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I Wstęp
1.

Podstawa prawna funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP)
„Lasy Elbląsko-Żuławskie”.
Geneza

powołania

Leśnych

Kompleksów

Promocyjnych (LKP) w Polsce sięga roku 1992: „Państwa i
Międzynarodowe

organizacje

rządowe

i

pozarządowe

powinny podjąć prace nad zdefiniowaniem wskaźników
trwałego i zrównoważonego rozwoju, co stworzy podstawy
pozwalające na podejmowanie decyzji na wszystkich
szczeblach

i

przyczyni

się

do

powstawania

samoregulującego się równoważenia zintegrowanych systemów środowiska naturalnego i
rozwoju gospodarczego” (Agenda 21, UNCED, Rio de Janeiro, 1992 r.). 1)
Aby zapobiec globalnej degradacji środowiska naturalnego wydano szereg światłych
aktów prawnych dotyczących koncepcji rozwoju lasów i leśnictwa oraz przeprowadzono
wiele międzynarodowych konferencji. Między innymi były to: „szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro
w 1992 r., konferencje w Strasburgu 1990 r. i w Helsinkach w 1993 r. Najwcześniej
w Kanadzie w 1990 r. zrodziła się inicjatywa tworzenia tzw. „lasów modelowych”. Równolegle
z międzynarodowymi działaniami również w Polsce, począwszy od lat 90-tych, podjęto kroki
zmierzające do zreformowania prowadzonej dotąd gospodarki leśnej. Kierunek zmian
wyznaczyły takie dokumenty, jak Ustawa o Lasach wraz z nowelizacją (1991, 1997),
Zarządzenie nr 11 i 11a (1995,1999), a zwłaszcza opracowana w 1997 r. Polityka Leśna
Państwa (1997), jak i Polska Polityka Ochrony Zasobów Leśnych (1995).2) Aktem
erekcyjnym było Zarządzenie nr 30 DGLP z 19.12.1994 r., które wdrażając ustalenia z
powyższych konferencji i aktów prawa wewnętrznego, doprowadziło do utworzenia szeregu
Leśnych Kompleksów Promocyjnych, w tym między innymi LKP „Lasy Elbląsko-Żuławskie”.
Polskie leśne kompleksy promocyjne wpisują się więc w szerszą ideę tworzenia
w gospodarce leśnej świata obszarów wzorcowych, modelowych (Międzynarodowa Sieć
Lasów Modelowych) lub demonstracyjnych (sieć PROSILWA), zagospodarowywanych
zgodnie z ogólną koncepcją trwałości i równoważenia rozwoju, w oparciu o ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne funkcje lasów. Celem ustanawiania LKP ma być promocja trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrodniczych i w efekcie
upowszechnienie zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów Państwowych. 3).
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2.

Idea

utworzenia

Leśnego

Kompleksu

Promocyjnego

„Lasy

Elbląsko-

Żuławskie”

Ochrona przyrody
oznacza

„zachowanie,

właściwe

wykorzystanie

oraz

odnawianie

zasobów

i

składników

przyrody,

w

szczególności

dziko

występujących

roślin

i

zwierząt

oraz

kompleksów
przyrodniczych i całych
ekosystemów” (Ustawa o
ochronie

Jezioro Drużno fot. J. Piotrowski

Przyrody,

16.04.2004 r.). Czynna ochrona przyrody ma więc na celu utrzymanie procesów
ekologicznych

i

stabilności

ekosystemów,

zachowanie

dziedzictwa

geologicznego,

zachowanie różnorodności gatunkowej i ciągłości istnienia gatunków i biotopów. Ma też na
celu przywracanie normalnego stanu przyrody i kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody2). Z tych powodów GDLP powołuje Leśne Kompleksy Promocyjne. Wg prof.
A. Szujeckiego, współtwórcy idei LKP, „egzemplifikują one proekologiczną politykę państwa,
celem edukacji ekologicznej społeczeństwa”. Leśne Kompleksy Promocyjne mają stanowić
bazę wzorcową, niejako model testowania i promowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
wzorowanej na naturalnych procesach przyrodniczych. „Trwale zrównoważona gospodarka
leśna to świadoma działalność leśników, zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich
wykorzystania w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego,
wysokiej produktywności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do
wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i
socjalnych funkcji, bez szkody dla innych ekosystemów”3). Trwałe i zrównoważone
zagospodarowanie lasów oznacza więc takie postępowanie hodowlane i ochronne oraz
stosowanie takich metod urządzania i użytkowania lasu, które respektują równoczesny
rozwój i korzystanie z trzech wartości lasu: ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej.
To kanony od dziesięcioleci obowiązujące w lasach państwowych, jednak najpełniej
wdrażane są na obszarach LKP. Są one jedną z ważnych form współpracy leśników ze
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społeczeństwem.

Funkcjonują

przy

nich

Rady

Społeczno-Naukowe,

skupiające

reprezentantów wszystkich grup, zainteresowanych funkcjonowaniem lasu.
Potwierdzeniem

prowadzenia

trwale

zrównoważonej

gospodarki

leśnej

na

najwyższym poziomie są uzyskane i utrzymywane certyfikaty wydawane przez takie
organizacje jak FSC i PEFC.
W zespołach przyrodniczych o szczególnie cennych walorach głównym celem
gospodarki leśnej ma być ochrona tych zasobów poprzez racjonalne użytkowanie,
zapewniające

ich

trwałość.

W

ramach

rozwoju

planowane

jest

szeroko

pojęte

doświadczalnictwo leśne, wdrażanie nowych metod postępowania gospodarczego w hodowli
i użytkowaniu lasu, promocja tych działań oraz szkolenie zarówno leśników (reorganizacja
edukacji leśnej), jak i podmiotów zewnętrznych (otwarcie się na współpracę ze
społeczeństwem). Wszelkie prowadzone działania powinny mieć na celu godzenie w
możliwie najlepszy sposób klasycznej gospodarki leśnej z zapotrzebowaniem społecznym,
poprzez ochronę przyrody i udostępnianie lasu.
Zrównoważona gospodarka leśna to umiejętne godzenie potrzeb gospodarczospołecznych z ochroną zasobów przyrody. Gospodarowanie zasobami leśnymi w Lasach
Państwowych polega na zarządzaniu lasami w sposób pozwalający na zapewnienie ich
trwałości. Zasady pielęgnacji istniejących drzewostanów stworzone w oparciu o wieloletnią
praktykę leśników, polegają na naśladowaniu i wyprzedzaniu naturalnych procesów
zachodzących w przyrodzie. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe jest hodowanie zdrowych
drzewostanów przy jednoczesnym pozyskaniu drewna. Duży popyt na drewno powoduje
potrzebę produkcji tego surowca. Najważniejszą zasadą w procesie pozyskania drewna w
drzewostanach rębnych jest wykonanie tej czynności w taki sposób, aby możliwe było
utworzenie jak najlepszych warunków odnowienia lasu, a więc wzrostu młodych
drzewostanów. W procesie odnawiania drzewostanu dąży się do jak największego
wykorzystania sił natury poprzez wspieranie naturalnego odnowienia lasu powstałego
samoczynnie na odsłoniętych powierzchniach gruntu.
Polskie prawo zobowiązuje właścicieli lasu do ponownego wprowadzania roślinności
leśnej w miejscu gdzie została ona wycięta. Obowiązek ten narzuca ustawa o lasach z dnia
28 września 1991 r. Lasy Państwowe poza wypełnianiem tego obowiązku prowadzą
działania dążące do wypełniania założeń Programu Zwiększania Lesistości Kraju zgodnie z
"Polityką leśną państwa" opracowaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w 1997r., zalesiając grunty rolne, nieużytki, grunty popoligonowe itp.
W ten sposób powstają nowe lasy nie tylko produkujące drewno ale także wykorzystywane
przez społeczeństwo w celu rekreacji, wypoczynku czy konsumpcji dóbr takich jak drewno
opałowe, jagody, grzyby, zioła, zwierzyna łowna i wiele innych.
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Na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko-Żuławskie”, a więc
Nadleśnictwa Elbląg w trakcie 10 letniego okresu obowiązywania Planu Urządzania Lasu
(2007-2016) przeciętnie pozyskuje się 67 tysięcy metrów sześciennych drewna rocznie. W
związku z czym co roku na ok. 110 ha wykonywane jest odnowienie lasu. Ponadto na
gruntach porolnych, gruntach popoligonowych odzyskanych w wyniku zleconych prac
saperskich, nieużytkach i innych gruntach, Nadleśnictwo Elbląg od 1994 r. zalesiło 832 ha
lasu i planuje kolejne zalesienia.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Elbląsko-Żuławskie” ustanowiony został z dniem
2 grudnia 2011 r. mocą Zarządzenia nr 65 Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.
LKP obejmuje cały obszar Nadleśnictwa Elbląg, tj. 18 823,11 ha, w tym pow. leśnej 17
803,34 ha, leży w zasięgu 17-tu gmin, 5 powiatów i 2 województw: warmińsko-mazurskiego
oraz pomorskiego. Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 12 leśnictw, zgrupowanych w
trzech obrębach leśnych:
•

Obręb Kadyny (pow. 6023 ha.)

•

Obręb Elbląg (pow. 7470 ha.)

•

obręb Stegna (pow. 5330 ha.)

Obszar administracyjny nadleśnictwa należy do największych w kraju (siódme miejsce pod
względem wielkości zasięgu terytorialnego) i wynosi 186,4 tyś. ha., a więc 1864 km2 (w tym
32 ,8 tyś. ha. Zalewu Wiślanego oraz ok. 120 tyś. ha. Żuław). Lesistość nadleśnictwa
kształtuje się na poziomie 11,8 %. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa znajduje się
934,3 ha lasów niepaństwowych.

Górki

Pogrodzie

Jagodno

Dąbrowa

Zalesie

Dębica

Janowo

Przebrno

Kąty R.

Jantar

Pow wg
starostw

Kadyny

Nazwa
starostwa

Nowy
Wiek

Lasy niepaństwowe Nadleśnictwo Elbląg wg Starostw, Gmin oraz leśnictw

32,8

18,8

19,7

3,2

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,3

Milejewo

0,0

0,0

19,2

38,8

0,0

13,0

8,5

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109,4

Elbląg

0,0

0,0

0,0

0,0

16,5

0,0

2,0

73,1

14,9

0,0

0,0

0,0

106,5

Gronowo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

Gmina
Tolkmicko

Starostwo
ElblągZiemskie
Starostwo
ElblągGrodzkie

Starostwo
Malbork

Starostwo
Nowy Dwór
Gd.

313,0

541,6

38,4

R-M

Miasto Elbląg

0,0

0,0

0,0

0,0

99,9

118,5

0,0

323,2

0,0

0,0

0,0

0,0

541,6

Stare Pole

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

Nowy Staw

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

1,9

Lichnowy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,7

33,7

Nowy Dwór Gd

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

13,3

1,3

16,3

Sztutowo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

Krynica M.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

Ostaszewo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

3,2

41,3

Stegna

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

14,9

934,3

R-M

32,8

18,8

38,9

42,0

138,2

131,5

10,6

426,3

22,1

2,0

18,2

53,1

934,3
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Tereny Nadleśnictwa Elbląg są objęte europejską siecią Natura 2000: Obszarami Specjalnej
Ochrony

Ptaków

i

Specjalnymi

Obszarami

Ochrony

Siedlisk,

ustanowionymi

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz.
2313) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. z
2005 nr 94 poz. 795).

Formy ochrony przyrody w LKP "Lasy Elbląsko-Żuławskie"
FORMY OCHRONY PRZYRODY

ilość

powierzchnia (ha)

Rezerwaty przyrody
Leśne

5

Florystyczne

1

303,00
37,78

Faunistyczne

3

850,00

"Wysoczyzna Elbląska"

1

6975,35

"Mierzeja Wiślana"

1

3027,31

Rzeki Nogat
Środkowo-żuławski

1

391,15

1

7,54

Jezioro Drużno

1

1313,57

Rzeki Baudy

1

1225,31

Rzeki Szkarpawy

1

89,62

Wysoczyzny Elbląskiej-Zachód

1

484,06

Wysoczyzny Elbląskiej-Wschód

1

826,06

Parki Krajobrazowe

Obszary chronionego krajobrazu

Pomniki przyrody
Pojedyncze drzewa

206

Grupy drzew

28

Alej

2

Głazy narzutowe

18

Użytki ekologiczne

6

36,40

Orlik krzykliwy

4

41,69

Bielik

8

727,12

Bocian czarny

1

22,49

Dyrektywa ptasia (w granicach LP)

2

678,69

Dyrektywa siedliskowa (w granicach LP)

3

6118,89

Strefy ochronne

Obszary Natura 2000
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3.

