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Gospodarka lesna na Mierzei Helskiej 
w świetle planów urządzania lasu ” 

Лесное хозяйство на Хельской косе 

в свете планов лесоустройства 

Forest management on the Hel Sand Bar in the light 

of the plans of forest managament 

Mz: Helska — stanowiąca piaszczysty pas lądu, oddzielający 
Zatokę Pucką od Bałtyku, uformowany w kształcie kosy — maczugi 

z nagromadzonych osadów przemieszczanych przez fale morskie i prądy 
przybrzeżne — zajmuje 31 km?, tj. 3100 ha. 

Na obszarze Mierzei występują lasy, których ogólna powierzchnia 
wynosi 2298 ha, co stanowi 74,1% jej ogólnej powierzchni. 

Struktura własnościowa tych lasów jest następująca: 
— 1773 ha (77,1%) — lasy pod zarządem Ministerstwa Rolnictwa, Leś- 

nictwa i Gospodarki Żywnościowej, | 
— 275 ha (12,0%) — lasy pod zarządem Urzędu Morskiego w Gdyni, 
— 200 ha (8,7%) — lasy w gestii różnych instytucji i przedsiębiorstw, 

w których wybudowano liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe, wcza- 
sowe, sanatoria itp.; ogólnie można je określić jako lasy znajdujące się 
pod zarządem innych ministerstw; 

— 50 ha (2,2%) — lasy prywatne (część tych lasów (8,42 ha) wchodzi 
w skład pasa nadmorskiego i w związku z tym znajduje się pod nadzo- 
rem Urzędu Morskiego w Gdyni). 

Przedstawione dane wynikają w znacznej większości z aktualnych 
dokumentacji geodezyjno-urządzeniowych, których autorem jest Oddział 
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni. 

Należy tu nadmienić, że na terenie Mierzei pełne i aktualne doku- 
mentacje geodezyjno-urządzeniowe mają lasy będące pod zarządem: Mi- 
nisterstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Minister- 
stwa Obrony Narodowej, Urzędu Rady Ministrów i Urzędu Morskiego 
w Gdyni, czyli 89,1% tutejszych obszarów leśnych. 

W zarysie historycznym, tj. od chwili uzyskania przez Polskę niepod- 

1 Referat wygłoszony na konferencji w sprawie zagospodarowania i utrzymania 

trwałości lasów na Półwyspie Helskim, zorganizowanej 4 X 1986 r. na Helu przez 

Zarząd Oddziału SITLiID w Gdańsku przy udziale OZLIP w Gdańsku i Dowódcy 

Garnizonu Marynarki Wojennej na Helu.



ległości, planowanie i organizacja gospodarki leśnej na Mierzei Helskiej 
kształtowałaby się następująco: 

— od roku 1928 lasy Mierzei wchodziły w skład ówczesnego Nadleś- 
nictwa Darzlubie i stanowiły część Leśnictwa Hel; 

— po roku 1928 lasy te wydzielono jako samodzielną jednostkę admi- 
nistracjną — w randze nadleśnictwa i dla tejże jednostki został opraco- 
wany w 1930 r. pierwszy plan urządzania lasu przez doskonałego fachow- 
ca — leśnika inż. Maksymiliana Kreutzingera; 

— po drugiej wojnie światowej, w latach 1948—1949, wyodrębniono 
z lasów będących pod zarządem MLiPD nadbrzeżny pas morski i prze- 
kazano w zarząd ówczesnego Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Mor- 
skiej; 

— w roku 1959 Nadleśnictwo Hel zostało zlikwidowane i ponownie 
włączone do Nadleśnictwa Darzlubie, które obecnie — po dokonanej reor- 
ganizacji w lasach państwowych w 1973 r. — wchodzi jako obręb w skład 
Nadleśnictwa Wejherowo; 

— ponadto część lasów Mierzei w okresie powojennym została od- 
dana w użytkowanie MON i URM. 

Charakter i stan lasów Mierzei jest bardzo zróżnicowany ze względu 
na dużą różnorodność tutejszych warunków przyrodniczych oraz koniecz- 
ność stosowania odmiennych sposobów prowadzenia gospodarki leśnej 
w poszczególnych kategoriach własności, a wynikających z potrzeb za- 
rządzających nimi i użytkowników. 

