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Zagospodarowanie w lasach miejskich alternatywą  
dla rozwoju bazy turystyki lokalnej w kontekście 
oczekiwań społecznych
Jacek Grzegorz Chudy, Nadleśnictwo Kutno, contrast@poczta.onet.pl

Streszczenie. Obszary leśne położone w zasięgu funkcjonowania miast są na-
rażone na silną presję wypoczywających mieszkańców. Dlatego też, w celu 
ich ochrony należy włączyć te tereny w miejski proces zagospodarowania 
i planowania przestrzennego. Niezbędne jest przy tym szczegółowe rozpozna-
nie potencjału rekreacyjnego tych terenów, określenie zasobów infrastruktury 
rekreacyjnej oraz potrzeb i preferencji wypoczywających. Mając na uwadze 
ważną rolę lasów miejskich, jak i liczne problemy związane z gospodarowa-
niem i ochroną tych terenów, autor za przedmiot artykułu przyjął zagadnienia 
związane z lasami miejskimi – ukazanie ich roli i znaczenia w systemie wy-
poczynkowym miasta, jego aspektu gospodarczego oraz kształtowanie tego 
obszaru pod względem zagospodarowania rekreacyjnego.

Słowa kluczowe: lasy miejskie, lasy komunalne, historia, podstawy prawne, 
funkcje, rekreacyjne zagospodarowanie lasu, koncepcja leśnictwa miejskiego 

Lasy miejskie stanowiące duże powierzchniowo tereny zieleni zurbanizowanej, pełnią 
szczególną rolę w funkcjonowaniu miast. Są łącznikiem między parkami, skwerami i zieleń-
cami a większymi kompleksami leśnymi. Często tworzą także pasy izolacyjne dla poszcze-
gólnych dzielnic i terenów o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu (tereny przemy-
słowe, mieszkaniowe, szpitalno-uzdrowiskowe, szlaki komunikacyjne, itp.). Z roku na rok 
wzrasta także znaczenie funkcji społecznych i edukacyjnych jakie pełnią. Elementy te decy-
dują o jakości życia, samopoczuciu i zdrowiu mieszkańców miast. Bez względu na miejsce 
zamieszkania, każdy ma potrzebę kontaktu ze środowiskiem naturalnym, przekształconym 
w możliwie jak najmniejszym stopniu. W rozbudowujących się i coraz gęściej zaludnionych 
miastach szybko rośnie popyt na miejsca wypoczynku  i rekreacji. Sytuacja ta sprawia, że 
miejskie tereny zielone, w tym lasy, poddawane są silnej antropopresji i koniecznym staje 
się odpowiednie ich zagospodarowanie, uwzgledniające potrzeby i oczekiwania społeczeń-
stwa. W tym kontekście, w ostatnich dekadach coraz większego znaczenia nabiera koncepcja 
leśnictwa miejskiego (urban forestry), w której zagospodarowanie zasobów leśnych służy 
zapewnieniu społeczności miejskiej szerokich korzyści psychologicznych, socjologicznych, 
ekonomicznych i estetycznych (Miller 1997). Z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter 
takie podejście do zagospodarowania lasów na obszarach zurbanizowanych stawia zupełnie 
nowe wyzwania odnośnie do planowania, projektowania i zagospodarowania lasów w mia-
stach i wokół nich.
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Rys historyczny lasów miejskich 

Lasy miejskie stanowią ważny element zieleni miejskiej, a korzystanie z ich różnorod-
nych funkcji ma tak długą historię, jak samo osiedlanie się ludzi w miastach (Lawrence 
1995).  Pierwsze wzmianki o istnieniu lasów miejskich sięgają okresu wczesnego średnio-
wiecza. Lasy służyły wtedy do pozyskiwania drewna, dzikiej zwierzyny, miodu oraz były 
miejscem wypoczynku dla wyżej urodzonych. Właścicielami tych naturalnych lasów byli 
feudalni władcy lub włodarze kościoła (Konijnendijk 1997b). Z czasem, na przełomie XVII 
i XVII wieku, lasy stawały się parkami, ogrodami oraz terenami zadrzewionymi i zagospo-
darowanymi przez człowieka (Lawrence1995). Lasy, parki i ogrody służyły arystokracji 
i przedstawicielom wyższych warstw społecznych. Do dnia dzisiejszego istnieje wiele przy-
kładów utworzenia wokół rezydencji i pałaców parków dworskich oraz ogrodów rezyden-
cjalnych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Kaliszu i Krakowie i wielu innych 
miastach na terenie Polski. 

