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Nadleśnictwo Gdańsk

Gdynia, 28.06.2022 r.

Zn. spr.: ZG.0152.2.2022

Rada Dzielnicy
Wyspa Sobieszewska
ul. Turystyczna 3 
80-680 Gdańsk

Odpowiadając na pismo zn. spr. R.Dz.W.S.VI z dn. 3.02.2022r., chciałabym 

bardzo podziękować za szczególne zaangażowanie w konsultacje planowanych 

zabiegów gospodarczych w 2022 roku. 

Na wstępie chciałabym zapewnić, że rozumiemy szczególne znaczenie Wyspy 

Sobieszewskiej i wszystkie nasze działania dostosowujemy do potrzeb jej mieszkańców, 

turystów i ochrony przyrody. Należy jednak podkreślić, że lasy tego obszaru nie są 

lasami naturalnymi, oraz nie podlegają innej ochronie prawnej wyłączającej je                      

z użytkowania. To lasy gospodarcze pochodzenia antropologicznego i zgodnie 

z ustawą o lasach i innym przepisami, prowadzenie w nich gospodarki leśnej w celu 

zachowania trwałości i zróżnicowania drzewostanów nie jest zabronione. 

 Ad. 1 i 2. 

Lasy Mierzei mają status lasów ochronnych (w większości glebochronnych). Nie jest to 

tożsame ze statusem ochrony rezerwatowej itp., jednak wprowadza szereg ograniczeń 

w gospodarce leśnej (brak zrębów jest najbardziej istotny). Główną rolą tych lasów nie 

jest produkcja drewna, a jego znaczenie dla utrzymania warunków wodnych, glebowych 

i stabilności ekosystemu. 

W przypadku tych lasów prowadzenie gospodarki leśnej jest konieczne dla utrzymania 

stabilności drzewostanów. Jednolite całkowicie sosnowe lasy (których pochodzenie jest 

całkowicie sztuczne) wymagają prac, które zróżnicują strukturę wiekową i gatunkową. 

Bez takich punktowych działań lasy te stają się coraz bardziej narażone na klęski 

naturalne – szczególnie związane z wiatrami i owadami. 
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Celem zabiegów hodowlanych oraz pielęgnacyjnych jest niewielkie przerzedzenie 

drzewostanów w celu umożliwienia lepszego wzrostu silniejszym osobnikom. 

Zaniechanie takich działań spowodowałoby znaczące osłabienie wszystkich drzew        

od momentu gdy zaczną zbyt silnie ze sobą konkurować. 

Ad. 3. 

Plan wycinki dla Leśnictwa Sobieszewo na 2022 r. to 2277 m3, co stanowi wycinkę 

ok. 1% zapasu drewna w tym leśnictwie. 

Zabiegi hodowlane i odnowieniowe prowadzimy punktowo – w wydzieleniu, w którym 

prowadzone są prace wycinane jest od 10 do 40% drzew. Najwięcej drzew wycina się 

w czasie cięć odnowieniowych, gdzie przerzedzenie musi być na tyle silne, aby 

zainicjować silny obsiew młodego drzewostanu. 

Ad. 4. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie 

kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody jest kilka 

kryteriów (poza minimalnymi rozmiarami), które musi spełnić drzewo aby zostać uznane 

za pomnik przyrody. Nie mamy wiedzy o przypadkach planowania do wycinki 

jakichkolwiek drzew spełniających wymogi z powyższego rozporządzenia. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że niezależnie od spełnienia wymogów pomników 

przyrody pracownicy Nadleśnictwa często pozostawiają najbardziej okazałe fragmenty 

drzewostanów jako kępy ekologiczne i obszary referencyjne. Drzewa na tych 

fragmentach zostaną pozostawione w lesie do naturalnej śmierci i rozpadu. 

Ad. 5. 

Wycinki są planowane w drzewostanach w każdym wieku, który wpływa na ich 

charakter. Wiele z drzewostanów w dojrzałym wieku ma zaplanowane cięcia 

odnowieniowe, z kolei inne podobne zostały całkowicie wyłączone z prac ze względu na 

różne czynniki. Z całą pewnością nie można powiedzieć, że „planowane zabiegi 

zakładają wycinkę najstarszego i najbardziej dorodnego drzewostanu Lasu”. Kryteria 

planowania kolejnych drzewostanów do wycinki opierają się przede wszystkim na wieku 

i zachowaniu trwałości całego drzewostanu. 



Ad. 6 

Drzewa do wycinki są zazwyczaj wyznaczone na ok. rok przed przystąpieniem do 

wycinki – ale nie jest to wymóg, ani oznaczenia nie są obligatoryjne. Oznacza to, że 

wyznaczone drzewo często jest pozostawione, a drzewo bez oznaczeń – wycięte. 