Dla zobrazowania stanu tych lasów i istniejących tu warunków przy- 
rodniczo-leśnych przytacza się poniżej najważniejsze dane z tego zakresu 
dla dwóch podstawowych kategorii własności zajmujących łącznie 89,1% 

  

  

      
  

  

  

Tabela 1 

Udział siedliskowych typów lasu wg kategorii własności 

Lasy pod zarzą- ‘ed 
Lasy pod zarzą- d Urzedu Łącznie lasy 

R dem MRLiGZ CM ТИС Mierzei 
Typ siedliskowy Morskiego 

lasu , 

ha 0 ha 0% ha % 

Bor suchy 674,77 38,0 51,75 18,8 726,22 31,6 

Bór świeży 1049,71 59,3 174,83 63,5 1224,54 53,3 

Bór wilgotny 19,99 11 31,17 11,3 51,16 2,2 

Bór bagienny 2,25 0,1 — — 2,25 0,1 
Bór mieszany świeży 24,66 1,4 — — 24,66 1,1 

Bór mieszany wilgotny 0,35 — 17,60 6,4 17,95 0,8 
Oles 1,92 0,1 — — 1,92 — 

Lasy innej własności, 

dla których brak aktual- 

nych operatów u.l. 249,80 10,9 

Razem 1773,35 100 275,35 100 2298,50 100 
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Tabela 2 

Aktualny stan powierzchniowy lasów wg klas i podklas wieku 

  

Lasy pod zarzą- 
Lasy pod zarzą- 
dem Urzędu Łącznie lasy 

  

      
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Rodzaj powierzchni dem MRLiGZ Morskiego w Mierzei 
klasa i podklasa wieku Gdyni 

ha 9% ha 05 ha 0 

Halizny i płazowiny 35,19 2,0 1,35 0,5 36,54 1,6 

Ia 19,25 1,1 20,97 7,6 40,22 1,7 

b 5,44 0,3 30,39 11,0 35,83 1,6 

IIa 190,28 10,7 27,54 10,0 217,82 9,5 

b 100,09 5,6 66,99 24,3 167,08 7,3 

III a 108,66 6,1 13,22 4,8 121,88 5,3 

b 161,37 9,1 17,78 6,5 179,15 7,8 

IV a 30,70 1,7 1,69 0,6 32,39 1,4 
b 63,17 3,6 6,21 2,3 69,38 3,0 

Va 26,67 1,5 6,55 2,4 33,22 14 
b 21,79 1,2 13,83 5,0 35,62 1,5 

VI 122,37 6,9 34,96 127 — 15733 6,8 
VII i st. 593,43 33,5 33,87 12,3 627,30 27,3 

KO 272,74 15,4 — — 272,74 11,9 

KDO 22,20 1,3 — — 22,20 1,0 

Lasy innej własności 249,80 10,9 

Razem 1773,35 100 275,35 100 2298,50 100 

Tabela 3 

Aktualny stan zasobów drzewnych wg klas i podklas wieku 

Lasy pod zarzą- 

  

      
  

  

Lasy pod zarzą- dem Urzędu Łącznie lasy 

| . dem MRLiGZ Morskiego w Mierzci 
Rodzaj powierzchni Gdyni 

klasa i podklasa wieku 

ha о ha % ha % 

Powierzchnie nie zalesione 766 0,6 145 0,6 911 0,6 

Ia 273 0,2 140 0,6 413 0,3 

b 155 0,1 350 1,4 505 0,3 
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d.c. tabeli 3 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

Lasy pod zarza- 
Lasy pod zarzą- dem Urzędu Łącznie lasy 

Rodzaj powierzchni dem MRLiGZ Morskiego w Mierzei 
klasa i podklasa wieku Е 

ha % ha 0 ha 0% 

II a 9 293 6,8 960 3,8 10 253 6,3 
b 3 044 2,2 5 660 22,5 8 704 5,4 

III a 1 882 13 1 425 5,6 3 227 2,0 
b 6 283 4,6 2515 10,0 8 798 5,4 

IV a 2 640 1,9 195 0,9 2 835 1,8 
b 6 340 4,7 650 2,6 6 990 4,3 

Va 3145 2.3 775 3,1 3 920 2,4 
b 3 295 2,4 2 300 9,0 5595 3,5 

VI 13 235 9,7 4 880 19,4 18115 11,2 
VII i st. 58 700 43,0 5 205 20,6. 63 905 39,5 
KO 24 500 18,0 — — 24500 15,2 
KDO 2 990 2,2 — — 2 990 1,8 