W związku z rozwojem mieszczaństwa i umacniania się jego wpływów powstawały lasy 
miejskie, zwykle mające charakter własności publicznej. W początkowym okresie ich fun-
datorami byli przedstawiciele wyższych klas społecznych, z czasem ich miejsce zajmowali 
przemysłowcy i inne osoby prywatne. Duże znaczenie w ówczesnym czasie pełniły funkcje 
rekreacyjne i środowiskowe lasu, jednakże były traktowane na równi z jego funkcjami pro-
dukcyjnymi.

Od połowy XIX wieku nadzór nad lasami powstającymi w miastach przejmowały wła-
dze miast (rady miejskie i zarządy regionalne), co znaczenie wpłynęło na zwiększenie po-
wierzchni lasów miejskich. Zachowano także ich charakter, zarówno gospodarczy, jak i re-
kreacyjny – z dostępem dla lokalnej społeczności i jego udziałem w podejmowaniu decyzji 
związanych z lasami (Konijnedijk 1997b, Lawrence 1995). Drzewostany lasów miejskich 
dawały możliwość zaspakajania oczekiwań lokalnych mieszkańców – drewno wykorzysty-
wano do budownictwa mieszkaniowego, naprawy starych budynków, dostarczano materiału 
opałowego. Z wykorzystaniem drewna wznoszono mosty, jazy, młyny, itd. (Broda 1965). 
Na początku XX wieku większość lasów w granicach administracyjnych dużych miast była 
w zarządzie władz samorządowych (Geszprych 2006, Kaliszewski 2006).

Współczesna koncepcja lasów miejskich 

Pod pojęciem „lasy miejskie” należy rozumieć wszystkie lasy i zasoby leśne w granicach 
miasta (Konijnendijk 2003). W poszczególnych krajach Europy używa się różnych definicji 
lasu miejskiego i tak, np. w Finlandii, lasy miejskie to lasy o dominującej funkcji rekreacyj-
nej, zlokalizowane w/lub blisko obszarów miejskich. W Niemczech las miejski to głównie las 
utworzony przez człowieka na użytkowanych wcześniej gruntach rolnych, specjalnie przezna-
czony dla potrzeb rekreacji mieszkańców miast. W Grecji natomiast las miejski to zielone prze-
strzenie miejskie (parki, ogrody), w tym również nasadzenia przyuliczne, w granicach miasta 
lub w bliskim jego sąsiedztwie. Termin „las miejski” jest rzadko używany we Włoszech i utoż-
samia się go tam z ogółem zieleni miejskiej, definiując jako otwarte przestrzenie w mieście, 
składające się w całość albo w części z elementów roślinnych (Konijnendijk 2003). 
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Lasy miejskie w Polsce, które posiada około dwustu miast, określa się na ogół zamiennie 
mianem parków leśnych, lasów miejskich lub lasów komunalnych. Zdaniem Pomorskiego 
i Siwca (1998) lasy miejskie to inaczej parki leśne, które stanowią uzupełnienie systemu ziele-
ni miejskiej i dzielą się na spacerowo-wypoczynkowe oraz turystyczne. Według Piątkowskiej 
(1983) park leśny jest docelową, ostateczną formą przebudowy lasu na park, uwarunkowaną 
zachowaniem siedliska, przeważającej ilości drzewostanu i utrzymaniem leśnego charakteru 
przy jednocześnie wprowadzonej intensyfikacji użytkowania. Inne podejście prezentowane 
jest w opracowaniu Szumańskiego i Niemirskiego (2005), zdaniem których wśród terenów 
zieleni wyróżnić można lasy o dominującej funkcji wypoczynkowej, nazywane parkami le-
śnymi i wchodzące w skład tzw. podstawowych terenów zieleni oraz pozostałe lasy w gra-
nicach miasta, zaliczane do tzw. towarzyszących terenów zieleni. Park leśny to obszar lasu  
o dominującym drzewostanie w wieku powyżej 80 lat wraz ze strefą brzegową, przysto-
sowany do wypoczynku, położony w granicach administracyjnych miasta lub jego strefie 
podmiejskiej, wyłączony spod zarządu Lasów Państwowych. 