Cel i zadania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko-Żuławskie”

Przez obszar Nadleśnictwa przebiega jeden z najważniejszych europejskich szlaków
migracyjnych ptaków. Corocznie wiosną i jesienią można tu spotkać ich wielkie koncentracje
(korytarze przelotowe). Ogromny ptasi rezerwuar stanowią także wody i okolice Jeziora
Drużno, Zalewu Wiślanego, dziesiątków rzek i tysięcy kanałów. Teren Wysoczyzny jest
obszarem lęgowym rzadko spotykanych w kraju gatunków ptaków (gniazdowniki strefowe).
Wyjątkowe warunki bytowania ptaków na terenie Nadleśnictwa Elbląg determinują misję
LKP „Lasy Elbląsko-Żuławskie”, którą jest:

„Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i monitorowanie wpływu tej
gospodarki na populacje ptasie oraz tworzenie sprzyjających warunków dla
zachowania bogactwa świata roślin i zwierząt, a zwłaszcza występującej na terenie
LKP awifauny ”.

W aspekcie perspektywicznym, będzie doskonalenie pod tym kątem działalności
człowieka w lesie poprzez rozwijanie najkorzystniejszych metod zagospodarowania lasu oraz
zwiększanie świadomości lokalnych społeczności, przyjezdnych wczasowiczów i turystów.
Wszelkie zamierzenia mają być realizowane w oparciu o nadrzędną zasadę równorzędności
3 podstawowych funkcji lasu: środowiskowej (ekologicznej), ekonomicznej (gospodarczej)
oraz społecznej, przy zachowaniu w całości naturalnej zmienności przyrodniczo - leśnej.

Niezbędna będzie identyfikacja i kompleksowe opracowanie stanu zasobów genetycznych,
a więc:
•

siedlisk glebowych,

•

zbiorowisk leśnych (mających wpływ na warunki bytowania populacji rzadkich
zwierząt),

•

inwentaryzacja populacji rzadkich zwierząt,

•

identyfikacja problemów, krzyżujących się interesów i próba ich rozwiązania,

•

uszczegółowienie rozpoznania warunków hydrologicznych i działania na rzecz
odtworzenia oczek, torfowisk i zbiorników wodnych (mała retencja ujęta w „Operacie
Wodnym”).

Rezultatem

winno

być

opracowanie

„Elaboratu

Przyrodniczo-Ornitologicznego”

i

wprowadzenie jego ustaleń do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Elbląg, jak i do
lokalnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wymagać to będzie
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ścisłej

współpracy z rozmaitymi towarzystwami przyrodniczymi, naukowcami, lokalnymi władzami i
stowarzyszeniami.
Znaczne zróżnicowanie fizjograficzne Nadleśnictwa Elbląg powoduje dużą zmienność
warunków pracy z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy nadleśnictwa oraz zakłady
usług leśnych wykonujących prace związane z pozyskaniem drewna. Między innymi takie
tereny jak: piaszczyste wydmy, bagna, doliny erozyjne i głębokie wąwozy wymagają doboru
właściwej technologii pracy i specjalistycznych maszyn. Niezbędne będzie przeprowadzenie
badań i testów umożliwiających wybór najlepszych metod postępowania pozwalających
ekonomicznie pozyskać drewno przy zachowaniu zasad ochrony przyrody.
Środkami do osiągnięcia efektu synergii działań leśników, lokalnych społeczności
z uwzględnieniem potrzeb królestwa ptaków, będzie wspomniana operatywna edukacja,
wdrożenie wypracowanych metod zagospodarowania, przeprowadzenie szeregu inwestycji
wodnych,

dydaktycznych i rekreacyjnych oraz opracowanie Operatu Infrastruktury

Turystycznej.
Zamiarem i sensem całości opracowań i działań w ramach LKP „Lasy Elbląsko
Żuławskie” jest przekazanie społeczeństwu prostej idei:

„Dbając o lasy – dbamy też o ptaki
Dbając o ptaki – pamiętamy też o środowisku ludzi
Dbałość o ptasie środowisko jest więc dbałością o naszą wspólną przyszłość”
Założeniem LPK „Lasy Elbląsko-Żuławskie” jest też pokazanie społeczeństwu, że
leśnicy

i

Lasy

Państwowe

ze

swoim

bogactwem

i

wypracowanymi

przez

dziesięciolecia metodami postępowania są gwarantem zachowania całego bogactwa
przyrody w nadbałtyckim pasie leśnym – poprzez dostosowanie i doskonalenie
gospodarki leśnej w celu poprawy warunków bytowania rzadkich roślin i zwierząt.

Zakładane efekty funkcjonowania LKP:
•
1.

Zadania główne:
Pełnienie roli wzorcowej dla lasów gospodarczych w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe,

2.

Upowszechnianie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w nadbałtyckim pasie
leśnym,

3.

Uwzględnienie optymalizacji postępowania w gospodarce leśnej dla poprawy
warunków bytowania awifauny,
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4.

Inwentaryzacja i ochrona najcenniejszych zasobów genowych lasów Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko-Żuławskie”,

•
1.

Zadania komplementarne:
Działanie na rzecz utworzenia zespołu dobrych praktyk we wszystkich działach

gospodarki leśnej uwzględniających ochronę i zachowanie awifauny.
2.

Wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych poprzez prowadzenie

badań i doświadczeń nad proekologicznymi metodami postępowania w gospodarce leśnej w
szczególności w użytkowaniu lasu w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu oraz różnych
typach wilgotności siedliska.
3.

Utworzenie modelu udostępniania lasu i sposobów współpracy z jednostkami

samorządowymi i społecznymi dla upowszechniania i rozwoju turystyki na atrakcyjnych
turystycznie obszarach leśnych.
4.

Wypracowanie metod współdziałania z władzami lokalnych społeczności w celu

realizacji przedsięwzięć planowanych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego.
Ponadto stworzenie sposobu stałej współpracy z przedstawicielami dużej aglomeracji Miasta
Elbląga w celu rozwijania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w sąsiedztwie miasta w
szczególności z uwzględnieniem edukacji przyrodniczo-leśnej, rekreacji i innych potrzeb
społeczności miejskiej.

Przedstawione w niniejszym programie działania rozłożone zostały w czasie, tak aby
ich realizacja przebiegała stopniowo, etapami, bez zakłócania procesów przyrodniczych i
gospodarki leśnej i aby zostały zakończone do 2026 roku. Prace te będą wymagać
zaangażowania środków własnych Lasów Państwowych (dofinansowania z funduszu
leśnego), jak i środków pomocowych, w tym funduszy unijnych.

Efekt dobrej współpracy Miasta Elbląg z Nadleśnictwem Elbląg i Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych – 47,4 ha. zalesień. [fot. strona internetowa UM Elbląg]
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II WARUNKI NATURALNE NADLEŚNICTWA ELBLĄG
Pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym Nadleśnictwo Elbląg, a więc i LKP
obejmuje trzy całkowicie różne mezoregiony:
•

Wysoczyzna Elbląska,

•

Mierzeja Wiślana

•

Żuławy Wiślane.

Elementem

scalającym

wymienione

mezoregiony

jest

wielki zbiornik wodny Zalewu
Wiślanego.
Obszar LKP to teren niezwykle
zróżnicowany,

o

całkowicie

odmiennej genezie geologicznej,
charakterystyce

hydrologicznej,

szacie roślinnej i zwierzęcej.
Wysoczyzna Elbląska, zajmująca pagórkowaty obszar o powierzchni 450
km2, wg Geografii Regionalnej Polski (Kondracki 2002 r.) jest mezoregionem należącym do
makroregionu

Pobrzeże

Gdańskie,

podprowincji

Pobrzeża

Południowobałtyckie,

graniczącym od północy z Pobrzeżem Staropruskim i Zalewem Wiślanym, a przez niego z
Mierzeją Wiślaną, od wschodu i południa z Równiną Warmińską, a od zachodu z Żuławami
Wiślanymi

4)

.

przypomina

Wysoczyzna

rozległą

górę,

wysokości prawie 200m, pociętą
promieniście

erozyjnymi,

głębokimi nawet do 80 m jarami i
wąwozami.

Na

stokach

Wysoczyzny od strony Zalewu
Wiślanego

licznie

fragmenty

występują

dawnego

utworzonego

w

klifu,
wyniku

niszczącej działalności fal morza
litorynowego2).
działalności

Świadkiem
przechodzącego

Wysoczyzna Elbląska i Zalew Wiślany [fot. J. Piotrowski]
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tędy lodowca jest wielki głaz leżący u stóp Wysoczyzny Elbląskiej, w Zalewie Wiślanym.
Kiedyś „Święty Kamień” wykorzystywany był jako ołtarz ofiarny, teraz jest jedną z atrakcji
turystycznych. Północny krawędziowy fragment Wysoczyzny Elbląskiej ma charakter górski.
Istnieje tu gęsta sieć wodna, na zboczach licznie występują źródliska, zaś prawie każdym
wąwozem biegną strumienie i potoki. Stanowią one dopływy większych rzeczek, pełnych
malowniczych meandrów: Stradanki, Grabianki, Olszanki, Kamionki oraz Kumieli ze
Srebrnym Potokiem, przepływające przez przepiękny podelbląski park „Bażantarnia” o
typowo górskim charakterze.
Przez teren Nadleśnictwa Elbląg przebiega naturalna granica występowania świerka
borealnego oraz klona jawora. Natomiast główny gatunek w składzie drzewostanu na
Wysoczyźnie Elbląskiej to buk zwyczajny5). Charakterystyczną cechą flory Wysoczyzny
Elbląskiej jest komponent górski, reprezentowany dość licznie zarówno wśród roślin
nasiennych, jak i zarodnikowych 6). Występują tu np. żebrowiec górski, pióropusznik strusi i
lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, skrzyp olbrzymi, lepiężnik biały, przetacznik górski i
inne. W lasach Wysoczyzny Elbląskiej wyraźnie dominują buczyny, w północnej części ze
znaczną domieszką szeregu gatunków liściastych i iglastych. Występują one najczęściej na
ciężkich, wilgotnych glinach zwałowych, na których utworzyły się bardzo bogate gleby, w
większości na siedliskach lasu świeżego, wilgotnego i mieszanego. Procentowy udział
siedlisk lasowych należy do najwyższych w kraju. Na tym stosunkowo niewielkim terenie
powołano aż 5 rezerwatów przyrody:
Pióropusznikowy Jar, Dolina Stradanki,
Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Kadyński
Las i Nowinka7). W części obszaru
Wysoczyzny w ramach sieci Natura
2000

utworzono

Specjalny

Obszar

Ochrony Siedlisk pn. „Doliny Erozyjne
Wysoczyzny

Elbląskiej”.

Szczególnie

interesująca jest występująca na tym
terenie awifauna. Możemy spotkać tu
około 190 gatunków ptaków, w tym 134
gatunki ptaków gniazdujących między
innymi występują tu: bielik, trzmielojad,
jastrząb,

krogulec,

orlik

krzykliwy,

rybołów, myszołów włochaty, żuraw,
bocian czarny, ohar, zimorodek, dzięcioł

Dąb im, Jana Barzyńskiego, wieś Kadyny
fot. J. Mytych

zielony

i

inne.

