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1 WSTĘP
Ochrona przyrody to zespół działań mających na celu zachowanie, właściwe wykorzystywanie
oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, szczególnie dziko występujących gatunków
roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Podstawą do planowania i
wykonywania działań z zakresu ochrony przyrody jest rozpoznanie i ocena walorów
przyrodniczych.
„Program Ochrony Przyrody” dla Lasów Komunalnych Miasta Sopotu został sporządzony
zgodnie z „Instrukcją sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie” – dla lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa.
Program jest integralną częścią „Uproszczonego planu urządzenia lasu Lasów
Komunalnych Miasta Sopotu” opracowanego według stanu na 01.01.2021 roku.
Szczegółowe cele „Programu Ochrony Przyrody” to:
 zinwentaryzowanie i przedstawienie walorów przyrodniczych terenu Lasów Komunalnych
Miasta Sopotu oraz zagrożeń dla przyrody,
 poprawa warunków ochrony zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych oraz
zachowanie różnorodności biologicznej,
 doskonalenie gospodarki leśnej i sprawowania ochrony przyrody z pełnym
wykorzystaniem prac glebowo-siedliskowych,
 ochrona obiektów kultury materialnej w lasach,
 wskazanie kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony,
 przedstawienie planu działania, którego realizacja umożliwi zachowanie oraz wzrost
walorów przyrodniczych terenu LK,
 umożliwienie wykonania w przyszłości szeregu analiz porównawczych wybranych
charakterystyk stanu lasu,
 omówienie zasad gospodarowania na Obszarach Natura 2000
„Program Ochrony Przyrody” powstał w oparciu o dostępne akty prawne (ustawy,
rozporządzenia, Dyrektywy UE, Konwencje międzynarodowe), dokumenty planistyczne
i instrukcje. Są to przede wszystkim:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U.2020.55) z późn. zm.,
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2020 1219) z późn.
zm,
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U.2020.283),


Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2020.1463),

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. 2017.1161)
z późn. zm,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (t.j.: Dz.U. 2014.1713),
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 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 z późn. zm),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. 2014.1409),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014.1408),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 1332 z późn. zm),
 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki
ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej” (M.P. 2019.794),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 marca 2005 roku w sprawie rodzajów, typów
i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005.60.533),
 Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
"Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z
Planem działań na lata 2015-2020" (M.P. 2015.1207),
 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U.UE L z dnia 31
stycznia 2020 r.),
 Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 20062013, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w 2006 r.,
 Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014,
 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków
zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska – CITES) ratyfikowana przez Polskę
w 1989 r.,
 Konwencja o różnorodności biologicznej (Konwencja z Rio de Janeiro) ratyfikowana przez
Polskę w 1995 roku,
 Konwencja o obszarach wodno-błotnych (Konwencja Ramsarska) ratyfikowana przez
Polskę w 1977 r.,
 Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk
naturalnych (Konwencja Berneńska) ratyfikowana przez Polskę w 1995 roku,
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska)
ratyfikowana przez Polskę w 1995 r.; na podstawie tej konwencji podjęto m.in.
porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie,
 Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (Konwencja
Paryska),
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, (Dyrektywa Ptasia),
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa),
 Instrukcja urządzania lasu (2012 r.),
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Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie (1996 r.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. 2017.2408).
Przy opracowaniu Programu Ochrony Przyrody zostały wykorzystane dane i materiały
udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, publikacje, a także
dane terenowe zweryfikowane przez pracowników BULiGL Oddział w Gdyni oraz informacje
zaczerpnięte z literatury regionu.


2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LK MIASTA SOPOTU
2.1 Położenie administracyjne LK
Lasy Komunalne miasta Sopotu położone są w województwie pomorskim, powiecie sopockim
w gminie mieście Sopot (Rysunek1), między 54o25’22’’, a 54o27’42’’ szerokości geograficznej
północnej oraz 18o31’12’’, a 18o33’36’’ długości geograficznej wschodniej. Graniczy w części
zachodniej z Nadleśnictwem Gdańsk.

Ryc. 1 Mapa zasięgu administracyjnego i kompleksów LK Miasta Sopotu.
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2.2 Miejsce i rola w przestrzeni przyrodniczo-leśnej regionu i kraju
2.2.1 Dane ogólne
Grunty Lasów Komunalnych Miasta Sopotu zlokalizowane są na terenach bardzo
atrakcyjnych dla turystyki i rekreacji. Pełnią one wiele funkcji, przede wszystkim
pozaprodukcyjnych, wśród których można mówić o funkcjach rekreacyjnych, wypoczynkowych,
edukacyjnych, zdrowotnych, klimatycznych, filtracyjnych, krajobrazowych, przyrodniczych,
ochronnych. Produkcja drewna (funkcja produkcyjna) ma raczej niewielkie znaczenie. Lasy
Komunalne Miasta Sopotu stanowią istotny element przestrzeni przyrodniczej i krajobrazowej, w
której granica las – miasto ulega coraz bardziej zatarciu. Rodzi to różnego rodzaju konfliktowe i
problemowe sytuacje, które nie zawsze są możliwe do rozwiązania przez administracje
zarządzające lasami. Szczególnie dotyczy to lasów komunalnych administrowanych przez władze
miejskie, które nie mają do dyspozycji zbyt wielu narzędzi prawnych (zapisów w ustawach,
instrukcji, zasad i zarządzeń) do prowadzenia gospodarki leśnej.
2.2.2 Porównanie wybranych cech taksacyjnych
Obszar miasta Sopotu cechuje lesistość (51,7% ) wyróżniająca się na tle: Krainy I Bałtyckiej
(30,5%), RDLP Gdańsk (29,3%), województwa pomorskiego (36,4%) i kraju (29,6%). Średni wiek
drzewostanów wynosi 120 lata, przy 66 latach w RDLP Gdańsk i 62 w Polsce, a przeciętna
zasobność wynosi (403 m3/ha), przy (251 m3/ha) w RDLP Gdańsk, (238 m3/ha) województwie
pomorskim i (257 m3/ha) w Lasach Państwowych.
Siedliska lasowe zajmują 97,05 % powierzchni, przy ich 65,0 % udziale w Krainie I Bałtyckiej,
53,1 % w RDLP Gdańsk, 39,1 % w województwie pomorskim, 36,0 % w Lasach Państwowych i 36,0
% w kraju. Udział gatunków iglastych w składzie drzewostanów wynosi 76,7 %, (udział w Krainie I
Bałtyckiej 62,8 %, RDLP Gdańsk – 71,9 %, województwo pomorskie – 79,2 %), Lasy Państwowe –
74,0% i kraj – 74,0 %).
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2.3 Kompleksy leśne
Grunty leśne Lasów Komunalnych Miasta Sopotu składają się z 7 kompleksów. W
strukturze powierzchniowej zdecydowanie wyróżniają się 2 główne kompleksy o powierzchni
powyżej 2000 ha. Kompleksy te zajmują 16482,51 ha, czyli 82,66 % powierzchni gruntów leśnych.
Na pozostały areał gruntów leśnych składa się 7 kompleksów średniej wielkości, w przedziale
100,01 - 2000,00 (12,88 % powierzchni), 43 kompleksy w przedziale wielkości od 5,01 do 100 ha
(3,96 % powierzchni) oraz 54 kompleksy małe, do 5 ha (0,50 % powierzchni).
Syntetyczne zestawienie liczby i wielkości kompleksów przedstawiono w tabela 1.
Tabela 1 Liczba i wielkość kompleksów leśnych

LK Sopot

Wielkość kompleksu
Do 1,00 ha
1,01 – 5,00 ha
5,01 – 20,00 ha
20,01 – 100,00 ha
100,01 – 200,00 ha
200,01 – 500,00 ha
500,01 – 2000,00 ha
Powyżej 2000 ha
Razem

1

[szt.]

[ha]*

2

3

2
3
1

*- powierzchnia wg ewidencji gruntów

0,8207
7,5436
9,7187

1

191,2545

7

209,3375

2.4 Podział przyrodniczo-leśny i geograficzny LK
2.4.1 Regiony przyrodniczo-leśne
Zgodnie z obowiązującą regionalizacją przyrodniczo-leśną (Zielony, Kliczkowska. 2012)
obszar Lasów Komunalnych Miasta Sopotu położony jest w I Bałtyckiej krainie przyrodniczo –
leśnej mezoregionie 18 Pojezierza Kaszubskiego. Położenie LK w stosunku do granic regionów
przyrodniczo-leśnych przedstawione jest na ryc. 2.
Kraina: I Bałtycka
Mezoregion: 18. Pojezierza Kaszubskiego
Kraina I Bałtycka
Mezoregion Pojezierza Kaszubskiego (I.18)
Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 2553 km2, z czego lasy i ekosystemy
seminaturalne zajmują 39%. Dominują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate. Teren jest
zróżnicowany przyrodniczo. Przeważają faliste i pagórkowate wysoczyzny morenowe, z
kulminacją na Wzniesieniach Szymbarskich (najwyższy szczyt – Wieżyca – 329 m n.p.m.).
Urozmaicają krajobraz głęboko wcięte rynny subglacjalne, zwykle wypełnione wodami jezior.
Powierzchnię budują utwory geologiczne plejstoceńskie, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry
lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, częściowo w morenach czołowych oraz mniej
licznie – piaski i mułki kemów. Piaski i żwiry sandrowe występują dość rzadko. Głównym
9
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krajobrazem roślinnym są buczyny i ubogie dąbrowy w odmianie pomorskiej; rzadko spotykane
są krajobrazy ubogich dąbrów pomorskich w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowoolszowych i olsów. Lesistość mezoregionu jest duża i wynosi 35%. Lasy tworzą średnie i duże
kompleksy.