W ostatnich dziesięcioleciach coraz większego znaczenia nabiera nowa koncepcja le-
śnictwa miejskiego (urban forestry). Jest ona definiowana jako „sztuka, nauka i technika 
gospodarowania drzewami i zasobami leśnymi w ekosystemach miejskich i wokół nich 
w celu zapewnienia społecznościom miejskim korzyści psychologicznych, socjologicz-
nych, ekonomicznych i estetycznych” (Miller 1997). Koncepcja ta, opracowana w drugiej 
połowie lat 60. XX wieku w Ameryce Północnej, ma służyć zintegrowaniu planowania 
i zagospodarowania wszystkich zasobów drzewnych na obszarach miejskich (Konijnen-
dijk 2003), a formułę urban forestry należy rozumieć jako zarządzanie drzewami w ca-
łym obszarze miejskim, a nie tylko pojedynczymi drzewami. W leśnictwie miejskim  
w Europie, gdzie mimo długiej tradycji planowania, projektowania i zagospodarowania 
miejskich obszarów zielonych, zintegrowane podejście trafiło na podatny grunt dopiero  
w latach 90-tych XX wieku. Stało się tak przede wszystkim za sprawą wzrastającego gwał-
townie od lat 80-tych XX wieku zainteresowania mieszkańców miast lasami wokół wielkich 
aglomeracji i nasilającego się popytu na funkcje rekreacyjne spełniane przez zieleń miejską 
(Kaliszewski 2006, Konijnendijk 2003, Łonkiewicz 1997).

Pojęcie „lasu” w ramach koncepcji urban forestry jest znacznie szersze niż to wyznaczo-
ne przez tradycyjne leśnictwo, gdyż termin ten obejmuje, poza „typowymi” lasami, także 
niewielkie zadrzewione połacie, parki i ogrody, jak również pojedyncze drzewa (Konijnen-
dijk 2003). W związku z powyższym, rola leśnika prowadzącego gospodarstwo lasów miej-
skich winna być wieloaspektowa i wymaga innego przygotowania i sposobu myślenia, niż 
ma to miejsce w przypadku leśników prowadzonych tradycyjne gospodarstwo leśne (Vogel 
1978). Prowadzenie właściwej gospodarki w lasach miejskich musi być  więc poprzedzone 
odpowiednim doskonaleniem zawodowym kadr i przekazywaniem im możliwie szerokiego 
wykształcenia (Andersen 1978). Szkolenie powinno obejmować wiele dyscyplin i łączyć ze 
sobą nauki przyrodnicze z naukami społecznymi (Andersen i in. 2002). Ponadto niektórzy 
autorzy zwracają także uwagę na konieczność szerokiej edukacji publicznej, która odpo-
wiednio prowadzona przyczyni się do wzrostu zaangażowania w sprawy lasów miejskich 
pojedynczych osób, grup szkolnych, organizacji ochrony przyrody czy przedstawicieli drob-
nego biznesu i może być czynnikiem decydującym o powodzeniu wielu działań podejmowa-
nych na tym obszarze przez organy publiczne (Springgate i Hoesterey 1995).
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Nadzór nad lasami w obrębie miast 

Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach (1991), nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
stanowiących własność Skarbu Państwa sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 
Organem nadzorującym gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Pań-
stwa jest starosta (art. 5 ust. 1). W miastach na prawach powiatu funkcje starosty sprawuje 
prezydent miasta (art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Starosta może jednak, 
w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, 
w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów 
Państwowych (art. 5 ust. 3 ustawy o lasach).

