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Abstract. Within the framework of the study among others the technical condition 
was examined for almost 50 km length of main and side forest roads considered to be 
fire access roads in one of the State Forests Districts in southern Poland. As a result 
of the conducted survey it was found that in terms of the type of pavement the 
highest percentage of roads are dirt roads – constituting almost 68% all roads. The 
technical condition of the pavements in the analyzed road sections needs to be 
generally considered as satisfactory. However, repairs of different character and 
scope should be performed urgently on over 4.5 km roads, which accounts for 
almost 10% of the length of all examined sections.

WSTÆP
Trwaùy i zrównowaýony rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leúnej 

wymaga odpowiednich úrodków finansowych nie tylko na tak podstawowe dziaùy 
jak hodowla, ochrona i uýytkowanie lasu, ale równieý na obiekty inýynieryjnego 
zagospodarowania lasu, w tym przede wszystkim sieã drogowà. W Pañstwowym 
Gospodarstwie Leúnym Lasy Pañstwowe (PGL LP) na koniec roku 2006 
zewidencjonowano okoùo 183 tys. kilometrów bieýàcych dróg [Drabarczyk 2008]. 
Dla porównania w caùym kraju dróg publicznych o nawierzchni twardej byùo 254 
tys. kilometrów [Redakcja 2008]. Obecnie jedynie 16,1% kilometraýa dróg leúnych 
jest utwardzona. Na terenie Lasów Pañstwowych wiækszoúã sieci drogowej tworzà 
drogi gruntowe naturalne i gruntowe profilowane nieulepszone – 86,8% oraz 
gruntowe ulepszone – 0,1% [Trzciñski i Kaczmarzyk 2006]. Moýna wiæc 
stwierdziã, ýe w leúnej sieci komunikacyjnej wiækszoúã to drogi bez ulepszonej 
nawierzchni (z gruntu naturalnego) majàce sùuýyã m.in. wywozowi drewna. Co 
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prawda drogi leúne charakteryzujà siæ niewielkim natæýeniem i sezonowoúcià 
ruchu, ale podczas transportu drewna pojazdami wysokotonaýowymi poddawane sà 
one znacznym obciàýeniom, co w konsekwencji w gùównej mierze przyczynia siæ 
do degradacji nawierzchni oraz nie pozostaje obojætnym dla úrodowiska leúnego 
[Redakcja 2008].

Naleýyte utrzymanie dróg stanowi duýe wyzwanie dla administracji Lasów 
Pañstwowych. Najwiækszym zagroýeniem dla trwaùoúci i zapewnienia wùaúciwego 
stanu sieci komunikacyjnej na terenach leúnych jest postæpujàca mechanizacja prac 
leúnych oraz wyraêny wzrost tonaýu pojazdów wywoýàcych drewno, co w 
poùàczeniu z faktem, iý zdecydowanà wiækszoúã dróg w Lasach Pañstwowych 
stanowià drogi o nawierzchni gruntowej, musi skutkowaã pojawieniem siæ 
powaýnych problemów nie tylko natury finansowej, ale równieý organizacyjnej 
[Drabarczyk 2008].

Drogi leúne wykorzystywane, jako dojazdy poýarowe sà waýnym 
komponentem systemu monitorowania zagroýenia poýarowego lasów, jak równieý 
w znacznej mierze decydujà o sprawnoúci, skutecznoúci i bezpieczeñstwie 
prowadzenia akcji gaúniczych. Powinny one zostaã oznakowane i utrzymywane w 
sposób zapewniajàcy ich przejezdnoúã, natomiast odcinki nowobudowane oraz 
przebudowywane powinny charakteryzowaã siæ: co najmniej 3 metrowà 
szerokoúcià jezdni, noúnoúcià nawierzchni drogowej na poziomie minimum 10 ton 
(przy 5 tonowym nacisku pojedynczej osi), co najmniej 11 metrowymi promieniami 
zewnætrznymi ùuków poziomych, skrajnià drogowà o wymiarach 4 na 6 metra oraz 
mijankami na drogach jednopasmowych o szerokoúci 3 i dùugoúci 23 metrów 
zlokalizowanych w odlegùoúci od siebie nie przekraczajàcej 300 metrów z 
zachowaniem z nich wzajemnej widocznoúci [Rozporzàdzenie… 2006].

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES BADAÑ
Celem przeprowadzonych badañ byùo sprawdzenie stanu technicznego 

dróg leúnych i identyfikacja problemów zwiàzanych z funkcjonowaniem sieci 
komunikacyjnej Nadleúnictwa Pañstwowego Kùobuck oraz wskazanie kierunków 
podejmowania dziaùañ zaradczych majàcych doprowadziã do polepszenia 
istniejàcej sytuacji drogowej.

Ocenæ sieci komunikacyjnej przeprowadzono dla terenu caùego 
Nadleúnictwa Kùobuck, natomiast szczegóùowe analizy stanu technicznego dróg 
wykonano na wybranych odcinkach drogowych uznanych za tzw. dojazdy 
poýarowe w gùównym kompleksie leúnym Nadleúnictwa Kùobuck o nazwie 
Ostrowy.

