
LASY PODMIEJSKIE KRAKOWA 

W „Gazecie Krakowskiej” (nr z 220982) T. Leśniak w obszernym artykule przed- 
stawia problemy gospodarcze Lasu Wolskiego. Jest to 500-hektarowy kompleks 
leśny spełniający od wielu lat zdecydowanie rekreacyjno-wypoczynkową funkcję 
i posiadający własną historię. W 1917 r. Kasa Oszczędnościowa m. Krakowa od- 
kupiła od rodziny Czartoryskich i ofiarowała je miastu jako teren rekreacyjny. 
„(..) Las Wolski miewał różnych gospodarzy. Oto inż. Wincenty Wobr — pierw- 
szy kierownik Lasu w roku 1917, sam niezły fachowiec i organizator, wsparł się 
konsultacją prof. Teodora Niklitza z Wiednia przy zakładaniu tzw. „parku ludo- 
wego”. Współcześni (od 1975 r.) szefowie tego, w istocie rzeczy komunalnego, lasu 
— dr Józef Skotnicki i jego zastępca inż. Antoni Mleko — znaleźli trwałe oparcie 
w krakowskiej nauce leśnej, a jej uosobieniem jest prof. dr Bolesław Rutkowski 
z Akademii Rolniczej. Naukowiec ten, pospołu z fachowcami z Instytutu Ochrony 
Lasów i innymi, tworzy tzw. osłonę naukową. Ma tu swoją cegiełkę również 
i Okręgowy. Zarząd Lasów, z jego szefem dr. Stanisławem Majewskim (pomoc 
w szkoleniu, wsparcie sprzętem mechanicznym); jest też partnerska współpraca 
i wymiana z sąsiednimi nadleśnictwami w Niepołomicach, Myślenicach, Krzeszo= 
wicach. 

Wędruję oto po uszczęszczanych i ustronnych ścieżkach Lasu Wolskiego w to- 
warzystwie inż. Antoniego Mleki, który, zda się, zna tu nie tylko każdy problem, 
ale wręcz każdy stary buk i dąb. Nic dziwnego — on tu wprawdzie włodarzy, or- 
ganizuje i przebudowuje, odrabia czas zaniedbań na tym obiekcie — od 1975 roku 
— ale'to leśnik i fanatyk swojej pracy już od 25 lat. Przez wiele lat był projek- 
tantem gospodarki leśnej, a gdy przyszło osobiście wdrażać — potraktował przed- 
sięwzięcie jako dzieło życia... A Las i ZOO, „odwiedzane przez ponad milion ludzi 
rocznie, są wciąż jakby na cenzurowanym (5 ub. m. również „Gazeta” dotknęła 
jego pracowitości i gospodarskiej wrażliwości). | 

Gospodarka w Lesie Wolskim prowadzona jest w oparciu o 10-letni plan gos- 
podarstwa leśnego. Plan opracowany z całym kunsztem Biura Zagospodarowaria 
Lasu i Geodezji Leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie owej infrastruk- 
tury rekreacji i wypoczynku jaka uwzględniana jest i wdrażana w parkach. Jego 
patronem jest konsultant — Wydział Leśhy AR: Składowymi planu są m.in. ho- 
dowla lasu, zabiegi pielęgnacyjne, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw leś- 
nym szkodnikom, prowadzenie szkółek i dbałość o wysoki poziom fuhkcji rekte- 
acyjnej. ` | 

W Lesie Wolskim przeważają drzewa liściaste (buk, dąb, btzoza) z małą do- 
mieszką świerka, modrzewia, sosny i z rzadka drzew i krzewów ozdobnych. Właś- 
nie wraz z objęciem gospodarstwa przez inż. A. Mleko rozpoczęto przebudowę drze- 
wostanu. A to wymagało rekultywacji założenia nowych szkółek (uprzednio, nie- 
liczne nasadzenia pochodziły z zakupów drzewek w.. CNOS!). Corocznie przyszło 
sadzić w ramach niezbędnej przebudowy drzewostanu — 40—60 tys. sadzonek. A to 
już cała operacja. Nie jest to wszak las typu produkcyjnego .Stąd trudno mówić 
tu o, znanych gdzie indziej, wyrębach planowych.. Tu niezbędna jest pielęgnacja 
przedłużająca żywot drzewostanu, cięcia zwane sanitarnymi, usuwanie. drzew: ohu- 
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marłych, siedlisk owądów szkodników. I to jest pierwszoplanowa misja inż. Mleko. 
To porządkowanie sanitarne przysparza rocznie 400—500 m sześć. drewna opało- 
wego. W obrębie Lasu znajdują się jednak Skałki Panieńskie i Bielańskie, które 
są ścisłymi rezerwatami. W ich zasięgu, zgodnie z decyzjami konserwatorów, poza 
uporządkowywaniem ciągów spacerowych — nie prowadzi się żadnych prac gos- 
podarczych. Niech więc nikogo nie mylą te spadające, wiatrem strącane, a nie 
sprzątane z poszycia gałązki... 

i W lesie, zgodnie z planem, powinno stale pracować 15 robotników, 6 drwali 
(pilarzy) w tym 4 operatorów maszyn leśnych, dla samych tylko czynności sani- 
tarnych. Tymczasem krzątają się tu 4 starsze kobiety i 3 mężczy7n a ostatni „pi- 
larz” wyemigrował w Polskę północną, gdzie fachowcowi w tej branży płacą trzy 
razy tyle co w komunalnym Lesie Wolskim. Średnia płaca w Dziale Leśnym wy- 
nosi 6400 złotych... I to też wiele wyjaśnia. W szkółkach pracują dziewczyny z 'go- 
rzowskiego OHP, a szkółki to nie tylko planowa odnowa drzewostanu o, „dobrze 
się tu czującą”, czarną sosnę. czy dęba czerwonego. To również ratowanie nielicz- 
nych jodełek w Lesie, których przed Bożym Narodzeniem nie może upilnować 
trzech gajowych. Posadzono więc 10 tys. świerków w szyku szkółkowym. Będą po 
prostu na choinki, aby uratować resztki jodły, która bardzo źle rośnie w Lesie 
Wolskim. Szkoda tylko, że grzybów się nie da posiać szeregowo, bowiem ongiś 
rosły tu całymi plantacjami. Ale nawęt gdyby dziś się pojawiły, to owe sto ty- 
sięcy ludzi, które odwiedza Las w ciągu miesiąca, zdeptałoby każdego maślaka 
pod listną pokrywą. 

A jednak mimo tego tłoku, pojawiają się po polanach, dziko przecież żyjące 
i zimą suto dokarmiane, sarenki, spotkać można zająca, borsuka czy wiewiórki, 
które pożegnały na zawsze nasze Planty. 

Wypada życzyć pracowitym gospodarzom Lasu Wolskiego, iżby im się udało 
zrealizować wszystkie plany i zamierzenia (...)”


