
 

Naturalne warunki życia z historią 

 Puszcza Braken

Wspomagane i popierane przez:

Braken- średniowieczny las

W rejonie ubogim w lasy, między Łebą i Weserą, 
należy Braken do wyjątkowego krajobrazu. 

Mamy tu do czynienia z historycznym lasem, który już  
w średniowieczu bracia zakonni Benedyktyni chronili  
przed gospodarką rabunkową. Dzieki temu, że tutaj  
zawsze był las, przeżyła w wysokiej liczbie gatunków 
charakterystyczna fauna i flora, do której należy 
zarówno traszka grzebieniasta i salamandra jak  
również przylaszczka pospolita. Jest to tym 
ważniejsze, ponieważ w powiecie Stade, po znisz-
czeniach drzewostanu w poprzednich stuleciach, 
pozostało tylko około 8.700 hektarów lasu, co stano-
wi 7 procent całego terenu. Tylko cząstka z tego, a 
mianowicie 1,4 procent powierzchni powiatu Stade, 
jest pokryta resztką puszczy. Wprawdzie nie można 
było zapobiec temu, że również część Braken została 

Największy naturalny teren drzew liściastych okolicy Stade 
Geest służył zawsze gospodarce wyrębu. W rezerwacie 
przyrody Braken leśnicy przestrzegają nie tylko przepisów 
i kryteriów PEFC, ale chronią przede wszystkim ekolo-
giczne skarby. Z 380 hektarów państwowego leśnictwa 
jedna czwarta jego północnej strony pozostawiona jest 
samodzielnemu rozwojowi. Buki i dęby powinny tu-
taj zadominować w krajobrazie. Obumarłe, walące się 
drzewa stwarzają doskonałe warunki zarówno dla czar-
nego dzięcioła, jak również licznych insektów. Naukowcy 
północno-zachodniej doświadczalnej organizacji leśnej 
stwierdzili, że część obumarłych drzew zwiększyła się w 
ciągu dziesięciu lat dwukrotnie. Oni też prowadzą obser-
wacje nad rozrastaniem się buków na mokrych terenach 
lasu i czy tam zadominują one nad dębami. Na pozostałych 
280 hektarach doświadczalnego lasu chcą leśnicy 
powiększyć przede wszystkim stare lasy bukowo-dębowe, 
a ilość drzew iglastych, które stanowią obecnie 25 procent 
powierzchni leśnictwa, zmniejszyć. Rodzaje drzew, które 
w poprzednim stuleciu zostały posadzone, jak japoński 
modrzew lub świerk, mają zrobić miejsce drzewom, które 
również bez opieki będą dalej rosły, bowiem tutaj odpowia-
da im klimat i gleba. Potencjalna naturalna wegetacja-tak 
nazywają to fachowcy. Jednak potrwa to jeszcze sto lat, 

Prastare lasy, takie jak Braken, są oazą wysoko wyspecja-
lizowanych gatunków zwierząt i roślin, których populacje 
żyją tutaj już od stuleci. W później powstałych leśnictwach 
są one prawie niespotykane. Jednym z powodów jest mała 
mobilność tych organizmów. W świecie roślin są to często 
gatunki, które tworzą mało owoców, ale są długowieczne. 
Do nich należy Hepatica nobilis, której nasiona roznoszone 
są przez mrówki. Ta roślina może przetrwać nawet 300 lat. 
Inne gatunki roślin, występujące w prastarych lasach, takich 
jak Braken, to m. in. zielony hiacynt leśny i Pulmonaria offi-
cinalis. Do 1921 roku można było pod sosną znaleźć nawet 
Linnea borealis. Również takie gatunki zwierząt, jak żółto-
czarna salamandra, przeżyły w starych lasach. 