Podstawà do wykonania analiz, majàcych doprowadziã do osiàgniæcia 
wyznaczonych w pracy celów, byùy:

1. Dokumenty i materiaùy kartograficzne w tym: Plan Urzàdzenia Lasu dla 
Nadleúnictwa Kùobuck [Plan… 2009], Protokóù ustaleñ z czynnoúci kontrolno-
rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpoýarowej z dnia 23.04.2009r. 
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[Protokóù… 2009], Pismo RDLP w Katowicach z dn. 15.02.1996r. w sprawie 
sporzàdzania planów ochrony przeciwpoýarowej [Pismo… 1996], mapa sytuacyjna 
ochrony przeciwpoýarowej Nadleúnictwa Kùobuck [Mapa sytuacyjna… 2009];

2. Inwentaryzacja terenowa dróg leúnych obejmujàca:
- ustalenie statusu prawnego drogi (wg podziaùu: droga publiczna, droga 

wewnætrzna, droga wewnàtrzzakùadowa),
- okreúlenie funkcji drogi w udostæpnianiu drzewostanów (wg podziaùu: 

droga gùówna, droga boczna),
- sklasyfikowanie drogi ze wzglædu na rodzaj konstrukcji nawierzchni (wg 

podziaùu: droga gruntowa naturalna, droga gruntowa profilowana nieulepszona, 
droga gruntowa ulepszona, droga twarda nieulepszona, droga twarda ulepszona),

- rozpoznanie rodzaju i stanu nawierzchni drogowej, elementów 
odwodnienia korpusu drogi,

- pomiary szerokoúci jezdni, poboczy, korony drogi, pasa drogowego, 
promieni ùuków poziomych oraz parametrów skrajni drogowej,

- zwymiarowanie mijanek, ustalenie odlegùoúci oraz stopnia widocznoúci 
pomiædzy nimi,

- pomiar spadku podùuýnego niwelety nawierzchni drogi pod kàtem 
nieprzekraczania przez nià maksymalnych dopuszczalnych wartoúci.

Do charakterystyki oraz póêniejszej oceny parametrów technicznych dróg 
leúnych wykorzystano Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 22 marca 2006 
roku w sprawie szczegóùowych zasad zabezpieczenia poýarowego lasów, które 
precyzuje wymogi odnoúnie podstawowych parametrów technicznych dla dróg 
leúnych uznawanych za dojazdy poýarowe [Rozporzàdzenie… 2006], oraz ogólne 
wytyczne obowiàzujàce w tym zakresie [Dzikowski i in. 2006].

METODY BADAÑ
Inwentaryzacjæ terenowà dróg leúnych kompleksu Ostrowy Nadleúnictwa 

Pañstwowego Kùobuck przeprowadzono w nastæpujàcy sposób:
1. status prawny drogi i jej funkcjæ w udostæpnianiu drzewostanów 

okreúlono na podstawie zebranej dokumentacji przechowywanej w nadleúnictwie 
[Mapa sytuacyjna… 2009, Plan… 2009];

2. typ drogi ze wzglædu na rodzaj konstrukcji nawierzchni, stan 
nawierzchni, rodzaj i stan elementów odwodnienia korpusu drogi ustalono w toku 
rozpoznania terenowego, m.in. poprzez wykonanie odkrywek nawierzchni lub 
wykorzystujàc w tym celu istniejàcà dokumentacjæ projektowà [Ýurawski… 2005];

3. szerokoúã jezdni, poboczy, korony drogi i pasa drogowego zmierzono 
taúmà z dokùadnoúcià do 0,1 metra;

4. wymiary skrajni drogowej ustalono za pomocà czterometrowej ùaty 
pomiarowej;

5. dùugoúci promieni ùuków poziomych koùowych dróg, dla których istniaùa 
dokumentacja projektowa, ustalono wykorzystujàc parametry techniczne tam 
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zawarte [Ýurawski 2005]. Natomiast promienie ùuków na pozostaùych drogach 
obliczono w toku procedury polegajàcej na wytyczeniu osi trasy (tyczki miernicze), 
oszacowaniu poùoýenia punktów poczàtku i koñca ùuku poziomego, wytyczeniu 
prostych prostopadùych do osi trasy przechodzàcych przez punkty poczàtku i koñca 
ùuku poziomego (wægielnica), pomiarze dùugoúci odcinków ùàczàcych poczàtek i 
koniec ùuku poziomego z punktem przeciæcia siæ wyznaczonych prostych 
prostopadùych (taúma), obliczeniu úredniej arytmetycznej z pomiarów dùugoúci 
odcinków;

6. wymiarowanie mijanek, ustalenie odlegùoúci oraz stopnia widocznoúci 
pomiædzy nimi dokonano przy pomocy taúmy oraz organoleptycznie;

7. zaùoýono, ýe spadki podùuýne dróg bædà okreúlane jedynie dla odcinków 
o pochyleniu utrudniajàcym transport. Do ustalenia róýnicy wysokoúci 
wykorzystano poziomicæ, a spadek obliczono ze wzoru:

gdzie: i – spadek podùuýny drogi [%]; ÄH – róýnica wysokoúci pomiædzy 
punktami skrajnymi poùoýenia poziomu wskazanymi przez poziomicæ [m]; L – 
odlegùoúã pomiædzy punktami skrajnymi poùoýenia poziomicy [m].

Propozycje dziaùañ zmierzajàcych do poprawienia parametrów 
technicznych dróg poýarowych Nadleúnictwa Kùobuck sformuùowano na podstawie 
obecnie obowiàzujàcych wymagañ prawnych [Rozporzàdzenie… 2006] oraz 
najnowszych ogólnych wytycznych w tym zakresie zalecanych do stosowania na 
drogach leúnych [Dzikowski i in. 2006].

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAWCZEGO
Nadleúnictwo Kùobuck w caùoúci zlokalizowane jest w województwie 

úlàskim na terenie dwóch powiatów: kùobuckiego i czæstochowskiego. 
Nadleúnictwo wchodzi w skùad Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w 
Katowicach i skùada siæ z dwóch obræbów leúnych Kùobuck i Parzymiechy. 
Powierzchnia ogólna gruntów nadleúnictwa to 16790ha, a zasiæg terytorialny 

2wynosi okoùo 891km .
Wedùug obowiàzujàcej w Lasach Pañstwowych regionalizacji 

przyrodniczo-leúnej obszar Nadleúnictwa Kùobuck poùoýony jest w VI Krainie 
Maùopolskiej, 6 Dzielnicy Wyýyny Woênicko-Wieluñskiej [Trampler i in. 1990]. 
Úrednia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie za okres 1999-2008 
wyniosùa 7,7ºC i zawieraùa siæ w przedziale od 7,0 do 8,5ºC [Plan… 2009]. Roczne 
sumy opadów atmosferycznych wahaùy siæ w granicach od 600 do 700mm przy 
úredniej za ten okres wynoszàcej 628mm [Plan… 2009].

