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Газу Warszawy i jej okolic jako tereny wypoczynkowe! 

Леса Варшавы и ее окрестностей как место отдыха 

The Forests of Warsaw as Recreational Territories 

Rowe! odbudowanej Warszawy, wzrost liczby mieszkańców do ponad miliona, po- 

wszechne wzmaganie się w całym kraju ruchu turystycznego. a w wielkich ośrod- 
kach miejskich i przemysłowych coraz silniejsza ekspansja ludności, poszukującej te- 
renów wypoczynku wreszcie postęp w dziedzinie komunikacji sprawiają, że wszystkie 

lasy położone w orbicie Wielkiej Warszawy i jej okolic stają się coraz liczniej odwie- 

dzane przez ludność. 

Żywiołowość tego ruchu jest dziś tak wielka, że ujęcie go w zorganizowane ramy, 

a zwłaszcza danie mu odpowiednio przysposobionych do wypoczynku i rekreacji tere- 

nów staje się nakazem dnia, a nie jest bynajmniej łatwe. Rozwiązanie narastającego 

problemu będzie w miarę wzrastającej frekwencji coraz trudniejsze, a realizacja wszel- 

kich postanowień równie trudna i z upływem czasu coraz kosztowniejsza. 

Lasy jako tereny wypoczynkowe dla ludności Warszawy podzielić można na dwie 

strefy terytorialne: 

1) lasy w granicach administracyjnych miasta i 

2) lasy poza tymi granicami, znajdujące się w strefie podmiejskiej. 

Lasy w granicach administracyjnych Warszawy. Lasy te składają się z kilku grup: 

a) lasy komunalne, o powierzchni 1371 ha, zarządzane z ramienia Prezydium Stoł. 

Rady Narodowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, podległe Wy- 

działowi Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Wodnej; 

b) lasy prywatnych właścicieli działek, łącznie z mieniem opuszczonym, nie objętym 

formalnie przez PRN oraz z terenami państwowymi zalesionymi w ostatnich latach — 

razem o powierzchni około 1800 ha; lasy te pozostają pod nadzorem, a częściowo są 

zarządzane przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prez. Stol. RN; 

c) lasy państwowego gospodarstwa leśnego — zarządzane przez nadleśnictwa: Cele- 

stynów, Drewnica, Jabłonna i Kampinoski Park Narodowy; powierzchnia tych lasów 

wynosi ogółem 1 750 ha; | 
  

1 Referat wygłoszony na zebraniu dyskusyjnym Oddziału PTL w Warszawie 15 listopada 1962 r. 
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d) lasy państwowych gospodarstw rolnych i obiekty wojskowe o powierzchni oko- 
ło 200 ha. 

Ogółem więc powierzchnia lasów pozostających w obrębie granic Warszawy wynosi 
ogółem około 5 120 ha. 

Lasy komunalne składają się z 7 kompleksów rozmieszczonych na peryferiach obsza- 
ru miejskiego. 

las Młociny o pow. 103,13 ha 
ias Bielański " 153,62 ha 

Olszynka Grochowska ‚и 94,85 Ва 

las na Bródnie s 15,05 Ба 

las na Wydmie Żerańskiej , 39,54 ha 

las na Kole 1 44,26 ha 

las Kabacki 7 920,82 ha 
  

razem 1 371,27 ha 

Zadaniem bezpośrednim tych lasów jest zapewnienie wypoczynku oraz oddziaływanie 

na mikroklimat środowiska miejskiego przy zachowaniu cech naturalnych zespołów 

leśnych. Nie wszystkie one jednak mogą obecnie służyć jako tereny wypoczynkowe. 

Niektóre z nich przedstawiają dopiero raczej zaczątki lasu, jak np. Wydma Żerańska, 

zagajniki na Bródnie, a częściowo Olszynka Grochowska, założone na terenach ogoło- 

conych z dawniejszych drzewostanów lub powstałe na nieużytkach wydmowych do- 

piero w ostatnich czasach. 

Las na Kole i las sosnowy po zachodniej stronie ul. Marymonckiej na Bielanach 

mają być przekształcone na parki miejskie już w najbliższych latach, a w dalszych eta- 

pach również Olszynka Grochowska. 

Lasy te otoczone są kompleksami zwartej zabudowy wielkomiejskiej Bielan, Koła 

i Grochowa. Utrzymanie na tych terenach gospodarki leśnej przy wzmagającej się 

frekwencji ludności jest szczególnie trudne. 

Przepustowość lasu komunalnego nawet najlepiej wyposażonego w urządzenia słu- 

żące do wypoczynku można w stosunku do przepustowości parku miejskiego z grubsza 

określić jak 1:2 — 1:4. 

W projektowaniu urbanistycznym przyjmuje się, że na 1 ha parku miejskiego po- 

winno przypaść 100 użytkowników, tj. 100 m” na 1 użytkownika. W praktyce war- 

szawskiej cyfry te są w niektórych parkach przekraczane dwukrotnie, przy czym frek- 

wencja 200 użytkowników па 1 ha, tj. 50 m? na osobę stanowi już skrajną granicę. 

Urbaniści warszawscy zakładają, że dla lasów, traktowanych jako uzupełnienie te- 

renów zieleni wysokiej, 50 użytkowników na 1 ha, tj. na 1 użytkownika 200 m?, przyj- 

mując jako „granicę zniszczeń" 100 osób na 1 ha, tj. 100 m? na 1 użytkownika. 
Zakładając, że liczba użytkowników w stosunku do liczby mieszkańców waha się 

w granicach 25—20%/0, otrzymamy wówczas, że na 1 mieszkańca przypadałoby 25— 

50 m* lasu. 