Przepisy ustawy o lasach stanowią także, że gospodarka leśna w Lasach Państwowych 
prowadzona jest według planu urządzenia lasu. W lasach niestanowiących własności Skar-
bu Państwa podstawą prowadzenia działań gospodarczych jest uproszczony plan urządzenia 
lasu, a dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Pozaprodukcyjna funkcja lasów miejskich 

Z punktu widzenia rozwoju aktywności rekreacyjnej mieszkańców miast lasy miejskie 
stanowią ważny element zagospodarowania przestrzeni miejskiej, na co ma wpływ ich ogól-
nodostępność oraz dogodna lokalizacja. Natomiast funkcja produkcyjna, dominująca w la-
sach gospodarczych, ma znaczenie marginalne w lasach miejskich (Konijnendijk 2003). Ze 
względu na specyfikę lasów w aglomeracjach miejskich w świadomości społeczeństwa do-
minuje przekonanie, że ich celem jest prowadzenie gospodarki ukierunkowanej na potrzeby 
wypoczynkowe mieszkańców (Ważyński 2007). 

Do głównych funkcji lasów miejskich zaliczyć należy przede wszystkim: umożliwie-
nie mieszkańcom rekreacji i wypoczynku, ochronę przyrody i krajobrazu, ochronę bioróż-
norodności, zapewnienie walorów estetycznych, kształtowanie warunków klimatycznych 
oraz produkcję drewna (Germann-Chiari i Seeland 2004, Łonkiewicz 1997, Ważyński 
1995). Ponadto, lasy miejskie dysponują wielkimi możliwościami regeneracji ludzkiej psy-
chiki i neutralizowania indywidualnych chorób (Kaplan 1995, Grahn i Stigsdotter 2003, 
Hastie 2003, Miller 1997). Mogą one także stanowić ważne miejsce integracji ludzi mło-
dych i starych, obcokrajowców, bezrobotnych i innych grup społecznych (Germann-Chia-
ri i Seeland 2004), a także pełnić funkcje edukacyjną (Łonkiewicz 1997) oraz kulturową  
i kulturotwórczą (Lawrence 1995). Leśnictwo miejskie może stać się skutecznym narzę-
dziem budowania lokalnej wspólnoty (Dwyer i in. 2000). 

Obok funkcji społecznych lasy miejskie pełnią przede wszystkim cały wachlarz funk-
cji środowiskowych, w tym funkcje klimatyczno-filtracyjną – tzw. przewietrzanie miast 
(Łonkiewicz 1997). Roślinność miejska wyłapuje cząstki stałe oraz zanieczyszczenia gazo-
we (McPhersoniin 1995, Hastie 2003) oraz pochłania i magazynuje węgiel atmosferyczny 
(Johnson i Gerhold 2003), a także kształtuje korzystny mikroklimat (Konijnendijk 2003). 
Lasy miejskie zapobiegają odpływowi wód podczas ulewnych deszczy i chronią zasoby 
wody pitnej (Hastie 2003). Ponadto, efektywnie chronią glebę oraz łagodzą surowy klimat 
poprzez ochładzanie powietrza, redukcję siły wiatru i ocienianie (McPherson i in. 1995).
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Oznacza to, że środowisko leśne lasów komunalnych winno być w jak największym 
stopniu udostępnione mieszkańcom miasta, a jakakolwiek działalność związana z przystoso-
waniem lasów miejskich do pełnienia szeregu pozagospodarczych funkcji nie może jednak 
prowadzić do przekształcenia lasu w inne środowisko, np. w park. Dlatego też zagospo-
darowanie rekreacyjne lasów winno uwzględniać nie tylko wielkość ruchu rekreacyjnego, 
ale także jego strukturę organizacyjną. W planowaniu terenów wypoczynkowych ważne 
znaczenie ma liczebność grup, jak również informacje dotyczące wieku, płci, wykształce-
nia, zainteresowań użytkowników itp. Ustalenie tych danych pozwoli przystosować teren 
wypoczynkowy odpowiednio do możliwości fizycznych, poziomu intelektualnego, zaintere-
sowań wypoczywających i nie jest ono trudne, gdyż profil społeczny użytkowników lasów 
miejskich odpowiada ogólnym danym demograficznym społeczeństwa.