Pod wzglædem uksztaùtowania powierzchni teren Nadleúnictwa Kùobuck 
opisaã moýna jako obszar úrednio urozmaicony. Maksymalna róýnica wysokoúci 
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wynosi 109m. Teren nadleúnictwa charakteryzujà gùównie 2 typy reliefu:
-wyýynny równy – deniwelacje do 5m, zwiàzany z utworami 

peryglacjalnymi wysoczyzny morenowej, równinami sandrowymi I terasami,
-wyýynny falisty – o wysokoúciach wzglædnych nieprzekraczajàcych 15m, 

wystæpuje powszechnie na terenie nadleúnictwa, zwiàzany jest z falistà 
powierzchnià wysoczyzny morenowej, garbami wapiennymi, ostañcami 
denudacyjnymi oraz dolinami rzek.

Fragmentarycznie wystæpujà jeszcze 2 inne typy reliefu:
-wyýynny pagórkowaty – o deniwelacjach do 25m spotykany w okolicach 

Kùobucka i Wræczycy Wielkiej,
-wyýynny wzgórzowy – o wysokoúciach wzglædnych od kilkudziesiæciu 

metrów wystæpuje w sàsiedztwie wzniesieñ; sà to, m.in. Góra Kamyk oraz 
Kamienna Góra w okolicach Ræbielic Królewskich.

Teren nadleúnictwa poùoýony jest caùkowicie w dorzeczu rzeki Warty oraz 
w zlewniach jej lewobrzeýnych dopùywów. Stosunkowo ubogà sieã rzecznà tworzà: 
Warta (zlewnia II rzædu), jej lewy dopùyw Liswarta (zlewnia III rzædu) oraz rzeki 
wpadajàce do Liswarty (tworzàce zlewnie IV rzædu): Kocinka (Czarna Oksza), 
Biaùa Oksza, Paskówka, Piszczka i Górnianka, a takýe kilka mniejszych cieków 
[Plan… 2009]. Sieã hydrograficzna Nadleúnictwa Kùobuck pozbawiona jest 
zupeùnie jezior. Na warunki wodne istotny wpùyw ma lokalne uksztaùtowanie terenu 
oraz charakter podùoýa. W lasach nadleúnictwa czæsto wystæpujà lokalne 
zabagnienia, których ùàcznà powierzchniæ szacuje siæ na blisko 70ha. Czæúã spoúród 
nich (14,77ha) poùoýonych w obræbie Kùobuck uznano za uýytki ekologiczne 
[Plan… 2009].

Najczæúciej spotykanym wariantem uwilgotnienia siedlisk jest wariant 
silnie úwieýy oraz umiarkowanie wilgotny, sporadycznie wystæpujà siedliska silnie 
wilgotne i bagienne. Siedliska wilgotne, bagienne i ùægowe ùàcznie stanowià 5,7% 
powierzchni leúnej nadleúnictwa.

Gleby charakteryzujà siæ maùo zróýnicowanym skùadem granulo-
metrycznym [Operat… 2004]. Wynika to z faktu, iý zostaùy wytworzone ze skaù o 
podobnym charakterze – gùównie ze skaù osadowych. Przewaýajàcy udziaù majà 
gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych i gliniastych mocnych (71%).

W obszarze nadleúnictwa stwierdzono wystæpowanie 11 typów 
siedliskowych lasu. Najwiækszy udziaù stanowi las mieszany úwieýy – 46,0%, bór 
mieszany úwieýy – 37,4% oraz las úwieýy – 9,3% [Plan… 2009]. Wszystkie 
siedliska úwieýe ùàcznie zajmujà 93,2% (8,9 tys. ha) powierzchni drzewostanów 
nadleúnictwa, wilgotne 6,5% (ok. 625ha) natomiast bagienne 0,3% (ok. 27ha).

Drzewostany sà maùo zróýnicowane gatunkowo. Najczæstszym gatunkiem 
jest sosna, wystæpujàca na prawie 87% powierzchni leúnej. Drzewostanów z 
udziaùem dæbu jest 4,4%, a z udziaùem modrzewia niespeùna 2,3% [Plan… 2009].
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WYNIKI BADAÑ
Czynniki wpùywajàce na stopieñ trudnoúci gospodarowania

Obszar Nadleúnictwa Kùobuck zùoýony jest z 83 kompleksów leúnych. 
Rozmieszczenie kompleksów leúnych w terytorialnym zasiægu nadleúnictwa jest w 
miaræ równomierne. Nadleúnictwo tworzy kilka gùównych kompleksów leúnych o 
znacznej powierzchni, kilka úrednich zùoýonych z 2-5 oddziaùów oraz znaczna 
liczba maùych kompleksów obejmujàcych pojedyncze wydzielenia porozrzucane 
wokóù wiækszych kompleksów. Najwiæksze z obszarów leúnych to poùoýony w 
obræbie Kùobuck – kompleks leúny w okolicach wsi Ostrowy i kompleks poùoýony 
wokóù Wræczycy Wielkiej. W Obræbie Parzymiechy niezaleýne kompleksy leúne to: 
kompleks poùoýony na zachód od Miedêna, kompleks w okolicach miejscowoúci 
Parzymiechy oraz kompleks leúny poùoýony na póùnoc od wsi Brzózki. Duýa iloúã 
maùych kompleksów jest w gùównej mierze wynikiem przejæcia w poprzednich 
okresach gospodarczych znacznych iloúci niewielkich dziaùek. Kompleksy leúne 
nie sà zwykle jednorodne, wystæpujà róýnej powierzchni enklawy i póùenklawy. 
Obiektów tego typu w obu obræbach Nadleúnictwa Kùobuck jest 46 o ùàcznej 
powierzchni ponad 384ha. Rozczùonkowanie obiektu bædàcego przedmiotem 
zarzàdzania w znaczny sposób zwiæksza stopieñ trudnoúci jego gospodarowaniem.