Ryc. 2 Zasięg terytorialny Lasów Komunalnych Miasta Sopotu na tle mezoregionów przyrodniczo –
leśnych

2.4.2 Regiony fizycznogeograficzne
Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (Kondracki 2002) obszar LK Miasta Sopotu
leży w granicach następujących jednostek:
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie (314-316)
Makroregion: Pojezierza Wschodniopomorskie (314.5)
Mezoregion: Pojezierze Kaszubskie (314.51)
Położenie LK w stosunku do granic regionów fizycznogeograficznych przedstawione jest na ryc. 3.
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Ryc. 3 Położenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu na tle regionów fizycznogeograficznych.

2.4.3 Regiony geobotaniczne
Umiejscowienie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu w stosunku do regionów
geobotanicznych kraju (Matuszkiewicz 2002 ) przedstawia się następująco (ryc. 4).
Obszar: Europejskie lasy liściaste i mieszane
Prowincja: Środkowoeuropejska
Podprowincja: Południowobałtycka
Dział: Pomorski (A)
Kraina: Pojezierzy Środkowopomorskich (A.4.)
Okręg: Pojezierza Kaszubskiego (A.4.5.)

Podokręg: Gdyński (A.4.5f)
Podokręg: Gdański( A.4.5g)
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Ryc. 4 Położenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu na tle regionów geobotanicznych

2.4.4 Potencjalna roślinność naturalna
Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej należy rozumieć hipotetyczny stan
roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być
osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka
zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać
możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska (Matuszkiewicz 2008).
Na większości obszaru Lasów Komunalnych Miasta Sopotu dominującymi powierzchniowo
rodzajami potencjalnej roślinności naturalnej są: kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum,
grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum, żyzna buczyna niżowa Melico-Fagetum oraz acydofilny
pomorski las bukowo-dębowy Fago – Quercetum. Na siedliskach wodo-gruntowych, okresowo
lekko zabagnionych potencjalnym zbiorowiskiem leśnym są niżowe łęgi olszowe i jesionowoolszowe Fraxino-Alnetum.
Układ zbiorowisk potencjalnych w granicach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
przedstawiony został na ryc. 5.
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Lp.

Symbol

Kod

Nazwa polska typu zbiorowiska potencjalnego

Nazwa łacińska

1

2

3

4

5

1.

05

Niżowy łęg jesionowo-olszowy

Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum)

2.

29

Żyzna buczyna niżowa

Melico-Fagetum

3.

37

Kwaśna buczyna niżowa

Luzulo pilosae-Fagetum

4.

44

Acydofilny pomorski las bukowo-dębowy

Fago-Quercetum petraeae

5.

47

Kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe

Querco-Pinetum

6

10

Grąd subatlantycki

Stellario-Carpinetum

6.

49

Suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w
kompleksie boru świeżego

Leucobryo-Pinetum

7.

53

Kontynentalny bór bagienny

Vaccinio uliginosi-Pinetum

9.

64

Mszary wysokotorfowiskowe

Sphagnetalia magellanici

8.

-

Wody

Ryc. 5 Potencjalna roślinność naturalna w granicach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu

2.5 Klimat obszaru LK Miasta Sopotu
Klimat terenu Lasów Komunalnych Miasta Sopotu związany jest z jego położeniem
geograficznym. Wpływ Atlantyku i Morza Bałtyckiego z jednej strony i pnia kontynentalnego
Europy Wschodniej i Azji z drugiej plasują go w typie klimatu umiarkowanego. Ścieranie się
klimatycznych wpływów oceanicznych i kontynentalnych, wędrówki układów cyklonalnych i duże
wahania ciśnienia atmosferycznego nadają cechy przejściowości, której następstwem jest duża
zmienność stanów pogody. Decydujący wpływ na cyrkulację ma zmienność pola ciśnienia
13
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atmosferycznego, co regulują Wyż Azorski, Niż Islandzki oraz Wyż Azjatycki i sporadycznie Wyż
Arktyczny.
Według podziału Polski na regiony klimatyczne na podstawie średniej rocznej frekwencji
dni z różnymi typami pogody A. Wosia [2010] obszar ten leży w całości w regionie IV.
Rozkład temperatury powietrza wykazuje w miesiącach najcieplejszych i najchłodniejszych
wyraźną różnorodność, izotermy latem układają się równoleżnikowo a zimą południkowo,
oczywiście układ jest nieco modyfikowany przez szereg czynników, m.in. charakter podłoża.
Średnia temperatura lata (z okresu 1991 - 2018) mieści się w przedziale 15,9 – 21,5oC, a
zimy od –5,1 do 4,6oC. Najcieplejszymi miesiącami jest lipiec i sierpień, a najzimniejszymi styczeń
i luty. Potwierdzają to dane ze stacji Gdynia.
Tabela 2 Średnia miesięczna i roczna temperatura powietrza w stacji Gdynia w latach 1951-2018
Rok

I

II

III

IV

MAX.
MIN.
1951-1980
1961-1990
1971-2000
1981-2010
1991-2018

4.6
-7.2
-0.9
-0.7
0.3
0.5
0.6

6.2
-7.0
-0.9
-0.4
0.5
0.7
0.9

7.1
-1.5
1.7
2.2
2.7
2.9
3.1

9.7
3.3
5.5
5.7
6.1
6.5
7.1

V

VI

VII

VIII

IX

X

15.0
8.1
10.3
10.7
11.1
11.6
12.0

18.1
13.2
15.2
15.1
14.9
15.1
15.7

21.5
15.0
17.2
17.1
17.4
18.0
18.5

20.6
15.1
17.3
17.2
17.6
18.0
18.5

16.9
11.5
13.9
13.9
13.7
14.2
14.6

12.3
6.8
9.5
9.8
9.5
9.7
9.7

XI

XII

7.9
0.2
4.8
4.9
4.6
4.8
5.2

6.3
-4.3
1.4
1.3
1.8
1.6
2.0

Roczna
10.1
6.7
7.9
8.1
8.3
8.6
9.0

Źródło: [https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/]

Średnia temperatura powietrza w ostatnich latach wykazuje wyraźny wzrost. Absolutne
maksimum temperatury powietrza zanotowano w lipcu 1959 r., 35,5oC, a minimum to - 23,8oC w
lutym 1956 r.
Termiczne lato (wg danych za lata 1951-2018), trwa tu średnio 88 dni, a zima 45 dni.
Ważna dla gospodarki leśnej jest liczba dni przymrozkowych a także długość okresu
wegetacyjnego. Przymrozki wiosenne na omawianym obszarze kończą się w maju, a jesienne
zaczynają w pierwszej dekadzie października Okres wegetacyjny trwa średnio 235 dni. W
poszczególnych latach obserwuje się zmiany jego długości. Najdłuższy osiągający 277 dni wystąpił
w 1990 r., zaś najkrótszy w 1956 – 202 dni. Czas trwania okresu wegetacyjnego wykazuje słabą
tendencję wzrostową.
Średnia roczna suma opadów (dla lat 1999 – 2019 r.) mieści się w granicach od 413 do 758
mm. Na wiosnę przypada od 57 do 173 mm, na lato od 111 do 415 mm, jesień od 63 do 160 mm
i zimę od 36 do 154 mm. Sumy opadów lata przekraczają ponad dwukrotnie opady zimy, a wiosna
jest podobna do jesieni. Na okres (V – IX) przypada ponad 50% sumy opadu rocznego.
Tabela 3 Średnie miesięczne i roczne sumy opadów w stacji Gdynia w latach 1951-2019
Rok
MAX.
MIN.
1951-1980
1961-1990
1971-2000
1981-2010
1991-2019

I
94.8
3.6
32.7
28.5
28.3
31.5
32.1

II
84.3
0.5
25.8
23.2
20.4
21.4
23.3

III
72.5
5.1
22.9
24.9
26.8
30.6
30.3

IV
85.0
1.5
34.3
31.7
29.6
28.5
26.9

V
122.5
9.2
42.7
44.0
46.7
53.3
55.7

VI
131.4
1.3
53.9
53.2
57.4
56.8
55.4

VII
167.1
7.0
77.3
67.9
62.6
60.8
66.4

Źródło: [https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/]
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VIII
147.5
1.2
67.1
64.7
56.9
63.7
63.9

IX
178.9
4.6
52.5
53.4
56.5
62.8
61.5

X
151.9
5.0
49.0
43.8
48.4
46.2
48.9

XI
117.4
9.5
50.2
54.7
43.6
43.9
41.8

XII
90.1
3.8
41.1
39.3
38.6
37.7
36.1

Roczna
758.2
330.3
549.4
529.3
515.8
537.0
541.1
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Średnia liczba dni z opadem powyżej 0,1 mm w roku wynosi 162 – 194 dni. Maksimum dni
z opadem przypada na lipiec sierpień. Na obszarze LK wartości średniej rocznej wilgotności wahają
się w przedziale 73 – 89%.
Na terenie LK przeważają wiatry z kierunku północno-zachodniego i południowego.
Najrzadziej wieją wiatry z południowego zachodu i północnego wschodu. Ich średnia prędkość
wynosi średnio od 3,5 do 5 m/s. Silne wiatry zdarzają się najczęściej w jesieni i zimie. Zwarte
kompleksy leśne hamują swobodny przepływ powietrza, zmieniając kierunek i prędkość wiatru.
.