Szczegółowe rozpoznanie struktury społecznej i preferencji rekreacyjnych użytkowni-
ków obszarów leśnych umożliwi określenie sposobu i zakresu zagospodarowania rekreacyj-
nego lasu oraz właściwe rozplanowanie poszczególnych elementów programu wypoczyn-
kowego. Należy także pamiętać, iż istotną kwestią zagospodarowania rekreacyjnego lasów 
miejskich jest ich udostepnienie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższe informacje umożliwiają prawidłowe, zgodne z potrzebami i preferencjami re-
kreacyjnymi użytkowników zagospodarowanie lasu. Są one istotne na etapie sporządzania 
planu zagospodarowania rekreacyjnego lasu, jak i przy projektowaniu jego poszczególnych 
elementów. Udostępniając i przystosowując las dla celów rekreacyjnych należy zadbać o to, 
aby wybór miejsca rekreacji, długość tras rekreacyjnych, stopień ich trudność był nie tylko 
atrakcyjny, ale i uwzględniał możliwości zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników, 
a także osób niepełnosprawnych.

W lasach rosnących w granicach administracyjnych miast, będących w zasięgu po-
wszechnej penetracji ludności miejskiej oraz w lasach w strefach ochronnych wokół sanato-
riów i uzdrowisk wyróżnia się następujące strefy: 

− strefę A – intensywnego zagospodarowania rekreacyjnego dla wypoczynku poby-
towego, gdzie lokalizuje się stałe obiekty rekreacyjne takie jak: biwaki, campingi, 
parkingi, urządzenia sanitarne, ujęcia wody,

− strefę B – dla wypoczynku jednodniowego wyposażona w najprostsze urządzenia 
rekreacyjne i sanitarne, 

− strefę C – rozrzedzonego ruchu turystyczno-wypoczynkowego, przeznaczona do po-
ruszania się ludności głównie po trasach spacerowych i szlakach turystycznych.

W przypadku lasów miejskich nie ma zazwyczaj podziału funkcyjnego lasów. Borowski 
(2006) za Ważyński (2007) wyróżnił pięć stref rekreacyjnego zagospodarowania lasu, które 
Ważyński (2007) zaproponował dla lasów komunalnych: 

− strefę A – intensywną, położoną blisko terenów zabudowanych z budownictwem 
jedno lub wielorodzinnym, z łatwym dojściem lub dojazdem na miejsca wypoczyn-
kowe, co skutkuje codzienną, stosunkowo dużą obecnością ludzi przez cały w dzień 
w lesie, w miarę równomiernie przez cały rok, 

− strefę B – zrównoważoną, położoną dalej od terenów zabudowanych z budownic-
twem jedno lub wielorodzinnym, z możliwością dojazdu rowerami lub samocho-
dami, co skutkuje codzienną bytnością ludzi, ale z przewagą okresu od wiosny do 
jesieni i dni wolnych od pracy, 
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− strefę C – spokojną, położoną zwykle daleko od zabudowy mieszkalnej, co skutkuje 
jednostkowym, równomiernym przez cały rok rozproszonym ruchem ludzi, 

− strefę D – masową, oddalona od terenów zabudowanych, ale z dobrymi warunka-
mi dojazdu komunikacją zbiorową lub indywidualną, z masowym pobytem ludzi  
w pojedyncze dni w roku w zależności od pogody i/lub organizowanych imprez spor-
towych, rozrywkowych i rekreacyjnych, w których biorą udział w znacznym stopniu 
dzieci pod opieką dorosłych, 

− strefę N – niedostępną dla społeczeństwa ze względu na np. ujęcia wody pitnej, 
strzelnice, tereny specjalnego przeznaczenia.

Chociaż silna penetracja i presja rekreacyjna wywierana na ekosystemy leśne mogą po-
wodować znaczne szkody w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w warstwie runa leśnego 
(Malmivaara i in. 2002, por. też Ważyński 1995), to przystosowanie lasu do potrzeb rekre-
acji, polegające na wydzieleniu terenów funkcjonalnych (drogi, ścieżki, miejsca odpoczyn-
ku, pola biwakowe), wyposażonych w elementy technicznego zagospodarowania, a także 
zastosowanie odpowiedniego postępowania hodowlanego, pozwalają na zminimalizowanie 
negatywnego wpływu odwiedzających na las, umożliwiając tym samym zwielokrotnienie 
liczby osób wykorzystujących las dla wypoczynku. 