Spoúród innych czynników, które determinujà trudnoúã prowadzenia 
gospodarki w lasach Nadleúnictwa Kùobuck, wymieniã naleýy udziaù: siedlisk 
borowych (40,2%) i lasowych (59,8%); gatunków iglastych (90,1%) i liúciastych 
(9,9%); siedlisk wilgotnych, bagiennych i ùægowych (5,7%); klasy odnowienia 
(4,7%) i klasy do odnowienia (0,1%); upraw i mùodników I i II klasy wieku (32,5%); 
lasów ochronnych i rezerwatowych (77,6%); powierzchni drzewostanów do 
przebudowy (16,25ha). Na uwagæ zasùuguje równieý: duýy udziaù lasów innych 
wùasnoúci – ok. 22% wszystkich lasów; wystæpowanie drzewostanów na gruntach 
porolnych – 441,94 ha; wpùyw zanieczyszczeñ przemysùowych – I i II strefa stanowi 
100% powierzchni leúnej; bliskoúã aglomeracji miejskich Úlàska oraz 
Czæstochowy.
Sieã komunikacyjna Nadleúnictwa Kùobuck

Sieã drogowa na obszarze Nadleúnictwa Kùobuck jest stosunkowo dobrze 
rozwiniæta. Waýniejszymi drogami publicznymi w zasiægu nadleúnictwa sà dwie 
drogi krajowe (nr 42 i 43), 4 drogi wojewódzkie (nr 491, 492, 494 i 483) oraz linie 
kolejowe, z których najwaýniejsze 3 to: „magistrala wæglowa” Chorzów Batory – 
Tczew; linia Herby Nowe – Oleúnica oraz Czæstochowa – Zduñska Wola.

Nadleúnictwo Kùobuck dysponuje w sumie okoùo 689km wùasnych dróg, w 
tym dróg utwardzonych jest zaledwie 32,9km z czego o nawierzchni twardej 
ulepszonej jedynie 5,4km. Drogi o nawierzchni utwardzonej stanowià wiæc okoùo 
5% ogóùu kilometraýa dróg leúnych, co znacznie odbiega od úredniej w Lasach 
Pañstwowych ksztaùtujàcej siæ na poziomie 16,0% [Redakcja… 2008]. Drogi 
gruntowe o ùàcznej dùugoúci 656,1 kilometra w znacznej mierze posiadajà 
nawierzchnie gruntowe naturalne (92%). Jedynie 52,4km dróg gruntowych ma 
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nawierzchnie ulepszone. W stosunku do ogólnego kilometraýa dróg zarzàdzanych 
przez PGL Lasy Pañstwowe drogi Nadleúnictwa Kùobuck stanowià okoùo 0,04%, a 

-1gæstoúã sieci drogowej wynosi 0,04 km·ha  [Plan… 2009].
Sieã dróg umoýliwiajàcych dostæp do poszczególnych kompleksów leúnych lub 
przecinajàcych te kompleksy jest w zasadzie wystarczajàca. Sà to drogi bitumiczne 
lub utwardzone materiaùami kamiennymi ùàczàce wszystkie miejscowoúci obszaru 
nadleúnictwa. Ponadto istnieje sieã dróg leúnych o róýnej nawierzchni, 
umoýliwiajàcych dojazd do poszczególnych drzewostanów. Iloúã dróg 
dojazdowych, które nadleúnictwo systematycznie, w miaræ potrzeb i moýliwoúci 
remontuje oraz modernizuje, jest w zasadzie zadowalajàca.
Parametry techniczne dróg leúnych

Caùkowita dùugoúã dróg leúnych uznanych za dojazdy poýarowe w 
Nadleúnictwie Kùobuck wynosi prawie 168 kilometrów. W ramach prac terenowych 
przeprowadzono inwentaryzacjæ 47 029 metrów bieýàcych dróg poýarowych w 
obiekcie Ostrowy – najwiækszym kompleksie leúnym Nadleúnictwa Kùobuck (ryc. 
1). Skupia siæ tam 28% ogóùu dùugoúci dróg poýarowych caùego nadleúnictwa. 
Wybrane najwaýniejsze charakterystyki 14 odcinków drogowych zestawione 
zostaùy w tabeli 1 i 2. Wszystkie drogi poýarowe wymienionego kompleksu leúnego 
majà charakter dróg wewnàtrzzakùadowych. Ich status prawny zabrania wiæc 
korzystania z nich przez osoby nieupowaýnione. Pod wzglædem funkcji 
udostæpniania drzewostanów zdecydowana wiækszoúã ich dùugoúci zaliczona 
zostaùa do dróg bocznych (ryc. 2a).

Szerokoúã pasa drogowego wahaùa siæ w dosyã szerokich granicach od 5 do 
11 metrów, przy czym najwiæksza dùugoúã zinwentaryzowanych dróg miaùa 
szerokoúã pasa drogowego wynoszàcà 6m (ryc. 2b). Wszystkie drogi okazaùy siæ 
drogami jednojezdniowymi o szerokoúci wahajàcej siæ od 3 do 6 metrów, przy czym 
najwiæksza dùugoúã analizowanych odcinków drogowych miaùa szerokoúã jezdni 
wynoszàcà 4m – w 86% bez poboczy (ryc. 2c).

Najwiækszy odsetek dróg charakteryzowaù siæ nawierzchniami gruntowymi 
naturalnymi (ryc. 2d), z czego 14,5% stanowiùy drogi gruntowe naturalne, a reszta 
to drogi gruntowe profilowane nieulepszone. Jak wiadomo nawierzchnie wykonane 
z gruntu rodzimego majà zazwyczaj niskà odpornoúã na dziaùanie ruchu 
drogowego. Jest ona ograniczona wùaúciwoúciami gruntu i moýe byã znacznie 
modyfikowana czynnikami atmosferycznymi.