3 FORMY OCHRONY PRZYRODY
3.1 Formy ochrony przyrody - zestawienie
Szczególnie cennymi obiektami podlegającymi prawnej ochronie na terenie Lasów
Komunalnych Miasta Sopotu są:
- Parki krajobrazowe,
- użytki ekologiczne,
- stanowiska gatunków chronionych i strefy ochrony gatunkowej.
Liczbę i powierzchnie obiektów chronionych w zasięgu Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
przedstawia tab. 4.
Tabela 4 Obiekty chronione w Lasach Komunalnych Miasta Sopotu
Rodzaj obiektu
Parki Krajobrazowe

Ilość
[szt.]

Konwaliowe Wzgórze

Uwagi

1

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Użytki ekologiczne

Pow. [ha]
Pow. [ha]
na gruntach
ogólna form
LK Miasta
ochrony
Sopotu

172,3141

Uchwała Nr 143/VII/11
Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r., zmieniona
19930
uchwałą nr 263/XXIV/16
Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca
2016 r.

1
0,9654

Uchwała Nr XLIII/585/2018

0,9654 Rady Miasta Sopotu z dnia
18 września 2018 r.

3.2 Obszary Europejskiej Sieci Natura 2000
Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak i typowych, wciąż
jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów
biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego,
makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). Obszar Polski leży
w granicach dwóch regionów: kontynentalnego (96 % powierzchni kraju) i alpejskiego (4 %
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powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych
i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony
biogeograficzne. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony zagrożonych
składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku,
w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Według ustawy o ochronie przyrody (Art. 25, ust. 1) sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk i gatunków;
3) obszary mające znaczenie dla wspólnoty.
Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie
Ateńskim z 16 kwietnia 2003 roku, stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski
i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące
podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały – choć nie w pełni - wprowadzone do polskiego
prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Przygotowania do wprowadzenia sieci Natura 2000 w Polsce rozpoczęły się już w końcu lat 90.
Sporządzone zostały wówczas wstępne analizy zasobów siedlisk i gatunków wymagających
ochrony w sieci. Prowadzone były także negocjacje na temat uzupełnienia przepisów unijnych
o siedliska i gatunki wymagające ochrony w naszym kraju, a nieobecne w krajach starej UE
i w konsekwencji też nieobjęte ochroną ówczesnego prawa unijnego. W działaniach tych
uczestniczyli przede wszystkim naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa i urzędnicy
Ministerstwa Środowiska.
Eksperci z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID i Instytutu Ochrony Przyrody
w Krakowie opracowali w 2001 roku „Koncepcję sieci Natura 2000 w Polsce”. Dokument ten
zawierał wstępną identyfikację i opisy obszarów, wykazy siedlisk i gatunków oraz form ochrony
na obszarach proponowanych do sieci, także mapy przedstawiające umiejscowienie tych
obszarów. W propozycji tej ostoje zajmowały 13,5% powierzchni kraju.
W latach 2002-2003 koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce rozwijana była przez Narodową
Fundację Ochrony Środowiska współdziałającą z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
oraz Zakładem Ornitologii PAN w Gdańsku i Centrum GRID – Warszawa. Naukowcy z tych
ośrodków otrzymywali dane od Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, to jest grup
specjalistów, głównie przyrodników powołanych przez wojewodów do tworzenia koncepcji sieci
w poszczególnych województwach. Dane te były zestawiane w formularzach (tzw. Standardowych
Formularzach Danych) wymaganych przez Komisję Europejską.
W trakcie tworzenia koncepcji sieci nie została przeprowadzona powszechna
inwentaryzacja siedlisk i gatunków chronionych. Wszelkie prace oparte były na materiałach
publikowanych – niekiedy bardzo dawno, dokumentacjach i wiedzy przyrodników
współpracujących z wymienionymi organami.
W 2004 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, choć nie umożliwiały one
szerokiego udziału społeczeństwa. Przygotowana koncepcja sieci obszarów chronionych została
okrojona po interwencji Departamentu Wodnego MŚ oraz Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych. w efekcie w maju 2004 rząd polski przekazał Komisji Europejskiej skromną
w stosunku do projektu wyjściowego koncepcję sieci obszarów siedliskowych Natura 2000,
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a w lipcu 2004 ukazało się rozporządzenie wyznaczające ostoje ptasie z podobnie okrojonym
zestawieniem obszarów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 roku w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.2313) zawierało listę, na której
znajdowały się 72 obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 3312,8 tys. ha (w tym
obszary lądowe – 2433,4 tys. ha), co stanowi 7,8 % pow. kraju.
W 2006 roku Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej specjalne obszary ochrony siedlisk.
Nowe obszary specjalnej ochrony ptaków zgłoszono do konsultacji społecznych.
Następnie ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
Rozporządzenie to wyznaczyło 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
Zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000 reguluje w Polsce „Ustawa o ochronie
przyrody” (Art. 32. 1, Art. 33. 1).
Dnia 12 grudnia 2008 roku Komisja Europejska uznała jako „tereny mające znaczenie dla
Wspólnoty” (OZW) 177 obszarów z Polski i dodała do przyjętych wykazów będących załącznikami
do Dyrektywy 92/43/EWG Procedura ta potwierdza formalny status obszarów jako Natura 2000
oraz jest podstawą zobowiązania do ich ochrony.
We wrześniu 2009 roku po konsultacjach społecznych Rząd Polski przekazał do Komisji
Europejskiej listę kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
W rezultacie Komisja Europejska zatwierdziła w drodze decyzji 823 obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty, które zaakceptował i przekazał Rząd Polski.
Obszary przesłane do Komisji Europejskiej, jako propozycja sieci Natura 2000 na terenie
naszego kraju zostały ocenione przez Komisję Europejską pod kątem zapewnienia właściwego
stanu ochrony wszystkim siedliskom przyrodniczym oraz gatunkom roślin i zwierząt, dla ochrony
których Polska ma obowiązek tworzyć obszary Natura 2000”.
Obecnie w Polsce istnieje 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Ich nazwy, lokalizację
oraz cel i przedmiot ochrony podano w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011
nr 25 poz. 133) oraz w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 358).
Aktualny wykaz, nazwę, powierzchnię i lokalizację obszarów specjalnej ochrony siedlisk
w Polsce zawiera „Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia
siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biogeograficzny”
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu nie występują Obszary Natura 2000.
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3.3 Parki Krajobrazowe
Parki krajobrazowe są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, a celem ich utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie
tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania tzn. łączenia funkcji ochronnych z
gospodarczymi. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
Miano „parku krajobrazowego” nosi m.in. w Polsce i Słowenii wielkoobszarowa forma
ochrony przyrody, zaliczana do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody –
chronionego krajobrazu. Są w niej zaklasyfikowane te wielkoobszarowe struktury ochronne, które
nie koncentrują się na przyrodzie, ale na ich odmiennym charakterze ze względu na wartości
przyrodnicze, ekologiczne, kulturowe, lub krajobrazowe. Według IUCN obszary zaklasyfikowane
do tej kategorii powinny gwarantować właściwie zbalansowaną koegzystencję między ludźmi a
przyrodą.
W Polsce pierwszy park krajobrazowy powołano w 1976 r. na Pojezierzu Suwalskim. Do
2001 r. powołano kolejne 120 parków. 122. parkiem został utworzony w 2009 r. w Wielkopolsce
Nadgoplański Park Tysiąclecia, jednak powstał on w wyniku podziału starszego parku na część
wielkopolską i kujawsko-pomorską. W 2018 powołano Park Krajobrazowy Góry Łosiowe. W 2019
część Pszczewskiego Parku Krajobrazowego leżącego na terenie województwa wielkopolskiego
przekształcono w dwa nowe parki krajobrazowe Miedzichowski oraz Doliny Kamionki. Według
stanu na początek 2020 r. w Polsce istnieje 125 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 26
141,6821 km², co stanowi 8,36% powierzchni Polski
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu występuje fragment Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
3.3.1 Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał w roku 1979. Obecną podstawę prawną
funkcjonowania Parku stanowi uchwała Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
27 kwietnia 2011 r., zmieniona uchwałą nr 263/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 25 lipca 2016 r. Park obejmuje obszar o powierzchni 19930 ha położony na terenie
następujących gmin województwa pomorskiego: Szemud (powiat wejherowski), Wejherowo
(powiat wejherowski) oraz w miastach: Gdańsk (powiat grodzki Gdańsk), Gdynia (powiat grodzki
Gdynia), Rumia (powiat wejherowski), Reda (powiat wejherowski), Sopot (powiat grodzki Sopot)
i Wejherowo (powiat wejherowski). Park składa się z dwóch części stanowiących dwa zwarte
kompleksy leśne, rozdzielone pasem terenów zurbanizowanych. Rozleglejszy kompleks północny
obejmuje tereny Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, natomiast dwukrotnie mniejszy kompleks
południowy - fragmenty Gdyni, Sopotu i Gdańska. W celu zabezpieczenia Parku przed
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka poza jego granicami, została
wyznaczona otulina Parku o powierzchni 16542 ha położona na terenie gmin Luzino (powiat
wejherowski), Przodkowo (powiat kartuski), Szemud (powiat wejherowski), Wejherowo (powiat
wejherowski), Żukowo (powiat kartuski) oraz w miastach: Gdańsk (powiat grodzki Gdańsk),
Gdynia (powiat grodzki Gdynia) i Wejherowo (powiat wejherowski). Przyroda Trójmiejskiego
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Parku Krajobrazowego wyróżnia się w skali nie tylko Polski ale i Europy. Niewątpliwym unikatem
jest zróżnicowany zespół form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny
morenowej złożony z wysokich kulminacji, stromych zboczy i głęboko wciętych dolin oraz
powiązane z nimi wody, szczególnie płynące, o charakterze podgórskich rzek i strumieni, ale także
skąpożywne jeziora, torfowiska i liczne wysięki wód. Młodoglacjalna rzeźba terenu uformowana
została przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłaszcza z jego ostatnim
okresem, trwającym od 15 do 13 tysięcy lat temu, po którym lądolód wycofał się z naszych ziem.
W licznych zagłębieniach terenu powstały torfowiska oraz kilkanaście niewielkich jezior, z których
część zachowała bardzo ubogi charakter reprezentując zanikający bardzo szybko typ jezior
lobeliowych. Dnem głębokich dolin płyną wartkie potoki. Większość z nich ma swoje źródła na
terenie Parku, wypływając z licznych źródlisk także stanowiących unikatowy element przyrody
nieożywionej. Większe cieki, jak Gościcina, Zagórska Struga, Kaczy Potok, Potok Oliwski i Strzyża,
przepływają przez Park, wypływając z obszarów położonych na wysoczyźnie. Charakterystycznym
elementem Parku są także liczne głazy narzutowe. Niezwykle bogata jest szata roślinna z
różnorodnością flory i regionalną specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych. Ponad 90%
powierzchni Parku zajmują lasy, a ponad połowa z nich to dobrze wykształcone płaty chronionych
siedlisk przyrodniczych. Największy udział powierzchniowy mają tu zbiorowiska kwaśnej buczyny
niżowej, mniejszą powierzchnię zajmują żyzna buczyna niżowa i kwaśne dąbrowy, grądy, łęgi, w
tym źródliskowe, bory i brzeziny bagienne. Spośród siedlisk nieleśnych cennymi siedliskami
przyrodniczymi są jeziora lobeliowe, torfowiska przejściowe i wysokie, wilgotne łąki oraz
kompleksy młak, ziołorośli i źródlisk. Na terenie Parku stwierdzono około 850 gatunków roślin
naczyniowych, z czego ponad 40 podlega ochronie gatunkowej, a szereg innych to gatunki rzadkie
i zagrożone, reliktowe, górskie itd. Spośród nich ponad 80 gatunków zaliczono do zagrożonych na
Pomorzu, a ponad 20 do zagrożonych w kraju.
Celem utworzenia Parku jest także ochrona szczególnych wartości krajobrazowych, a
zwłaszcza głęboko wciętych, częściowo bezleśnych dolin, unikatowej ekspozycji strefy
krawędziowej oraz obszarów współistnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego. Ochrona ta
jest szczególnie istotna w kontekście sąsiedztwa aglomeracji miejskiej i powiązanych z nim presji.
W uchwale Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.
powołującej Park określono szczególne cele jego ochrony:
 zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny
morenowej, stanowiącej unikat morfologiczny w skali europejskiej,
 zachowanie szczególnych walorów środowiska wodnego parku, zwłaszcza jezior
lobeliowych i cieków o podgórskim charakterze,
 utrzymanie pozytywnego wpływu lasów parku na warunki klimatyczne aglomeracji
gdańskiej,
 zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością botaniczną i regionalną
specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych, zwłaszcza fitocenoz źródliskowych,
torfowiskowych, łąkowych i polnych,
 dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego
oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,
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 utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk warunkujących bogactwo
mykoflory i fauny,
 zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku oraz między parkiem a
jego regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów
leśnych,
 ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególności zachowanie historycznej
sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, układów urbanistycznych
i ruralistycznych oraz zespołów architektoniczno - przyrodniczych, a także
niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartości krajobrazowych parku, a zwłaszcza
bezleśnych dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz obszarów
 współistnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Ryc. 6 Trójmiejski Park Krajobrazowy w granicach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
Tabela 5 Parki Krajobrazowe w LK Miasta Sopotu - kategorie gruntu
Nazwa obszaru
Trójmiejski Park Krajobrazowy