Nasycenie tych lasów siecią różnorodnych urządzeń służących do wypoczynku, które 

zwiększają przepustowość, nie może przekroczyć pewnych granic. Powierzchnie stano- 

wiące niejako oka w sieci dróg i ścieżek muszą być dostatecznie duże, aby mógł się 

na nich utrzymać naturalny stan środowiska leśnego, co jest warunkiem prowadzenia 

gospodarki leśnej we wszelkich jej fragmentach (cięcia, odnowienie, pielęgnowanie). 

Wielkość takich powierzchni nie powinna spadać poniżej 0,70—0,25 ha, średnio 0,5 ha, 

zależnie od siedliska, składu gatunkowego i tym podobnych czynników. Jest to zagad- 

nienie kwalifikujące się do badań i dyskusji. 
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W warunkach znacznej frekwencji użytkowników lasu komunalnego, którzy nie 
mieszczą się w ramach istniejących urządzeń i poczynają zdecydowanie wydeptywać 
dno lasu oraz zagrażać uprawom leśnym, powstaje konieczność przemiany struktury 
parku miejskiego w kierunku znacznie większej przepustowości, ale też jednocześnie 
o dużo większych potrzebach środków inwestycyjnych. 

Irzeba zwrócić uwagę na celowość stopniowego zwiększania nasycenia lasu komu- 
nalnego przez tworzenie coraz większej ilości urządzeń do wypoczynku i rekreacji 
z jednoczesną powolną zmianą struktury leśnej na parkową. 

lrzemawiają za tym zarówno względy wykorzystania i utrzymania jak najdłużej na- 

turalnvch walorów przyrodniczoleśnych jak również przesłanki ekonomiczne. Jest to 

argument, przemawiający za przemianą lasków na Kole, Bielanach, Olszynce Grochow- 

skiej itd. na parki przez stopniową przebudowę. Należy podkreślić, że w omawianyci 

obiektach leśnych nie ma dotąd prawie żadnych urządzeń służących do wypoczynku, 

zaś budowa drzewostanów również nie jest dostosowana do tego celu. 

Mam na myśli zarówno wykorzystanie istniejących luk czy halizn jako powierzchni 

już w pewnej mierze przystosowanych do wypoczynku oraz przebudowywanie drzewo- 

stanów przez trzebieże, które chciałbym nazwać „trzebieżami parkowymi', a które mia- 

łyby na celu wydobycie w drodze odpowiedniej selekcji drzew określonych efektów 

krajobrazowych lub po prostu dopuszczenie w pewnych miejscach większej ilości 

światła i powietrza — niezbędnych czynników dla wypoczynku. 

Uwzględniając, że w niedługim czasie prawdopodobnie do 1970 r. lasek Bielański 

i lasek na Kole będą przebudowane na parki, wydaje się słuszne przeprowadzenie 

wyżej wymienionych trzebieży przed upływem tego terminu oraz zaniechanie jakich- 

kolwiek cięć rębnych (gniazdowych) i odnowień metodami stosowanymi w ieśnictwie. 

Stosunek kosztów inwestycji parkowych do kosztów urządzeń wypoczynkowych 

w lasach komunalnych przemawia za stosowaniem powolaego przekształcania lasów 

przez stopniowe nadawanie im struktury parków. Gdy bowiem koszt założenia i urzą- 

dzenia parku waha się w granicach 100—300 tys. zł na 1 ha to pełne zainwestowanie 

lasu nie przekroczy zapewne cyfry 30 tys. zł na 1 ha. 

Warszawa ma za mało terenów zielonych. Według orientacyjnych danych z 1962r. 

udzielonych mi uprzejmie przez mgr inż. Szczypiorską — kierownika Zespołu 

Zieleni w pracowni urbanistycznej Wydz. Architektury i Nadzoru Budowlanego Prez. 

St. R. N., powierzchnie najważniejszych kategorii zieleni są następujące: 

  

parki i zielence 464 ha 

Ogród Botaniczny, ZOO itd. 41 Ва 

ogródki jordanowskie 23 ha 

ogrody działkowe 623 ha 

tereny sportowe 327 ha 

razem 1478 ha 

Przy obecnym stanie ludnosci okoto 1100 tys., na 1 mieszkanca przypada 13,4 m? 

terenów zielonych efektywnie służących wypoczynkowi, gdy w założeniach teoretycz- 

nych „docelowych' przyjmuje się 30 m*. 

Dane powyższe nie obejmują lasów, które w planie urbanistycznym są potraktowane 

łącznie z zadrzewieniami, zielenią izolacyjną itp. i objęte jedną liczbą 5217 ha, bez 

zróżnicowania grup własnościowych lub ośrodków zarządzania co ze względu na spo- 

sób zagospodarowania i inne względy byłoby celowe. 

Wymienione wyżej cyfry oraz tendencja do przekształcenia niektórych kompleksów 

leśnych na parki wskazują na stan zagrożenia lasów komunalnych. 
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Było kilka przypadków, że prezydia miejskich rad narodowych wystąpiły z wnioska- 
mi o przebudowę lasów komunalnych na parki. Zaledwie w dwóch przypadkach udzie- 
lono zgody (w Reszlu — 6 ha w środku miasta, w Olsztynku — tereny porolne); w in- 
nych — Ministerstwo Gospodarki Komunalnej odmówiło poparcia wniosków. Byłoby 
niepożądane gdyby w stolicy lasy komunalne miały ulec tendencjom przekształcania 

na parki miejskie w szerszej skali. 