Najlepszym sposobem będzie kontakt z panią leśniczy. Charakter wycinek często 

pozwala na drobne zmiany i pozostawienie drzew często jest możliwe. 

Ad. 7

Lasy Mierzei są lasami glebochronnymi i cała działalność LP jest prowadzona mając to 

na uwadze. Wszystkie zabiegi prowadzone są ze szczególną starannością zgodnie z 

przyjętymi Zasadami Hodowli Lasu. Gospodarowanie na takich terenach zostało 

opracowane na podstawie dziesiątek lat doświadczeń prowadzonych przez zakłady 

naukowe leśnictwa i uczelnie leśnie. 

Ad. 8

Wpływ prac leśnych na zwierzęta jest zbadany bardzo dokładnie dla wielu gatunków. 

Tam gdzie negatywny wpływ jest duży, a zwierzę podlega ochronie – wprowadzana jest 

strefa ochronna, a czynności prowadzone tak, aby nie zagrozić stanowisku. 

Ad. 9

Porządkowanie obszaru po pracach leśnych jest trudnym tematem, ponieważ 

oczekiwania społeczeństwa są bardzo skrajne. Często pozostawiamy gałęzie 

i fragmenty drzew, ponieważ stanowią ważną ochronę dla wielu gatunków, a rola 

martwego drewna w ekosystemie jest kluczowa. 

Jednak otrzymujemy także wiele skarg na „bałagan” w lesie i praktyka pokazuje,               

że bardzo wielu ludzi oczekuje aby po wycinkach nie było żadnego śladu. 

Działania Nadleśnictwa starają się spotkać pośrodku tych oczekiwań – dlatego często 

rezygnuje z prac porządkowych – wykonując je jedynie w okolicach, gdzie ilość turystów 

jest bardziej znacząca. 
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Ad. 10

W miejscach gdzie istnieje ryzyko większego uszkodzenia gleby Nadleśnictwo unika 

stosowania ciężkiego sprzętu. 

Ad. 11

Prace leśne w sąsiedztwie rezerwatów, stref gatunków chronionych itp. są zawsze 

prowadzone ze szczególną uwagą. 

Otulina rezerwatu nie ma takiego statusu ochronnego jak rezerwat (wtedy byłaby 

rezerwatem) i prace leśne w ograniczonym zakresie są dozwolone – zgodnie planem 

ochrony rezerwatu nie wpływa to na przedmiot ochrony. 

Z całą pewnością nie wycięto żadnych drzew w rezerwacie. Takie prace mogą być 

wykonywane sporadycznie ze ścisłą współpracą z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska. 

Robotnicy leśni mają możliwość rozpalenia małego ogniska technologicznego w okresie 

zimowym – w celu ogrzania się i podgrzania posiłku. Poza okresem zimowym takich 

ognisk nie ma. 

Ad. 12

Obecnie Nadleśnictwo nie planuje powstania żadnych nowych parkingów leśnych. 

Ad. 13. 

Pracownicy służby leśnej zatrudnieni w Nadleśnictwie Gdańsk posiadają na sobie 

mundur terenowy, natomiast pracownicy zakładów usług leśnych (pilarze, operatorzy 

maszyn) są zobowiązani posiadać ubiór w kolorach odblaskowych. Niemniej nie są to 

oznaczenia trudne do imitacji, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 

tożsamości pracownika Służby Leśnej, bądź robotnika leśnego zalecamy kontakt z 

Nadleśnictwem, strażą leśną lub policją. 

Ad. 14

Wszystkie planowane prace leśne zostały opisane w Planie Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Gdańsk. Dokument ten przed wejściem w życie został poddany ocenie 



oddziaływania na środowisko sporządzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Gdańsku. Pozytywna ocena warunkuje możliwość przystąpienia do prac.

Ad 15

Wymieniona działka 166/3 nie znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych. 

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tym co się dzieje w naszych lasach oraz 

za Państwa udział w naszych konsultacjach. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia 

zaspokajają Państwa ciekawość na temat lasów Wyspy Sobieszewskiej. Niemniej, 

mając na uwadze złożoność tematu zrównoważonej gospodarki leśnej, chciałabym 

zaproponować Państwu spotkanie terenowe w dogodnym dla Państwa terminie, aby 

przedyskutować ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na dodatkowe pytania. W celu 

ustalenia terminu proszę o kontakt z p. Jędrzejem Damskim 

(jedrzej.damski@gdansk.lasy.gov.pl, +48 604 492 286).

Zachęcam również do obserwacji naszych mediów społecznościowych i strony 

internetowej. Liczę na owocną współpracę i Państwa zaangażowanie w przyszłości. 

Z poważaniem,
Paulina Partyka-Drzazga
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gdańsk
/podpisano elektronicznie/
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