Lasy innej własności brak danych 

Razem 136 461 100 25 200 100 161 661 100 

ogólnej powierzchni, tj.: lasów pod zarządem MRLiGŹ i lasów pod za- 
rządem Urzędu Morskiego w Gdyni, dla których istnieją aktualne ope- 
raty urządzeniowe. Do tych najistotniejszych danych należą: charaktery- 
styka siedliskowych typów lasu (tab. 1), powierzchnia leśna i zapas w па? 
brutto wg klas i podklas wieku (tab. 2 i 3), procentowy udział powierzch- 
ni 1 miąższości wg gatunków panujących w drzewostanach (tab. 4). 

Z tab. I wynika, że największy udział stanowią siedliska: boru świe- 
2е50 — 53,3% 1 Боги suchego — 31,6%, natomiast pozostałe grupy sied- 
liskowe zajmują niewielkie powierzchnie. 

Brak aktualnej dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej dla „lasów 
innej własności” jest poważnym utrudnieniem w opracowaniu komplek- 
sowego planu zagospodarowania i ochrony terenu Mierzei, jak również 
w podjęciu odpowiednich kroków dla jego realizacji. 

Z przytoczonych danych na szczególną uwagę zasługują następujące 
fakty: 

— Bardzo duży udział drzewostanów starych, często o niskim zadrze- 
wieniu 1 zwarciu, zbliżających się swym wiekiem do granicy wieku bio- 
logicznego (VI—VII i starsze klasy wieku oraz drzewostany w klasie od- 
nowienia i w klasie do odnowienia stanowią łącznie powierzchniowo 47% 
i miąższościowo — 68%). 
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Tabela 4 

Procentowy udział powierzchni i miąższości podstawowych gatunków 

panujących w drzewostanach 
  

Procentowy udział (%/) 
  

  

  

Gatunek panujący w drzewostanie zajmowanej w ogólnym 
powierzchni zapasie 

Sosna zwyczajna 90,3 96,9 

Sosna kosodrzewina 7,2 — 

Brzoza, olsza czarna i szara, 

jawor, osika (łącznie) 2,5 3,1 

Razem 100 100 

— Łączny udział powierzchniowy klas odnowienia i do odnowienia 
— stanowiący 12,9% — świadczy wymownie, że na terenie Mierzei sama 
przyroda stwarza doskonałe warunki dla wymiany starych, usychają- 
cych drzewostanów młodymi i bardzo prężnymi samosiewami sosnowymi 
rodzimego pochodzenia. Jest to ewenement w tutejszych warunkach przy- 
rodniczych, którego nie powinno się zaprzepaścić. 

— Z procentowego udziału powierzchniowego wg gatunków panują- 
cych wynika znaczny udział sosny kosówki (7,2%), która bezsprzecznie 
spełnia rolę pionierską w utrwalaniu tutejszych wydm. Jednakże jej 
wiek — wynoszący ok. 80 lat — stwarza poważne obawy, że może nastą- 
pić masowe usychanie tego gatunku, a w konsekwencji wtórne urucho- 
mienie piasków wydmowych. Na gruncie jednak można gdzieniegdzie 
zauważyć również pozytywne i optymistyczne zjawisko, tzn. pojawianie 
się wśród „łanów” kosówki pojedynczych i grupowych samosiewów so- 
sny zwyczajnej i czarnej, a nawet niektórych gatunków liściastych. 
Świadczyłoby to o tym, że można i powinno się czynić próby wymiany 
kosówki innymi drzewiastymi gatunkami rodzimymi poprzez sztuczne 
wprowadzanie ich w miejscach rozluźnionego zwarcia (oczywiście bez 
stosowania formy zrębowej). 

