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Lasy Parku

Las jest dominującym
elementem krajobrazu Puszczy Drawskiej.
Najbardziej typowe lasy dla Puszczy to żyzne i kwaśne buczyny, dobrze zachowane
w dolinie Drawy i na zachód od niej. Niegdyś zajmowały one znacznie większą
powierzchnię, zostały jednak w znacznej części zamienione na sztuczne sośniny, w
wyniku dawniej gospodarki leśnej. Pozornie pospolite bory sosnowe, bez pomocy
człowieka zajmowałyby najwyżej 15% powierzchni Puszczy. Znaczna część
obecnych drzewostanów sosnowych to sztuczne lasy sosnowe, posadzone na
siedliskach lasów liściastych. Część z nich to kilkudziesięcioletnie drzewostany
pochodzące z sadzenia na gruntach porolnych. Żyzne i zabagnione miejsca zajmują
olsy a w dolinach rzek, w partiach regularnie zalewanych lub podmaczanych
rzecznymi wodami, rosną łęgi olszowe. Do unikatów należą łęgi jesionowo-wiązowe,
wykształcające się tylko w kilku miejscach. Wąskie skrawki nadzalewowej terasy i
niektóre zbocza dolin rzecznych opanowały grądy; na innych zboczach panują
kwaśne buczyny.
Na kwaśnych, skąpożywnych torfowiskach rosną bory bagienne i brzeziny bagienne.
Wilgotne zagłębienia i okrajki torfowisk zajęły mroczne świerczyny. Dzisiejszy obraz
zróżnicowania szaty leśnej Puszczy Drawskiej (tzw. leśna roślinność rzeczywista)
jest w znacznej części stworzony przez człowieka i odbiega od obrazu roślinności,
jaka powstałaby gdyby mogły się zrealizować tendencje dynamiczne samej
przyrody (tzw. roślinność potencjalna). Część lasów w parku narodowym poddana
jest tzw. ochronie biernej, to znaczy człowiek nie ingeruje w przebieg zachodzących
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w nich procesów. Duża cześć lasów, także w granicach parku, podlega tzw.
przebudowie: przy pomocy umiejętnego wycinania i podsadzania drzew
przekształca się ich skład gatunkowy na bliższy naturalnemu.
Lasy poza Parkiem spełniają funkcje gospodarcze, to znaczy leśnicy hodują,
pielęgnują i użytkują kolejne ich pokolenia. Stosują do tego cały arsenał środków,
miedzy innymi tzw. rębnie zupełne i częściowe oraz tzw. cięcia pielęgnacyjne.
Doświadczeni kilkusetletnią tradycją sztuki leśnej, starają się robić to z
poszanowaniem leśnej przyrody, choć pogodzenie jej ochrony z użytkowaniem lasu
jest zawsze pewnego rodzaju kompromisem
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