Na
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Wysoczyźnie

stwierdzono obecność 43 gatunków ssaków leśnych, w tym 25 to gatunki chronione.8) Żyją tu
między innymi: popielice, orzesznice, wydry wilki i szereg innych. Niezwykłym gatunkiem jest
jeleń sika, sprowadzony do miejscowości Kadyny jako dar od cesarza Japonii dla cesarza
Wilhelma II. Obszar Wysoczyzny od połowy XIX w był uznawany za unikatowy i niezwykle
atrakcyjny, opięty był gęstą siecią szlaków turystycznych, opisów miejsc magicznych, owiany
mitami i legendami.9)
W krajobrazie nadzalewowym pośród innych miejscowości wyróżniają się Kadyny. To
miejsce niezwykłe, gdzie panowała legendarna pruska księżniczka Kadyna, a cesarz
Wilhelm II zbudował swoją siedzibę, gdzie niedawno z ruin powstał na nowo franciszkański
klasztor na wzgórzu

10)

. Bogactwem Wysoczyzny Elbląskiej są także pomniki przyrody, jest

ich 254 z czego 205 to pojedyncze drzewa na czele z okazałym dębem Hoggo i najgrubszym
drzewem w Lasach Państwowych w Polsce dębem im. Jana Barzyńskiego.
Mierzeja Wiślana - to piaszczysty, w znacznym stopniu zalesiony wąski i długi
półwysep na Pobrzeżu Gdańskim, ciągnący się w zasięgu nadleśnictwa od ujścia Wisły w
kierunku wschodnim po granicę z Obwodem Kaliningradzkim. Mierzeja oddziela Zalew
Wiślany od otwartych wód Bałtyku, jej szerokość waha się od ok. 0,5 km. do ok. 2 km.
Zaczęła formować się i stopniowo narastać pod koniec okresu litorynowego, tj. ok. 2500 lat
p.n.e.9). Mierzeja Wiślana jest wielką wydmą, której wysokość w niektórych miejscach sięga
30 - 50 metrów (najwyższa wydma to
„Wielbłądzi Garb”). Została zbudowana w
wyniku działania fal morskich i silnego
nurtu Wisły, osadzających piasek i materiał
oraz działalności eolicznej. Jeszcze na
przełomie XIII i XIV w. składała się ona z
szeregu wydłużonych wysepek i pocięta
była licznymi ujściami delty Wisły

12)

.

Mierzeja jest zbudowana przez wydmy
białe,

szare

(in.

żółte)

i

brunatne

(najstarsze). Pokrywające je lasy sosnowe
zostały

sztucznie

zahamować

nasadzone,

wędrówkę

wydm

by
i

zasypywanie ludzkich siedzib. Skarbem
Mierzei są nie tylko piękne, urozmaicone
bory sosnowe, plaże i wydmy, ale i
Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany [fot. J. Piotrowski]

bursztyn, który od wieków był niezwykle
cennym towarem. Prowadził stąd słynny
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szlak bursztynowy, dochodzący aż do Azji Mniejszej. Największym bogactwem ożywionej
przyrody Mierzei i okalających ją wód, jest królestwo ptaków. Wzdłuż Mierzei ciągnie się
szlak stałych wędrówek ptaków przelotnych. W czasie największego nasilenia przelotów,
trwających nieraz kilka tygodni, spotyka się duże koncentracje ptactwa, liczące tysiące
osobników. W tym czasie zaobserwować tu można ptaki niemal nie występujące bądź
rzadko obserwowane w kraju.
Znajdują się tu 3 rezerwaty: Kąty Rybackie (jedna z największych w Europie kolonii
kormorana czarnego) oraz Buki Mierzei Wiślanej. W ujściu Wisły i na skraju Mierzei istnieje
rezerwat ornitologiczny Mewia Łacha, gdzie występuje jedyna w Polsce kolonia rybitwy
czubatej z udziałem sieweczki i ostrygojada, jak i wielu innych gatunków ptaków (na terenie
Ujścia Wisły obserwowano ponad 220 gatunków ptaków), a także fokę pospolitą i szarą.
Przez ostatnie 100 lat nagromadziło się tu ponad 100 mln m3 piasku; średni roczny przyrost
nanosu wynosi ok. 0,5 mln m3. Obecnie powierzchnia stożka sięgającego w głąb Bałtyku ma
170 ha 13). Ujście Przekopu Wisły jest jednym z najatrakcyjniejszych dla ornitologów miejsc w
Polsce.
Żuławy Wiślane obejmują środkową, największa część Pobrzeża Gdańskiego, stanowiącą
wewnętrzną deltę Wisły, o powierzchni 2460 km2, 14)zamkniętą od północy Mierzeją Wiślaną,
od wschodu Wzniesieniami Elbląskimi, a Pojezierzem Iławskim od południa i Kaszubskim od
zachodu

(w

nadleśnictwa
wytycza
Nieustające
wystąpienia
podmokły

zasięgu
granicę

bieg

tą

Wisły).
zagrożenie

powodzi

i

teren

doprowadziły do tego, że
przez stulecia obszar Żuław
charakteryzował się bardzo
niewielkim
Holenderscy

zaludnieniem.
koloniści,

Żuławy Wiślane fot. J. Piotrowski

zwani mennonitami, zaczęli
osiedlać się na Żuławach w średniowieczu. Pamiątką po ich bytności są charakterystyczne
budowle i cmentarze mennonickie, a ponadto sieć kanałów oraz rowów melioracyjnych.

15)

Żuławy są najmłodszą krainą geograficzną Polski. Tworzyła się ona od kilku tysięcy lat w
wyniku akumulacyjnej działalności Wisły przy jej ujściu. Jest to obszar równinny, o bardzo
małych deniwelacjach. Występują tu depresje, tj. obszary położone poniżej poziomu morza;
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zajmują one 1/3 powierzchni tego terenu.

12)

We wschodniej części znajduje się jezioro

deltowe – Drużno – jest ono ewenementem na europejską skalę.
Stanowi pozostałość litorynowego tzw. morza „Estów”, wcinającego się niegdyś głęboko w
ląd, posiada kryptodepresję i otoczone jest wałami. Powierzchnia samego zwierciadła wody
wynosi 1790 ha.

16)

Drużno jest jeziorem zalewowym o zmiennej wysokości lustra wody i

przeciętnej głębokości 1,5 m, silnie zeutrofizowanym. Poza nielicznymi nie zarośniętymi
pasmami wody jest gęsto pokryte roślinnością pływającą. Występują tu bardzo liczne gatunki
ptaków gniazdujących, częstokroć bardzo rzadkich. Stwierdzono występowanie ponad 200
gatunków, z czego ok. 108 gniazduje. Gniazdują tu takie gatunki jak; krakwa i zielonka, które
zostały umieszczone na europejskiej liście gatunków zagrożonych. Jezioro zostało wpisane
na listę Konwencji Ramsarskiej ze względu na wyjątkowe warunki życiowe ptactwa
wodnego. Przez jezioro Drużno przebiega Kanał Elbląski łączący pojezierze Iławskie z
Jeziorem Drużno i Zalewem
Wiślanym.

Na

jego

funkcjonują

trasie

pochylnie

umożliwiające pokonanie ok.
100

m.

równicę

poziomów

pomiędzy tymi obszarami.
Charakterystycznym
elementem krajobrazu Żuław
jest też bardzo gęsta sieć
wodna

-

naturalna

i sztuczna. Znajduje się tu
ponad 3.5 tys. kanałów i 11 tys.

Żuławy Wiślane [fot. J. Piotrowski]

rowów melioracyjnych15); region przecinają także odnogi Wisły. Obszar praktycznie prawie
bezleśny, z najniższym punktem depresyjnym Polski. Około 85% powierzchni Żuław
Wiślanych tworzą żyzne mady, zaś wzdłuż rzek występują też piaszczyste bielice i gleby
torfowe

17)

. Naturalną roślinnością Żuław są lasy łęgowe, łąki łęgowe na terenach okresowo

zalewanych oraz olsy, szuwary i torfowiska na terenach podmokłych. Początki osadnictwa na
Żuławach sięgają okresu od około 2500 do 1700 lat p.n.e. Na wiek IX n.e. datowane jest
istnienie legendarnej osady Truso. Z końcem II wojny światowej wycofujące się wojska armii
hitlerowskiej zatopiły Żuławy i wysadziły urządzenia techniczne. Zniszczenia były ogromne:
w wyniku przerwania wałów i tam ochronnych obszary depresyjne (około 45 tys. ha) zostały
zatopione, a przydepresyjne (około 75 tys. ha) podtopione. Odtworzenie uprzedniej struktury
technicznej trwa do dziś. Z Żuław zniknęły wiatraki, pozostały jednak tysiące kanałów
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przecinających płaski krajobraz. Utworzono tu 3 rezerwaty: Jezioro Drużno i Ujście Nogatu,
które leżą w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg oraz rezerwat Zatoka Elbląska.
HISTORIA LEŚNICTWA, ZIEM I WÓD TERENU LKP „LASY ELBLĄSKO ŻUŁAWSKIE”
Wysoczyzna Elbląska nawet w dalekiej przeszłości była bardzo atrakcyjna
turystycznie, a w wydanych na początku XIX wieku przewodnikach krajoznawczych
porównywano ją do lasu Turyńskiego i Gór Harzu. Z powyższymi miejscami związana jest
wyprawa i męczeńska śmierć Świętego Wojciecha. Funkcjonujące na tym obszarze pruskie
plemiona w połowie XIII wieku zostały opanowane przez Zakon Krzyżacki. Podstawową
jednostką administracyjną państwa krzyżackiego było komturstwo. Tereny obejmujące
większość obecnego Nadleśnictwa Elbląg należały do komturstwa elbląskiego, które miało
silnie rozwiniętą sieć wójtostw, komornictw i urzędów leśnych (Waldämter). Po utworzeniu w
wyniku Traktatu Toruńskiego Prus Królewskich, Elbląg otrzymał przywilej królewski, w którym
Król przyznał miastu dobra ziemskie po byłym komturstwie elbląskim. Na podstawie zapisów
kronikarzy elbląskich można przyjąć, że do połowy XVII wieku na obszarze Wysoczyzny był
spory udział lasów dębowych. Świadkami tamtych czasów są liczne przestoje tego gatunku
w różnych partiach nadleśnictwa. Już w 1772 roku rejestry magistratu miasta Elbląg podają,
że olbrzymią część lasów należących do miasta stanowią lasy bukowe mieszane z dębem,
świerkiem, brzozą, jesionem. Powyższe rejestry wspominają również o czystych lasach
świerkowych zajmujących miejsca bardziej wilgotne.
Okres drugiej wojny światowej był na tych terenach raczej spokojny od działań. Dopiero
ofensywa Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku przyniosła duże spustoszenia i zniszczenia.
W 1945 roku zostały utworzone nadleśnictwa: Elbląg, Stegna oraz Lasy Doświadczalne
SGGW w Kadynach, przy czym w skład Nadleśnictwa Elbląg weszły poniemieckie lasy
prywatnej własności, upaństwowione na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944
roku, a także dawne lasy państwowe i grunty rolne przekazane przez PFZ. Do Nadleśnictwa
Stegna weszły głównie lasy byłego Wolnego Miasta Gdańsk. Gospodarstwo zamiejscowe LD
SGGW w Kadynach funkcjonowało w latach 1945-1951. Początkowo prowadziło gospodarkę
rolną, leśną i rybacką, by ostatecznie, po utworzeniu Spółki Rybackiej i Stadniny Koni,
skoncentrować się na działalności leśnej. Z dniem 1.01.1949 roku Nadleśnictwo Elbląg
przejęło część lasów komunalnych miasta Elbląg. Powyższe zmiany spowodowały
konieczność podziału dużego Nadleśnictwa Elbląg na dwa mniejsze, co nastąpiło z dniem
1.01.1951 roku przez utworzenie Nadleśnictwa Elbląg i Tolkmicko. Nadleśnictwo Tolkmicko
później zostało przemianowane na Kadyny.
Prowizoryczny plan urządzania gospodarstwa leśnego dla trzech wyżej wymienionych
nadleśnictw został opracowany na okres od 01.01.1952 do 31.12.1961. Ciekawostką jest, iż
Jednolity program gospodarczo – ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Elbląsko-Żuławskie”