Kategoria gruntu

Pow. leśna
[L]/nieleśna
[N]

grunty leśne niezalesione

L

grunty leśne zalesione

L

związ. z gosp. leśną

L

użytki ekologiczne

L

Drogi publiczne

N

Cmentarz

N

Razem
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Sumaryczna
powierzchnia
[ha]
4,1263
160,2031
1,2060
0,9654
0,1389
5,6744
172,3141
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3.4 Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody). Aktualnie w Polsce objętych tą formą ochrony przyrody jest 37978 ha
gruntów, a w województwie pomorskim 1967 ha 1.
Na gruntach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu ustanowiono 1 użytek ekologiczny o
powierzchni 0,9654 ha.
Tabela 6 Wykaz użytków ekologicznych na gruntach LK Miasta Sopotu
POŁOŻENIE
ODDZ., PODDZ.
10 k

1

3

DZ. Ewid.
4
Dz. 1/4
Ark. mapy 20

POW.
[HA]
5
09654

OPIS OBIEKTU, WALORY PRZYRODNICZE, ROZPORZĄDZENIE
6
"Konwaliowe Wzgórze"
Stanowisko konwalii majowej- Convallaria majalis oraz zbiorowisko
świetlistej dąbrowy (Potentillo albae Quercetum)
Uchwała Nr XLIII/585/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 września 2018 r. w
sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w granicach administracyjnych
Gminy Miasta Sopotu..

Dane GUS z rok 2016.
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Fot. 1 Użytek ekologiczny „Konwaliowe Wzgórze”

3.5 Chronione i zagrożone gatunki roślin i zwierząt
Obowiązującymi aktami prawnymi w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów są
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt. W stosunku do poprzednio obowiązujących rozporządzeń zaszły
dość duże zmiany w statucie ochronnym wielu gatunków. Zostały one uwzględnione w
zestawieniach. Kategorie zagrożeń gatunków podane są na podstawie najaktualniejszych
Czerwonych List.
Na gruntach LK zinwentaryzowano jedynie kilka stanowisk Cisa pospolitego (Taxus
baccata), będącego pod ochroną częściową. Stanowiska te są usytuowane w pobliżu
sąsiadujących z lasem prywatnych ogródków, dlatego należy wnioskować, że nie są to naturalne
stanowiska.
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Tabela 7 Wykaz chronionych gatunków zwierząt potencjalnie występujących na terenie LK.
Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

1.

AMPHIBIA
Bufo bufo

PŁAZY
ropucha szara

2.

Triturus
cristatus

traszka
grzebieniasta

3.

Rana lessonae

żaba jeziorkowa

4.

Rana arvalis

żaba moczarowa

5.

Rana
temporaria

żaba trawna

6.

Rana esculenta

żaba wodna

1.

REPTILIA
Lacerta agilis

GADY
jaszczurka zwinka

2.

Anguis fragilis

padalec

3.

Natrix natrix

zaskroniec
zwyczajny

4.

Vipera berus

żmija zygzakowata

1.
2.
3.