Obok lasu bukowo-dębowego, rosnącego na dobrze 
spulchnionej glebie i jesionowo-olchowego, na mokrym 
obszarze starorzecza, dominuje na 180 hektarach mo-
krych terenów Braken, bogaty w różnorodne gatunki, las 
dębowo-bukowy. Był to powód dla Europejskiej Unii, aby 
wg. przepisów FFH przyznać temu terenowi tytuł Obszar-
„Natura 2000”, zwłaszcza, że 80 procent jego powierz-
chni jest na ponadprzeciętnym ekologicznym poziomie. 
Łącznie 41 biotopów znaleźli ekolodzy w Braken. Również 
występowanie tutaj traszki grzebieniastej, przyczyniło się 
do tytułu: Obszar-„Natura 2000”. Naukowcy, badający 
teren Braken, są zachwyceni różnorodnością gatunków, 

występujących na tym 
obszarze. 

Skatalogowanie chrząszczy w roku 1990, wykazało, że z tej 
grupy insektów wystepuje tu ponad 700 rodzajów. Błotny 
pływak, Hygrobia hermanni, chrząszcz kałuż Braken, ma 
tutaj najbardziej północne zadomowienie. Przynajmniej 36 
gatunków motyli i 10 gatunków płazów i gadów, odkryli 
tutaj naukowcy. Takie rodzaje ptaków, jak czarny dzięcioł, 
gołąb siniak, żuraw i nawet tak rzadko występujący czarny 
bocian, żyją tutaj, w tym starym lesie-razem 70 gatunków 
ptaków lęgowych. Z 220 gatunków roślin, znalazło się na 
“czerwonej liście” 30 szczególnie zagrożonych unikatów. 
Jeśli ktoś jednak myśli, że na konarach buka rosną białe 
korale, to się myli, bowiem mamy tu do czynienia z grzybem 
Hericium coralloides, który do niedawna, był na terenach 
Dolnej Saksonii, uważany za wymarły i tutaj w Braken znów 
odkryty. Jest to jeden z 336 gatunków spotykanych tutaj  
grzybów, z których 43 są wpisane na „czerwoną listę” 
szczególnie zagrożonych. 

Braken w przyszłości

Tylko w niewielu lasach są tak doskonałe warunki dla ko-
egzystencji nad ochroną przyrody, ekologiczną gospodarką 
leśną i wypoczynkiem, jak w Braken. Flora i fauna, jako na-
turalny inwentarz, jest pełna bogactwa. Ochrona środowiska 
jest prawnie regulowana i leśnictwo zapewnia profesjonalną 
opiekę i długotrwały ekologiczny rozwój lasu. 

Podróż w przyszłość:
•  Południowa strona Braken rozwinęła się w naturalny las z 

bogatym podszytem. 
•  W przeszłości wyprostowany Brakengraben płynie znów 

zawile poprzez nizinę. Regularnie rozlewając się, stwarza 
on doskonałe warunki dla życia zwierząt i roślin w staro-
rzecznym lesie. 

•  Populacja traszki grzebieniastej i innych płazów wzrosła, 
ponieważ powiększyły się sadzawki do składania skrzeku. 

•  Czarny bocian krąży znów nad Braken. Jego gniazdo znaj-
duje sie w szczególnie zacisznym zakątku Braken. 

•  W znów namoczonych dzikich i gołych bagnach, utworzyła 
się mozajka z otwartych powierzchni wodnych, pojawiły 
się torfowe mchy i obszar lasu bagiennego, ponieważ 
rowy meljoracyjne zostały zatkane. 

•  Żywopłot z rodzimych krzewów, zazębił się z puszczą w 
jeden krajobraz. 

•  Dzięki ochronnej gospodarce, łąki i wrzosowiska zmieniły 
się w doskonały teren dla rozwoju życia wielu gatunków. 
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Serdecznie witamy w  
puszczy Braken
Ta broszurka informacyjna będzie towarzyszyć podczas 
interesującej wycieczki poprzez tereny naturalnego śro-  
dowiska „Braken, Harselah, Kahles und Wildes Moor.“

Aby delektować się naturą i jednocześnie chronić ją 
i jej unikalne gatunki zwierząt i roślin, powinniśmy 
przestrzegać kilku reguł: 

Korzystać tylko z utwardzonych i specjalnie w tym celu 
wyznaczonych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. 
Dzięki temu unikniemy zniszczenia rzadkich gatunków 
roślin i nie wypłoszymy zwierzęta. Zbieranie grzybów i 
jagód nie jest dozwolone. Proszę nie korzystać z dróg, 
które w pewnych porach roku są zagrodzone. 