Do najważniejszych ustaleń podjętych przez Komisje Techniczno-Gos- 
podarcze przy precyzowaniu zadań gospodarczych w zakresie użytkowa- 
nia, hodowli i ochrony lasów Mierzei należały: 

— zaliczenie całego obszaru leśnego Mierzei do kategorii lasów gle- 
bochronnych, których podstawową funkcją jest ochrona gleby; 

—. włączenie wszystkich lasów na tym terenie do gospodarstwa spe- 

cjalnego, w którym użytkowanie rębne prowadzi się stosownie do potrzeb 

hodowlanych; | | 

— przyjęcie orientacyjnych wieków rębności w wysokości: dla so- 

sny — 140 lat, dla olszy i brzozy — 80 lat i dla osiki — 60 lat; 

—— wielkości etatów użytkowania rębnego i przedrębnego powinny 

wynikać z potrzeb hodowlanych i sanitarnych; 

— wyeliminowanie użytkowania ubocznego, jako szkodliwego i nie- 

dozwolonego w tutejszych warunkach; 
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— w zakresie hodowli lasu: odnowienie powierzchni nie zalesionych 
i objętych użytkowaniem rębnym, dolesienie lukowatych drzewostanów, 
pielęgnowanie i uzupełnianie istniejących oraz nowo zakładanych upraw 
1 młodników; 

— w zakresie ochrony lasu: prowadzenie zabiegów i prac mających 
na celu zabezpieczenie lasów przed pożarami, szkodliwymi owadami i 
grzybami oraz przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną 
1 ludzi (głównie przez turystów i wczasowiczów). 

Wymienione zadania i ustalenia realizowane były z różnych przyczyn 
w rozmiarze nie zawsze dostatecznym i zgodnym z obowiązującymi pla- 
nami urządzeniowymi. Dotyczy to głównie realizacji zadań w zakresie 
rębnego użytkowania lasu. 

I tak na przykład — użytkowanie rębne i przedrębne na terenie nad- 
zorowanym przez administrację lasów państwowych ograniczało się w 
minionym 10-leciu do usuwania posuszu i wywrotów w ramach cięc sa- 
nitarnych. W efekcie pozyskano ogółem 2510 m3 grubizny, co stanowiło 
zaledwie 25,5%0 rocznych zadań z zakresu użytkowania lasu. W związku 
„tym nie wykonano, niestety, planowanych cięć częściowych w klasach 
odnowienia i do odnowienia, w których istniała i nadal istnieje pilna po- 
trzeba odsłonięcia wartościowych grup samosiewów sosnowych. W planie 
urządzania lasu przewidywano je do zrealizowania w okresie 15—25 lat 
na łącznej powierzchni 102 ha. Tymczasem w ciągu 10 lat obowiązywania 
planu nie wykonywano ich w ogóle. Spowoduje to oczywiście zwiększone 
suraty w młodym pokoleniu podczas usuwania starodrzewu, przy czym 
w przypadku dalszego opóźniania tych cięć straty będą coraz większe. 

Z kolei na obszarze będącym pod zarządem Urzędu Morskiego użyt- 
kowanie rębne musiano znacznie ograniczyć pod wpływem bardzo silnej 
presji społecznej i w rezultacie zadania z tego zakresu zrealizowano tyl- 
ko w 40%. Użytkowanie przedrębne natomiast — obejmujące czyszcze- 
nia, trzebież i cięcia sanitarne — wykonywane było w zasadzie na bie- 
żąco i zgodnie z planem urządzeniowym. | 

W dziedzinie hodowli lasu, a zwłaszcza w dziale zalesień i odnawiania 

powierzchni leśnej oraz pielęgnowania założonych upraw i młodników, 
zabiegi wykonywano bardzo solidnie. Swiadczą o tym przytoczone wcześ- 
niej dane dotyczące powierzchni leśnej wg klas wieku, z których wynika, 
że w okresie powojennym powierzchnia drzewostanów I i II klasy wieku 