Nawierzchnie twarde nieulepszone zewidencjonowano na 32% dùugoúci 
dróg poýarowych (ryc. 2e), z czego najwiæcej byùo dróg o nawierzchni ýwirowej 
(ryc. 2f). Niepokoiã moýe aý 31% udziaù dróg ýuýlowych z racji tego, iý materiaù ten 
potencjalnie moýe zawieraã znaczne iloúci zwiàzków nieobojætnych dla úrodowiska 
naturalnego [Kamiñski i in. 2001].

Ùàczna dùugoúã odcinków wymagajàcych pilnej naprawy, o ubytkach 
nawierzchni i koleinach przekraczajàcych 30cm gùæbokoúci, wyniosùa 3,8km 
stanowiàc 8% dùugoúci dróg poýarowych kompleksu Ostrowy. Do remontu 
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Ryc. 1. Sieæ dróg po¿arowych na terenie kompleksu leœnego Ostrowy w Nadleœnictwie 
K³obuck
�ród³o: Plan… 2009
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Ryc. 2. Podstawowe charakterystyki dróg 
leœnych Nadleœnictwa K³obuck na 
przyk³adzie dojazdów po¿arowych 
kompleksu leœnego Ostrowy. Podzia³y dróg 
ze wzglêdu na: a) funkcje udostêpniania 
drzewostanów; b) szerokoœæ pasa 
drogowego [m]; c) szerokoœæ jezdni [m]; 
d) rodzaj nawierzchni drogowej; e) rodzaj 
konstrukcji nawierzchni drogowej; f) 
rodzaj nawierzchni drogowej twardej 
nieulepszonej; g) stan nawierzchni 
drogowej
�ród³o: opracowanie w³asne
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kwalifikuje siæ kolejne 14km dróg, co stanowi 29% dùugoúci dróg poýarowych 
kompleksu Ostrowy (ryc. 2g). Spadki podùuýne dróg w wiækszoúci przypadków sà 
niewielkie, a maksymalnie na niektórych odcinkach dochodzà do 3-4%. Jedynie 
110 metrowy odcinek drogi poýarowej nr 2 miaù znaczny – 11% spadek.

Úrednia odlegùoúã pomiædzy mijankami na drogach poýarowych wahaùa siæ 
w szerokim przedziale od 153 do 493m na wielu odcinkach przekraczajàc 
dopuszczalne 300m [Rozporzàdzenie… 2006]. W zwiàzku z tym zaproponowano 
wykonanie 5 nowych mijanek oraz zaadoptowanie na ten cel 11 skrzyýowañ, co 

3wiàýe siæ z wyciæciem 14 drzew o ùàcznej miàýszoúci 15,9m  grubizny.
Zinwentaryzowano 13 ùuków poziomych koùowych o promieniach od 12 do 

60m. Naleýy podkreúliã, ýe promienie we wszystkich przypadkach sà krótsze od 
minimalnej zalecanej do stosowania na drogi leúne wartoúci, która wynosi 100 
metrów [Dzikowski i in. 2006].

Dùugoúã dróg wymagajàcych oczyszczenia skrajni drogowej to blisko 900 
metrów bieýàcych stanowiàcych 2% dùugoúci dróg poýarowych kompleksu 
Ostrowy. Najczæstszà przyczynà zarastania skrajni drogowej sà odroúla wierzb, 
dæbu czerwonego, ýarnowca miotlastego i innych krzewów.

W stosunku do dróg poýarowych wymaga siæ na poczàtku i koñcu kaýdej z 
nich specjalnego oznakowania. W trakcie prowadzenia prac terenowych w jednym 
przypadku zauwaýono koniecznoúã wykonania oznakowania na poczàtku drogi 
(droga poýarowa nr 4), natomiast w kilkunastu przypadkach zwrócono uwagæ na 
pilnà potrzebæ uzupeùnieñ oznaczeñ zwùaszcza w miejscach, w których nastæpuje 
zmiana kierunku przebiegu dróg, np. na skrzyýowaniach.

PODSUMOWANIE
Jednym z priorytetów stawianych przez obecne kierownictwo Lasów 

Pañstwowych jest rozwój i modernizacja leúnej infrastruktury drogowej. 
Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych na rok 2008 zgùosiùy zapotrzebowanie 
na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg leúnych z funduszu leúnego, 
bædàcego w dyspozycji DGLP, na kwotæ okoùo 120 mln zù. Jest to ponad dwa razy 
wiæcej w porównaniu do roku 2007. Niezaleýnie od tego nadleúnictwa 
przewidywaùy w swoich projektach planów úrodki wùasne w zbliýonej wysokoúci 
[Drabarczyk 2008].

Dàýàc do okreúlenia rozmiaru zadañ w zakresie budowy, przebudowy i 
modernizacji dróg leúnych w najbliýszych latach, opracowano zaùoýenia 
programowe na lata 2008-2017. Zakùada siæ w nich wybudowanie w tym okresie 
ponad 2,5 tys. km nowych dróg leúnych oraz wykonanie przebudowy/modernizacji 
kolejnych blisko 20 tys. km [Drabarczyk 2008]. Skala tego planu úwiadczy o 
wielkoúci potrzeb w tym zakresie, które wynikajà, m.in. z wielu lat 
niedofinansowania tej sfery dziaùalnoúci gospodarczej w naszych lasach.