Również jazda konna nie jest dozwolona. 

Psy należy zawsze prowadzać na smyczy!

Ciche i spokojne zachowanie się, pozwoli obserwować 
świat zwierząt i roślin, nie zakłócając jego harmonii.  

zmieniona w pola uprawne i pokryta gatunkami  
drzew iglastych, obcych dla tego terenu, jednak 
dzięki mądrej i przewidującej gospodarce leśnej  
oraz bardzo mokremu podłożu, rozległa część Bra-
ken pozostała pełną podziwu puszczą. Cieniste buki 
i dęby przeplatają się z przejrzystym drzewostanem. 
Także jesiony i olchy znajdziemy w prastarym lesie 
starorzecznym, bowiem Braken jest zródłem wielu 
strumyków z należącymi do nich terenami nizinnymi. 
           
Pod ochroną środowiska pozostaje dzisiaj około 654 
hektarów Braken wraz z graniczącymi z nimi lasami i 
mokradłami. Nadleśnictwo Harsefeld w Dolnej Sakso-
nii gwarantuje  długotrwały ekologiczny rozwój lasu i 
Braken nosi europejski tytuł: “Obszar-natura 2000”. 

Naturalna gospodarka leśna 

póki drzewa bukowe zadominują w krajob-
razie Braken. Dzisiaj najstarsze drzewa w 
Braken mają ponad 230 lat. Na ochronę tych 
weteranów i rzadkich rodzajów drzew, jak np. 
dzikie jabłonie, zwracają leśnicy szczególną 
uwagę. Bowiem celem dla dolnosaksońskiego 
nadleśnictwa jest „długotrwały rozwój eko- 
logiczny lasu”, zwany w skrócie LÖWE. 

Leśnicy nie mogą zaniechać polowania, bowiem w Braken 
trzeba ograniczać zbyt licznie wystepującą ilość saren i 
danieli. Zwierzęta te przedostają się z krajobrazu odkrytych 
pól pobliskich okolic i zagrażają rozwojowi młodych drzew 
i krzewów. 

Salamandra plamista (Salamandra salamandra), mimo swej wspaniałej 
barwności, prawie niewidoczna dla spacerowiczów, bowiem przede  
wszystkim nocą jest ona aktywna.

Kolczasty Hericium coralloides jest jednym z najpiękniejszych gatunków 
grzybów.

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) 
tworzy w starych lasch 300-letnie stany. 

Zdjęcie górne: Sarna i daniel 
przedostają się w zbyt dużej  
ilości z pobliskich okolic do 
Braken, ich ilość musi być 
redukowana ”polowaniem 
ochronnym”, aby zapobiec 
niszczeniu lasu. 

 

Zdjęcie dolne: Żadne przeci-
wieństwo do ekologicznego 
lasu: w zagospodarowanej części 
Braken mogą spacerowicze 
zobaczyć nowoczesne maszyny. 

Samtgemeinde  
Harsefeld

niedostępna. Wypisy ze szwedzkich dokumentów, 
pochodzące z 17. wieku, opisują Braken jako największy 
i najlepszy dębowy i bukowy las w kraju. Między 1750 
i 1780 rokiem ”Duże Braken” zostało podzielone na 
leśnictwo główne oraz Harsefeld, Hollenbeck i Griemshorst. 
Niestety również Braken nie ominęło karczowanie lasów 
przez rolników, którzy po roku 1770 coraz więcej terenów 
przeznaczali pod uprawę. 250 hektarów prywatnego 
leśnictwa przerodziło się w łąki i pola uprawne. Zniszczone 
południowe pobrzeże lasu zmieniło się we wrzosowisko. 

Kamienie działowe wskazywały kiedyś wewnętrzny  
podział leśnictwa. Te z pierwszych pomiarów, rzadko 
spotykane, są obrobionymi kamieniami polnymi.  
Specyficzne wały graniczne z pierwszych pomiarów 
przed 1800 rokiem są obsypane na zewnątrz rowami  
i porośnięte przede wszystkim bukami. Jeszcze nawet 
między 1938 i 1955 rokiem powstały na północno-
wschodnich terenach Braken, w okolicach Eselsbusch,  
pola uprawne, kosztem lasów liściastych. Dzisiaj, jako  
prastary las, stoi Braken pod ochroną środowiska. 

