   

 Nadleśnictwo Osie położone jest w północnej części województwa kujawsko-

pomorskiego, na terenie Borów Tucholskich i Wysoczyzny Świeckiej. Siedziba nadleśnictwa 

znajduje się w miejscowości Osie na trasie Świecie-Czersk, w odległości ok. 25 km od Świecia. 

Nadleśnictwo charakteryzuje się niezwykle dobrym położeniem, z dala od aglomeracji 

miejskich (Internet 2). Nadleśnictwo zostało zlokalizowane we wschodniej części Kompleksu 

Leśnego „Bory Tucholskie”. Przede wszystkim należy do jednego spośród pięciu nadleśnictw 

wchodzących w jego skład. 

 Siedziba Nadleśnictwa Osie (obręby: Osie, Warlubie) mieści się w Osiu przy ulicy Rynek 

11 (oddział 246 b w obrębie Osie). Nadleśnictwo Osie ze współczesnym stanem posiadania 

powstało dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  powierzchni 

nadleśnictw: Dąbrowa i Osie, utworzenia nowego Nadleśnictwa Osie oraz określenia zasięgu 

terytorialnego nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.  

 Bory Tucholskie zostały zaliczone do jednych z największych Kompleksów Leśnych 

w Polsce. Prowadzona tu gospodarka rolna, jak i lokalne warunki glebowo-klimatyczne, 

przyczyniły się do wytworzenia otoczonych borami sosnowymi, śródleśnych łąk – biegnących 

dolinami cieków wodnych oraz otaczających liczne jeziora i mniejsze zbiorniki wodne (Stosik, 

2009). Ze względu na dużą powierzchnię Borów Tucholskich ich ochrona jest realizowana 

poprzez utworzenie Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Parków Krajobrazowych: 

Wdeckiego, Zaborskiego, Tucholskiego i Wdzydzkiego (Kaczmarek, 2002).  

Park Narodowy „Bory Tucholskie” jest jednym z najmłodszych parków w Polsce. Został 

założony w 1996 roku (Gwiazdowicz i Matysiak, 2004). 

 Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, obszar badawczy leży na terenie 

Borów Tucholskich, wchodzących w skład jednostki wyższego rzędu - Pojezierza 

Południowopomorskiego. Ten kompleks leśny znajduje się na równinie sandrowej w  dorzeczu 

Wdy (Czarnej Wody) oraz częściowo Brdy. Dominuje tu drzewostan sosnowy, lecz pierwotnie 

rosło więcej drzew liściastych. Miejscami zachowała się pierwotna roślinność, chroniona w 

rezerwatach, jak np. rezerwat cisowy nad jeziorem Mukrz (Kondracki, 1978). 

  Nadleśnictwo Osie charakteryzuje się ogromną różnorodnością gatunkową flory i fauny. 

Naukowcom udało się potwierdzić obecność około 250 gatunków kręgowców. 
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Według obowiązującej regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler,1970) Nadleśnictwo Osie 

zlokalizowane zostało w następujących jednostkach podziału przyrodniczo-leśnego: 

- I.      Kraina Bałtycka 

- 5.d.  Mezoregion Pojezierza Starogardzkiego 

-III.    Kraina Wielkopolsko-Pomorska 

- 1.     Dzielnica Borów Tucholskich i Mezoregion Borów Tucholskich 

-3.b.   Mezoregion Kotliny Grudziądzkiej 

         Ogromną część kompleksu leśnego nadleśnictwa tworzą utwory wodnolodowcowe 

(sandrowe), które tym samym stanowią część największego sandru w Polsce (sandr Borów 

Tucholskich). Jego środkowa część obejmująca omawiane obszary nazywana jest sandrem 

Wdy. Maksymalna wysokość względna sandru wynosi 130 m n.p.m.. W północnej części 

nadleśnictwa możemy zauważyć liczne wyspy morenowe, zwane potocznie dziurawymi 

sandrami z wzniesieniami czołowo-morenowymi fazy poznańsko-dobrzyńskiej. 

      Obszar terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wykształcony został w okresie 

zlodowacenia bałtyckiego. Do utworów geologiczno-glebowych możemy zaliczyć: piaski 

akumulacji wodnolodowcowej (sandrowe) z fragmentami utworów eolicznych, a także piaski i 

żwiry rzeczne oraz piaski rzeczne na torfach w dolinach rzek Wisła, Wda i Mątawa. 

         W Nadleśnictwie Osie przeważają gleby rdzawe. Zajmują one ok. 80% powierzchni 

nadleśnictwa (z przeważającym podtypem gleb bielicowo-rdzawych) (Ryc. 1). Gleby brunatne 

stanowiące ok. 6,5% uformowały się z utworów lodowcowych gliniastych i piaszczysto-

gliniastych np. siedliska lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego. Gleby płowe zajmują 2% 

powierzchni nadleśnictwa. Gleby bielicowe ok. 1% nadleśnictwa. Około 1% powierzchni 

nadleśnictwa zajmują typy gleb opadowo-glejowych i gruntowo-glejowych wytworzonych w 

piaskach akumulacji wodnolodowcowej. Na siedliskach bagiennych najczęściej pojawia się typ 

gleb torfowych, zajmując łącznie ok. 2% powierzchni.  
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Ryc. 1 Udział gleb występujących w Nadleśnictwie Osie 

(opracowanie własne na podstawie źródło: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Osie) 

 

 Nadleśnictwo Osie podlega wpływom klimatu umiarkowanego przejściowego. Z Europy 

Zachodniej docierają tutaj kontynentalne masy powietrza. Opad atmosferyczny wynosi średnio 

w przeciągu roku od 450 do 500 mm, przy pokrywie śnieżnej występującej przez okres 60 - 70 

dni. Początek sezonu wegetacyjnego przypada na pierwsze dni kwietnia, natomiast koniec na 

pierwsze dni listopada. Stosunkowo zwiększone zachmurzenie następuje w miesiącach 

zimowych. Przeważają wiatry zachodnie, które przynoszą zmianę aury, lecz są  one zazwyczaj 

słabe lub umiarkowane (Internet 3). 

 

Gleby rdzawe - 80%

Gleby bielicowe - 1%

Gleby brunatne - 6,5%

Gleby płowe - 2%

Gleby opadowo-glejowe i
gruntowo-glejowe - 1%
Gleby torfowe i murszowe - 2%

Inne - 7,5%


