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KAZIMIERZ SZCZOTKA 

Zagospodarowanie lasów miejskich Baden-Baden 

Ведение хозяйства в коммунальных лесах Баден-Баден 

Management of Baden-Baden municipal forests 

| ygląd estetyczny uzdrowiskowych lasów miejskich z pojedynczo lub 
grupowo występującymi gatunkami drzew o oryginalnych kształtach 

i barwie koron wpływa pozytywnie na możliwości wypoczynku ludzi pracy. 
Las uzdnowiskowy oprócz zasadniczego celu jakiemu służy, tj. regene- 

racji sił fizycznych i psychicznych człowieka, może odgrywać również rolę 
obiektu naukowego (arboretum). Wymagania, jakie stawia się tym lasom, 
mogą być spełnione jedynie w wypadku ich właściwego zagospodarowania. 
Zagadnienie to pragnę omówić na przykładzie lasów miejskich Baden- 
-Baden (NRF). 

Lasy tego znanego uzdrowiska znajdują się w północnym rejonie „Czar- 
nego Lasu” i zajmują powierzchnię 5735 ha. Rozciągają się one od wysokich 
położeń grzbietowych (1002 m n.p.m.) do Niziny Nadreńskiej (130 m n.p.m.), 
dochodząc miejscami do zabudowań miasta (ryc. 1). 

Biorąc pod uwagę odległość od miasta, a przede wszystkim wysokość 
nad poziomem morza, całość powierzchni leśnej podzielono w przeszłości 
na dwie strefy. Lasy I strefy, stanowiące ok. 35% ogólnej powierzchni le- 
śnej, zajmują tereny znajdujące się na wysokości od 130 do 400 m n.p.m. 
Podłoże geologiczne składa się tu głównie z osadów górnego karbonu, czer- 
wonych warstw porfiru, granitu oraz warstw środkowego i dolnego pia- 
skowca pstrego. W II strefie (ok. 65% całości lasów) rozciągającej się po- 
wyżej 400 m n.p.m., erozja rzeki Oos oraz jej dopływów uformowała głę- 
bokie i wąskie wąwozy ze stromymi na ogół stokami. Przeważającymi 
utworami geologicznymi są tutaj granity, występujące do wysokości 700 m 
n.p.m. Powyżej przeważają warstwy dolnego i środkowego piaskowca 
pstrego o miąższości 100—200 m. 

Lasy Baden-Baden, podobnie jak większa część „Czarnego Lasu”, znaj- 
dują się pod wpływem klimatu oceanicznego, który charakteryzuje się tutaj 
korzystnymi warunkami termicznymi (przeciętna roczna temperatura wy- 
nosi dla wysokości 150—250 m n.p.m. 9,3”C, zaś dla wysokości 770 m n.p.m. 
6,7°С) i stosunkowo wysokimi opadami atmosferycznymi (200 m n.p.m. — | 
1007 mm, 770 m n.p.m. — 1687 mm!. których maksimum przypada na mie- 
siące letnie. 

68



Budowa geologiczna oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu powodują 
nie tylko dużą zmienność warunków mikroklimatycznych i występowanie 
gęstej sieci cieków, ale warunkują również istnienie różnych typów gleb. 
Najczęściej występują tutaj gleby brunatne kwaśne i brunatne wyługowa- 
ne. W większości wypadków gleby są żyzne, co sprzyja odnawianiu się 
występujących tu gatunków drzew. Zróżnicowanie warunków siedlisko- 
wyen wpilynelo na wytworzenie sie tutaj strefowego ukladu zbiorowisk 
esnych. 

  
Ryc. 1. Widok na lasy miejskie w dzielnicy Obenbauern (Baden-Baden) 

Fot. K. Szczotka 

Do wysokości ok. 500 m n.p.m. rozciąga się zbiorowisko dębowo-brzo- 
zowe (Querco-Betuletum), które graniczy z tzw. buczyną zachodnią (Fage- 
to-Abietetum) w facji bukowo-jodłowej (500—700 m n.p.m.). Powyżej (od 
ok. 750 do 800 m n.p.m.) rozciąga się zbiorowisko bukowo-świerkowe (Fa- 
geto-Piceetum), miejscami ze znacznym udziałem jodły w drzewostanach. 
Od 800—850 m n.p.m. występuje zbionowisko świerczyn dolnoreglowych 
(Piceetum montanum), które przechodzi następnie w zbiorowisko relikto- 
wej sosny górskiej, występujące na glebach stosunkowo suchych i ubogich. 