Należy stwierdzić, że byłby to kierunek szkodliwy, któremu należałoby się przeciw- 

stawić. Byłoby to pójście najłatwiejszą drogą, lecz nie drogą właściwą, którą jest po- 

większenie zieleni miejskiej na terenach nieleśnych. 

Zagadnienie szczególnej wagi reprezentują las Bielański i las w Młocinach admini- 

stracyjnie złączone z jeden obwód. 

Las Bielański można określić jako klejnot przyrodniczy wśród lasów komunalnych 

Warszawy. Od wielu lat toczyły się dyskusje i spory jak należy go traktować — jako 

las czy jako park? 

Fakt opracowania i zatwierdzenia planu zagospodarowania lasu przesądza te spory 

na korzyść lasu, nie zabezpiecza go jednak na dłuższy okres czasu. 

Frekwencja bowiem ludności ma tutaj swą specyfikę i tradycje sięgające dziesiąt- 

ków lat. 

W Zielone Świątki bywało tam zawsze tłumnie, a może dawniejszymi laty bardziej 

niż dziś. Dawniej największy ruch wycieczkowiczów koncentrował się w okolicy klasz- 

toru i restauracji Bochenka oraz przy szosie, gdzie staty karuzele, strzelnice, 

ateliers fotograficzne i tłum przekupniów. Obecnie najtłumniej jest w ośrodku tanecz- 

no-rozrywkowo-estradowym na skraju lasu od strony Młocin. 

We wnętrzu lasu obserwuje się obecnie raczej spokojny ruch spacerowy, a nie jak 

dawniej bywało biwakowy. 

W 1960 r. wykonana została praca pt. „Badanie frekwencji i sposobu użytkowania 

rekreacyjnego Lasu Bielańskiego w Warszawie' przez zespół pod kierownictwem nau- 

kowym mgr Tadeusza Bauma zlnstytutu Urbanistyki i Architektury. 

Autorzy potraktowali swą pracę jako próbę ustalenia metody. Uzyskano pewne cyfry 

wskazujące na orientacyjne granice frekwencji dla poszczególnych obszarów zróżnico- 

wanych pod względem sposobu użytkowania, z równoczesną oceną wpływów wywie- 

ranych na środowisko przyrodniczoleśne. 

Wyodrębniono następujące główne ośrodki frekwencji: dzieciniec, estrada widowis- 

kowa i krąg taneczny, inne imprezy Wydz. Kultury, czytelnia i dojście do plaży przez 

teren leśny, teren właściwego lasu i kościół, uwzględniając szczyty świąteczne 

w okresie letnim. 

Liczby te są następujące (średnia frekwencja świąteczna — osóh): dziedziniec — 3 000, 

estrada widowiskowa — 1 500—2 000, krąg taneczny — 600—800, czytelnia — 500—600, 

plaża nad Wisłą — 600—800, las — 800 jednorazowo, kościół — 100—600. Średnią 

frekwencję w święta oszacowano na około 10300 osób, a zatem w ciągu roku 

24 dni X 103 tys. = 250 tys. osób. Do tego dochodzą dni powszednie: dzieciniec 

62,5 osób, plaża — 15 osób, reszta obszaru leśnego 12,5 osoby. Razem więc 340 tys. 

osób. Do tych liczb należy dodać okres zimowy — 40 tys. osób, a więc rocznie ko- 

rzysta 380 tys. osób. 

Należy stwierdzić, że stan wewnętrzny lasu Bielańskiego w stosunku do tego jaki 

opisał prof. dr Kobendza w 1929 г. bardzo się poprawił. Pisał on w broszurze 

pt. „Bielany pod względem botanicznym” co następuje: „prawie cały nalot dębu i grabu 

ulega zniszczeniu pod stopami ludzkimi lub zostaje objedzony ' stratowany przez pa- 

sące się kozy i bydło". Zamieszczone fotografie ukazują obraz lasu dębowo-sosnowego 

pozbawionego podszytu i roślinności zielnej. 
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Dziś kozy i bydło nie mają tutaj wstępu, większość ludzi chodzi po wytyczonych, 
a częściowo wśród upraw wygrodzonych, ścieżkach, a obfitość podrostów dębowo-gra- 
bowych i zakładane uprawy wśród rzadko rosnących 350-letnich dębów, wypełnia 
znaczną powierzchnię. 

Uprawy są grodzone gładkim podwójnym drutem przytwierdzonym do kołków. Pięk- 
ne to nie jest i może drutów tych jest za dużo, co hamuje ruch. Okazało się jednak, że 
takie proste ogrodzenie działa skutecznie i co ważniejsze, jest już dziś powszechnie 

respektowane i nie przekraczane. 

Regeneracja zamierających miejscami drzewostanów dębowych i dębowo-sosnowych, 
strzaskanych trzykrotnie przez pociski artyleryjskie w latach 1914, 1939 i 1944 została 
zapoczątkowana i częściowo już utrwalona przez kilkunastoletnie młodniki oraz wiele 

kęp i grup powstałych z samosiewów i założonych upraw. 

Plan zagospodarowania zakłada bardzo powolne, stopniowe odnawianie partii drze- 
wostanów dębowych i dębowo-sosnowych w miarę ubywania w nich drzew zamiera- 

jących i wprowadzanie na ich miejsce grupowo formowanych upraw. 

Użytkowanie sprowadza się do usuwania drzew zamierających, a tylko w nielicznych 

miejscach przybiera cechy cięć gniazdowych, tam gdzie zaprojektowana jest przebu- 

dowa powstałych przypadkowo i samorzutnie zespołów obcych dla naturalnych warun- 

ków siedliska złożonych z grochodrzewu, klonu jesionolistnego, kasztanowca i topoli. 