17

w pierwszych latach obowiązywania tego planu w Nadleśnictwie Stegna tytułem próby
stosowano kierunek cięć z południa na północ. Doprowadziło to do powstania dużych szkód
podczas silnych sztormowych wiatrów wiejących od strony morza. Dopiero w roku 1955
przywrócono kierunek cięć ze wschodu na zachód. Sposób zagospodarowania w tym czasie
na ogół był zgodny z ówczesnymi Zasadami Hodowli Lasu. W Nadleśnictwach Elbląg i
Kadyny na siedliskach lasowych stosowano rębnię IIb rzadziej IIIa. Na pozostałych
siedliskach oraz w świerczynach rębnię I. W części drzewostanów Nadleśnictwa Stegna
wstrzymano użytkowanie rębne zrębami zupełnymi z uwagi na znaczny wzrost ruchu
turystycznego. Podjęto również próbę wykorzystania odnowień naturalnych sosny na
uboższych siedliskach (Nadleśnictwo Stegna). Odnowienia na powierzchniach otwartych
wykonywano poprzez sadzenie sosną rzadziej świerkiem, dębem, bukiem, brzozą. Bukowe
odnowienia naturalne (Elbląg, Kadyny) uzupełniano dębem, świerkiem, modrzewiem i sosną.
Z końcem grudnia 1973 roku leśnictwo Sobieszewo zostało przekazane do Nadleśnictwa
Oliwa. W tym samym roku z dotychczasowych Nadleśnictw Elbląg, Kadyny i Stegna
utworzono Nadleśnictwo Elbląg. Pierwszą rewizję Planu Urządzania Lasu dla całego już
dużego nadleśnictwa opracowano na okres 1.10.1974 do 31.09.1984. Sposób wykonania
rębni częściowych, a zwłaszcza gniazdowych pozostawiał wiele do życzenia. Przy
wykonywaniu cięć obsiewnych i odsłaniających pozostawiono zbyt dużo gatunków
lekkonasiennych jak: brzozy, osiki czy graba. Ponadto nadmierne wydłużenie okresu
odnowienia spowodowało znaczne obniżenie jakości hodowlanej wartościowych podrostów.
W kompleksie Janowo wycięto poza planem około 17 ha drzewostanów sosnowych,
rosnących na siedlisku lasu wilgotnego z przeznaczeniem powierzchni na plantacje
topolowe.
Druga rewizja Planu Urządzania Lasu została wykonana na okres 1.01.1986 – 31.12.1995.
W tym okresie wystąpił duży obrót gruntami, który był wynikiem istnienia bądź likwidacji
wielkich terenów wykorzystywanych do celów wojskowych (głównie poligony). Największe
powierzchniowo przejęcia gruntów miały miejsce w latach 1993 – 1995. Przejęto wówczas
około 950 ha gruntów, które zostały przeznaczone do zalesienia. Zaplanowane użytki rębne
wykonano w 77%. Przyczynami stosunkowo wysokiego niewykonania etatu użytków rębnych
były: utrudniona dostępność, częściowo zalanie wodą oraz postrzelanie. W zakresie hodowli
lasu nastąpiło wyraźne zmniejszenie się powierzchni upraw przepadłych, jak również
nieznaczna poprawa zgodności składów gatunkowych upraw.
W tym okresie w obrębie Stegna stwierdzono miejscowe, ale dość znaczne szkody
wyrządzone przez kormorany oraz wskutek nielegalnej eksploatacji bursztynu.
Siedziba Nadleśnictwa Elbląg mieści się na skraju pod Elbląskiej Bażantarni,
zajmująca pałac Augusta Abbega, który był elbląskim patrycjuszem. W 1802 roku wybudował
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tu dwór w stylu neogotyckim. W drugiej połowie XIX wieku dwór został przekształcony w
zajazd, a piękny budynek pałacowy otoczono parkiem. Posiadłość została wykupiona w 1882
roku przez Radę Miasta Elbląga. W tym czasie park i sąsiadujący las zaczęto
zagospodarowywać na potrzeby wypoczynkowe mieszkańców miasta. Wytyczono szlaki
turystyczne. Po II wojnie światowej pałac został przekazany Nadleśnictwu Elbląg.
Nadleśnictwo

w

2011

r.

z

własnych

środków

przeprowadziło

i konserwację elewacji tego zabytkowego budynku.

fot. J. Mytych
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modernizację

III KIERUNKI I SPOSOBY DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
W

CELU

REALIZACJI

PODSTAWOWEJ

FUNKCJI

LEŚNEGO

KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO „LASY ELBLĄSKO ŻUŁAWSKIE”
1.

Rozpoznanie stanu biocenozy leśnej
Kompleksowe rozpoznanie i monitoring stanu biocenozy leśnej – szczegółowe

rozpoznanie zbiorowisk roślinnych (z ustaleniem ich wpływu na rodzaj awifauny i warunki
bytowania ptaków), kolejny etap to dostosowanie i doskonalenie gospodarki leśnej w celu
poprawy warunków bytowania awifauny.(Tab.2)
2.

Dostosowanie i doskonalenie gospodarki leśnej w celu poprawy warunków

bytowania awifauny (Operat Ornitologiczny)
Sporządzenie analizy wykonanych zdarzeń gospodarczych w minionym okresie oraz
powiązanie ich z analizą warunków bytowania awifauny (dynamika rozwoju populacji, baza
pokarmowa itp.)
Opracowanie wyników powyższej analizy i sformułowanie zaleceń dotyczących
doskonalenia gospodarki leśnej w celu poprawy warunków bytowania awifauny.(Tab.1)
3.

„Sieć Ptasich Remiz”

Głównym

założeniem

jest

stworzenie na przestrzeni 14 lat piętnastu sztuk ptasich remiz,
stanowiących wzbogacenie bazy
bytowania,

miejsc

rozrodu

i

ochrony awifauny.
Do jego realizacji należy
wykorzystać

istniejące

już

remizy oraz założyć

nowe tak,

aby

zwarty

tworzyły

one

i

konkretny układ, mogący być
również

Śródleśne oczko wodne [fot. W. Pamfil]

miejscem zwiedzania

przez ogół społeczeństwa, jak i terenem prowadzenia badań naukowych. Część remiz
będzie posiadała motywy przewodnie-tak, aby można było włączyć je do sieci obiektów
edukacyjnych.
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Wg. inwentaryzacji z dnia 15.03.2011r na terenie Nadleśnictwa Elbląg istnieje 28
remiz o łącznej powierzchni

5,35 ha, stanowiących głównie naturalne zadrzewienia i

zakrzaczenia

w

biocenotyczne,

większości

których

nie

były

prowadzone

żadne

zabiegi.(Tab.3)
Remizy winny znajdować się możliwie blisko leśniczówek, w miejscach dostępnych, w
pobliżu naturalnych cieków i zbiorników wodnych, na różnych siedliskach (Połączenie z
programem retencji wodnej).
Pierwsza „tematyczna” remiza znajdowałaby się na terenie leśnictwa Przebrno, a
ostatnia na Szkółce w Kadynach.
Wędrówka szlakiem remiz może również obejmować wizytę w izbie edukacyjnej przy
nadleśnictwie.
Sieć remiz będzie naniesiona na mapę, która wydana w postaci folderu, stworzy
podstawę do atrakcyjnych wycieczek turystycznych i przyrodniczych na terenie tego regionu.
W realizację powyższego zadania planuje się włączyć szkoły (połączenie z
programem edukacyjnym) poprzez:
•

Konkurs na projekt remizy

•

Pomoc w zakładaniu remizy

•

Stałą opiekę nad remizą (prace porządkowe i pielęgnacyjne)

Przeznaczenie programu:
1.

Rozbudowa bazy bytowania fauny,

2.

Edukacja społeczeństwa,

3.

Badania faunistyczne,

Adresaci programu:
1.

Młodzież szkolna,

2.

Turyści weekendowi + urlopowicze,

3.

Naukowcy,

4.

Leśnicy.
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4.

Mała retencja
Głównym założeniem

planu

jest

gospodarki

doskonalenie
leśnej

w

celu

poprawy bytowania rzadkich
roślin,

zwierząt

poprzez

i

ptaków

zachowanie

oraz

odtworzenie stałego poziomu
wód.

Realizację

projektu

należy oprzeć na istniejącej
sieci wodnej, modernizacji i
odtworzeniu

torfowisk

oraz

spowolnieniu spływu wody w

Śródleśne jezioro Rusałka na Wysoczyźnie Elbląskiej [fot. P. Zych]

ciekach wodnych z uwzględnieniem jej okresowego retencjonowania w celu ograniczenia
erozji i poprawy warunków przyrodniczych. Budowa lub poprawienie stanu istniejących
zbiorników wodnych powoduje podniesienie i ustabilizowanie wód gruntowych na korzystnym
poziomie, a tym samym poprawę stosunków wilgotnościowych na terenach w zasięgu
spiętrzonej wody. Stwarza to jednocześnie nowe atrakcyjne warunki dla rozwoju roślinności i
siedlisk zwierząt. Wokół akwenu wytwarza się specyficzny mikroklimat, a także odpowiednie
warunki do bytowania ptactwa wodno-błotnego. Wzrasta różnorodność biologiczna
podmokłych biotopów.(Tab.4)
5

Zachowanie najcenniejszych zasobów genetycznych miejscowej przyrody.
Z aktualnie najgrubszego drzewa w Lasach Państwowych (dąb im. Jana

Barzyńskiego ) oraz z jednego z najbardziej okazałych drzew w nadleśnictwie (dąb Hoggo)
pozyskany zostanie materiał genetyczny następnie wybrana zostanie najlepsza metoda
rozmnażania. Ostatecznie stworzona zostanie tzw. plantacja zachowawcza,aby zachować
cenny genom starych drzew. Z tej plantacji możliwe będzie dalsze pozyskiwanie materiału
rozmnożeniowego potrzebnego do utworzenia plantacji pochodnej, z której sprzedawane
będą sadzonki. Mają one stanowić jedyny w swoim rodzaju rozpoznawalny symbol
Nadleśnictwa Elbląg i Wysoczyzny Elbląskiej. Do sprzedawanej sadzonki drzewka dołączony
zostanie certyfikat pochodzenia i historia dębu, z którego powstała sadzonka (ma ona być
jego wierną repliką).

Jednolity program gospodarczo – ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Elbląsko-Żuławskie”

22

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Elbląg
znajdują się 33 drzewa mateczne czereśni
ptasiej, (poza Nadleśnictwem Elbląg w RDLP
Gdańsk jest jeszcze tylko jedno drzewo mateczne
tego gatunku) która znajduje bardzo dobre
warunki bytowania w tutejszych lasach. W
związku z tym stworzona zostanie plantacyjna
uprawa nasienna czereśni ptasiej, pozwalająca
zachować najcenniejsze drzewa tego gatunku dla
dalszych pokoleń.
W celu zachowania i odbudowy populacji
wierzby białej na terenie Żuław Wiślanych,
zostanie

nawiązana

współpraca

z

Parkiem

Krajobrazowym Mierzei Wiślanej. Pracownicy

Dąb Hoggo fot. J. Mytych

parku od paru lat wykonują nasadzenia tego
gatunku

poprzez

sadzenie

żywokołów.

Odbudowa

populacji

wierzby

białej

poza

zachowaniem puli genowej wierzby ma znaczenie także krajobrazowe i ekologiczne.
6. Technologie proekologiczne w gospodarce leśnej
Nadleśnictwo Elbląg znajduje się na terenie, który cechuje duża mozaikowość
siedlisk, jak i duża różnorodność rzeźby terenu. Wysoczyzna Elbląska charakteryzuje się
występowaniem gruntów o małej nośności, stromych wąwozów erozyjnych, terenów mocno
zawilgoconych, głębokich jarów (o pochyleniu zboczy nawet do 50 stopni i podłożu
gliniastym). Mnogość dopływów bocznych wąwozów oraz występowanie na ich dnie cieków
wodnych uniemożliwia zrywkę drewna prostopadle do warstwic. Cechą charakterystyczną
stosowanych na terenie nadleśnictwa rębni złożonych jest wielokrotne wykonywanie zabiegu
pozyskania, najczęściej wówczas, gdy istnieje w nim już odnowienie wymagające ochrony.
Daje to możliwość prowadzenia badań nad metodami pozyskania (użytkowania) drewna o
jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska leśnego, w różnych warunkach terenowych
(wąwozy, głębokie doliny erozyjne, wydmy i tereny podmokłe).
Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe będzie wypracowanie najbardziej
korzystnych dla środowiska przyrodniczego metod postępowania w pozyskaniu drewna i
wprowadzeniu ich do praktyki leśnej zarówno na terenie Nadleśnictwa Elbląg, jak i innych
nadleśnictw. Badania takie ponadto pozwolą wybrać metodę pozyskiwania drewna
najbardziej opłacalną i spełniającą wymagania rynku co do jakości wytworzonego produktu
jakim jest drewno, a zarazem dostosowaną do lokalnych warunków fizjograficznych. (Tab.5)
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•

Cel zadania:
1. Przeprowadzanie badań, podążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami.
2. Wypracowanie najbezpieczniejszej dla środowiska i najbardziej ekonomicznej
metody pozyskania drewna,
3.

Szkolenie Służby Leśnej i Zakładów Usług Leśnych w celu wyeliminowania
błędów w pracach gospodarczo-hodowlanych.

4.