W Nadleúnictwie Kùobuck duýo uwagi przykùada siæ do stanu technicznego 
dróg leúnych. Przeciætnie rocznie na remonty wydatkowane jest okoùo 200 tys. zù co 
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wystarcza na naprawæ okoùo 20km dróg. Niemniej inwestycje drogowe zazwyczaj 
majà charakter dziaùañ doraênych, które przynoszà sùaby i krótkoterminowy efekt. 
Naleýaùoby w tej sytuacji wziàã pod uwagæ zastosowanie na nawierzchnie drogowe 
kruszyw, np. z kamienia wapiennego pozyskiwanego w pobliskich olsztyñskich i 
wieluñskich kamienioùomach lub ùupka przywæglowego bædàcego materiaùem 
odpadowym w procesie wydobywania wægla kamiennego. Niski koszt zakupu 
powinien rekompensowaã koszty transportu, a wysoka przydatnoúã tego materiaùu 
budowlanego, poùàczona z niskà szkodliwoúcià úrodowiskowà, byùaby jego 
dodatkowym atutem [m.in. Zydroñ 2007, Kamiñski i in. 2001, Sùupski i Stañczyk 
1980].

Obecnie projekty remontów i inwestycji budowy odcinków drogowych sà 
sporzàdzane pod kàtem wymogów stawianych, m.in. Rozporzàdzeniem Ministra 
Úrodowiska z dnia 22.03.2006r. [Rozporzàdzenie… 2006]. Jednakýe bioràc pod 
uwagæ potrzeby transportu i zrywki drewna to dùugoúã dróg o nawierzchni twardej i 
gruntowej ulepszonej jest ciàgle niewystarczajàca. Skutkuje to znacznym 
uzaleýnieniem nadleúnictwa, jak i odbiorców drewna, od warunków 
atmosferycznych.

Podsumowujàc przeprowadzone analizy zebranej dokumentacji oraz 
obserwacje i badania terenowe stwierdziã naleýy, ýe:
- Duýa iloúã drobnych kompleksów leúnych rozrzuconych na terenie 3 powiatów i 

13 gmin utrudnia utrzymanie sieci drogowej, w tym dróg dojazdowych do dróg 
poýarowych. Duýe koszty czæstych remontów szczególnie dróg o nawierzchni 
gruntowej nieulepszonej, które stanowià okoùo 88% ogóùu dróg nadleúnictwa, 
ograniczajà moýliwoúci partycypowania nadleúnictwa w kosztach remontów 
dróg dojazdowych naleýàcych do innych wùaúcicieli. Czæsto sà to drogi o 
nawierzchni gruntowej zarzàdzane przez gminy. Drogami tymi porusza siæ 
gùównie sprzæt rolniczy i pojazdy wywoýàce drewno, a dodatkowym, waýnym 
czynnikiem destrukcyjnie na nie oddziaùujàcym w ostatnich latach, sà róýnego 
rodzaju prywatne pojazdy terenowe. Wùadze lokalne uzaleýniajà z reguùy 
remonty tych dróg, o niewielkim dla nich natæýeniu ruchu, od wspólnego 
ponoszenia kosztów, uzasadniajàc swoje stanowisko tym, ýe z dróg tych 
korzysta takýe ciæýki sprzæt zrywkowy i pojazdy wywoýàce drewno dziaùajàce 
na potrzeby nadleúnictwa. Naleýaùoby wiæc rozwaýyã zastàpienie corocznych 
prac profilowania nawierzchni drogowych na rzecz ich wzmacniania, np. 
tùuczniem czy ýwirem, co zwiækszy ich noúnoúã i wydùuýy czas pomiædzy 
remontami oraz poprawi stosunki z samorzàdami;

- Analiza dokumentacji dotyczàcej dróg w archiwum Nadleúnictwa Kùobuck 
wykazaùa, ýe w ostatnim dziesiæcioleciu utwardzono zaledwie 5,4 kilometra 
nawierzchni dróg leúnych. Niektóre drogi o nawierzchni gruntowej byùy 
remontowane juý w drugim roku uýytkowania. Zakres remontu obejmowaù 
czæsto tylko profilowanie i zagæszczanie. Odcinki dróg, które byùy naprawiane i 
wzmacniane tùuczniem lub ýwirem, remontowano w dziesiæcioleciu tylko 
dwukrotnie i to nie w kaýdym przypadku;
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- W toku prac terenowych, dotyczàcych inwentaryzacji sieci dróg uznanych za 
dojazdy poýarowe w kompleksie leúnym Ostrowy Nadleúnictwa Kùobuck, nie 
napotkano na raýàce naruszenia wymogów odnoúnie parametrów technicznych 
stawianych Rozporzàdzeniem Ministra Úrodowiska z 2006 roku 
[Rozporzàdzenie… 2006]. Niemniej jednak wykazane nieprawidùowoúci 
winny zostaã jak najszybciej usuniæte. Wiadomo bowiem, ýe przejezdnoúã 
drogi warunkowana jest stanem technicznym caùego jej odcinka, a istnienie 
fragmentów trudnych lub niemoýliwych do pokonania przez pojazdy, 
chociaýby bardzo krótkich, skutkuje niejednokrotnie wyùàczeniem caùej drogi z 
moýliwoúci normalnej eksploatacji. Naleýy równieý mieã úwiadomoúã, iý 
istnienie takich „wàskich gardeù” w sieci komunikacyjnej szczególnie w 
sytuacjach ekstremalnych, jakimi bez wàtpienia sà akcje gaúnicze szybko 
rozprzestrzeniajàcych siæ poýarów lasów, moýe w sposób znaczàcy hamowaã 
lub wræcz uniemoýliwiaã prowadzenie skutecznych dziaùañ gaúniczych;

- Stwierdzono, iý najczæstszà przyczynà zarastania skrajni drogowej sà odroúla 
wierzb, dæbu czerwonego, ýarnowca miotlastego i innych krzewów. Skrajniæ 
dróg leúnych moýna utrzymaã przez obsadzanie jej gatunkami o maùej 
úwiatùoýàdnoúci bocznej na przykùad brzozà, olszà, úwierkiem czy 
modrzewiem. Na etapie czyszczeñ wczesnych i póênych pracownicy terenowi 
powinni dopilnowaã oczyszczania skrajni drogowej dróg w sàsiedztwie 
powierzchni z mùodnikami. Przy wyznaczaniu trzebieýy naleýy zadbaã o 
usuniæcie drzew przydroýnych utrudniajàcych transport, czyli silnie 
ugaùæzionych, pochylonych w stronæ drogi, posuszu i innych drzew 
stwarzajàcych niebezpieczeñstwo tarasowania drogi lub obùamywania gaùæzi i 
konarów;