Paitia taka występuje w pobliżu wejścia od ul. Marymonckiej i obejmuje częściowo 

teren przyległy do ośrodka rozrywkowego prowadzonego przez Wydział Kultury PRN 

m. st. Warszawy. Jest to partia wymagająca gruntownej przebudowy. 

Z uwagi na wielkie nasilenie ruchu w pobliżu szosy, zachodzi kwestia bardzo inten- 

sywnego przystosowania tego terenu do wzmożonego ruchu. Powinien być opracowany 

specjalny plan pracy. 

_. Piękne drzewostany porastające nadwiślańską partię lasu złożone z 110-letnich olsz, 

ponad 200-letnich dębów, wiązów i blisko 100-letnich topoli, na żyznych madach, mu- 

szą być już stopniowo odnawiane. Zaprojektowano wprowadzanie sadzenia dębów, je- 

sionów, wiązów, lip, a także olszy czarnej, która dotrwała tu tak poważnego wieku. 

Jest to partia lasu zbyt wilgotna, aby służyła za teren spacerów i biwakowania. * 

Dziedzina pielęgnowania wzrastających młodników na całej powierzchni lasu Bie- 

lańskiego stanowi już obecnie główny odcinek pracy miejscowych leśników. 

Realizacja założenia, aby pogodzić w maksymalnej mierze potrzeby wzmagającego 

się ruchu spacerowego z zadaniami wypływającymi z planu zagospodarowania obiektu 

i utrzymania go w stanie jak najbardziej zbliżonym do jego pierwotnych cecn natural- 

nych jest zadaniem nie łatwym. 

Las Bielański jest i będzie zagrożony przez coraz większą frekwencję użytkowników 

z kilku kierunków: 

— od strony istniejących już i wznoszonych w najbliższej przyszłości dużych osiedli 

mieszkaniowych i kilkudziesięciotysięcznej rzeszy ludności, która potrzebować będzie 

terenów wypoczynku nie tylko świątecznego lecz codziennego, mały 27 ha park utwo- 

rzony z lasku na zapleczu szpitala i z drugiej strony bloków przy ul. Kasprowicza nie 

wystarczy, już dziś fala spacerowiczów ciągnie przez ten teren do lasu Bielańskiego; 

— od strony obecnego ośrodka rozrywkowego położonego na północno-zachodnim 

cyplu lasu, tuż przy szosie Warszawa-Młociny, rozchodzą się fale wzmożonej frekwen- 

cji właściwie tylko w dni świąteczne, niemniej ruch ten jest groźny gdyż trudny do 

kierowania i niszczący dno lasu; niebezpieczeństwo to ustanie z chwilą przeniesienia 

ośrodka na tereny zajęte dziś przez strzelnice ku Młocinom; tereny te będą wymagały 

specjalnego przystosowania, a przede wszystkim zadrzewienia, co nie nastąpi od razu; 

—. od strony przyszłej wisłostrady, którą pójdzie nowa fala ruchu, groźnego specjal- 

73



nie dla stromych stoków skarpy wiślanej, od klasztoru na zachód, która obecnie jest 
miejscami umacniana prowizorycznie płotami z faszyny, ale na przyszłość wymaga 
gruntownego zagospodarowania przez właściwe zadrzewienie przy zastosowaniu techni- 
ki trwałego umocnienia osuwającej się skarpy z uwzględnieniem ścieżek, schodów, ta- 
rasów itp. zabezpieczeń. 

— od strony Marymontu, gdzie na terenie lasu położony jest ośrodek dziecięcy, 
wpływający niszcząco na runo leśne; z uwagi na nadzwyczaj korzystne położenie i wa- 
runki dla dzieci nie można się domagać usunięcia tego ośrodka, który z czasem przesu- 
nąć się może częściowo na teren sąsiedni należący dziś do AWF z tzw. skarpą ma- 
rymoncką; 

— od strony AWF las Bielański nie jest zagrożony, część lasu należącego do AWF 
i ogrodzona płotem siatkowym stanowi organiczną całość z kompleksem głównym 
drzewostanów dębowych z domieszką grabu, Starania o przyłączenie najcenniejszych 
partii lasu AWF do lasu Bielańskiego uznać należy za całkowicie słuszne. 

Patrząc trzeźwo na rozwój wymienionych okoliczności trzeba się zdecydować na taki 
sposób zagospodarowania lasu Bielańskiego, który zapewni istnienie najbardziej cha- 

rakterystycznych i cennych typowych zespołów florystycznych. Trzeba potraktować 

je w całości jako pomnik przyrody jedyny w swoim rodzaju. 

Chciałbym wyrazić przekonanie, że las Bielański może nie stracić swej przyrodniczo- 

-naturalnej formy, jeżeli nie w obrębie swych granic obecnych, to w najbardziej 

wartościowej z przyrodniczego punktu widzenia części. 

Zabezpieczenia przed dalszym uszczupleniem okreslonego areału, który wymagałby 

przedyskutowania, dopatruję się w uznaniu go za rezerwat przyrody, zagospodarowany 

na zasadach obowiązujących w rezerwatach częściowych. Zasady te uwzględniają przy- 

stosowanie terenu do potrzeb w zakresie ruchu wypoczynkowego i turystycznego. 

Nie zamkniemy jednakże tego lasu żadnymi sposobami przed naporem narastających 

potrzeb ludności poszukującej terenów wypoczynkowych. Nawet ogradzanie upraw 

może okazać się niecelowe w momencie gdy dojdziemy do wniosku, że niektóre ich 

partie wypadnie zamienić na polany do biwakowania, plażowania itp. 