Dokumenty archiwalne oraz opracowania naukowe i popularno-nauko- 
we, świadczą o bogatej historii tych lasów sięgającej XVI wieku. Stosowane 
sposoby użytkowania lasu — głównie sposobem plądrowniczym i rębnią 
zupełną — spowodowały daleko idące zmiany w układzie i strukturze drze- 
wostanów, zwłaszcza w terenach przylegających do łąk i pastwisk. 

W lasach I strefy dominują obecnie drzewostany mieszane z udziałem 
dębu szypułkowego (Quercus robr L.), jodły (Abies alba Mill.), buka (Fa- 

gus silvatica L.) i sosny (Pinus silvestris L.). 
Lasy II strefy jeszcze w XVII wieku miały charakter pierwotny. Prze- 

ważały tu drzewostany jodłowo-bukowe z nieznaczną domieszką świerka. 
Pierwsze wiadomości o użytkowaniu tych lasów pochodzą z 1723 r. i świad- 
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czą o stosowaniu sposobów iplądrowniczych lub zrębów zupełnych. W póź- 
niejszym okresie stosowano w tych lasach następujące rębnie: zupełną, 
nieuporządkowaną gniazdową, częściową wielkopowierzchniową, następnie 
badeńską rębnię gniazdową z długim okresem odnowienia (30—50 lat), 
a od roku 1927 rębnię klinową z krótkim okresem odnowienia. Nadmieme 
użytkowanie i wysoki stan zwierzyny płowej prawie całkowicie uniemozli- 
wiły naturalne odnawianie się jodły, powodując jednocześnie zwiększenie 

(do ok. 30%) powierzchni jednogatunkowych drzewostanów świerkowych. 

Mimo tych niesprzyjających okoliczności drzewostany jodłowe i jodło- 

wo-bukowe z domieszką liściastych, między innymi jaworu (Acer pseudo- 

platanus L.), wiązu górskiego (Ulmus montana With.) i miejscami lipy 

drobnolistnej (Tilia cordata Mill.), zajmują obecnie największą powierzchnię 

lasów II strefy. 
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Ryc. 2. Fragment ogrodzenia zabezpieczającego odnowienie naturalne przed zgryza- 

niem przez zwierzynę płową 
Fot. K. Szczotka 

Wzrastająca w okresie powojennym, szczególnie po 1950 r., rola este- 

tyczno-wypoczynkowych funkcji lasów miejskich przyczyniła się do zróż- 

nicowania ich zagospodarowania. W związku z tym dokonano nowego po- 

działu, wyodrębniając tutaj 2 grupy terenów leśnych: 
1. Z silnie ograniczonym użytkowaniem ze względu na wymogi este- 

tyki lasu i wypoczynku (linie i punkty widokowe, altany, polany, pozosta- 

wienie przestojów itp.), 
2. zagospodarowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w lasach pro- 

dukcyjnych. 
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Pierwsza grupa obejmuje ok. 20% lasów miejskich położonych w naj- 
bliższym sąsiedztwie uzdrowiska, zagospodarowanych rębnią częściową 

z krótkim okresem odnowienia. Rębnia ta stosowana jest w różnych mo- 

dyfikacjach, dostosowanych do lokalnych potrzeb, wynikających z okre- 

ślonych wymogów, jakie stawia się poszczególnym fragmentom tych lasów. 

Pozostałe 80% powierzchni stanowią lasy zagospodarowane rębnią częścio- 

wą pasową. Szerokość pasa (40—50 m) oraz sposób wykonania cięć dosto- 

sowuje się w każdym wypadku do fizjografii terenu. W wyniku planowego 

odnowienia jodły, założenia ogrodzeń, zabiegów pielęgnacyjnych oraz 

znacznego odstrzału zwierzyny udało się częściowo wprowadzić jodłę 

z powrotem na siedliska pierwotnie przez nią zajmowane. Grodzenie odno- 
wień naturalnych i sztucznych ma tutaj duże znaczenie i obejmuje ok. 30% 
powierzchni leśnej (ryc. 2). W związku z tym, że nie pozostaje ono bez 