Niedersächsische Landesforsten
Forstamt Harsefeld

Mapa z roku 1790 pokazuje 
„Duże Braken”

Kamienie graniczne świadczą o 
tym, że już przed 200 laty zaczęli 
ludzie korzystać z terenów 
Braken.

Spustoszenie lasu – trudno inaczej opisać katastrofalne 
niszczenie drzewostanu w średniowieczu z przeznaczeniem 
na materiał budowlany. Prawie wszystkie bukowe i dębowe 
lasy między Łebą i Weserą, najpóżniej w 16. wieku, poszły 
pod piłę i siekierę. Drzewo było najważniejszym materiałem 
budowlanym na domy, statki, służyło do opału i ochrony 
wybrzeża. Całe wioski wypasały zwierzęta hodowalne w 
lasach, nie dopuszczając przez to do odrastania drzew. Jak 
tylko daleko można było sięgnąć wzrokiem, tereny leśne 
zmieniły się w bezdrzewne wrzosowiska. 

Braken, o którym pierwsze notatki pochodzą z okresu tuż 
po wojnie 30-letniej, a mianowicie około 1650 roku, został 
nieco oszczędzony przed spustoszeniem, co pokazuje mapa 
z roku 1764. Sama nazwa Braken pochodziła od tego, że 
tereny leśne były mokre i ciężko dostępne, przez co były 
również trudne do zagospodarowania. Duża część tego pra-
wie 700 hektarów rozciągniętego terenu drzew dębowych, 
bukowych i olchowych była ponad 500 lat pod ochroną 
klasztoru Hersefeld. Ochrona środowiska w średniowieczu:  
bracia zakonni dbali konsekwentnie o rozrastanie się lasu. 
Duża część Braken była poza tym bardzo mokra i prawie  

„Duże Braken“ 
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Kolorowe życie w  
prastarym lesie

Już bracia zakonni Benedyktyni klasztoru Harsefeld (1102-
1648) troszczyli się o naturę Braken, ochraniając dużą 
część lasu obronnego przed wykarczowaniem i prowadząc 
przewidującą gospodarkę leśną zapewniającą rozrastanie 
się lasu. Dzisiaj jest ochrona historycznego starego lasu 
kilkakrotnie zabezpieczona. 

Rezerwat przyrody: W 1989 roku utworzono na powier-
zchni 654 hektarów, rezerwat przyrody “Braken”, Harse-
lah, Kahles i Wildes Moor”, bogaty w historyczny stary las 
i na południowym-wschodzie w wysokotorfowe relikty. 

Obszar-“Natura 2000”: Na podstawie europejskich  
 wytycznych Fauna-Flora-Habitat (HHH-wytyczne) 623 ha 
Braken żnajdują się pod ochroną środowiska.

Teren ochrony lasu: Nadleśnictwo Landu Dolnej Sak-
sonii oraz leśnictwo Harsefeld czuwają nad tym, aby 
100 hektarów Braken, rozwijało sie jako puszcza, bez 
żadnego wpływu człowieka. Na pozostałym obszarze lasu 
doświadczalnego będzie prowadzona gospodarka leśna 
według specjalnego planu ochrony środowiska (LÖWE). 

Wspólny cel ochrony środowiska: W puszczy powinien 
bez przeszkód rozwijać się zarówno las bukowo-dębowy 
jak i nieużywane łąki, strumienie i sadzawki, jako podłoże 
do życia różnorodnej flory i fauny. 