Opracowanie planu rozmieszczenia wszelkich urządzeń obsługi turystycznej i wy- 

poczynkowej (ścieżki, ławki, schrony itd.) i konsekwentne realizowanie tego planu staje 

się nakazem chwili. 

Wyrażam obawę, że gospodarując klasycznymi metodami leśnymi możemy zostać 

wyprzedzeni przez życie i po niewczasie spostrzeżemy, że stoimy na straconej placów- 

ce. Dlatego uważam, że należy przeanalizować i ustalić metodykę odnowienia i pie- 

lęgnowania lasu w powiązaniu z siecią urządzeń wypoczynkowych w dążeniu do pogo- 

dzenia tych dwóch dziedzin. 

Równolegle wzrasta zainteresowanie lasem w Młocinach, gdzie frekwencja w okresie 

letnim, w dni świąteczne, wyraża się liczbą kilku tysięcy osób dziennie. 

Wprawdzie las ten ma sieć dróg spacerowych, nie jest ona jednak wystarczająca. 

Polan biwakowych i widowiskowych brak, a pas drzewostanów przy szosie modlin- 

skiej jest zamknięty dla ruchu, gdyż pod jego okapem rosną młodniki i uprawy. Zupeł- 

nie nie przystosowana do wypoczynku jest partia położona wzdłuż wału wiślanego, 

w której ruch spacerowo-wypoczynkowy jest znaczny. 

Las Młociński uległ w znacznej części wielkim zniszczeniom w okresie II wojny 

światowej; bezpośrednio po niej sterczały ogołocone z koron kikuty postrzelanych so- 

sen i wydawało się, że nie da się odbudować drzewostanów mających postać płazo- 

win. Przyroda ma jednak wiele utajonych sił, które pomogły do zregenerowania naj- 

bardziej okaleczonych partii i sprawiły, że młode pokolenie lasu rozwija się pod osłoną 

koron starych sosen i to w bogatszym niż poprzednio składzie gatunkowym. 
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Obecnie wysiłki powinny być skierowane w kierunku pielęgnowania upraw i młodni- 

ków oraz lepszego przystosowania wnętrza lasu do wypoczynku coraz liczniejszych 

rzesz ludności miasta, a zwłaszcza mieszkańców nowych dzielnic bielańskich. 

Las Kabacki zamyka od południa odcinek granicy terenów miasta pomiędzy Powsi- 

nem i Pyrami. Jest on zwartym, blisko 1 000-hektarowym kompleksem. 

Ośrodek wypoczynkowy w Powsinie przytyka bezpośrednio do lasu, ale są to dwa 

światy. Tam tłumnie i gwarno w skwarne niedziele, zaś w lesie panuje cisza i pewna 

tajemniczość; stosunkowo nieliczni są ludzie dążący w głąb leśnych ostępów. 

Las Kabacki rosnący na bogatych siedliskach boru i lasu mieszanego, mimo, że 

w okresie wojny silnie został przerzedzony przez wyręby, nie stracił wiele ze swego 

uroku, Szybciej niż w innych lasach Warszawy zabliżniła przyroda rany i wyrwy, 

gdyż bujne podrosty liściastych gatunków drzew i krzewów zapełniły wszelkie luki 

wśród rzadko otaczających sosen, dębów, modrzewi. Dla estety szukającego w lesie 

wrażeń wzrokowych światła i półcieni, gry barw i kształtów — piękno gęstwy tych 

podrostów jest urzekające. 

Leśnik staje jednak przed trudnymi problemami odnowienia lasu w formach najwłaś- 

ciwszych dla warunków siedliska „przed koniecznością wyrębywania malowniczych 

niekiedy podrostów i podszytów, które w istocie lasu nie utworzą, a zbrzydną szyb- 

ciej niź to może się wydawać. 

Dominującymi w gospodarce leśnej w Kabatach będą przez najbliższe 2 lub 3 dziesię- 

ciolecia zagadnienia racjonalnego odnowienia, w ślad za tym pielęgnowania upraw 

i młodników. Jednocześnie należy się spodziewać rozbudowy urządzeń wypoczynko- 

wych, których dzisiaj prawie nie ma, poza siecią dróg i linii leśnych. 

Plan urbanistyczny przewiduje rozbudowę osiedli mieszkaniowych, które od strony 

dolnego Mokotowa dojdą do północnej granicy lasu Kabackiego. Las przecięty zostanie 

przedłużoną arterią komunikacyjną północ—południe (zapewne z koleją szybkobieżną 

włącznie). Wówczas obecny system zagospodarowania lasu będzie musiał ulec dużym 

przeobrażeniom. Wypadnie mu przyjąć zwiększoną bardzo znacznie ilość ludzi szuka- 

jących wypoczynku, spaceru lub ruchu. 

Trzeba wziąć pod uwagę, że 5-, 10- lub nawet 20-letnie okresy dla realizacji planów 

inwestycyjnych budownictwa, to w życiu lasu okres bardzo krótki, w ciągu którego nie 

można dokonać wielkich przekształceń i oczekiwać zmian stąd wynikłych. 

Jeżeli mamy przed sobą perspektywę 10-, 15-letnią zbliżenia się dzielnicy miejskiej 

do samej prawie granicy lasu, to najwyższy czas podjąć zdecydowane działania w kie- 

runku przystosowania lasu do przyjęcia zwiększonej frekwencji jego użytkowników. 

Lasy państwowego gospodarstwa leśnego położone w granicach Warszawy należą 

do nadleśnictw: Celestynów — 334 ha, Drewnica — 926 ha, Jabłonna — 122 ha oraz 

częściowo lasy pozostające pod zarządem Kampinoskiego Parka Narodowego — 368 ha, 

położone poza jego właściwymi granicami. 