Edukowanie społeczeństwa w celu wyeliminowania świadomości „złej gospodarki
leśnej”.
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IV EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA, TURYSTYKA, REKREACJA
A. Udostępnianie lasu
Zmiany

demograficzne

i

społeczne takie jak: wzrost
liczby mieszkańców miast,
wzrost

długości

życia

i

„zdrowotnej”

świadomości

społeczeństwa wyznaczają
nowe standardy i kierunki
udostępniania lasu. Tereny
leśne mają stanowić obszar,
gdzie

realizowane

będą

aktywne formy wypoczynku,
rekreacji

oraz

kwalifikowanej,
szczególności

turystyki
a

Edukacja leśna fot. J. Mytych

w

fotografia przyrodnicza, podpatrywanie ptaków (birdwatching), turystyka

rowerowa górska, narciarstwo biegowe, jeździectwo, biegi na orientację (orienteering) oraz
„Nordic walking”. Niezwykłe zróżnicowanie terenu oraz bogactwo fauny i flory LKP „Lasy
Elbląsko-Żuławski” naturalnie predysponuje obszar administrowany przez Nadleśnictwo
Elbląg do zagospodarowania pod kątem tego rodzaju rekreacji. Tematyka tych form
aktywnego wypoczynku, lokalizacja, przebieg szlaków zawarta będzie w projektowanym
Operacie Turystycznym, z bazą danych do pobierania, jak również zamieszczania na stronie
internetowej nadleśnictwa.
1.

Model Ruchu Turystycznego (Operat Turystyczny)

Na obszarze LKP podstawowym celem udostępniania lasu jest tworzenie takich produktów
turystycznych, które w pełni wykorzystują potencjał i walory regionu oraz jednocześnie
spełniają oczekiwania osób wypoczywających w lasach. Osiągnięcie tych celów możliwe jest
poprzez opracowanie Modelu Ruchu Turystycznego (Operatu Turystycznego).
Podstawą stworzenia takiego operatu udostępnienia lasu powinna być inwentaryzacja
infrastruktury turystycznej z określeniem jej realnej przydatności i atrakcyjności.(Tab.6)
Ponadto powinna zostać wykonana analiza natężenia ruchu turystycznego i w związku z tym
określenie maksymalnej pojemności turystycznej badanych obszarów lasu.
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Inwentaryzacja ta umożliwiłaby stworzenie bazy danych,
zawarte w niej będą informacje o stanie szlaków
turystycznych, w tym ich oznakowania oraz informacji o
występujących na nich utrudnieniach.
Częścią składową tych działań powinno być stworzenie
warstw w oparciu o leśną mapę numeryczną, tworzących
interaktywną stronę internetową. Dała by ona możliwość
nie tylko selektywnego pozyskiwania informacji, ale i jej
publikacji, komentowania,

zamieszczania ciekawych

zdjęć, tworzenia pakietów tematycznych pod kątem
takich form rekreacji jak: turystyka piesza, turystyka
rowerowa, turystyka rowerowa górska, narciarstwo
biegowe, jeździectwo, orienteering, nordicwalking i wiele
Turyści, Mierzeja Wiślana
fot. J. Piotrowski

innych.

Dokonanie inwentaryzacji walorów, atrakcji, produktów, infrastruktury turystycznej oraz
opracowanie formy elektronicznej dystrybucji zebranych danych, umożliwiłoby powstanie
jednej bazy danych, w której dostępne byłyby wszystkie informacje o turystyce w regionie.
Kompleksowy efekt mógłby być osiągnięty przy współpracy partnerskiej z organizacjami
turystycznymi oraz samorządami. (Tab. 6)

2.

Podpatrywanie przyrody

Zainstalowanie zostaną kamery do obserwacji ptaków oraz popielic z transmisją obrazu na
stronie internetowej nadleśnictwa.(Tab.7) W projekcie istnieje także zainstalowanie „Ptasiej
Chatki”, gdzie za pomocą kamer możliwe będzie podpatrywanie różnych ptaków w ich
gniazdach. Obserwacja ptaków i turystyka z tym związana planowana jest także w programie
dotyczącym Ośrodka Hodowli Zwierzyny.
3.

Aktywna rekreacja

Wytyczone zostaną szlaki z rozmieszczonymi wzdłuż ich przebiegu mapkami, postawione
zostaną tablice informacyjne z podanymi informacjami o:
•

kilometrażu tras,

•

stopniu trudności,

•

ciekawostkach przyrodniczych i historycznych

•

regulaminie korzystania ze szlaków.

Trasy szlaków początek i koniec będą miały w miarę możliwości przy tzw. Bramach Lasu
(miejscach postoju pojazdów i parkingach).Ponadto dodatkowo do każdej wytyczonej trasy
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skonstruowana

zostanie

aplikacja

pozwalająca

korzystać

ze

ścieżki

także

dzięki

urządzeniom mobilnym typu smartfon czy tablet.
W ramach tego zadania planowany jest rozwój kolarstwa górskiego, jeździectwa, biegania i
narciarstwa biegowego, dyscypliny „Nordic walking”.(Tab.8)

Podpatrywanie i liczenie ptaków w trakcie „Ptasiego Pikniku” Mierzeja Wiślana fot. J. Piotrowski

4.
Projekt

Biegi na orientację
oparty

na

sieci

stałych

punktów

kontrolnych

(Zielony

Punkt

Kontrolny)

zlokalizowanych
w terenie, na bazie których możliwe jest uprawianie sportów „na orientację”.(Tab.8)

5.

System „Bram Lasu”

Ideą projektu jest identyfikacja najciekawszych miejsc na terenie Lasów Państwowych i ich
wykorzystanie do utworzenia systemu tematycznych tras turystyczno – edukacyjnych
zaczynających się i kończących parkingiem (tzw. Brama Lasu), gdzie można dojechać
samochodem i przesiąść się np. na rower lub narty albo spacerować pieszo. Na trasie
spacerowej byłyby oznaczone kamieniami lub słupkami z numerem miejsca ciekawe, będące
elementami danej trasy (ścieżki). Ze strony internetowej nadleśnictwa będzie dostępna
informacja na temat każdego z punktów ścieżki i wytyczenia optymalnej trasy na mapie
numerycznej z oznaczeniem tych punktów oraz możliwość wydruku zaprojektowanej trasy w
formie folderu lub spacerowania z palmtopem, z dostępem do Internetu.
Projekt byłby oparty na najbardziej uczęszczanych reprezentacyjnych punktach wjazdu do
lasu „Bramy Lasu” z istniejącą lub projektowaną (program Aktywnego Udostępniania Lasu)
infrastrukturą turystyczną i edukacyjną. System wpisywać się będzie w Operat Turystyczny
LKP „Lasy Elbląsko-Żuławskie”.
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Punkty wyposażone zostaną w jednolite wizualizacyjnie witacze na zadaszonym stelażu oraz
opcjonalnie tablice informacyjno-edukacyjne, w zależności od potrzeb i miejsca. Miejsca
postoju pojazdów wyposażone będą w wiatę, stół, ławy, ogrodzenie oraz kosze na
śmieci.(Tab.9)
6.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Leśniczówki Łowieckiej Przebrno

W celu umożliwienia turystom (i nie
tylko) obserwacji ptaków Nadleśnictwo
Elbląg planuje wybudowanie platformy
obserwacyjnej w pobliżu Leśniczówki
Łowieckiej Przebrno, na której będą
stworzone warunki do obserwacji z
wykorzystaniem
sprzętu.

Platforma

zlokalizowana
brzegu

profesjonalnego

na

Zalewu

skraju

zostanie
lasu

Wiślanego

w

przy
taki

Kosz lęgowy

sposób, aby możliwa była obserwacja
ptaków przebywających na skraju lasu, w przybrzeżnych trzcinowiskach oraz na wodach
Zalewu. Dla osób nie posiadających własnego sprzętu obserwacyjnego zostaną zakupione
lornetki oraz profesjonalna luneta obserwacyjna z możliwością podłączenia do niej aparatu
fotograficznego dająca możliwość uprawiania tzw. digiscopingu.
W celu poprawy warunków bytowych wodnego ptactwa łownego planowane jest
zamieszczenie koszy lęgowych dla kaczek i gęsi wzdłuż brzegu Zalewu w pobliżu
Leśniczówki Przebrno. Kosze lęgowe zostaną zlokalizowane w takich miejscach, aby
możliwe było podglądanie ich z platformy obserwacyjnej, z jednoczesnym zapewnieniem
spokoju ptakom.
Przy Leśniczówce Przebrno planuje się wybudowanie drewnianego pomostu oraz zakupienie
roweru wodnego z przyczepą do transportu, które dadzą możliwość wypłynięcia na wody
Zalewu i podglądanie ptactwa ”z wody”. Realizacja tych wszystkich zamierzeń sprawi, że
okolica Leśniczówki Przebrno stanie się centrum obserwacyjnym ptactwa zamieszkującego
strefę przybrzeżną Zalewu Wiślanego, a sama Leśniczówka i planowane pole namiotowe
obok niej-bazą noclegową dla turystów i ornitologów.(Tab.10)
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B.

Edukacja

Na przestrzeni ostatnich lat pracownicy
Nadleśnictwa Elbląg aktywnie uczestniczyli
w edukacji leśnej społeczeństwa prowadząc
lekcje i pogadanki o tematyce leśnej na
zajęciach w szkołach, a przede wszystkim
organizując wycieczki w terenie połączone z
pogadankami,

oprowadzając

grupy

po

ścieżkach dydaktycznych i szkółce leśnej.
Młodzież pod opieką leśników uczestniczyła
w akcjach sprzątania lasu, zbiorze nasion

„Lipowe Wzgórze” [fot. W. Pamfil]

na karmę i dokarmianiu zwierząt, a także
sadzeniu sadzonek drzew i krzewów nie tylko w lesie, ale także na terenach szkół
współpracujących z nadleśnictwem.
•

Utworzony został Punkt Edukacji Leśnej na szkółce leśnej w Kadynach, która jest w

trakcie likwidacji i przekształcenia w obiekt edukacyjny i rekreacyjny. Szkółka jest
wdzięcznym miejscem edukacji przyrodniczo leśnej, obiektem szczególnie pomocnym w
nauce o powstawaniu lasu, jego odnawianiu i następstwie pokoleń w gospodarce leśnej.
Szkółka wyposażona jest w wiatę przeznaczoną do podejmowania grup dzieci i młodzieży
oraz infrastrukturę edukacyjną pomocna w realizacji zielonych lekcji.
•

W rezerwacie „Kadyński Las” wytyczona została ścieżka przyrodniczo-historyczna,

wzdłuż

której

rozmieszczono

tablice

edukacji

leśnej,

przybliżające

spacerującym

problematykę leśną, ochrony przyrody oraz lokalną historię.
Powstały także takie obiekty jak:
•

„Lipowe Wzgórze” – miejsce postoju znajdujące się przy drodze numer 504 przed

miejscowością

Pogrodzie

w

sąsiedztwie

dużego

bloku

upraw

pochodnych

dębu

szypułkowego i lipy drobnolistnej,
•

„Parasol” – wiata znajdująca się we wschodniej część Lasu Miejskiego Bażantarnia

przy czerwonym szlaku turystycznym,
•

„Balga” – wiata z miejscem na ognisko, znajdująca się w Przebrnie na Mierzei

Wiślanej
w sąsiedztwie siedziby Leśnictwa Przebrno,
•

Szlak edukacyjny w rezerwacie „Kąty Rybackie”,

•

zagroda adaptacyjna z dostrzegalnią dzików w Przebrnie.

•

„Wielbłądzi Garb” – wieża widokowa na najwyższej w Europie stałej wydmie.
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Obiekty te są znane i chętnie wykorzystywane nie tylko przez placówki oświatowe, ale także
i turystów.
Edukacja leśna na obszarze nadleśnictwa jest zróżnicowana. Na Mierzei Wiślanej w sezonie
urlopowym nastawiona jest głównie na przybywających w tym czasie turystów. W
pozostałym okresie oraz przez cały rok w Elblągu i okolicach głownie ukierunkowana jest na
dzieci i młodzież szkolną z miejscowych szkół i przedszkoli.
1.