AVES
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo

PTAKI
Jastrząb gołębiarz
Krogulec zwyczajny
Myszołów
zwyczajny

Stanowisko

Kategoria
ochronności1

Pospolita i liczna zarówno
na terenach podmokłych,
jak i leśnych oraz polnych.
występujący w znacznym
rozproszeniu, w bardzo
różnych środowiskach
wodnych i o wilgotnym
podłożu
Gatunek najliczniejszy
wśród żab zielonych,
zasiedla wszystkie typy
zbiorników wodnych
Gatunek pospolity,
występuje praktycznie w
każdym mniejszym i
większym zbiorniku
wodnym, bagienku oraz
w dolinach rzecznych i
jeziorach, zasiedla łąki i
bory sosnowe świeże.
We wszystkich typach
wód stojących,
zbiornikach oraz
jeziorach, na wilgotnych
łąkach, w olsach i łęgach.
Gatunek pospolity,
występuje praktycznie w
każdym mniejszym i
większym zbiorniku
wodnym, bagienku oraz
w dolinach rzecznych i
jeziorach, szczególnie w
tych połączonych z
ciekami wodnymi.

częściowa
częściowa

częściowa

ścisła

częściowa

częściowa

w miejscach
nasłonecznionych o
średnio lun słabo
wilgotnej glebie, na
trawiastych łąkach,
zrębach, polanach;
Gatunek pospolity w
wilgotnych lasach.
Występuje nad
śródleśnymi zbiornikami
wodnymi, zwłaszcza na
torfowiskach,
podmokłych łąkach i
skrajach lasów.
Stosunkowo rzadko
spotykana, na polanach,
w otoczeniu torfowisk, na
skraju lasów i
głazowiskach.

częściowa

Licznie występujące
gatunki leśne

ścisła
ścisła
ścisła
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częściowa
częściowa

częściowa

Czerwona Lista
Zwierząt Polski
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Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Stanowisko

4.
5.
6.

Asio otus
Strix aluco
Certhia
familiaris
Sitta europaea
Picus viridis
Dryocopus
martius
Dendrocopos
major
Dryobates
minor
Oriolus oriolus
Parus major

Uszatka
Puszczyk
Pełzacz leśny

w różnorodnych typach
drzewostanów, na całym
terenie LK

Cyanistes
caeruleus
Poecile
montanus
Troglodytes
troglodytes
Phylloscopus
sibilatrix

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kategoria
ochronności1
ścisła
ścisła
ścisła

Kowalik
Dzięcioł zielony
Dzięcioł czarny

ścisła
ścisła
ścisła

Dzięcioł duży

ścisła

Dzięciołek

ścisła

Wilga
Bogatka

ścisła
ścisła

Modraszka

ścisła

Czarnogłówka

ścisła

Strzyżyk

ścisła

Świstunka

ścisła

18.

Phylloscopus
collybita

Pierwiosnek

ścisła

19.

Phylloscopus
trochilus

Piecuszek

ścisła

20.

Phoenicurus
phoenicurus

Pleszka

ścisła

21.
22.

Mysikrólik
Rudzik

ścisła
ścisła

23.

Regulus regulus
Erithacus
rubecula
Anthus trivialis

Świergotek drzewny

ścisła

24.

Fringilla coelebs

Zięba

ścisła

25.

Turdus
philomelos
Turdus merula

Śpiewak

częściowa

Kos

ścisła

Garrulus
glandarius

Sójka

ścisła

MAMMALIA
Castor fiber
Canis lupus

SSAKI
bóbr europejski
Wiewiórka

26.

27.

1.
2.

Zbiornik wodny wydz 1b
Cały teren LK
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Tabela 8 Zestawienie liczbowe chronionej flory i fauny w LK Miasta Sopotu
Grupa
systematyczna
Płazy

Sumaryczna ilość gatunków
Gatunki
(w tym objęte ochroną
znajdujące się na
ścisłą i częściową Czerwonych
OS/OC)
Listach
6(1/5)

Gady

4(0/4)

Ptaki

27(29/0)

Ssaki

2(1/1)

3.6 Strefy ochrony zwierząt
Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt określa gatunki dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony, miejsc rozrodu i
regularnego przebywania.
Na terenie LK według stanu na 01.01.2021 r. nie ustanowiono żadnej strefy obejmujących
ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt.

4 WALORY PRZYRODNICZO-LEŚNE
4.1 Fizjografia Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
Pod względem geomorfologicznym obszar Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
usytuowany jest na północno-wschodnim fragmencie wysoczyzny morenowej Pojezierza
Kaszubskiego. Krajobraz ma charakter młodoglacjalny. Rzeźba terenu została ukształtowana przez
lądolód i procesy z nim związane ok. 13-15 tys. lat temu. Śladami działalności lądolodu są zarówno
głęboko wcięte doliny, liczne głazy narzutowe, jak i bogata sieć wodna (potoki) oraz torfowiska.
LK położone są w strefie krawędziowej wysoczyzny. Przeważają tam erozyjne formy terenu:
głęboko wcięte doliny, duże deniwelacje przy dużym nachyleniu zboczy.
Biorąc pod uwagę kryteria morfogenetyczne i litologiczne, wyróżniono na terenie LK
następujące jednostki geologiczno-glebowe:
a) współczesne osady bagienne:
 torfy,
 muły;
b) utwory wodnolodowcowe:
 piaski sandrowe;
c) utwory akumulacji stokowej
 deluwia
d) formy morenowe:
 piaski zwałowe,
 gliny zwałowe.
Na terenie LK występuje 5 typów gleb. Dominują gleby rdzawe (RD) występujące na 70,4%
powierzchni. W tym typie podtyp rdzawych brunatnych RDbr zajmuje 41,2% a podtyp rdzawych
bielicowanych 29,2%. Gleby rdzawe charakteryzują się zróżnicowaną żyznością. Wykształcają się
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na nich w zależności od podtypu i odmiany żyznościowej siedliska, borów mieszanych, głównie w
rejonie występowania piasków sandrowych (Qfgp) a także siedliska lasów mieszanych i lasów,
jako żyźniejsze formy siedliska leśnego. Drugim najczęściej spotykanym typem gleby jest typ gleb
bielicowych (B) 23,7% z jednym tylko podtypem bielicowych właściwych (Bw). Te gleby powstają
przede wszystkim na mocno przepuszczalnych utworach piaszczystych, piaskach sandrowych oraz
zwałowych na ogół bardziej już przemytych i gruboziarnistych. Są to gleby zajmowane przez
siedliska nie tylko borowe, ale i lasowe.
4.1.1 Hydrografia
Wody powierzchniowe
Obszar lasów LK Miasta Sopotu , zajmujący strefę krawędziową Pojezierza Kaszubskiego
jest silnie urzeźbiony. Liczne rozcięcia denudacyjne i erozyjne zajmują obecnie lokalne cieki.
Znaczna część dolin jest w chwili obecnej sucha, a w niektórych z nich okresowo mogą płynąć
cieki, zwłaszcza po roztopach i długotrwałych lub nawalnych deszczach.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstało kilka funduszy wspierających rozwój
regionalny nowych krajów członkowskich, w tym m. in. pod nazwą ,,Program infrastruktura i
środowisko”. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7
maja 2007 r przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych, będących
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tych funduszy LK
powinny zwiększać możliwości retencyjne oraz przeciwdziałać powodzi i suszy w lesie odtwarzając
np. stawy.
Obszar LK pod względem hydrograficznym należy do Kaszubskiego Systemu
Hydrograficznego. W skład systemu wchodzi zlewnia Zatoki Gdańskiej z dorzeczami rzek:
Chylonki, Kaczej i Sweliny.
Zasoby wody ściśle związane są z średnią roczną z wielolecia ilością wody, która z niej
odpływa. Dla terenu LK odpływ powierzchniowy wynosi około 6-7 l/s/km2. Jest to związane z
urozmaiconą rzeźbą terenu. Poczynając od Gdyni w kierunku południowym biegnie w przybliżeniu
linia dzieląca, położony na zachód obszar niwialnego (śnieżnego), słabo wykształconego reżimu
odpływu rzecznego, o znacznej przewadze zasilania podziemnego, ponad 65%, nad zasilaniem
powierzchniowym, do 35%. Obszar położony na wschód od tej linii, czyli obszar LK, charakteryzuje
się niwialnym, średnio wykształconym reżimem odpływu rzecznego, także o przewadze zasilania
podziemnego nad powierzchniowym, o takiej samej relacji procentowej.
Do wód powierzchniowych zaliczane są również wycieki i wysięki z wód stokowych.
Występują głównie u podnóży zboczy, szczególnie w terenach wzgórz morenowych. Wody
zawieszone w glinach występują przeważnie na głębokości 3-4 m i związane są z wkładkami
piasków i piasków gliniastych lub glin piaszczystych. Niekiedy występują na małych głębokościach
0,8-1,7 m i wtedy tworzą się na nich siedliska zwane wilgotnymi.
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W granicach Miasta Sopotu największymi ciekami są potoki: Kamienny, Karlikowski,
Swelinia oraz Świemirowski.
Wody podziemne
Na omawianym obszarze w okresie ostatnich 30 lat poziom wód gruntowych obniżył się o
2-3 m. Na rozległych terenach zniknął całkowicie pierwszy horyzont wód podziemnych. Na skutek
działalności człowieka pogorszyła się także ich jakość. Główne zagrożenia dla wód gruntowych są
podobne jak dla wód wgłębnych. Trendy te uwidoczniły się również na terenie LK - nastąpiło
znaczne ograniczenie retencji podziemnej. Związane jest to z utrzymującą się suszą hydrologiczną,
ale także jest to efekt eksploatacji złóż surowców naturalnych, dużych inwestycji drogowych czy
wielkokubaturowych oraz częściowo jednostronnych melioracji odwadniających w rolnictwie.
Obniżenie poziomu wód gruntowych odczuły także drzewostany, co szczególnie widać w
przypadku wypadania świerka i jesionu. Fakt, że wody podziemne – gruntowe pochodzą z
powierzchni terenu, z infiltracji opadów atmosferycznych, powoduje, że niosą one
zanieczyszczenia typowe dla zagospodarowania terenu.
Wody podziemne leżące poniżej 3 m są najczęściej odizolowane od wpływu wód
powierzchniowych warstwą gliny. Rozmieszczenie głównych zbiorników wód podziemnych i ich
klasyfikację przedstawiono poniżej.