- Certyfikacja Dyrekcji Regionalnej Lasów Pañstwowych w Katowicach wymusiùa 
usuniæcie drzew odartych z kory i ùyka oraz w inny sposób uszkodzonych 
rosnàcych w sàsiedztwie pasów drogowych. Spowodowaùo to poszerzenie 
skrzyýowañ i zùagodzenie ùuków na wyjazdach z dróg bocznych. Obecnie w 
zasadzie wszystkie skrzyýowania linii gospodarczych z oddziaùowymi mogà 
przez to sùuýyã jako mijanki. Wykorzystywanie przydroýnych, naturalnych luk 
w drzewostanie do mygùowania dùuýyc i ukùadania drewna stosowego oraz 
postoju pojazdów, skutkuje uzyskaniem dodatkowych miejsc do mijania 
pojazdów;

- Szansà na sukcesywnà poprawæ stanu technicznego dróg jest stosowana od 1996 
roku koncentracja prac pozyskania drewna polegajàca na skoordynowanym 
planowaniu ciæã na dany rok w kilku leúnictwach wzdùuý drogi, która przez te 
leúnictwa przebiega. Po zakoñczeniu wywozu drewna droga jest natychmiast 
remontowana. Najczæúciej w takim przypadku nawierzchnia jest profilowana, a 
nastæpnie zagæszczana przy pomocy walca drogowego.
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WNIOSKI
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz sieci komunikacyjnej 

Nadleúnictwa Kùobuck oraz badañ terenowych parametrów technicznych dróg 
poýarowych kompleksu leúnego Ostrowy tegoý nadleúnictwa sformuùowaã moýna 
nastæpujàce wnioski I uogólnienia:

1. Infrastrukturæ komunikacyjnà terenu Nadleúnictwa Kùobuck uznaã naleýy za 
rozwiniætà w wystarczajàcym stopniu. Jednakýe pilnego rozwiàzania wymagajà 
kwestie prawne i organizacyjne prowadzenia napraw i remontów dróg niebædàcych 
wùasnoúcià nadleúnictwa, a stanowiàcych niejednokrotnie jedyne poùàczenia 
kompleksów leúnych z siecià dróg publicznych o nawierzchni twardej.

2. W celu zwiækszenia skutecznoúci dotàd prowadzonych inwestycji 
remontowych i modernizacyjnych dróg leúnych zaleca siæ zaniechanie 
wykonywania profilowania nawierzchni gruntowych na rzecz ich wzmacniania 
ýwirem, kamieniem wapiennym lub ùupkiem przywæglowym. Zwiækszone koszty 
tych dziaùañ powinny zostaã w duýej mierze zrekompensowane podniesieniem ich 
efektywnoúci. Zmiana sposobu remontowania i modernizowania sieci drogowej 
przyczyni siæ do zmniejszenia wysokiego odsetka niskonoúnych dróg o 
nawierzchni gruntowej wraýliwych na zmiany warunków atmosferycznych.

3. Stan techniczny sieci dróg poýarowych obræbu Ostrowy nie odbiega w sposób 
raýàcy od wymogów obowiàzujàcego w tym zakresie prawa. Niemniej 
stwierdzono, ýe naprawy nawierzchni w trybie pilnym wymaga 3,6 kilometra dróg 
poýarowych co stanowi blisko 8% ogóùu dùugoúci dróg poýarowych kompleksu 
Ostrowy.

4. Skrajnia drogowa wymaga natychmiastowego oczyszczenia na dùugoúci 900 
metrów bieýàcych, co stanowi prawie 2% ogóùu przeanalizowanych dróg 
kompleksu leúnego Ostrowy.

5. Na niektórych odcinkach dróg poýarowych naleýy koniecznie zagæúciã 
wystæpowanie mijanek. Obecnie úrednie odstæpy pomiædzy nimi wahajà siæ na 
poszczególnych drogach w szerokim przedziale od 153 do 493m. Zaproponowano 
wykonanie 5 nowych mijanek oraz zaadoptowanie na ten cel 11 skrzyýowañ, co 

3
wiàýe siæ z wyciæciem 14 drzew o ùàcznej miàýszoúci 15,9m  grubizny.

6. Postuluje siæ wprowadzenie dodatkowego, dotàd prawem niewymaganego, 
uzupeùniajàcego oznakowania dróg poýarowych na skrzyýowaniach, na których 
zmieniajà one swój kierunek przebiegu.

LITERATURA
Dzikowski J., Szarùowicz A., Burzyñski S., Rajsman M., Satoùa J., Wiàzowski Z. 2006: 

Drogi leúne. Poradnik techniczny. Oúrodek Rozwojowo-Wdroýeniowy LP w Bedoniu, 
Warszawa-Bedoñ.

Drabarczyk J. 2008: Bædzie wiæcej dróg. Gùosu Lasu nr 3: 21-23.
Kamiñski B., Grajewski S., Czerniak A., Okoñski B. 2001: Effect of slag pavements on the 

contents of selected elements in the ground, groundwater and assimilatory organs of 

248



trees. Acta Scientarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industira Lignaria, 
1(1): 45-58.

Kamiñski B., Okoñski B., Czerniak A., Grajewski S. 2001: Effect of burned colliery shale 
road pavement on chemical elements concentrations in soil, groundwater and 
assimilative organs of trees in the road vicinity area. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. 
of Poznañ, vol. 4: 73-82.