wpływu na stan zwierzyny i jej warunki życiowe, proponuje się, aby po- 

wierzchnie grodzone nie przekraczały 1—2 ha. 
Lite drzewostany świerkowe na siedlisku tzw. buczyny zachodniej prze- 

budowuje się w oparciu o własne metody uwzględniające przede wszyst- 

kim naturalne odnowienie jodły. Powierzchnia przebudowywanych drze- 

wostanów jest pocięta pasami (10—20 m), przebiegającymi ok. 80 m od 

siebie. W ich kierunku obala się wycinane drzewa. Pasy te służą jednocze- 

śnie jako „szlaki zeywkowe”. Odnowienie lasu między pasami prowadzi się 

na zasadach rębni częściowej ze średnim okresem odnowienia. Oprócz od- 

nowienia naturalnego wykonuje się również podsadzanie jodłą i bukiem 

oraz stosuje się nawożenie nawozami mineralnymi, zwłaszcza na glebach 

kwaśnych. Po odnowieniu lasu na kulisach przystępuje się do odnowienia 

zachwaszczonych pasów. Sadzenie świerka, daglezji i w pewnych wypad- 

kach jaworu dokonuje się po uprzednim usunięciu zachwaszczenia, przy 

użyciu środków chemicznych (np. Tormona 80), mechanicznie, rzadziej 

ręcznie. 
Las w pobliżu uzdrowiska jest intensywnie wykorzystany jako teren 

wypoczynkowy nie tylko przez kuracjuszy i mieszkańców miasta, ale rów- 

nież przez ludność pobliskich miast. Przez lasy miejskie Baden-Baden 

przewija się corocznie ok. 0,5 mln ludzi. 
Dla zaspokojenia wymogów estetycznych i wygody wypoczywających 

rozmieszczono 420 ławek, m. in. w miejscach widokowych, na polanach 

śródleśnych, na bardziej stromych podejściach, na dwóch placach zabaw 

dla dzieci, przy 36 domkach — schronach przeciwdeszczowych itp. Ponadto 

wykonano przy wjeździe do lasu parkingi dla 330 samochodów osobowych, 

zainstalowano 30 pojemników na śmieci, ok. 2600 drogowskazów i tablic 

informacyjnych. W 1960 roku założono w obrębie I grupy terenów leśnych 

tzw. „ścieżkę miłośników przyrody”, wzdłuż której wysadzono ok. 60 ga- 

tunków drzew i krzewów rodzimych i obcych. Przy każdym okazie znaj- 

duje się tabliczka, na której wypisano po niemiecku i po łacinie nazwę oraz 

krótką charakterystykę gatunku (m. in. pochodzenie, występowanie, osią- 

gane rozmiary itp.). Założenie ścieżki miłośników przyrody miało na celu 

głównie zapoznanie szerokiego ogółu z bogactwem gatunków i torm drzew 

występujących w lesie. Książki, afisze i filmy są bowiem tylko środkami 

pomocniczymi, które nie są w stanie zastąpić bezpośredniego obcowania 

z lasem. 
Wykorzystując zagłębienie terenu założono sztuczne jezioro, które bar- 

dzo ładnie harmonizuje z całością (2). 
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Rozwój motoryzacji i intensyfikacja gospodarki leśnej spowodowały, 
szczególnie po roku 1950, silną rozbudowę sieci dróg. Obecnie na terenie 
lasów miejskich znajduje się 352 km dróg transportowych (w tym 18 km 
z nawierzchnią asfaltową), 63 km dróg spacerowych i 130 km dróg zryw- 