Ryc. 7 Rozmieszczenie głównych zbiorników wód podziemnych

Obszar LK Miasta Sopotu znajduje się w IV - Gdańskim regionie hydrologicznym (ARP 1994,
Wody podziemne zwykłe (słodkie), karta mapy 32.5, 2 – Regiony hydrologiczne). Obszar ten
obejmuje wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego i należy do Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 111 (Subniecka Gdańska). Szacunkowa głębokość formacji wodonośnych wynosi
220 – 150 m. Według ARP (1994), Wody podziemne II, karta mapy 32.8, występowanie pierwszego
zwierciadła wód podziemnych w obszarze LK, z wyłączeniem uroczysk nadmorskich, waha się w
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przedziale 5 – 20 m, a sporadycznie 20 – 40 m, miejscami nawet do 90 m. Wahania roczne wynoszą
odpowiednio dla pierwszego przedziału 0,2 – 2, 0 m i 0,1 – 1,5 m dla przedziału drugiego. Z
informacji podanych w ARP (1994) brak jest w obszarze LK odkrytych źródeł wód termalnych.

4.2 Ekosystemy wodno-błotne
Ekosystemy wodno-błotne to bardzo swoiste układy ekologiczne reprezentujące przez
szerokie spektrum bioróżnorodności. Ekosystemy te posiadają wybitne właściwości akumulacyjne
gdyż w swoim wnętrzu gromadzą przez siebie wytworzone utwory geologiczne – torfy. Torfy
zdolne są do magazynowania znacznej ilości wody, która kilkadziesiąt razy przekracza ciężar masy
nagromadzonych torfów. Potrafią też przechowywać łatwo czytelne informacje o genezie
powstania oraz ekologicznej przeszłości poszczególnych obiektów torfowiskowych. Ekosystemy
wodno-błotne odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, polegającą
np. na:
• regulowaniu stosunków wodnych;
• retencjonowaniu wód;
• ograniczaniu pożarów;
• magazynowaniu dużej ilości węgla i azotu, ograniczając przez to np. skutki efektu
cieplarnianego;
• uczestniczeniu w obiegu pierwiastków, dzięki czemu poprawiają również jakość wód;
• zwiększaniu różnorodności biologicznej,
• zwiększaniu zróżnicowania siedlisk istotnych dla wielu zagrożonych gatunków
Tabela 9 Ekosystemy wodno-błotne w LK Miasta Sopotu
Rodzaj powierzchni

LK Miasta Sopotu
Liczba

Pow. ha

1

8

9

Bagna i źródła nieliterowane

1

0,0500

Siedliska olsowe (Ol, OlJ)

2

1,4891

Zbiorniki

1

0,1913

4

1,7304

Razem

Naturalna sukcesja roślinności to rozciągnięty w czasie proces spontanicznego pojawiania
się kolejnych, następujących po sobie stadiów rozwojowych roślinności. Końcowym etapem
sukcesji naturalnej w naszych warunkach klimatycznych jest zbiorowisko leśne.
Na utworach organogenicznych – mułach i torfach, wyodrębniono w trakcie prac
terenowych siedliska bagienne OlJ.
Swoistość hydrologiczna torfowisk tworzy z nich specyficzne zbiorniki retencyjne
doskonale funkcjonujące, korzystnie zlokalizowane, modyfikujące klimat. Fitocenozy oraz
powstałe z nich osady biogeniczne odznaczają się zdolnościami filtracyjnymi i umiejętnością
związania znacznych ilości dwutlenku węgla.
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Ekosystemy wodno-błotne to obiekty niezwykłe pod względem geologicznohydrologicznym. Świadomość istnienia tego faktu musi zostać włączona do strategii ochrony tej
grupy ekosystemów.
Dnia 6 stycznia 1977 roku Polska przystąpiła do Konwencji ramsarskiej (Ramsar
Convention on Wetlands) układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został
podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem
Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu
prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.
Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów
określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych
zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.
Konwencja obejmuje 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych;
naturalnych lub sztucznych, stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich,
słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi.
W lutym 2006 roku objęte konwencją ramsarską są 1634 obszary o łącznej powierzchni
ponad 145 mln hektarów. Do tej pory podpisały ją 154 kraje, a początkowymi sygnatariuszami w
1971 roku było 18 państw. Najwięcej obszarów wykazanych w spisie konwencji ma Wielka
Brytania, a największą powierzchnię tych obszarów - Kanada. Co trzy lata odbywają się spotkania
uczestniczących w konwencji państw, a siedziba organizacji mieści się w Szwajcarii w mieście
Gland. W Polsce jest 13 obszarów przyrody chronionej (łącznie ponad 125 tys. ha) wpisanych na
listę konwencji ramsarskiej.

4.3 Mała retencja
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu podczas prac urządzeniowych do retencji
zaliczono wydz. 1b. Jest to „Staw Mazowiecki”, powstały na potoku „Swelina” .

4.4 Siedliska przyrodnicze Natura 2000
Siedlisko przyrodnicze to obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub
antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000, zawierają listę siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami zainteresowania Wspólnoty
oraz wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000.
W roku 2007 została przeprowadzona powszechna inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych
występujących na terenie Lasów Państwowych.
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu nie prowadzono takiej inwentaryzacji.

29

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY LASY KOMUNALNE MIASTA SOPOTU

4.5 Drzewostany
Drzewostany są najważniejszym elementem ekosystemu leśnego, dlatego też
w „Programie” poświęcono im stosunkowo dużo uwagi. Podjęto próbę ich oceny i interpretacji
pod kątem:
 bogactwa gatunkowego,
 struktury pionowej,
 zgodności składu gatunkowego z warunkami siedliskowymi,
 form aktualnego stanu siedliska,
 form degeneracji ekosystemu leśnego.
4.5.1 Bogactwo gatunkowe
Drzewostany Lasów Komunalnych Miasta Sopotu zbudowane są, w sensie gatunku
panującego, z 11 gatunków. Symbolem Db zakodowano dęba szypułkowego i bezszypułkowego,
Lp - lipę drobnolistną i szerokolistną, Brz – brzozę brodawkowatą i omszoną. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę pełny skład drzewostanów, tzn. również gatunki współpanujące i domieszkowe, to liczba
gatunków wzrośnie.
Według stanu na 01.01.2021 r. głównym gatunkiem panującym w drzewostanach LK jest
So (70,81 % powierzchni leśnej zalesionej), która dominuje na siedliskach świeżych. Grunty leśne
zalesione z panującymi gatunkami iglastym zajmują łącznie 154,2537 ha (78,44%), a liściaste
42,4033 ha (21,56 %), wśród których dominuje Bk (8,04 %) i Db (4,63 %).
Tabela 10 Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów wg grup wiekowych i bogactwa gatunkowego
Bogactwo gatunkowe,
drzewostany
jednogatunkowe
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej gatunkowe
łącznie

Jednostka
ha
ha
ha
ha
ha

Wiek

<= 40 lat

41-80 lat

1,6989
4,3210
3,8435
9,8464
23,4711

3,7613
3,7613

30

> 80 lat

2,4119
19,7266
80,4720
70,5754
173,1859

Ogółem
4,1108
24,0476
84,3155
84,1831
196,9570

Ogółem
[%]
2,09
12,23
42,87
42,81
100

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY LASY KOMUNALNE MIASTA SOPOTU

90
80

Powierzchnia [ha]

70
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> 80 lat

50

41-80 lat

40
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30
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0

jednogatunkowe

dwugatunkowe

trzygatunkowe

cztero- i więcej
gatunkowe

Ryc. 8 Powierzchnia drzewostanów wg grup wiekowych i bogactwa gatunkowego
jednogatunkowe;
4,1108

dwugatunkowe;
24,0476

cztero- i więcej
gatunkowe;
84,1831

trzygatunkowe;
84,3155

Ryc. 9 Charakterystyka bogactwa gatunkowego w LK

W LK przeważają drzewostany trzy i więcej gatunkowe – 85,68% powierzchni leśnej
zalesionej. Najmniejszy jest udział drzewostanów jednogatunkowych – 2,9%.
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4.5.2 Struktura pionowa
Budowa pionowa drzewostanów wynika przede wszystkim z cech biologicznych gatunków
i sposobów prowadzenia (hodowli i pielęgnacji) drzewostanów.
Tabela 11 Budowa pionowa w poszczególnych klasach wieku
Struktura drzewostanów