Centrum

Edukacji

Przyrodniczo-Leśnej

oraz

zagospodarowanie

terenu

otaczającego siedzibę Nadleśnictwa Elbląg
Na potrzeby utworzonego LKP powstaje nowoczesna centrum edukacyjne przy siedzibie
Nadleśnictwa w sąsiedztwie elbląskiej „Bażantarni”.
Cele funkcjonowania centrum edukacyjnego :
•
proces

zmiana sposobu realizacji edukacji leśnej poprzez zaangażowanie nauczycieli w
nauczania

przy

pozostawieniu

leśnikowi

roli

koordynatora

oraz

opiekuna

merytorycznego,
•

przeorganizowanie elementów infrastruktury edukacyjnej nadleśnictwa tak, aby

stanowiły komplementarną całość, zaakcentowanie tematyki ptasiej w edukacji leśnej,
•

skonstruowanie

atrakcyjnej

oferty

edukacyjnej

pobudzającej

zainteresowanie,

stworzenie oferty edukacyjnej dla całości społeczeństwa (nie tylko dla dzieci i młodzieży
szkolnej).
Obiekt funkcjonował będzie jako element spinający całość infrastruktury edukacyjnej z terenu
nadleśnictwa poprzez tak dobrane zagadnienia edukacyjne, aby pozwalały w kolejnym
etapie edukacji rozwijać poruszoną w czasie lekcji tematykę w dostępnych obiektach
edukacyjnych.(Tab.15)
Wszystkie elementy nowego zagospodarowania terenu, jak i izby cechować będzie
atrakcyjna forma oraz pobudzająca zainteresowanie konstrukcja.
Izba

oraz

przestrzeń

wokół

nadleśnictwa

dostosowane

również

będą

dla

niepełnosprawnych.(tab.15)

2.

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Kąty Rybackie

Istniejący obiekt edukacyjny i turystyczny jako najchętniej odwiedzany i najbardziej znany
przez turystów na Mierzei Wiślanej wymaga modernizacji i uatrakcyjnienia oferty
edukacyjnej, a także ukierunkowania ruchu turystycznego. Obiekt ten ma posłużyć jako
główne miejsce na Mierzei Wiślanej skupiające turystów oraz grupy zainteresowane
edukacją leśną.(Tab.12)
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3.

Obiekty edukacyjne na terenie LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie

Istniejące zagospodarowanie edukacyjne nadleśnictwa powstało w ubiegłych latach w
związku z czym wymaga stałej modernizacji i naprawy, ponadto trendy i nowe rozwiązania w
edukacji wymuszają ciągłe unowocześnianie oferowanych usług.(Tab.13)
Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury wymagać będzie:
•

analizy stanu i użyteczności istniejącej infrastruktury,

•

unowocześnienia obiektów, w kierunku postępujących technologii i rozwiązań

dydaktycznych, stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej zachęcającej edukowanych do
aktywnego udziału w procesie edukacji,
•

rozwoju nowych pomysłów, na bazie zdobytego doświadczenia.

„Wielbłądzi Garb”- ścieżka edukacyjna [fot. J. Piotrowski]
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V KIERUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE
MIĘDZYNARODOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM
1.

Współpraca i nawiązywanie kontaktów z zbliżonymi tematycznie instytucjami i
organizacjami z kraju i zagranicy.

Dotychczas nadleśnictwo w sferze kontaktów z zagranicznymi partnerami działało na
obszarze

organizacji

polowań

dla

przyjeżdżających

z

zagranicy

myśliwych

oraz

okazjonalnych wyjazdach szkoleniowych.
Cel
•

Wymiana wiedzy ze środowiskami krajowymi oraz zagranicznymi zajmującymi się w

swojej działalności tematyką zbliżoną do funkcji jakie pełnia Lasy Państwowe w Polsce,
•

Nawiązanie współpracy w celu wypracowywania nowych rozwiązań w trwałej i

zrównoważonej gospodarce leśnej,

Efekt
Co

roku

nadleśnictwo

organizować
wyjazd

będzie

szkoleniowy.

wyjeździe
będzie

W

uczestniczyć
kilkuosobowa

grupa. Kierunkiem takiego
wyjazdu

będą

głównie

instytucje

zajmujące

się

szeroko pojętą pracą w
leśnictwie,

prywatne

i

państwowe
przedsiębiorstwa

leśne,

Parki Narodowe, jednostki
zajmujące

się

ochroną

Wymiana doświadczeń z pracownikami Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej
fot. J Piotrowski

przyrody, obszary o ciekawym zagospodarowaniu przestrzennym. Po powrocie z wyjazdu i
zebraniu przemyśleń i notatek, organizowane będą szkolenia dla pracowników nadleśnictwa.
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Następnym krokiem będzie wyłonienie, opracowanie i wprowadzanie najciekawszych
rozwiązań do praktyki leśnej.
W ramach programu współpracy i wymiany doświadczeń, zapraszane będą poznane grupy
zainteresowane współpracą z nadleśnictwem i specyfiką jego funkcjonowania. Tab.14)

2.

Organizacja szkoleń – upowszechnianie wypracowanych w LKP rozwiązań.

Wykorzystując wyniki i wypracowane metody postępowania w trakcie prowadzonych badań
oraz realizacji zadań niniejszego jednolitego planu gospodarczo ochronnego prowadzone
będą szkolenia służby leśnej oraz podmiotów zewnętrznych.(Tab.15)
•

Szkolenia prowadzone będą zarówno przez pracowników nadleśnictwa, jak i osoby

zewnętrzne, w tym przez zaproszonych prelegentów z różnych środowisk
•

Celem szkoleń będzie wprowadzanie do praktyki leśnej nowo wypracowanych metod

postępowania w zrównoważonej gospodarce leśnej,
•

Celem prowadzonych przez nadleśnictwo szkoleń będzie także promocja pracy

leśników
w środowisku współpracujących z nadleśnictwem instytucji,
•

Szkolenia prowadzone będą na terenie całego nadleśnictwa oraz w Centrum Edukacji

Ekologicznej,

3.

Promocja

Promocja medialna ma na celu stworzenie dobrego wizerunku Lasów Państwowych i
Nadleśnictwa Elbląg. Stworzenie poparcia społecznego w zakresie wszystkich funkcji, do
pełnienia których Lasy Państwowe zostały powołane.(Tab.16)
Promocja medialna nadleśnictwa opierać się powinna o zwarty system przekazu:
•

Internet, facebook – żywa forma, bieżąca aktualizacja

•

Ulotki informacyjne oraz materiały promocyjne – jednolita wizualizacja, obrazowa

forma przekazu, precyzyjny kolportaż,
•

Dobry kontakt z mediami, organizowanie spotkań zaproszenia na zajęcia edukacyjne

otwarcia obiektów itp.
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•

Wypracowanie stałej współpracy z miejscowymi mediami (gazety, radio, telewizja)

fot. J. Mytych
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VI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja zadań statutowych LKP może następować dzięki środkom pozyskanym
z zewnętrznych programów finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz w oparciu o
środki własne. Te pierwsze podzielić można na krajowe i zagraniczne. Całe spektrum
kreatywnych działań edukacyjnych i promocyjnych, ale i szeroko pojęte zadania związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej – w myśl idei zrównoważonego rozwoju - wpisują się w
założenia dostępnych mechanizmów finansowania. Najważniejsze potencjalne zewnętrzne
źródła finansowania dla LKP wymieniono poniżej.
1. Środki UE
A. na lata 2007-2013:

Kończąca się w roku 2013 perspektywa finansowa 2007-2013 pozwalała wykorzystać wiele
mechanizmów finansowych takich jak:
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w skład którego wchodzą

między innymi
III Priorytet Programu - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska V Priorytet Programu - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych –
•

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,

•

Instrument Finansowy LIFE +

•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

I Oś Programu wspiera działania związane z poprawą konkurencyjności, rozwojem i
dostosowaniem leśnictwa;
II Oś Programu dofinansowuje m.in. przedsięwzięcia odtwarzające potencjał produkcji leśnej
na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
•

Program

Operacyjny

„Zrównoważony

rozwój

sektora

rybołówstwa

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (tzw. PO Ryby)
•

Program Region Morza Bałtyckiego

•

Fundusze Norweskie oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego
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i

B. Środki UE na lata 2014-2020
•

- wzmocnienie i/lub modyfikacja dotychczasowych programów

• - planowany Program A (EEA Grants, Norway Grants) : Różnorodność biologiczna
i działania na rzecz ekosystemów / Ochrona różnorodności biologicznej

2. Środki krajowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Program priorytetowy Ochrona przyrody
Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i
Olsztynie – zadaniem Funduszu jest dysponowanie środkami na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz koordynowanie wykorzystania środków na te cele,
pochodzących z UE. Dofinansowuje także działania związane z edukacją ekologiczną na
poziomie woj. pomorskiego, prowadząc Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Podsumowując aby wytworzyć stabilny system finansowania zadań realizowanych w LKP
należy :