Wszystkie te lasy leżą na peryferiach obszaru miejskiego i obecnie są nawiedzane 

licznie nie tylko w święta lecz również w dni powszednie. Zabudowa osiedlowa w wielu 

miejscach doszła już do granic lasów, niektóre ich kompleksy są otoczone z kilku 

stron przez osiedla mieszkaniowe (np. w rejonie Wawra i Anine). 

Znaczną część tych lasów stanowią drzewostany młode znajdujące się w I-b i II klasie 

wieku, co budzi wątpliwości, czy tak młody las może odpowiadać potrzebom wypoczyn- 

ku. Trzeba jednak stwierdzić, że w okresie letniego szczytu frekwencji ludzie wkracza- 

ją nawet w zwarte zagajniki, wyszukując zacisznych miejsc plażowania. Miałem okazję 

obserwować biwakowanie przez cały dzień licznych grup wycieczkowiczów wśród za- 

gajników tzw. Nowej Warszawy przy szosie naprzeciw lasu Młocińskiego. Takie spo- 
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strzeżenia poczynić można również wśród młodników nadl. Celestynów w okolicach 

Anina, Międzylesia oraz nadl. Drewnica, w okolicy Wawra. 

Oczywiście dła tych młodników nie jest to korzystne, chociaż by ze względu na nie- 
bezpieczeństwo pożarów, niemniej stwierdzić znów należy, że ruchu wypoczynkowego 

na tych terenach nie da się zamknąć i, że pozostaje jedna tylko droga — przystosowa- 

nie tych najmłodszych nawet drzewostanów do wzrastającego ruchu. Im wcześniej się 

tego dokona tym lepiej. Muszą powstać dostatecznie gęste ścieżki spacerowe czy drogi 

dojazdowe do bardziej atrakcyjnych miejsc, konieczne jest stworzenie wielu polan, na 

których ześrodkuje się większe ilości biwakujących i plażujących. 

Nie trzeba podkreślać, że jest to uwarunkowane zabezpieczeniem na ten cel odpo- 

wiednich środków finansowych. 

Lasy własności prywatnej obejmują powierzchnię około 1 800 ha i należą przeważnie 

do dawnych właścicieli działek budowlanych, w czym znajduje się pewna bliżej nie- 

określona, powierzchnia mienia opuszczonego oraz młodników powstałych w wyniku 

zalesień prowadzonych w ramach WZM. 

Pozostają one pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PRN, a częściowo są 

przez ten Wydział zarządzane. 

Lasy własności prywatnej oraz mienia opuszczonego, to przeważnie kilkunastoletnie 

młodniki, które nie mają obecnie większego znaczenia jako tereny wypoczynku, acz- 

kolwiek w niektórych obiektach następuje już teraz penetracja w ich głąb przez biwa- 

kujących. Stopniowe przystosowywanie ich do wzmożonej frekwencji jest konieczne. 

Lasy PGR oraz wojskowe nie mają znaczenia jako tereny wypoczynkowe. 

Lasy poza granicami miasta 

Strefa zieleni wysokiej wkoło Warszawy była tematem rozważań już od 1948 r. 

W wyniku współpracy Ministerstwa Leśnictwa z Biurem Odbudowy Stolicy i podjęciem 

akcji zalesień na obszarze Warszawskiego Zespołu Miejskiego ustalono w 1955 r za- 

sięg lasów w strefie zieleni wysokiej mających charakter ochronny i stanowiących 

tereny wypoczynkowe wokói Warszawy. 

Podstawę ku temu dawało zarządzenie nr 28/55 Ministra Leśnictwa z 8 lutego 1955 r. 

o podziale lasów na dwie grupy: lasów ochronnych i lasów gospodarczych. 

Ostatnio znajduje to wyraz w „Zasadach hodowlanych" z 1961 r., które wyszczegol- 

niają wśród lasów zaliczanych do grupy pierwszej lasy strefy zieleni wysokiej ($ 2.e) 

oraz podają orientacyjne wskazówki przy ustalaniu szerokości opasek lasów ochron- 

nych wokół miast ($ 13). Dla Warszawy przyjęto tu założenie opaski szerokości 20 km, 

dla Łodzi — 15 km. 

Celem określenia obszaru lasów ochronnych wokół innych miast wskazano normę 

200 m? na mieszkańca, tj. 50 mieszkańców miasta na 1 ha, w zależności od znaczenia 

lasu i jego położenia w: stosunku do miasta oraz przystosowania terenu lasów do 

wypoczynku. 

W praktyce i w poprzednich opracowaniach uzgadnianych z BUW strefa zieleni wy- 

sokiej wokół Warszawy ujęta była szerzej niż w promieniu 20 km i w kierunku 

wsch.—zach. sięga niemal od Mińska Maz. do Błonia, a w kierunku półn.—połudn. od 

Zakroczymia i Pomiechówka — do Pilawy. 

W istniejącym dziś układzie granic Wielkiej Warszawy i przy żywiołowym wzroście 

świątecznego ruchu wypoczynkowego obszar wymieniony nie pokrywa się z zasięgiem 

rzeczywistym ruchu, który już zatacza szersze kręgi, zwłaszcza na szlakach turystyki 

zmotoryzowanej. 
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Nowsze opracowania aktualnej tematyki dotyczącej lasów i zalesień w rejonie zalewu 
Bugo-Narwi datują się z 1961 r.! i są nadzwyczaj ciekawe. Mogłem się z nimi zapoznać 

dzięki życzliwej uczynności inż. Stankiewicza. 