Jednostka

jednopiętrowe
dwupiętrowe
w KO i KDO
łącznie

ha
ha
ha
ha

<= 40 lat
3,7613

Wiek
41-80 lat
17,1080
2,6018

> 80 lat
135,2534
37,9324

156,1227
40,5342

3,7613

19,7098

173,1858

196,6569

Ogółem

Ogółem
[%]
79,39
20,61
0,00
100

Istotną cechą LK jest ich zróżnicowanie wiekowe. Na ogół przyjęło się, aby określać je na
podstawie wieku gatunku panującego pod względem udziału w drzewostanie, zestawiając
powierzchnię takich drzewostanów wg tzw. „klas i podklas wieku”. Jedna klasa to 20 letni
przedział, a podklasa - 10 letni.
Największy udział mają drzewostany i VI i starszej klasy wieku, a następnie V klasy wieku
(81-100 lat). Stanowią one odpowiednio 77,30 % oraz 10,76 % powierzchni leśnej zalesionej.
Drzewostany najmłodsze do 40 lat (uprawy, młodniki i drągowiny), zajmują jedynie 1,91 %
powierzchni. Brak drzewostanów w klasie odnowienia i klasie do odnowienia.

152,0216

160
140
120
100
80
60
40
20

3,7613

0,4735

0

10,6172 8,6191

18,4634
2,7009

Kategoria 1
1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

powyżej 100

KO KDO

Ryc. 10 Powierzchnia [ha] drzewostanów w poszczególnych podklasach wieku
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4.5.3 Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z warunkami siedliskowymi
W Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu nie jest dokonywana ocena zgodności składu
gatunkowego z siedliskiem.
4.5.4 Formy aktualnego stanu siedliska
Tabela 12 Aktualny stan siedlisk w LK Miasta Sopotu
Grupa siedlisk

bory mieszane

lasy mieszane

lasy

Razem

Forma stanu
siedliska
naturalne
zbliżony do
naturalnego
zniekształcone
razem
naturalne
zbliżony do
naturalnego
zniekształcone
razem
naturalne
zbliżony do
naturalnego
zniekształcone
razem
naturalne
zbliżony do
naturalnego
zniekształcone
razem

Jednostka
ha

Wiek drzewostanu
<=40 lat
41-80
>80 lat

Ogółem

ha

4,0723

ha
ha
ha

1,8557
5,928
36,0525

ha

4,0367

75,2232

ha
ha
ha

3,6477
7,6844

13,897
125,1727
0,5562

ha

11,1809

32,5525

0,8445
12,0254

8,9764
42,0851
36,6087

15,2176

111,8480

4,4922
19,7098

24,7291
173,1850

ha
ha
ha

3,7613
3,7613

ha
ha
ha

3,7613
3,7613

180

4,0723

2,07

1,8557
5,9280
36,0525
79,2599

0,94
3,01
18,34
40,3

17,5447
132,8571
0,5562
43,7334

8,92
67,56
0,28
22,24

13,5822
57,8718
36,6087
127,0656

6,91
29,43
18,62
64,61

32,9826
196,6569

16,77
100

24,7291

160
140
120

111,8480

100
80
60
40
20
0

3,7613
<=40 lat

4,4922
15,2176
41-80

naturalne

36,6087

>80 lat

zbliżony do naturalnego

Ryc. 11 Zestawienie stanu siedliska wg grup wiekowych w LK
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Ogółem
[%]

zniekształcone
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140

17,5447

120
100
79,2599

80

13,5822

60
40
20
0

1,8557
4,0723
bory mieszane
naturalne

36,0525

43,7334
0,5562

lasy mieszane
zbliżony do naturalnego

lasy
zniekształcone

Ryc. 12 Zestawienie stanu siedliska wg grup siedlisk w LK

Siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego zajmują w LK 163,6744 ha (83,23
%), siedliska zniekształcone zajmują 32,9826 ha (16,77 %); najwięcej siedlisk zniekształconych jest
w grupie lasów mieszanych (17,5447 ha).
Część siedlisk zniekształconych to siedliska na gruntach porolnych. W pozostałych
przypadkach przyczyną zniekształcenia były drzewostany niedostosowane do warunków
siedliskowych i niekorzystne procesy glebotwórcze.
Regeneracja siedlisk LK Miasta Sopotu powinna dokonywać się głównie poprzez właściwe
wykonywanie prac hodowlanych, prowadzące do polepszenia stopnia zgodności składów
gatunkowych drzewostanów z warunkami siedliskowymi.
4.5.5 Formy degeneracji ekosystemu leśnego
4.5.5.1 Borowacenie (pinetyzacja)
Borowacenie określane jest w drzewostanach na siedliskach borów mieszanych, lasów
mieszanych i lasów. W zależności od udziału So lub Św (Jd i Md traktowane są jako gatunki
właściwe dla siedlisk żyznych) w górnej warstwie drzew wyróżnia się borowacenia:
• słabe - jeżeli udział sosny lub świerka w składzie gatunkowym drzewostanu na siedliskach borów
mieszanych wynosi ponad 80% powierzchni, 50-80% na siedliskach lasów mieszanych i do 30% na
siedliskach lasowych,
• średnie - jeśli udział sosny lub świerka w składzie gatunkowym przekracza 80% na siedliskach
lasów mieszanych i wynosi 30-60% na siedliskach lasowych,
• mocne - jeśli udział sosny lub świerka w składzie gatunkowym na siedliskach lasowych wynosi
ponad 60%.
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Tabela 13 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu – borowacenie
Stopień
borowacenia
brak
słabe
średnie
mocne
Razem

Wiek drzewostanu
Ogółem [ha]
<=40 lat
41-80
>80 lat
3,7613
15,2087
60,7540
75,4190
3,2351
75,1663
78,4014
1,266
37,2656
38,5316
4,3049
4,3049
3,7613
19,7098
173,1858
196,6569

Ogółem [%]
38,35
39,87
19,59
2,19
100

Ogólna powierzchnia gruntów zalesionych LK wynosi 196,6569 ha. Ocenie pod kątem
borowacenia poddano drzewostany na siedlisku BMśw i żyźniejszych, czyli na całej powierzchni.
Ogólnie można stwierdzić, że :
• borowacenie występuje na powierzchni 121,2379 ha, czyli w 61,65 % drzewostanów
analizowanych, przy czym zdecydowanie przeważa borowacenie słabe na powierzchni 78,40143
ha (39,87 %); wskazuje to na niedostateczną ilość liściastych gatunków domieszkowych w
składach drzewostanów;
• borowacenie średnie występuje na powierzchni 38,5316 ha (19,59 %), na siedliskach lasów
mieszanych i lasów;
• borowacenie mocne, spotykane na siedliskach lasowych, obejmuje powierzchnię 4,3049 ha, co
stanowi 2,19 % powierzchni analizowanej.
Stopień borowacenia jest ściśle związany z udziałem w drzewostanach sosny i świerka,
w związku z tym powierzchnia drzewostanów objętych borowaceniem powinna maleć wraz
z postępem dostosowywania do siedlisk składów gatunkowych drzewostanów, głównie w wyniku
prac odnowieniowych i zalesieniowych.
4.5.5.2 Monotypizacja (ujednolicenie składu gatunkowego i wiekowego)
Jedną z form degeneracji ekosystemów leśnych jest monotypizacja. Wyróżnia się ją
wówczas, gdy udział drzewostanów jednego gatunku i jednej klasy wieku wynosi 50-80%
powierzchni kompleksu leśnego (monotypizacja częściowa) lub ponad 80% (monotypizacja
pełna). Biorąc pod uwagę te kryteria, należy stwierdzić, że w warunkach Lasów Komunalnych
Miasta Sopotu monotypizacja nie występuje.
4.5.5.3 Neofityzacja
Neofityzacja jest formą degeneracji fitocenozy leśnej polegającą na występowaniu
gatunków obcego pochodzenia (tzw. neofitów) w zbiorowiskach leśnych, wskutek ich
samoistnego wnikania (synantropizacji) lub celowego wprowadzania ze względów
gospodarczych.
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Tabela 14 Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów w różnym wieku, w których stwierdzono
występowanie neofitów.
Powierzchnia [ha]
Wiek
Gatunek obcy
<=40 lat
Ak
Db.c
Dg
So.c
Razem

41-80 lat

> 80 lat

5,0236
1,4116
3,2351

4,3619

9,6703

Ogółem
9,3855
1,4116
3,2351
1,3664
15,3986

1,3664
5,7283

Najczęściej występującym gatunkiem obcym w lasach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
jest akacja. Gatunek ten pojawia się na łącznej powierzchni 9,3855 ha. Drzewostanów z
panującym gatunkiem obcym jest niewiele – jedynie dwa wydzielenia.
4.5.6 Drzewostany ponad 100 – letnie
Całkowita powierzchnia starodrzewów na terenie LK wynosi 152,0216 ha, co stanowi 77,30 %
powierzchni leśnej.
Tabela 15 Zestawienie powierzchni drzewostanów ponad 100-letnich wg gatunków panujących
Gatunek panujący
So
Md
Św
Bk
Db
Razem