Ochrona środowiska w Braken

Lasy bukowe tworzą ze swych koron prawdziwe hale, w 
których jest doskonała akustyka i latem przyjemny chłód 
– prawie jak w gotyckiej katedrze.
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Braken

Braken jest największym zasobem 
lasów liściastych w pobliżu Stade 
Geest. Razem z sąsiadującymi 
terenami leśnymi Harselah, Kahles 
und Wildes Moor, tworzy 654 hektary 

terenu będącego pod ochroną środowiska. Prastary las 
Braken jest oazą dla rzadkich gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów, które w młodych lasach już nie znajdziemy. 
Prawie 100 hektarów południowego terenu zajmuje 
puszcza, która jest całkowicie pozostawiona swojemu 
naturalnemu rozwojowi. Aby poznać uroki tego miejsca, 
zapraszamy do Braken na piękne spacery malowniczymi 
szlakami. 

Braken i jego ważne dane Spojrzenie w głąb Braken
W puszczy robi się prastaro 
Zauważalny w puszczy nieład odróżnia ją od normalnie 
zagospodarowanego lasu. Obumarłe, powalone drze-
wa, leżą pozostawione naturze, stwarzając doskonałe 
warunki dla życia mnóstwa insektów (jak osy, mrówki, 
dzikie pszczoły, chrząszcze) oraz roztoczy, pająków i  
stonóg. Wiele gatunków zwierząt żyje w dziuplach 
drzew, których otwory widać już z daleka. Jest tutaj 
zarówno czarny dzięcioł, który żywi się insektami, jak 
również siniak i nietoperz. Proces rozkładu drewna 
wspierają przeróżne grzyby, niektóre z nich bardzo już 
rzadko spotykane. 

Teraz zupełnie spokojnie 
Lasy są oazami spokoju. Po wejściu kilkaset metrów w 
ich głąb, nie słychać już ulicznego zgiełku i hałasu. Las 
wycisza przede wszystkim wysokie tony, na które ludz-
kie ucho jest szczególnie wrażliwe. Przy czym drzewa 
liściaste są lepszym tłumikiem niż drzewa iglaste. Dzięki 
tej ciszy możemy usłyszeć różnorodne głosy ptaków. 
Głośno i nieco smutnie słychać czarnego dzięcioła, 
cicho zaś mysikrólika w pełni zimowego krajobrazu. 
Jest tutaj więcej wyróżniających się śpiewaków: zięby, 
piecuszki, kowaliki, słowiki rdzawe itp. 

Ropuchy proszę na drodze omijać 
Ropuchy ziemne wracają chętnie do swoich „ro- 
dzinnych“ sadzawek, aby tam złożyć skrzek. Dlatego  
są czesto w zagrożeniu, szczególnie, jeśli muszą 
przechodzić przez drogę, jak np. tutaj przez L124. 
W 1986 roku utworzono, w ramach przodującego 
projektu, wody zastępcze na składanie skrzeku, do 
których już po 2 latach dotarło trzy czwarte wszystkich 
ropuch. Początkowo trzeba było ropuchy, podczas ich 
wędrówek, łapać i umieszczać w nowych sadzawkach. 
Widoczne są jeszcze ogrodzenia i rynny dla ropuch. 

Braken-teren zródeł 
Braken jest terenem źródeł wielu dorzeczy. Największa 
część Braken jest odwadniana od strony zachodniej 
przez Brakengraben, który jako jeden z jego strumy-
ków, wpływa do starorzecza przy Oesdorf. Także ze 
strony północnej, w kierunku Hollenbeck i Harsefeld, 
płynące strumyki wpływają do starorzecza. Odpływ z 
południa Braken-zródło (Harselahbach), dostarcza wodę 
do rzeki Ramme. Liczne dorzecza i mokra gleba zasto-
jowa, decydowały o wyglądzie Braken i wpływały na to, 
że był on zawsze trudnym do zagospodarowania lasem. 

Wildes und Kahles Moor (Dzikie i Gołe bagno) 
Na południowym-wschodzie, przy Griemshorst, dwa 
bagna graniczą z Braken. Te dwa mokradła zajmują 
teren 90 hektarów. Tak naprawdę dzikie, jak sugeru-
je ich nazwa, nie są dziś one, są już bowiem mocno 
odwodnione. We wcześniejszym stuleciu kopali tutaj 
ludzie torf dla opału w piecach. To ręczne kopanie torfu 
określa do dzisiaj wygląd tego terenu. Poza tym brzozy 
i sosny wyparły pierwotne bagniste wegetacje. Poprzez 
planowane ponowne nawodnienie terenu, powinny 
się znów utworzyć wysokie torfy z torfowymi mchami, 
trawami i rosiczką. 