1. W pełni wykorzystać możliwości współfinansowania projektów z funduszy
europejskich, jak i krajowych.
2. Uczestniczyć w projektach realizowanych przez samorządy, instytucje ochrony
środowiska i organizacje pozarządowe.
3. Należy umożliwić finansowanie w niezbędnym zakresie potrzeb edukacyjnych
i promocyjnych LKP ze środków własnych nadleśnictwa.
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SŁOWNICZEK POJĘĆ
Las
Najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją różne organizmy roślinne i
zwierzęce, tworzące biocenozę
Definicja z Ustawy o lasach z 1991 r. art. 3:
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi)
– drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej:
budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi
leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a
także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne
Certyfikaty FSC i PEFC to certyfikaty, które są przyznawane wyrobom z drewna i papieru.
Oznaczenie wyrobu z drewna lub papieru znakiem FSC lub PEFC oznacza, że materiał
wykorzystany do produkcji tego wyrobu pochodzi z lasu posiadającego takie certyfikaty, w
którym gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i
ekonomiczne. Certyfikacja jest marketingowym narzędziem ochrony zasobów leśnych. Ma
pozytywny wpływ na wielofunkcyjny rozwój i ochronę lasów na całym świecie. Głównym
celem certyfikacji jest doskonalenie metod zrównoważonego gospodarowania lasami, przy
jednoczesnym zapewnieniu dostępu do rynków zbytu dla produktów certyfikowanych.
Digiscoping Technika fotograficzna polegająca na połączeniu aparatu fotograficznego z
teleskopem za pomocą specjalnego adaptera. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest
uzyskanie dużych ogniskowych – kilkakrotnie większych niż w przypadku teleobiektywów.
Etat cięć Ilość drewna do pozyskania określona w planie urządzenia lasu lub uproszczonym
planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz
zasady trwałości i ciągłości użytkowania [Ustawa o lasach art. 6 pkt 1 ust.9).GDLP/RDLP
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych/Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Hodowla lasu ma na celu zapewnić trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost jego
walorów ekologicznych i przyrodniczych, kształtować pozaprodukcyjne funkcje lasu poprzez
wzrost jego walorów ekologicznych i biologicznych. Cele te osiąga poprzez odnawianie i
pielęgnowanie lasu, zalesianie powierzchni nieleśnych, a także wspomaganie procesów
rozwoju drzewostanu.
Las łęgowy Formacja roślinna występująca na żyznych i bardzo żyznych, okresowo
zalewanych siedliskach, o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej, przeważnie w
dolinach cieków wodnych, na glebach typu mad i czarnoziemów.
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LP Lasy Państwowe
LD SGGW Leśnictwo Doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Nadleśnictwo Podstawowa jednostka administracyjna Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwe do zapewnienia szczegółowego nadzoru
i kontroli pracy obręby leśne podzielone na leśnictwa
Natura 2000 Program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci)
obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne
dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest
zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za
cenne i zagrożone w skali całej Europy Obszar Natura 2000 może swym zasięgiem
obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody.
Mała retencja Działanie prowadzące do zwiększania uwilgotnienia siedlisk przez
podniesienie poziomu wód gruntowych, środkami technicznymi np.: przez budowę
zbiorników, piętrzenie wody w cieku, zabiegi agromelioracyjne i fitomelioracyjne, jak również
zwiększenie intercepcji poprzez zalesianie i zadrzewianie. Mała retencja dotyczy głównie
małych obiektów o lokalnym oddziaływaniu.
Odnowienie lasu Wprowadzanie nowego pokolenia lasu sztucznie lub naturalnie na miejsce
dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez
klęski żywiołowe bądź na skutek starości drzewostanu.
Okres odnowienia To czas upływający od pierwszego cięcia obsiewnego do ostatniego
cięcia uprzątającego. Może one być krótki (nie dłuższy niż 10 lat), średni (od 11 do 20 lat),
długi (od 21 do 40 lat) albo bardzo długi (przekraczający 40 lat).
Plan Urządzenia Lasu (PUL) to podstawowy dokument w Nadleśnictwie w oparciu, o który
prowadzona jest gospodarka leśna. Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r.
podlega on zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska. PUL
sporządzany jest na okres 10 lat. Zawiera analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
opis lasów i gruntów według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji
drzewostanów oraz funkcji lasów, program ochrony przyrody, a także określa zadania na
przyszłe 10-lecie (w szczególności dotyczące ilości przewidzianego do pozyskania drewna,
zalesień i odnowień, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej
oraz gospodarki łowieckiej).
Plantacyjna Uprawa Nasienna uprawa z nasion pochodzących z wolnego zapylenia drzew
matecznych, izolowana przed zapyleniem z zewnątrz, której celem jest dostarczanie nasion
o ulepszonych cechach dziedzicznych na potrzeby gospodarcze. Rejestr plantacyjnych
upraw nasiennych prowadzą Dyrekcja Generalna LP i Instytut Badawczy Leśnictwa.
PGL LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
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Podrost Młode pokolenie drzew pochodzące z odnowienia naturalnego lub sztucznego,
powyżej 0,5 m wysokości.
Pozyskanie drewna (pozyskanie) ścinka, okrzesanie, manipulacja, wyrób sortymentów,
odbiór drewna (magazynowe zainwentaryzowanie sortymentów drzewnych przygotowanych
do sprzedaży). W zakres pozyskiwania drewna wchodzą także prace wstępne, takie jak:
wyznaczenie powierzchni manipulacyjnej, szacunek brakarski, zaplanowanie technologii
prac itp. oraz prace zakończeniowe polegające głównie na uprzątnięciu powierzchni w
sposób umożliwiający odnowienie drzewostanu. Pozyskiwanie drewna jest głównym celem
użytkowania rębnego. Natomiast w użytkowaniu przedrębnym (trzebieże, czyszczenia
późne) pozyskiwanie drewna jest uboczną konsekwencją pielęgnacji drzewostanów.
RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Remiza Skupisko roślin (zwykle krzewów, drzewek owocowych) służące jako baza
pokarmowa (żerowa) oraz ostoja ptactwa i zwierzyny leśnej.
Rębnia Zespół czynności związanych z użytkowaniem lasu, mających na celu stworzenie
optymalnych warunków dla młodego pokolenia lasu.
Rębnia częściowa Technika cięć w tej rębni polega na tym, że stojący na powierzchni
drzewostan usuwa się stopniowo cięciami powtarzającymi się co kilka lat. Cięcia te służą
wprowadzaniu nowego pokolenia w miejsce starego lasu. Charakterystyką pierwszych cięć
jest przerzedzenie lasu, celem stworzenia na powierzchni jednakowych stosunków
świetlnych (cięcia obsiewne). Cięcia mające na celu zwiększenie powierzchni życiowej
młodemu pokoleniu lasu nazywamy cięciami odsłaniającymi. Ostatnim etapem jest usuniecie
reszty starego drzewostanu, gdy młode drzewa nie potrzebują ich ochrony (ciecia
uprzątające).
Rębnia gniazdowa Polega na usuwaniu lub przerzedzaniu drzew na gniazdach (o wielkości
od 5-20 arów) w celu wprowadzenia gatunków współpanujących i domieszkowych z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do ciecia uprzątającego. Celem takiego zabiegu
jest wykorzystanie drzew pozostawionych miedzy gniazdami jako osłony dla młodego
pokolenia wprowadzonego sztucznie bądź naturalnie na gniazdach.
Siedlisko leśne Zespół czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy, które
kształtują dany obszar. Pojęcie siedliska w leśnictwie ma ogromne znaczenie hodowlane,
gdyż ono decyduje o składzie gatunkowym przyszłego drzewostanu.
Uprawa leśna Młody las w pierwszych latach swego życia – od powstania do osiągnięcia
zwarcia (zetknięcia się koron drzew).
Uprawa pochodna Uprawa z nasion pochodzących wyłączonych drzewostanów
nasiennych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych, zakładana stopniowo
głównie w dużych blokach.
Użytkowanie rębne Pozyskiwanie drewna związane z odnowieniem drzewostanu lub
wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia gruntu.
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Użytkowanie przedrębne Pozyskiwanie drewna związane z pielęgnowaniem lasu
(czyszczenia późne i trzebieże).
Użytkowanie przygodne Pozyskiwane drewna jednostkowo lub grupowo z tytułu
uprzątnięcia wywrotów i złomów(wywróconych i połamanych drzew), pojedynczo
wydzielającego się posuszu (między trzebieżami). Ta kategoria cięć występuje w
drzewostanach wszystkich klas wieku (z wyjątkiem upraw i młodników).
Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów. Ze względu na rodzaj użytków leśnych
użytkowanie lasu dzieli się na:
•
użytkowanie główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
•
użytkowanie uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków
niedrzewnych min. owoców, grzybów leśnych, żywicy).
Urządzanie lasu zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz
opracowaniem takich jej form, które zapewniają ciągłość i użyteczność społeczną lasów.
Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji
leśnej - łącząc osiągnięcia i wiedzę hodowli lasu, ochrony i użytkowania lasu, geodezji leśnej
i łowiectwa, służy doskonaleniu techniki gospodarowania w okresach dziesięcioletnich i
ujmuje ją syntetycznie dla każdego nadleśnictwa raz na dziesięć lat w projekcie wszystkich
czynności gospodarczych - Planie Urządzenia Lasu (PUL).
Zgodność składu gatunkowego Zgodność gatunków i ich udziału w drzewostanie w
odniesieniu do warunków siedliskowych.
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TABELE
Wytyczne do realizacji programów zaplanowanych w ramach jednolitego programu
gospodarczo-ochronnego
Dostosowanie i doskonalenie gospodarki leśnej w celu poprawy warunków bytowania awifauny
(Operat Ornitologiczny)
• Wykonanie inwentaryzacji ptaków z możliwością analizy szlaków przelotowych i miejsc
bytowania,
• Sporządzenie bazy geometrycznej miejsc bytowania ptaków zgodnie ze standardem Leśnej
Mapy Numerycznej,
• Sporządzenie zaleceń i wytycznych w celu poprawy istniejących i wypracowania nowych
metod działania dla poprawy warunków bytowania awifauny.
Tabela 1
Rozpoznanie stanu biocenozy leśnej
• wykonanie zdjęć fitosocjologicznych, reprezentujących poszczególne zespoły i podzespoły
leśne oraz zbiorowiska zastępcze,
• wykonanie aspektu wczesnowiosennego na siedliskach grądowych i łęgowych,
• kartowanie zespołów i podzespołów leśnych, zbiorowisk zastępczych
• sporządzenie bazy geometrycznej zbiorowisk roślinnych zgodnie ze standardem Leśnej Mapy
Numerycznej i w oparciu o istniejącą Leśną Mapę Numeryczną,
• materiały opisowe:
elaborat zawierający m.in. charakterystykę warunków przyrodniczych obiektu,
charakterystykę i opis zbiorowisk roślinnych w czterech egzemplarzach,
jeden komplet map zbiorowisk roślinnych w skali 1:10000 z przeznaczeniem dla
leśnictw,
cztery komplety map przeglądowych zbiorowisk roślinnych,
opisy powierzchni typologicznych w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz w
postaci numerycznej zgodnie z IUL,
Tabela 2
Sieć Ptasich Remiz
1. Stworzenie 15 sztuk remiz, przy założeniu, iż powierzchnia jednej remizy będzie wynosić 0,10
ha-0,15 ha, co daje 2-3 ha powierzchni całkowitej, w tym:
•
*10 sztuk na bazie już istniejących remiz.
•
Orientacyjna koszt renowacji 1 remizy wynosi około 10 tys. zł.
•
Prace renowacyjne będą polegać na:
•
Uprządkowanie terenu poprzez dokonanie częściowych melioracji, przygotowanie
gleby pod nasadzenia, dosadzenie około 2 tys. szt. sadzonek drzew i krzewów + 1 tys. szt. roślin
zielnych, wywieszenie około 10 sztuk budek dla ptaków, a także karmików i innych urządzeń
sprzyjających poprawie bytowania awifauny, w razie konieczności, wyłożenie kłód drewnianych
lub dużych kamieni.
•
5 sztuk nowych remiz tzw. „tematycznych”. Orientacyjny koszt założenia 1 nowej
remizy wyniesie około 30 tys. zł.
Budowa remizy będzie polegać na: uprządkowaniu terenu poprzez dokonanie częściowych
melioracji, dostosowanie ukształtowania terenu do projektu (roboty ziemne), ogrodzenie terenu,
przygotowanie gleby pod nasadzenia, sadzenie 4 tys. szt. sadzonek drzew i krzewów + 1-2 tys. szt.
roślin zielnych, wywieszenie 20 sztuk budek dla ptaków, karmików, schronów, gniazd i innych
urządzeń sprzyjających poprawie bytowania awifauny, ustawienie ławek, kłód drewnianych w celu
stworzenia miejsc obserwacyjnych.
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2. 5 nowych „tematycznych” remiz posiadać będzie następujace motywy przewodnie :
•
rośliny zapachowe i lecznicze
•
bartnictwo
•
próchnojady
•
owoce leśne
•
woda w lesie
Harmonogram prac
1. Do poprawnego wytypowania powierzchni pod remizy przeprowadzone będą szkolenia
terenowe dla pracowników Służby Leśnej (2013-2014r)
2. Wybór lokalizacji remiz (2013-2014r)
3. Szczegółowe projekty remiz (2013-2014r)
4. Produkcja sadzonek na własnej szkółce (2014-2024r)
6. Zakładanie remiz (2015-2025r.)-Rocznie planuje się założyć 1-2 remizy.
7. Pielęgnacja remiz –zadanie ciągłe
Tabela 3
Mała retencja
1. Rozpoznanie stanu małej retencji:
Mapy gospodarcze melioracji wodnych – stan na 1989.01.01.
Stan wg Planu Urządzania Lasu – 2007.01.01.
* Bg – (bagna)- pow. 523 ha w 216 wydzieleniach, Użytek ekol. wody- pow.0,48 ha, Jeziora – 4,10
ha, Potok – 8,95 ha, Rzeki – 23,06 ha, Staw ryb. – 0,47 ha, Urządz. Wodne – 2,77 ha, Zbiorniki
wodne – 8,61 ha = R-m 571,44 ha
( Zatoka Gd., Zalew Wiślany, Drużno )
Zlecenie wykonania operatu wodno – melioracyjnego z analizą stanu wód w Nadleśnictwie Elbląg w
odniesieniu do poprawy warunków awifauny.
2. Dane techniczne programu:
Odtworzenie 3 zbiorników na torfowiskach wg Planu Urządzania Lasu będzie polegać na :
•
zlecenie opracowania projektu wodno-melioracyjnego( koszt 30 tys. )
•
wykonanie projektu ( podpiętrzanie, napełnianie, budowa grobli, odmulanie itp.),
•
propozycja lokalizacji : ( po 1 zbiorniku na Obręb: L-ctwo Górki : oddz.179, L-ctwo N.
Wiek: oddz.37,31, L-ctwo Jantar : oddz. 164,163.
Połączenie z programem ptasich remiz tj. stworzenie remiz w pobliżu naturalnych cieków i
zbiorników wodnych
3. Harmonogram prac :
• Zlecenie wykonania operatu wodno–melioracyjnego ( 2013r.)
• Wybór lokalizacji torfowisk (2014r.)
• Zlecenie opracowania projektu ( 2015 – 2016r.)
• Realizacja projektu ( 2016 – 2025r.)
Tabela 4
Technologie proekologiczne w gospodarce leśnej
Planowane zadania do wykonania programu:
1.
Wytypowanie trudnych i interesujących powierzchni badawczych, na których możliwe
będzie zbadanie różnych systemów pozyskania drewna przy zastosowaniu zróżnicowanych metod
zrywki.
2.
Wypracowanie nowych metod postępowania w trakcie prowadzonych badań.
3.
Wprowadzenie do praktyki leśnej wypracowanych metod postępowania poprzez organizacje
szkoleń dla Służby Leśnej oraz pracowników Zakładów Usług Leśnych.
4.
Nawiązanie współpracy z firmami produkującymi sprzęt mechaniczny do pozyskania i zrywki
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drewna.
5.
Pokazy innowacyjnych maszyn do pozyskania i zrywki drewna:
a) zastosowanie mikrociągnika „żelazny koń”,
b) zrywka za pomocą kolejki linowej,
c) zastosowanie lekkich ryz z tworzyw sztucznych (zaczęto je stosować w Europie zachodniej),
d) wykorzystanie mat do zabezpieczania gruntu przed uszkodzeniami w trakcie zrywki,
Tabela 5
Model Ruchu Turystycznego
1. Uzyskanie efektu komplementarności na terenie LKP możliwe będzie poprzez:
• Stworzenie efektywnie funkcjonującego, zintegrowanego, interaktywnego systemu promocji
i informacji turystycznej w formie elektronicznej z możliwością samodzielnego - tworzenia
pakietów tematycznych, dotyczących planowania tras wycieczek po terenie Nadleśnictwa,
powiązanych z terenową edukacją leśną turystów,
• wzbogacanie istniejących produktów o nowe elementy,
• odniesienie tematyki do warunków lokalnych i ciekawych zjawisk, lub miejsc właściwych dla
LKP „Lasy Elbląsko – Żuławskie”.
• Ochrona terenów wrażliwych na nadmierną antropopresję,
2. Inwentaryzacja infrastruktury leśnej powinna zawierać:
• Analizę istniejących zasobów danych o infrastrukturze turystycznej,
• Analizę materiałów kartograficznych,
• Analizę stron internetowych,
• Analizę infrastruktury turystycznej na gruncie,
3. Na podstawie inwentaryzacji powinna być dokonana analiza problemów związanych z
infrastrukturą turystyczną, w tym:
• stanu infrastruktury turystycznej,
• utrudnień i konfliktów występujących na szlakach turystycznych,
• dostępu dla osób niepełnosprawnych,
• problemów wynikających z urbanizacji,
• dostępności komunikacyjnej Bram Lasu,
• wykorzystania terenów leśnych na obszarach chronionych,
• identyfikacja kluczowych miejsc do wypoczynku,
• problemów związanych z nierównomiernym rozmieszczeniem ruchu turystycznego w
regionie i nadmiernym obciążaniem niektórych przestrzeni,
• identyfikacja obszarów wymagających zmiany układu szlaków turystycznych,
• identyfikacja preferowanych form turystyki i wypoczynku,
4. Wynikająca z tych działań diagnoza określać powinna:
• uzupełnienia i korekty przebiegu szlaków turystycznych,
• usytuowanie nowej lub modernizowanej infrastruktury turystycznej,
• wskazanie sposobu eliminacji miejsc konfliktowych,
Tabela 6
Podpatrywanie przyrody
Zakup kamer z czujnikiem ruchu oraz obrazem w podczerwieni z systemem przesyłu obrazu,
Instalacja kamer, przy gniazdach ptasich, dziuplach zasiedlanych przez popielice lub orzesznice, na
Wysoczyźnie Elbląskiej i na Mierzei Wiślanej
Obsługa programu na facebook-u i stronie internetowej Nadleśnictwa.
Tabela 7
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Aktywna rekreacja
Turystyka rowerowa:
• Wykonanie projektu piktogramu,
• Oznakowanie trasy,
• Przystosowanie warunków terenowych do przejezdności przez rowery MTB,
• Wykonanie tablic na stelażach z instalacją,
• Stojaki rowerowe z instalacją,
• Wykonanie oraz instalacja ławeczek,
• Utrzymanie i modernizacja ścieżek i infrastruktury.
• Stworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne z przebiegiem tras i ciekawostkami
(dotyczy wszystkich wymienionych w zadaniu działań)
Trasy biegowe: narciarstwo, jogging:
• Wykonanie projektu piktogramu,
• Oznakowanie trasy,
• Przystosowanie warunków terenowych do użytkowania przez narciarzy(równanie trasy,
odśnieżanie),
• Wykonanie tablic na stelażach z instalacją,
• Wykonanie oraz instalacja ławeczek 9 szt.,
• Utrzymanie i modernizacja ścieżek i infrastruktury.
Jeździectwo:
• Wykonanie projektu piktogramu,
• Oznakowanie trasy,
• Wykonanie tablic na stelażach z instalacją,
• Utrzymanie i modernizacja ścieżek i infrastruktury
Biegi na orientację:
• Wykonanie oraz instalacja punktów kontrolnych,
• Wykonanie wzoru mapy topograficznej do wydrukowania ze strony WWW,
• Utrzymanie i modernizacja ścieżek i infrastruktury
Tabela 8
„Bramy Lasu”
Proponowane lokalizacje „Bram Lasu”:
1.,,Wielbłądzi Garb” - ścieżka przyrodnicza
2.Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Kadyński Las”
3.,,Balga”
4.,,Smoki”
5.„Wiata edukacyjna na szkółce leśnej w Kadynach. Punkt edukacji leśnej”
6.„Lipowe Wzgórze”
7.Zagroda adaptacyjna w Leśnictwie Przebrno
8.Ruiny Świątyni Pokoju oraz dawny cmentarz ewangelicki.
9.„Mostek”-Rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej
Program Aktywne Udostępnianie Lasu:
13.Oddz. 349 b (L-ctwo Dębica)
14.Oddz. 346 t (L-ctwo Dębica)
15.Oddz. 332w, ax (L-ctwo Dąbrowa)
16.Oddz. 286 p (L-ctwo Dąbrowa)
17.Oddz.107f (L-ctwo Kadyny)
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18.Oddz.157a/136t (L-ctwo Kadyny)
19.Oddz.263b(L-ctwo Jagodno)
20.Oddz.182a,i(L-ctwo Kąty Rybackie)
21.Oddz.165g/166a,h(L-ctwo Jantar )
22.Oddz.38k(L-ctwo N. Wiek)
Tabela 9
Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Leśniczówki łowieckiej Przebrno
- zakup lornetek – 15 szt.
- zakup lunety obserwacyjnej ze statywem i aparatu z adapterem do zagregowania z lunetą,
- budowa platformy obserwacyjnej,
- budowa pomostu,
- zakup roweru wodnego z przyczepą do transportu,
- zakup koszy lęgowych – 20 szt.
Tabela 10
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej
Zadania
• Izba wyposażona będzie w urządzenia edukacyjne zarówno multimedialne
jaki i analogowe dające konfigurować się w dowolny sposób. Przyjęte
zostało założenie iż w większości lekcji udział pracowników nadleśnictwa
będzie ograniczony do minimum (obsługa techniczna lub pomoc
merytoryczna), izba zostanie tak skonstruowana aby intuicyjnie dzieci same,
bądź przy pomocy nauczyciela (ze szkoły) podążały za logicznym tokiem
zdarzeń. Urządzenia, w które zostanie wyposażona sala pozwalały będą
również na zajęcia poza budynkiem. W tym celu dostosowana zostanie
przestrzeń wokół nadleśnictwa. Program edukacji przyrodniczej w
planowanym obiekcie dostosowany będzie do programu nauczania
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Izba edukacyjna oraz w szczególności przestrzeń wokół nadleśnictwa
dostosowane będą również do celów edukacji dorosłych, oraz
ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie całego nadleśnictwa. Na
terenie wokół nadleśnictwa powstaną urządzenia edukacyjne, aktywizujące
edukowanych zarówno fizycznie, jak i umysłowo.
Tabela 11