W najbliżej względem Warszawy położonych lasach należy wymienić następujące 
główne rejony wzmożonej koncentracji ruchu wypoczynkowego (od północy z biegiem 

wskazówek zegara). 

Dolina rzeki Wkry w okolicy Pomiechówka i przyległe do niej lasy nadl. Pomiechó- 

wek są od szeregu lat terenem wypoczynku, głównie świątecznego. 

Teren o dużych walorach krajobrazowych, jakich mało w okolicy Warszawy, stoki 

głębokiej doliny Wkry porośnięte lasem iglastym. Teren nie jest przystosowany w za- 

kresie urządzeń wypoczynkowych; miejscami występują znaczne zniszczenia runa 

leśnego. 

Następne z kolei to lasy i tereny położone nad zalewem Bugo-Narwi, powyżej zapo- 

ry w Dębem. Zaangażowane są tutaj lasy nadl. Jabłonna—Nieporęt na lewym brzegu 

zalewu, na rozległym terenie okolicy Zegrza, Wieliszewa, Białobrzegów itd. oraz lasy 

nadl. Pomiechówek na prawym brzegu włącznie z okolicą Serocka. 

Nad brzegami zalewu powstanie wiele ośrodków wypoczynkowych organizowanych 

przez związki zawodowe, zakłady pracy itp., które otrzymują lokalizacje wydawane 

przez Wydział Architekury i Budownictwa. Powstaną więc tutaj liczne ośrodki wypo- 

czynku nie tylko świątecznego lecz także dłuższych wczasów z przewagą w fazie po- 

czątkowej budownictwa typu kampingowego. W ten sposób rozpoczynający się ruch 

budowlany na omawianych terenach jest w pewnej mierze kierowany. 

Oprócz ośrodków zamkniętych, przeznaczonych dla zorganizowanych grup użytkowni- 

ków, powstaną ośrodki przeznaczone dla otwartego ruchu wypoczynkowego, dużych 

ilości użytkowników nie zrzeszonych, w których przeważać będzie biwakowanie roz- 

nego typu nad wodą i w lesie. 

I znów stwierdzić trzeba, że lasy te nie są przystosowane do tak licznej frekwencji 

jakiej należy oczekiwać (60 tys. osób w szczycie sezonu) na tych terenach już w naj- 

bliższych latach, a wskutek tego nie są zabezpieczone przed zniszczeniami powodowa- 

nymi w miejscach o dużym zagęszczeniu użytkowników. 

Przy szosie Jabłonna—N. Dwór położone są lasy nadl. Jabłonna—Nieporęt, które 

w sąsiedztwie wsi Rajszew dochodzą do brzegu Wisły. 

Z chwilą wybudowania stopnia wodnego na Wiśle pod Łomną, powstające spiętrzenie 

wód spowoduje natychmiastowy wzrost atrakcyjności tamtejszych terenów leśnych, już 

obecnie licznie nawiedzanych przez użytkowników zwłaszcza zmotoryzowanych. Lasy 

te również wymagałyby przystosowania do wzmagającego się ruchu. Należy tu wymie- 

nić następujące ośrodki leśne. 

Zorganizowany ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny — Buchnik pomiędzy Jabłonną, 

a Warszawą. 

Lasy państwowe przyległe do wschodniej granicy miasta w okolicach Czarnej Strugi, 

Rembertowa i Sulejówka, a dalej ku południowi — lasy komunalne m. Otwocka nad 

Świdrem. 

Na lewym brzegu Wisły 
| 

Lasy nadl. Chojnów na południe od Piaseczna przy szosie i kolei wąskotorowej do 

Góry Kalwarii. Przy linii kolejowej Warszawa—Radom istnieje duży ośrodek wypo- 

czynkowy w Zalesiu Górnym. 
  

rań-Zegrze i zbiornik zegrzyński — Zespół 
R. Pogorzelski, 

zj 

1 „Zagadnienie lesistości rejonu otaczającego kanał Że , : 
Zalesień w Wydz. Arch. i Bud. PWRN w Warszawie: К. Stankiewicz, i 3: 

M. Dąbrowski i 1962 г. „,Leśne tereny wypoczynkowe na obrzeżu zalewu zegrzyńskiego 

Pracownia urbanistyczna Wydz. Arch. i Bud. PWRN — opracował K. Stankiewicz. 
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Lasy leśn. Sękocin—Magdalenka przy szosie Warszawa—Katowice i Warszawa—Kra- 
ków, z komunikacją tylko autobusową, bądź własnymi samochodami. Brak wód w tym 
terenie sprawia, że frekwencja wycieczkowa jest tu stosunkowo niewielka. 

Lasy Kampinoskiego Parku Narodowego obecnie nie stały się jeszcze terenem ma- 
sowej turystyki i wypoczynku z tej prostej racji, że nie ma do nich komunikacji innej 

niż autobusowa lub własne samochody i motocykle. Autobusy miejskie dochodzą do 
Dziekanowa Leśnego za Łomiankami, a PKS do Kazunia i najdalej do Leoncina (zaled- 
wie 2—4 razy dziennie) od zachodu do Kampinosu przez Paprotnię, tj. daleką drogą. 
W planie przestrzennego zagospodarowania regionu KPN przewidziane jest rozbudo- 

wanie sieci komunikacyjnej, przede wszystkim arterii nadwiślańskiej szosy dochodzącej 

obecnie tylko do Leoncina, a proiektowanej w przedłużeniu do mostu na Wiśle w Wy- 

szogrodzie oraz przecięcie szosą kompleksu nadl. Kromnów z Leoncina przez Dąbrowę 

do Zamczyska i Leszna. 

