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Nowe zasady dla lasów wokół miast

• drukuj   

Fot. Adrian Frankowski

Lasy Państwowe podejmują ważne kroki w kierunku usystematyzowania 
problemu lasów wokół dużych miast. I tych terenów, wobec których wyrażane są 
oczekiwania zmniejszenia pozyskiwania drewna, rozwoju infrastruktury 
rekreacyjnej czy organizacji imprez masowych. Decyzja wydana przez 
kierownictwo LP wskazuje na potrzebę wyznaczania takich terenów i 
modyfikowania zasad ich zagospodarowania.

Wytyczne nie wprowadzają nagłej rewolucji. Wskazują drogę, której ostateczny finał można 
nastąpić na etapie tworzenia 10-letnich planów urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Na etapie 
tworzenia planu można wypracować takie rozwiązania, które zadowolą wszystkich 
interesariuszy gospodarki leśnej. Rozwiązania będą miały swoją rangę, gdyż każdy plan 
zatwierdza się na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Leśnicy konsekwentnie podchodzą do problemu lasów na obszarach zurbanizowanych. Świadczy o 
tym fakt, że elementy zarysowane w zarządzeniu zostaną zapisane w najważniejszych 
instrukcjach gospodarczych Lasów Państwowych. Zyskają przez to rangę kanonu prowadzenia 
gospodarki leśnej.
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Zasady gospodarowania w takich lasach stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo 
odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. Co ważne – nie sprowadzą lasów do 
roli podmiejskich parków czy niedostępnych dla rekreacji rezerwatów. W takich lasach nadal będą 
realizowane prace leśne, ale w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, z minimalnym udziałem 
zrębów.

Nowe regulacje będą wchodziły stopniowo wraz z nowymi planami urządzenia lasu. Każdego 
roku plany powstają dla ok. 40 nadleśnictw (10% w kraju). Jednak z określaniem granic „lasów o 
zwiększonej funkcji społecznej” nadleśnictwa nie będą musiały czekać aż obecne plany wygasną. 
Zarządzenie dyrektora generalnego wchodzi w życie od 1 września br. i już wówczas można 
rozpocząć wytyczanie nowej kategorii lasów.

Nowa kategoria – lasy o zwiększonej funkcji społecznej
Celowo nie mówimy o lasach „miejskich” czy „podmiejskich”, gdzie koncentrują się społeczne 
oczekiwania. Niekiedy chodzi również o intensywnie odwiedzane lasy na wsi czy w okolicach 
wypoczynkowych. W tej kategorii będziemy ujmować:
- lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie,
- tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych,
- lasy uzdrowiskowe w strefach A i B (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych).

Jak wyznaczymy te obszary? 
Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczą nadleśnictwa. Wytyczne Dyrektora 
Generalnego LP wskazują także na możliwość szerszej partycypacji strony społecznej. Chodzi o 
płaszczyznę wymiany informacji o lasach i wzajemnych potrzebach, ale i obowiązkach względem 
zachowania lasów dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. W ostatecznym rozwiązaniu, na etapie 
tworzenia planu urządzenia lasu, mogą powstawać tzw. zespoły lokalnej współpracy.
– na etapie tworzenia planu można będzie wyodrębnić tzw. gospodarstwo specjalne, czyli 
wydzieloną grupę lasów, dla których wskazane zostaną odrębne reguły zagospodarowania;
– tam, gdzie lasy są wyjątkowo chętnie odwiedzane, możliwy będzie dodatkowy podział na strefę 
intensywnego oddziaływania (wytyczne obligatoryjne) i strefę zrównoważonego oddziaływania 
(gdzie wytyczne będą fakultatywne).
Wytyczanie obszarów nie będzie schematyczne (np. odległość od granic miasta itp.). Również nie w 
każdym nadleśnictwie zaistnieje potrzeba ich wytyczenia.

Priorytety
Lasy na obszarach zurbanizowanych to nie przyszłe parki podmiejskie ani rezerwaty przyrody, 
które znacznie ograniczają możliwości rekreacyjne. Będą nadal zagospodarowywane. 
Najistotniejsze w lasach o zwiększonej funkcji społecznej będą kwestie:
- zachowania trwałości lasu,
- bezpieczeństwa publicznego i pożarowego,
- krajobrazowe.
Następstwem tych ostatnich mają być takie zasady gospodarowania, które nie powodują nagłych 
zmian w krajobrazie.

Zasady gospodarowania
Przede wszystkim jak najbardziej elastyczne podejście do kwestii zagospodarowania, 



sprowadzające się wręcz do myślenia kategoriami pojedynczych drzew i ich grup. Uwzględnianie 
różnorodnego charakteru potrzeb społecznych.
- ograniczenie stosowania zrębów zupełnych i preferowanie rębni złożonych (długotrwała 
przemiana pokoleń, nie skutkująca jednorazowym odsłanianiem powierzchni),
- zabiegi gospodarcze nakierowane na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury,
- nacisk na odnowienia naturalne,
- terminy wykonywania prac w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

Inne tematy wskazane w wytycznych
- zintensyfikowanie zagospodarowania turystycznego i jego promocja;
- priorytet bezpieczeństwa publicznego (pożarowe, upadki martwych drzew);
- współpraca (z samorządami, społecznościami lokalnymi i in.) oraz informacja i konsultacje.
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