Mapa sytuacyjna ochrony przeciwpoýarowej Nadleúnictwa Kùobuck z 2009 roku w skali 
1:50000. Nadleúnictwo Kùobuck.

Operat glebowo-siedliskowy Nadleúnictwa Kùobuck wg stanu na 01.04.2004r. (2004). 
Przedsiæbiorstwo Usùug Przyrodniczo-leúnych ,,TAXUS”. Maszynopis.

Pismo RDLP w Katowicach z dn. 15.02.1996r. w sprawie sporzàdzania planów ochrony 
przeciw poýarowej (1996). Nadleúnictwo Kùobuck. Maszynopis.

Plan Urzàdzenia Lasu dla Nadleúnictwa Kùobuck na lata 2009-2018 (2009). Nadleúnictwo 
Kùobuck. Maszynopis.

Protokóù ustaleñ z czynnoúci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony 
przeciwpoýarowej z dnia 23.04.2009r. (2009). Komenda Miejska Pañstwowej Straýy 
Poýarnej w Czæstochowie, Wydziaù Kontroli Rozporzàdzeñ. Maszynopis.

Redakcja 2008: Lasy drogami stojà. Las Polski, nr 15-16, 20-21.
Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegóùowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpoýarowego lasów (2006). Dz.U. nr 58 z dnia 7 kwietnia 2006.
Sùupski W., Stañczyk M. 1980: Kopalniane materiaùy odpadowe w budownictwie 

drogowym. Drogownictwo nr 4: 122-127.
Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpiñska A. 1990: Regionalizacja 

przyrodniczo-leúna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Trzciñski G., Kaczmarzyk S. 2006: Ocena noúnoúci gruntowych dróg leúnych. Sylwan nr 

150/4: 65-72.
Walczak K. 2009: Stan techniczny dróg poýarowych i zabezpieczenie przeciwpoýarowe w 

Nadleúnictwie Kùobuck. WSZÚ w Tucholi. Maszynopis pracy dyplomowej.
Zydroñ T. 2007: Badania parametrów zagæszczalnoúci przepalonych odpadów 

powæglowych z kopalni „Wesoùa”. Przeglàd Naukowy Inýynieria i Ksztaùtowanie 
Úrodowiska, z. 1/35: 34-42.

Ýurawski J. 2005: Projekt przebudowy drogi w Leúnictwie Lemañsk. Nadleúnictwo 
Kùobuck. Maszynopis.

STRESZCZENIE
W niniejszej pracy analizie poddano infrastrukturæ komunikacyjnà jednego z 

pañstwowych nadleúnictw poùudniowej Polski. W ramach badañ sprawdzono m.in. stan 

techniczny blisko 50 kilometrów bieýàcych gùównych i bocznych dróg leúnych uznanych za 

dojazdy poýarowe. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ýe pod 

wzglædem rodzaju nawierzchni drogowej najwiækszy odsetek stanowià drogi gruntowe – 

jest ich prawie 68%. Stan techniczny nawierzchni przeanalizowanych odcinków generalnie 

uznaã naleýy za zadowalajàcy. Niemniej jednak dziaùania remontowe, o róýnym charakterze 

i zakresie, naleýaùoby przeprowadziã w trybie pilnym ùàcznie na ponad 4,5km dróg, co 

stanowi blisko 10% dùugoúci wszystkich przebadanych odcinków. Prace te gùównie 

dotyczyã powinny remontów i modernizacji nawierzchni, budowy mijanek oraz 
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oczyszczania skrajni drogowych. W trakcie prowadzenia prac terenowych zauwaýono pilnà 

potrzebæ uzupeùnienia oznakowania dróg poýarowych. Wynikiem analizy zebranej 

dokumentacji byùo równieý zalecenie, skierowane pod adresem nadleúnictwa, aby 

zwiækszyã skutecznoúã prowadzenia inwestycji remontowych i modernizacyjnych dróg 

leúnych poprzez zaniechanie wykonywania profilowania nawierzchni gruntowych na rzecz 

ich wzmacniania tanim materiaùem kamiennym np. ùupkiem przywæglowym. Zmiana 

sposobu remontowania i modernizowania dróg przez nadleúnictwo przyczyni siæ do 

zmniejszenia wysokiego odsetka dróg o niskonoúnej i podatnej na dziaùanie warunków 

atmosferycznych nawierzchni gruntowej. W konsekwencji powinno to doprowadziã do 

utworzenia sieci wysokonoúnych dróg, którà bez obaw o zniszczenie, bædzie moýna 

wykorzystywaã do wywozu drewna pojazdami wysokotonaýowymi.

SUMMARY
The study analysed road infrastructure in one of the State Forests Districts in 

southern Poland. Within the framework of the study among others the technical condition 

was examined for almost 50 km length of main and side forest roads considered to be fire 

access roads. As a result of the conducted survey it was found that in terms of the pavement 

type the highest percentage of roads are dirt roads – constituting almost 68% all roads. The 

technical condition of the pavements in the analyzed road sections needs to be generally 

considered as satisfactory. However, repairs of different character and scope should be 

performed urgently on over 4.5 km roads, which accounts for almost 10% length of all 

examined sections. These works will comprise mainly repairs and modernization of 

pavements, the construction of turnouts and clearance of road edges. In the course of field 

studies an urgent need was observed to supplement signs for fire escape routes. Another 

result of the analysis of the collected documentation was also to recommend the forest 

inspectorates to increase the effectiveness of repair and modernization investments by 

abandoning the practice of molding the dirt pavements and instead to reinforce them with 

cheap rock material, e.g. carbon schist. A change in the method of road repair and 

modernization by the forest inspectorate will contribute to a reduction of the high 

percentage of roads with dirt pavements of poor load-bearing capacity, susceptible to 

weather conditions. As a consequence this should lead to the establishment of roads with a 

high load-bearing capacity, which could be used in timber hauling using high tonnage 

vehicles without any risk of road damage.
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