Egzotyczna aleja pionierów (Pionierweg).  
Są obce dla Braken i może właśnie dlatego atrakcją dla 
spacerujących: olbrzymie drzewa (Thuja plicata) tworzą 
jako aleja, główną drogę w Braken, utwardzoną w 
1950 roku resztą powojennego gruzu ze zburzonego  
Hamburga. Drzewa, których prawdziwą ojczyzną 
jest Północna Ameryka, zostały zasadzone w ramach 
tworzenia miejsc pracy. Rosnące w połowie drogi stare 
japońskie modrzewie, pochodzą z roku 1898. Należą 
one do pierwszych tego rodzaju drzew, zasadzonych  
w niemieckim leśnictwie. 

Leśniczówka Hollenbeck 
Z dzisiejszego punktu widzenia, żyli leśnicy Braken, pod 
koniec 19. wieku w luksusowych warunkach. W 1874 
roku wybudowano, na krawędzi zachodniego rewiru, 
leśniczówkę Hollenbeck, z należącymi do niej ponad 
pięcioma hektarami ziemi służbowej. Do tego należały 
również „łąki pańskie”przy Brakenbach. Obszerna obo-
ra, jak również piekarnia i pralnia należały do zagrody 
leśniczego. Dzisiaj o Braken troszczy się państwowe 
leśnictwo Rüstje. Stara leśniczówka jest własnością 
prywatną. 
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Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) występuje w Braken  
dosyć często. Jego zawsze zielone gałązki, z czerwonymi 
błyszczącymi owocami, są ulubioną zieloną ozdobą. To jest 
niewątpliwie jeden z powodów, dlaczego spotyka się go coraz 
rzadziej. Doskonały dla niego jest klimat nadmorski. 

Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) jest ładnym krze-
wem. Jego kwiaty zawierają barwnik z rodzaju Anthocyane, który 
reaguje na kwas w komórkach, zmianą koloru. Kwiaty są wpierw 
czerwone, a później, przy odrobinie kwasu-niebieskie. Roślina ta 
jest używana również w celach leczniczych. 

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) należy do najbardziej 
zagrożonych płazów w Europie. Jego ochrona, wg. przepisów 
prawnych FFH Unii Europejskiej, ma szczególny priorytet. W okre-
sie godowym mają samce mocno wyszczępiony grzebień skórny 
na plecach i ogonie. Warunki, w których żyją, to leśne sadzawki 
na słonecznych miejscach. 

Śledziennica naprzeciwlistna (Chrysosplenium oppositifolium), 
w okresie kwitnięcia wczesną wiosną, tworzy bujną poduszkę 
złotobłyszczących kwiatów. Występuje na mokrych, często 
zalewanych wodą, terenach Brakengraben. Roślina ta (jak sama 
nazwa mówi) była wcześniej używana w celach leczniczych. Jej 
nasiona roznoszone są przez wodę. 

Kolorowy dzięcioł i jego duży kuzyn, czarny dzięcioł, czują sie w 
Braken doskonale, bowiem nie brakuje tutaj starych, spróchnia-
lych drzew, które nie są stąd usuwane. Jest to raj dla wszystkich 
gatunków ptaków, których potomstwo wykluwa się w dziuplach 
drzew. Dużo mniejszy od dzięcioła kowalik, korzysta z opuszczo-
nych dziupli, obklejając i dopasowując je do swojej wielkosci. 

Położenie: Na południe od Harsefeld, w powiecie Sta-
de, (gmina Harsefeld, powiat Stade, Dolna Saksonia) 
w trójkącie Łeby i Wesery, 32 do 48 metrów ponad 
poziomem morza. 

Wielkość: 654 hektary rezerwatu leśnego. W powie-
cie Stade znajduje się 8.700 hektarów lasów (około 
7 procent całej powierzchni powiatu). Prastare lasy 
pokrywają już od ponad 200 lat 1.700 hektarów po-
wierzchni (około 1,4 procent całego powiatu). 