Techniczne zagospodarowanie rekreacyjne lasu polega na wyposażeniu najbardziej nara-
żonych miejsc w urządzenia i elementy ochronne (np. pasy przeciwpożarowe, ogrodzenia), 
elementy informacyjnodydaktyczne (znaki drogowe, tablice i znaki informacyjne), elementy 
i urządzenia komunikacyjne (np. ścieżki, kładki, parkingi, drogi), urządzenia sanitarne (sani-
tariaty, kosze na śmieci), urządzenia socjalne (punkty poboru wody, paleniska itp.) oraz urzą-
dzenia rekreacyjne (zadaszenia, punkty widokowe, ławy i in.) (Łonkiewicz 1997, Springgate 
i Hoesterey 1995, Ważyński 1995). Wyposażenie rekreacyjne lasów wymaga zindywiduali-
zowanego podejścia uwzględniającego kryteria estetyczne i możliwości wykonawcze jed-
nostek organizacyjnych odpowiedzialnych za lasy miejskie. Forma urządzeń powinna być 
prosta, dostosowana do regionalnych tradycji oraz zachowująca względy bezpieczeństwa. 
Urządzenia muszą być harmonijnie wkomponowane w krajobraz wnętrza lasu, co wymaga 
kompleksowego projektowania technicznej zabudowy rejonu rekreacyjnego (Łonkiewicz 
1997).

Fakt zaliczenia lasów rosnących w zasięgu miast do kategorii lasów ochronnych wyma-
ga specyficznego podejścia do zabiegów gospodarczych. W zakresie użytkowania rębnego 
zaleca się unikanie rębni zupełnych, a także ograniczać cięcia częściowe (Donis 2003). Do 
pożądanych działań hodowlanych należą m.in. stosowanie więźby nieregularnej, raczej luź-
nej, unikanie zalesiania (odnawiania) każdego fragmentu lasu, uwzględnianie zróżnicowa-
nia mikrosiedliskowego i preferowanie grupowego zróżnicowania składu gatunkowego oraz 
uwzględnianie bezpośredniego sąsiedztwa upraw oraz obecnego krajobrazu i docelowego 
efektu krajobrazowego. Regulacja stanu stale utrzymywanego drzewostanu powinna być 
osiągana przez stosowanie cięć krajobrazowych, odnowieniowych, pielęgnacyjnych i sani-
tarnych (Ważyński 1995, Łonkiewicz 1997). Wiele uwagi winno być poświęcone stworze-
niu dużego zwarcia drzew i krzewów, urozmaiconego składu gatunkowego oraz pielęgnacji 
podszytu na obszarach wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych, a także wokół ośrodków 
turystycznych, kempingów, parkingów i osad ludzkich, ze względu na wagę funkcji estetycz-
nej tych rejonów i dużą liczbę osób mających z nimi kontakt (Ważyński 1995, Donis 2003).
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Natomiast ze względu na dominujące funkcje rekreacyjne lasów zaleca się stosowanie 
cięć (Ważyński 1995, 2007): 

− krajobrazowych – wykonywanych w pierwszym etapie przystosowania lasu do wy-
poczynku w strefach A i B (zgodnych z Zasadami hodowli lasu, opisanych powyżej), 
w celu kształtowania krajobrazu leśnego z punktu widzenia optymalizacji efektu wy-
poczynku w środowisku leśnym, 

− odnowieniowych – wykonywanych w przypadku konieczności odnowienia konkret-
nego drzewostanu, co wymaga w stosunku do niego indywidualnego podejścia, 

− pielęgnacyjnych – wykonywanych zgodnie z zasadami hodowlanymi dla lasów go-
spodarczych, ale z uwzględnieniem estetyki lasu i krajobrazu, 

− sanitarnych – wykonywanych w celu utrzymania dobrego stanu zdrowotnego i sani-
tarnego lasu, co ma zapewnić efektywny wypoczynek w lesie, 

− porządkujących – wykonywanych dla utrzymania estetyki lasu i jego przejrzystości 
po obu stronach ścieżek spacerowych i rowerowych.

Urozmaicony wybór gatunków drzew do odnowień w lasach komunalnych powinien 
uwzględniać specyfikę warunków miejskich – zanieczyszczenie gleb i powietrza, wiatr, su-
sze, szkody powodowane przez ludzi (złamania, zadeptanie). Często istotna jest także wartość 
estetyczna drzew i forma ich wzrostu. Więźba sadzenia powinna być luźna, z uwzględnie-
niem bezpośredniego sąsiedztwa innych drzewostanów oraz wyglądu obecnego i docelowe-
go krajobrazu (Sabo i in. 2003).