Plan przewiduje również zorganizowanie wielu ośrodków turystyczno-wypoczynko- 

wych, a w okolicy Zamczyska stworzenie zalewu wodnego nadającego się do uprawia- 

nia sportów wodnych. 

Są to w ogólnym zarysie koncepcje rozważane od dawna, które dopiero obecnie mogą 

znaleźć urzeczywistnienie. 

W miarę realizacji tych zamierzeń zarysują się konkretne ośrodki ekspansji ruchu 

w lasach KPN, a więc przystosowanie ich ku temu staje się już dziś nakazem chwili. 

Wymieniłem tylko najważniejsze rejony lasów, które są i będą z upływem czasu te- 

renem zwiększającego się ruchu wypoczynkowego i turystycznego. W udostępnionym 

mi opracowaniu K. Stankiewicza, Z. Królaka i R. Pogorzelskiego 

pt. „Wczasy, tereny wypoczynkowe i turystyka w związku ze strefą zieleni wysokiej 

wokół Warszawy'. Wyszczególniono 30 obiektów leśnych wytypowanych przez Okrę- 

gowy Zarząd Lasów Państwowych, jako leśne tereny wycieczkowe i wypoczynkowe 

dla Warszawy w opisywanej strefie i bezpośrednio przylegających do niej dalszych 

okolicach. 

Autorzy opracowania stwierdzili, że „w miarę podnoszenia atrakcyjności terenów 

leśnych przez zetknięcie się ich z powstającymi wielkimi zbiornikami wodnymi, przy 

równoczesnym usprawnianiu komunikacji powstaną warunki; które nakazują trakto- 

wać całe obszary wymienionych rejonów jako tereny wymagające maksymalnego zain- 

westowania na cele wypoczynku świątecznego dla mieszkańców Stolicy . 

W obliczu obserwowanych skutków wzmagającego się ruchu wypoczynkowo-tury- 

stycznego w lasach Warszawy i jej okolic oraz w wielu innych okolicach kraju, nasu- 

wa się wniosek, że rozmiar zadań wchodzących w zakres zagospodarowania lasów, 

bardziej na ten ruch eksponowanych, powinien ulec rozszerzeniu w kierunku odpowied- 

niego przysposobienia lasów. 

Wydaje mi się, że tylko niezbędne przysposobienie techniczne zapewnić może sku- 

teczną ochronę lasów przed ich dewastacją. 

Określenie stopnia wspomnianej niezbędności zainwestowania terenów leśnych w od- 

powiednie urządzenia, ustalenie pewnych normatywów w wariantach dostosowanych 

do lokalnych warunków, wyniknąć powinno z podjętych w tym kierunku badan i opra- 

cowan. 

Konkretyzując uważam, że obecny stan lasów Warszawy i okolic wymaga realizacji 

następujących wniosków. 

1. Wprowadzenie na drodze formalnego postępowania przewidzianego w obowiązują- 

cych przepisach sprawy uznania lasu Bielańskiego za rezerwat przyrody, typu Iezer- 

watu częściowego. | 

2. Opracowanie opisu fitosocjologicznego lasu Bielańskiego (prof. Matuszkie- 
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wicz wyraził przed kilkoma laty gotowość wykonania takiej pracy pod warunkiem 
siinansowania kosztów z tym związanych; nie można było znaleźć instytucji, która po- 
kryłaby te koszty, ustalone wówczas na kwotę około 10 tys. zł). 

3. Opracowanie metod odnowienia zespołów florystycznych typowych dla lasu Bie- 

lańskiego przy uwzględnieniu sieci urządzeń służących dla ruchu wypoczynkowo-space- 

rTowego. 

4. Ustalenie zasad optymalnego nasycenia leśnych terenów wypoczynkowych siecią 

następujących urządzeń: drogi i ścieżki, place biwakowe lub polany do plażowania, par- 

kingi, ławki i schrony przeciwdeszczowe itp., które ułatwią kierowanie masowym ru- 

chem w sposób zabezpieczający przyrodniczo-naturalne cechy lasu przed dewastacją. 

Opracowania takie powinny uwzględnić wiele wariantów w zakresie nasilenia frek- 

wencji oraz warunków różnych środowisk. 

5. Ograniczenie przekształcania lasów komunalnych Warszawy na typowe parki miej- 

skie, gdyż tendencja taka byłaby sprzeczna z ustawowymi założeniami lasów komunal- 

nych, które powinny być w pełni przysposobione do ruchu wypoczynkowego i stanowić 

uzupełnienie zieleni miejskiej, zachowując swoisty charakter naturalny. 

6. Podjęcie jak najrychlej działania w kierunku zainwestowania sieci urządzeń chro- 

niących wnętrze lasu przed dewastacją w lasach położonych w rejonach gwałtownego 

rozwoju ośrodków wypoczynku i turystyki. 

7. Lokalizacja ośrodków wypoczynkowych i związanego z nimi budownictwa powin- 

na być bieżąco, jak najściślej skoordynowana między zainteresowanymi organami admi- 

nistracji lasów i organami architektury i budownictwa. 

8. Na terenach leśnych, na których następuje silna koncentracja ruchu wypoczynko- 

wo-turystycznego (zwłaszcza na siedliskach uboższych) wprowadzić grupowe podszyty 

liściastych drzew i krzewów obsadzić drogi i linie, stworzyć dekoracyjne grupy drzew 

j krzewów przy użyciu dorodnego, wyrośniętego materiału szkotkarskiego. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 28 grudnia 1962 r.