(1—40 lat) — zwiększyła się o 461 ha. Stanowi to 20% ogólnej powierzch- 

ni leśnej Mierzei. 
Są to oczywiście powierzchnie, na których usunięto stare lub mało 

produktywne drzewostany, a na ich miejsce wprowadzono nowe odno- 

wienia, ale także są to powierzchnie, na których drzewostany wprowa- 

dzono po raz pierwszy. 
Zadania z zakresu ochrony lasu zawsze były dla tego obszaru sta- 

wiane na czołowym miejscu, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch podsta- 

wowych czynników powodujących najistotniejsze zagrożenia, a miano- 

wicie: niszczącej działalności morza i szkód powodowanych przez czło- 

wieka. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że walka z żywiołem morskim jest trudna, 

ale w przypadku Mierzei ochrona przed jego niszczycielskim działaniem 

jest szczególnie trudna, ponieważ z punktu widzenia budowy geologicz- 
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nej teren i występujące na nim utwory glebowe są w swej konstrukcji 
zbyt kruche, aby mogły samodzielnie stawić skuteczny opór falom i wia- 
trom morskim. Dlatego bardzo istotnym elementem wzmacniającym je 
jest występująca tu roślinność, a szczególnie drzewostany. Niezbędne jest 
zatem stworzenie odpowiednich warunków dla ich rozwoju poprzez za- 
bezpieczenie gleby i roślinności przed destrukcyjną i erozyjną działal- 
nością fal morskich i wiatrów oraz przed szkodami powodowanymi przez 
człowieka — przed rozdeptywaniem i naruszaniem utrwalonych wydm, 
niszczeniem roślinności i przeznaczaniem terenów pod wszelkiego ro- 
dzaju budownictwo. 

Jakkolwiek wymienione czynniki powodujące zagrożenia są różne, to 
jednak generalny kierunek ich likwidowania i przeciwdziałania im jest 
w zasadzie jeden: gospodarka leśna na całym obszarze (tj. we wszystkich 
kategoriach własności) musi być prowadzona zgodnie z zasadami i wy- 
tycznymi ustalonymi w planach urządzania lasu, gdyż silne i zdrowe śro- 
dowisko leśne, a zwłaszcza dobrze zagospodarowane drzewostany są naj- 
ważniejszym elementem w ochronie terenu Mierzei. | 

Z przedstawionych powyżej informacji i danych wynikają następu- 
jące wnioski: 

l. Mierzeja Helska — spełniająca wiele ważnych funkcji z punktu 
widzenia potrzeb narodowych i społecznych — musi być objęta szczegól- 
ną ochroną, w związku z czym w kompleksowym programie zagospoda- 
rowania i ochrony tego terenu zagadnienie prawidłowej gospodarki leś- 
nej musi znaleźć właściwe miejsce. 

2. Konieczne jest sporządzenie operatów urządzeniowych dla tych la- 
sów, które takiej dokumentacji nie posiadają. | 

3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej — przy założeniu, że 
główną funkcją tutejszych lasów są cele pozaprodukcyjne, czyli ochrona 
gleby i całej Mierzei — wymaga niezbędnych nakładów, gdyż dotychcza- 
sowe skromne środki przeznaczane na ten cel nie umożliwiają zrealizo- 
wania tego zadania (np. braki w fachowej sile roboczej i w sprzęcie spe- 
cjalistycznym determinują wykonanie zadań). 

"4. Jest również sprawą oczywistą, że gospodarka leśna na Mierzei — 
z uwagi na istniejące warunki przyrodnicze i przydzielone tutejszym 
lasom funkcje pozaprodukcyjne -— jest gospodarką deficytową i ani La- 
sy Państwowe, ani też Urząd Morski a już w szczególności inni właś- 
ciciele nie są w stanie do niej dopłacać. Dlatego istnieje potrzeba utwo- 
rzenia funduszu przeznaczonego na zagospodarowanie tego terenu, przy 
czym w jego tworzeniu powinny partycypować wszystkie instytucje, 
przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne korzystające z Mierzei 
i zainteresowane jej ochroną. 

5. Realizacja zamierzeń w zakresie zagospodarowania i ochrony Mie- 
rzei wymaga skoordynowania działań oraz wzajemnej i ścisłej współpracy 
wszystkich stron zainteresowanych tym terenem. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10 marca 1987 r. 
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