Przy pielęgnowaniu lasu należy uwzględniać sezonową zmienność nasilenia ruchu re-
kreacyjnego. Zaleca się, aby czynności gospodarcze (użytkowanie, zrywka i wywóz drewna) 
były wykonywane w okresach zmniejszonego nasilenia ruchu turystyczno-wypoczynkowe-
go. Szczególną troskę należy okazywać zbiorowiskom leśnym zbliżonym do stanu natural-
nego i stanowiskom chronionym (Łonkiewicz1997, Ważyński 1995).

Oprócz stosownych działań hodowlanych istotne miejsce w gospodarce w lasach miej-
skich powinny mieć zabiegi ochronne. Szczególnie ważna jest ochrona przeciwpożarowa 
lasu i utrzymanie należytego stanu sanitarnego drzewostanów (Łonkiewicz 1997, Ważyński 
1995). Jednym z celów zarówno projektowania przestrzennego, jak i ochrony przeciwpo-
żarowej powinno być ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia. Niezbędna do 
tego jest znajomość sposobów rozszerzania się pożaru i wykorzystanie tej wiedzy w procesie 
planowania i wdrażania planów zagospodarowania lasów miejskich (Clark 1995). Podczas 
wykonywania jakichkolwiek działań ochronnych należy unikać stosowania zabiegów che-
micznych (Ważyński 1995, Łonkiewicz 1997).

Podsumowanie

W warunkach miejskich rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji są naj-
częściej realizowane w środowisku leśnym, które ze względu na swoją specyfikę wymaga 
odpowiedniego dostosowania. Trudności w prowadzeniu gospodarki leśnej na obszarach 
miejskich w znacznym stopniu wynikają z dużego rozdrobnienia oraz zróżnicowania form 
własności lasów. Skuteczna realizacja celów i funkcji w takich sytuacjach wymaga wypraco-
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wywania spójnego podejścia, w tym spójnego zagospodarowania lasów różnych form wła-
sności w obrębie jednego ośrodka miejskiego.

Lasy miejskie pełnią przede wszystkim funkcje rekreacyjne i turystyczne, stąd gospo-
darcze pozyskanie drewna ma drugorzędne znaczenie i towarzyszy zabiegom pielęgnacyj-
nym, ochronnym oraz pracom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia 
w lasach (Zając i Gołos 2009). Główne funkcje tych lasów przejawiają się w stwarzaniu 
warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców ośrodków miejskich, ochronie różno-
rodności biologicznej i krajobrazu, zapewnieniu walorów estetycznych czy kształtowaniu 
warunków klimatycznych oraz produkcji drewna (Ważński 1995; Germann-Chiari, Seeland 
2004). W sytuacji znaczącej antropopresji przystosowanie lasu do potrzeb rekreacji poprzez 
wydzielenie terenów funkcjonalnych (drogi, ścieżki, miejsca odpoczynku, pola biwakowe), 
wyposażonych w elementy technicznego zagospodarowania, a także zastosowanie odpo-
wiedniego postępowania hodowlanego, pozwala na zminimalizowanie negatywnego wpły-
wu odwiedzających na las (Springgate, Hoesterey 1995; Ważyński 1995; Łonkiewicz 1997; 
Malmivasara et al. 2002). 
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Summary. Urban forest management as an alternative to the development of local 
tourism in the context of social expectations. Forests located within the city’s operating 
range are exposed to strong pressure from the rest of the city’s inhabitants. Therefore, in 
order to protect them, these areas should be included in urban planning and spatial planning. 
It is necessary to know in detail the recreational potential of these areas, to identify the reso-
urces of recreational infrastructure and the needs and preferences of resting. Bearing in mind 
the important role of urban forests as well as numerous problems related. With regard to the 
management and protection of these areas, the author was responsible for issues related to 
urban forests for the subject of the article - showing their role and importance in the city’s le-
isure system, its economic aspect and shaping the area in terms of recreational development.

Key words: urban forests, municipal forests, history, legal basis, functions, recreational 
forest management, concept of urban forestry
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