Data
2014-2016 r.

Realizacja
Jesień 2012 r. –
organizacja konkursu
na
projekt
zagospodarowania
przestrzeni
wokół
nadleśnictwa
oraz
aranżację edukacyjną
izby.
2013 r.- 2026 r. rozstrzygnięcie
konkurs
oraz
przystąpienie
do
realizacji inwestycji,
zakończenie
inwestycji.

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Kąty Rybackie
Realizacja
Modernizacja ścieżki edukacyjnej Kąty Rybackie:
• budowa parkingu dla autokarów i samochodów,
• ukierunkowanie ruchu turystycznego w okolicy rezerwatu,
• budowa trapów, kładek infrastruktury zachęcającej turystów do zwiedzania,
• budowa punktów obserwacyjno-widokowych,
W ramach inwestycji zostanie zbudowany parking przy drodze publicznej,(Brama
Lasu) z możliwością zaparkowania autobusów i samochodów osobowych. Ponadto
przy parkingu oraz w rezerwacie zostaną umieszczone znaki kierunkowe oraz tablice
i inne urządzenia edukacyjne mające na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie pobytu
w rezerwacie oraz zwrócenie uwagi zwiedzających ma tematykę awifauny. W celu
lepszej obserwacji ptaków zbudowana zostanie wieża widokowa.

Tabela 12
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Obiekty edukacyjne na terenie LKP
Data
2013-2026 r.

2012-2026 r.
2013-2015 r.

2016-2018 r.

2019-2021 r.

2022-2024 r.

Realizacja
Modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej Kadyński Las:
• naprawa wieży widokowej,
• naprawa schodów,
• naprawa tablic.
Bieżące naprawy ścieżki przyrodniczo-historycznej Kadyński Las dokonywane co
ok. 3 lata
Unowocześnienie i modernizacja urządzeń edukacyjnych na szkółce w Kadynach,
• przekształcenie terenu na szkółce do celów edukacyjnych i rekreacyjnych,
• budowa placu zabaw i infrastruktury edukacyjnej pobudzającej do
aktywnego ruchu i zabawy najmłodszych zwiedzających,
• rozpisanie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni na szkółce,
Modernizacja i rozbudowa „Smoków” w leśnictwie Dąbrowa, przywrócenie ich
pierwotnemu wyglądowi, instalacja pomostu i infrastruktury edukacyjnej na temat
małej retencji, awifauny zamieszkującej zarówno las, jak i śródleśne zbiorniki
wodne i antropopresji w lesie.
Budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną, w pobliżu wiaty „Balga” i
Leśniczówki Przebrno, przy planowanym pomoście, polu namiotowym
umieszczone zostaną tablice i inne obiekty edukacyjne oraz informacje
turystyczne.
Modernizacja i aktualizacja obiektu Lipowe Wzgórze, z poprzedzającą inwestycje
analizą stanu i użyteczności obiektu w procesie edukacji

Tabela 13
Organizacja szkoleń – upowszechnianie wypracowanych w LKP rozwiązań
Propozycje tematów szkoleń:
•
Czynna ochrona przyrody,
•
Turystyczne zagospodarowanie lasu,
•
Gospodarka leśna przyjazna awifaunie,
•
Awifauna leśna,
•
Awifauna wodna,
•
Udostępnianie lasu przyjazne człowiekowi,
•
Szkolenia pracowników Nadleśnictwa Elbląg w tematyce awifauny, a także
doposażenie służby leśnej w lornetki i przewodniki do rozpoznawania ptaków.
Tabela 14
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Współpraca i nawiązywanie kontaktów z zbliżonymi tematycznie instytucjami i organizacjami z
kraju i zagranicy .
Tematyka wyjazdów szkoleniowych:
•
Mierzeja Kurska – zagospodarowanie przestrzenne, udostępnianie lasu, edukacja,
ochrona awifauny,
•
Dolna Saksonia – Gospodarka leśna, łowiectwo, udostępnianie lasu,
•
Obszary deltowe Portugalia (Minho), Flandria(Renu Moza, Skalda), Rumunia(Dunaj)
zagospodarowanie turystyczne, przestrzenne, ochrona przyrody, edukacja, Natura
2000 - obszary zbliżone charakterystyką do żuław ( ptactwo)
•
Leśne Kompleksy Promocyjne w Polsce,
•
Lasy Modelowe (Szwecja) odpowiednik LKP
•
Miejsca ciekawych rozwiązań edukacyjnych np. Centrum Nauki Kopernik,
•
Park Narodowy Ujścia Warty, Biebrzański park narodowy
Tabela 15
Promocja
Promocja medialna oparta będzie o dwa obszary:
1. Przy siedzibie nadleśnictwa Elbląg (izba edukacji):
• Oficjalne otwarcie, oparte o rozgłos medialny poprzez zaproszenie wszystkich
lokalnych mediów i ważnych osobistości : samorządy, służby mundurowe,
organizacje ekologiczne, świat naukowy.
• Stworzenie centrum prasowego nadleśnictwa (wizualizacja Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Elbląg ściana konferencyjna),wypracowanie dobrych kontaktów z
mediami,
• Organizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców miasta,
2. Mierzeja Wiślana:
• W okresie sezonu letniego organizacja dużego przedsięwzięcia, w formie koncertu
festynu itp. w tym zaproszenie tak zwanej ”gwiazdy”, zaproszenie osobistości ze
świata, muzyki, kultury, polityki.
Tabela 16
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