Nieco uwagi należy poświęcić również wprowadzanym tu gatunkom 
kowych. 
obcym, z których kilka znalazło dobre warunki rozwoju i dobrze zaaklima- 
tyzowało się w nowej ojczyźnie. Jedlicę (Pseudotsuga taxifolia var. viridis 
Schn.) wprowadzono ok. 1880 roku w grupach, głównie w lukach śniego- 
łomowych w 20—30-letnich drzewostanach jodłowo-świerkowych lub 
świerkowych. Dzisiaj jej średnia wysokość jest o 2 do 3 m większa od wy- 
sokości otaczającego drzewostanu. Osiągany przez nią przyrost miąższości 
(12,2 m*%/ha) przewyższa gatunki rodzime, m. in. jodłę (9,6 m3/ha) i świerka 
(8,7 m?/ha). Wejmutke (Pinus strobus L.) wprowadzono w dużych ilościach 
w tym samym czasie co poprzedni gatunek. Obecnie możemy oglądać nie- 
liczne, ale okazałe jej egzemplarze osiągające wysokość powyżej 30 m. 
W 1876 roku tytułem próby wysadzono w lasach miejskich, w różnych po- 
łożeniach i na różnych glebach, 100 sztuk mamutowca olbrzymiego 
(Sequoiadendron giganteum Buchn.). Tylko 4 egzemplarze zniosły nieko- 
rzystne dla tego gatunku warunki bytowania w lesie. W latach 80-tych 
XIX wieku i na początku bieżącego stulecia wprowadzono w ogrodach 
l w parku miejskim kilka obcych gatunków drzew, takich jak: sekwoja 
wiecznie zielona (Sequoia sempervtrens Endl.), żywotnik olbrzymi (Thuja 
plicata Donn.), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana Parl.), platan 
klonolistny (Platanus acerifolia Willd.), tulipanowiec amerykański (Lirio- 
dendron tulipifera L.) i inne. Mamutowiec olbrzymi, sekwoja wiecznie zie- 
lona oraz cyprysik Lawsona tworzą obecnie charakterystyczny element 
w krajobrazie uzdrowiska, wykazując jednocześnie dobry wzrost i rozwój. 
Na glebach żyznych i świeżych bardzo dobrze udaje się platan klonolistny, 
a przede wszystkim tulipanowiec amerykański, jedno z najpiękniejszych 
drzew parkowych. W tym samym czasie wysadzono w lasach miejskich 
jodłę balsamiczną (Abies balsamea Mill.), jodłę olbrzymią (Abies grandis 
Lindl.) oraz świerka Sitka (Picea sitchensis Carr.). Pierwsze dwa gatunki 
stanowią obecnie bardzo wartościowy obcy element lasów miejskich. Tylko 
świerk Sitka nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Gatunek ten nieznacz- 
nie przewyższa świerk pospolity w przyroście na wysokość, ale cierpi przy 
tym, szczególnie po suchych okresach letnich, od szkód wyrządzanych przez 
kornika — bielojada olbrzymiego (Dendroctonus micans Kugel). 

Na podstawie przedstawionych faktów można wyciągnąć następujące 
wnioski dotyczące zagospodarowania lasów miejskich Baden-Baden: 

1. Skład gatunkowy drzewostanów w większości ma charakter zbliżo- 
ny do naturalnego. 

2. Stosowane obecne rębnie uwzględniają zarówno wymagania ekolo- 
giczne poszczególnych gatunków, jak również postulaty ochronne i este- 
tyczne. 

3. Przebudowę sztucznych monokultur prowadzi się w sposób racjo- 
nalny, dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych i drzewosta- 
nowych. 

4. Celem „skanalizowania” ruchu turystycznego oraz udostępnienia 
drzewostanów (względy hodowlane) rozbudowano sieć dróg, zwłaszcza 
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w piękniejszych partiach lasu. Tu również spotyka się często ścieżki spa- 
cerowe. 

5. Bardziej uczęszczane drogi i ścieżki obsadza się rzadko spotykany- 
mi, aklimatyzowanymi gatunkami drzew i krzewów, głównie o dekoracyj- 
nym wyglądzie. 

6. Postulaty związane z wypoczynkiem ludzi pracy uwzględnia się 
m. in. przez: 

—- przygotowanie punktów widokowych i polan śródleśnych, 

— pozostawienie w razie możliwości przestojów lub drzew o rozłoży- 
stych koronach i estetycznym wyglądzie, 

—- rozmieszczenie odpowiedniej liczby ławek, stolików, drogowskazów, 
tablic informacyjnych itp., 

— wybudowanie schronów przeciwdeszczowych, altan itp., 

— wykonanie parkingów przy wjeździe do lasu, 

— właściwe rozmieszczenie pojemników na odpadki, 

— zakładanie tzw. ścieżek miłośników przyrody. 

Z uwagi na wzrastające u nas w kraju znaczenie lasów miejskich (uzdro- 
wiskowych) dla celów wypoczynkowych, podane w tym artykule uwagi 
mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przy racjonalnym zagospodarowa- 
niu tego rodzaju obiektów. 
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