Własność: 400 hektarów leśnictwa Dolnej Saksonii 
(własność państwowa); Reszta-to tereny prywatne. 

Użytkowanie: Historyczny las średniowieczny. Część 
lasu ochronnego klasztoru Harsefeld (do roku 1648). 
Widoczne, na południowej krawędzi, zbyt duże spo- 
żytkowanie lasu w końcu 18. wieku. Przemiana w pola 
uprawne i łąki, szczególnie widoczna, w północno-
wschodniej części. Wielostronne wykorzystanie ogra-
niczone trudnymi warunkami podłoża. Dzisiaj puszcza 
(100 hektarow bez użytkowania) i las do badań nau-
kowych. Rola rekreacyjna w gminie Harsefeld i daleko 
poza nią. 

Natura i krajobraz: Obszar leśny na przeważająco 
mokrej i bogatej w składniki odżywcze glebie, częś-
ciowo pokryty piaskiem. Teren źródeł wielu strumy-
ków. Brakengraben na nizinie. Kahles i Wildes Moor  
na południowym-wschodzie. Towarzystwo lasów:  
bukowych, dębowych, itp. Starorzeczny las z jesiona-
mi i olchami, las mokradłowy. Obecność naturalnych 
lasów ze wspaniałym zasobem starych, powalonych 
drzew, (do 180 lat) obumarłych konarów, resztą natu-
ralnych łąk. 41 różnorodnych warunków rozwojowych 
dla roślin i zwierząt. 

Fauna (przykłady): Ponad 70 rodzajów ptaków, wiele 
goszczących tylko przelotnie, np: gołąb siniak, średni 
i czarny dzięcioł, czarny bocian, żuraw, lelek kozowy. 
Płazy i gady (okolo 10 gatunków) m. in. salamandry  
i traszki grzebieniaste (gatunek-FFH). Sarny, daniele,  
borsuki, cztery gatunki nietoperzy. Ponad 700 gatun-
ków chrząszczy i przynyjmniej 36 gatunków motyli. 

Flora (przykłady): Gatunki starego historycznego 
lasu-ponad 200 rodzajów roślin (z tego 30 wpisane na 
czerwoną listę). 

Grzyby: 326 rodzajów (z tego 43 wpisane na 
czerwoną listę). 

Ochrona środowiska: Rezerwat przyrody Braken, 
Harselah, Kahles i Wildes Moor (od roku 1989, 654 
hektary). Obszar-”Natura 2000” według europejskich 
przepisów ochrony fauny i flory. 

Legenda
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Droga dla pieszych od EVB-dworca w 
Harsefeld do Braken

EVB-Dworzec 
Harsefeld
Połączenie autobusowe z
lesniczówką Hollenbeck

Do Braken można dojechać Elbe-Weser-pociągiem 
Buxtehude-Bremerhaven (istnieje możliwość zabra-
nia ze sobą rowerów).

Rozkład jazdy pociągów można uzyskać w interne-
cie pod: www.evb-elbe-weser.de.

Rozkład jazdy autobusów kursuących między 
Harsefeld i leśniczówką Hollenbeck dostępny pod 
www.vnn.de.

Czas na przebycie drogi z EVB-dworca Harsefeld do 
chaty leśnej przy Braken wynosi około 45 minut.

Źródło danych: Wyciąg z mapy Niemiec 1:5000  
© Powielenie za pozwoleniem wydawcy.

Strefa ochrony  
środowiska  

Bagna, mokradła  

Pola 

Ścieżki dla pieszych 
i rowerzystów 

Stare wały graniczne 

Parking 

Przystanki autobusowe 

Centralna strefa  
puszczy  

Obszar zieleni 

Strumień 

Droga do EVB 

Tablica informacyjna

Chata leśna

 200m  400m  600m  800m  1000m 

Skala 1 :12500 
8 cm na mapie odpowiada 1 Km w naturze

Do dworca Harsefeld 
(patrz szczeółowa mapka 

po prawej stronie).

Połączenie autobusowe 
z dworcem Harsefeld