LK Sopot
pow. [ha]
126,0752
10,1150
3,4169
5,2427
7,1717
152,0215

udział %
82,93
6,65
2,25
3,45
4,72
100

Gatunkiem dominującym w grupie starodrzewów LK jest So, która zajmuje 82,93 % ich
powierzchni.
4.5.7 Lasy ochronne – kategorie ochronności
Brak decyzji o uznaniu Lasów Komunalnych miasta Sopot za ochronne. Całość lasów
spełnia funkcje lasów ochronnych jako lasy położone w granicach miast oraz lasy uzdrowiskowe.
Dodatkowo na siedliskach wilgotnych i bagiennych spełniają także funkcje wodochronne, a w
niektórych przypadkach, przy bardzo stromych stokach, spełniają także funkcje lasów
glebochronnych.
Wg. Art.16 pkt 1a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r decyzję o uznaniu lasów
komunalnych za ochronne lub pozbawieniu ich tego charakteru wydaje Starosta, po uzgodnieniu
z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy.
Poniżej zestawiono wydzielenia kwalifikujące się do uznania jako lasy ochronne.

36

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY LASY KOMUNALNE MIASTA SOPOTU

Tabela 16 Wykaz wydzieleni proponowanych do uznania jako lasy ochronne
Kategoria ochronności

Lista wydzieleń

Glebochronne

1 a, d, h, i, 2 c, d, 3 a, 4 f, 6 a, f, g, h, 7 a, b, 8 b, d, f, 9 a, c, d, i, 10 i, k, 11
c, d, 12 b, d, i, 13 g, k

Wodochronne

1 b, c, j, 4 b, c, d

W miastach i wokół miast

Cały obszar Lasów komunalnych Miasta Sopotu

Uzdrowiskowe

Cały obszar Lasów komunalnych Miasta Sopotu

Uwzględniając podział na kategorie ochronności, obszar Lasów Komunalnych Miasta
Sopotu zakwalifikowano do następujących gospodarstw:
Gospodarstwo wielofunkcyjne lasów gospodarczych (G) – obejmuje wszystkie drzewostany na
pozostałym obszarze z wiodącą funkcją produkcyjną, której realizacja powinna uwzględnić
wymogi ochrony przyrody. Dla potrzeb obliczenia etatów cząstkowych wyodrębnia się obszary
kwalifikujące się do jednego sposobu zagospodarowania, w tym:
 przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania (GPZ) w odniesieniu do wszystkich
siedlisk w LK.
4.5.8 Martwe drewno w lesie
Martwe drewno jest miejscem życia dla wielu organizmów, szczególnie owadów. Zdarza
się, że z martwego drewna korzysta więcej gatunków niż za życia drzewa. To niezbędny element
ekosystemu leśnego, który w bardzo dużych ilościach występuje w lasach znajdujących się
w stanie naturalnym.
W lasach zagospodarowanych, które pełnią wiele funkcji, w tym produkcyjną, martwego
drewna nie może być tak dużo jak w lasach pozostawionych działaniu natury. Jest to
spowodowane np. obawą o stan sanitarny lasu, o bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi
itp.
W lasach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu znajdują się kompleksy leśne z drewnem
pozostawionym do naturalnego rozkładu. Największa jego ilość znajduje się przeważnie w jarach
i na stromych stokach w dolinach rzek.
Podczas prac taksacyjnych ewidencjonowano szacunkowo martwe drewno. Średnia
miąższość martwego drewna w drzewostanach LK wynosi średnio ponad 4,1 m3/ha.
4.5.9 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, tzw. HCVF – jest to skrót od angielskiego
tłumaczenia High Conservation Value Forests.
Wśród lasów HCVF wymienia się następujące kategorie:
 HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem
koncentracji wartości biologicznych
 HCVF1.1. Obszary chronione
o HCVF 1.1.a Obszary chronione w rezerwatach i parkach narodowych
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o HCVF 1.1.b Obszary chronione w parkach krajobrazowych
o HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,
makroregionalnej lub globalnej
o HCVF 2.1 Kompleksy leśne ważne dla różnorodności biologicznej w skali
krajobrazu
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
o HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
gospodarki leśnej
o HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
o HCVF 4.1. Lasy wodochronne
o HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria
nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny
ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności
lokalnych)

Żadna z powyższych kategorii nie jest nadrzędna, a jedno wydzielenie może mieć wiele
desygnacji, jako HCVF z różnych kategorii. Wszystkie wytyczne i definicje podano za „Kryteria
wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests)
w Polsce”. Adaptacja do warunków Polski (lipiec 2006).
Lasy Komunalne miasta Sopot w części położonej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
spełniają kryteria lasów HCVF (kategorii 1.1.b) – lasy w parkach krajobrazowych oraz w strefach
„ochrony krajobrazowej” parków narodowych i rezerwatów przyrody (są to lasy, w których celem
jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów
krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki).
Całość lasów można również zakwalifikować do kategorii 6 – (lasy kluczowe dla tożsamości
kulturowej lokalnych społeczności). Dodatkowo na siedliskach wilgotnych i bagiennych
spełniających także funkcje wodochronne można zakwalifikować do kategorii 4.1 – (lasy
wodochronne, chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych
i bagiennych), a w niektórych przypadkach, przy bardzo stromych stokach, do kategorii 4.2 – (lasy
glebochronne).

5 WALORY HISTORYCZNO-KULTUROWE
5.1 Stanowiska archeologiczne
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu nie występują stanowiska archeologiczne.

5.2 Miejsca kultu i pamięci
Na terenie LK Miasta Sopotu znaleziono jedno miejsce pamięci. Są to trzy głazy narzutowe,
gdzie na jednym z nich zwanym „Diabelskim Kamieniem” można zobaczyć zatarty napis: Herrn
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Otto Gerike, 1924-1933 Zoppoter Stadtverordneter (w tłumaczeniu Panu Otto Gerike,
sopockiemu radnemu miejskiemu 1924-1933). Otto Gerike (1861-1933), gdański kupiec i
przedsiębiorca, od 1921 roku mieszkaniec Sopotu, w latach 1922-24 członek sopockiego
Magistratu, a wkrótce prezes – założonego w 1881 roku – Towarzystwa Upiększania Sopotu.

Fot. 2 „Diabelski Kamień” Pomnik ku pamięci Otto Gerike.
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5.3 Obiekty zabytkowe
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu nie występują obiekty zabytkowe.

6 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Stan lasów jest miernikiem zagrożeń całego środowiska przyrodniczego. Las jest
najbardziej czułym wskaźnikiem negatywnych zmian, a jednocześnie najtrudniejszym do
odtworzenia ekosystemem.
Spośród wielu groźnych dla lasów czynników tylko część może je zniszczyć w ciągu bardzo
krótkiego czasu. Taki typ działania wykazują np.: ogień, huragany, powodzie, itp. Pozostałe
powodują najczęściej różnorakie uszkodzenia, w wyniku których rozwijają się mniej lub bardziej
przewlekłe procesy chorobowe.
Wzajemne powiązanie kilku czynników, polegające na jednoczesnym lub następującym po
sobie występowaniu, powoduje, że ich oddziaływanie jest silniejsze, a niszczący efekt końcowy
większy niż zwykła suma efektów poszczególnych czynników.
Lasy Lasów Komunalnych Miasta Sopotu narażone mogą być na oddziaływanie
następujących czynników:
abiotycznych:
- długotrwałe susze,
- niskie temperatury, wczesne i późne przymrozki,
- silne wiatry, huragany;
biotycznych:
- szkodniki owadzie (pierwotne, wtórne),
- grzybowe choroby infekcyjne (korzeni, pędów, liści),
- szkody powodowane przez zwierzęta roślinożerne;
antropogenicznych:
- zanieczyszczenie powietrza,
- zanieczyszczenie wód i gleb,
- pożary lasu,
- szkodnictwo leśne.

6.1 Zagrożenia abiotyczne
6.1.1 Szkody powodowane przez czynniki klimatyczne
Wśród zagrożeń abiotycznych lasów Lasów Komunalnych Miasta Sopotu najważniejszymi
i najgroźniejszymi są silnie wywalające wiatry, opady śniegów, okiść, przymrozki późne oraz
anomalia termiczne.
Znaczne szkody w lasach powstają także w okresie śnieżnych i bardzo mroźnych zim, kiedy
pada mokry śnieg i spadają temperatura powietrza. Oblodzone drzewa nie wytrzymują obciążeń
i pod wpływem silnych wiatrów łamią gałęzie i korony. Powyższe zjawisko zwane okiścią śniegową
jest bardzo groźne dla drzewostanów młodszych klas wieku. Częstym zjawiskiem po silnych
mrozach jest powstawanie pęknięć a następnie tzw. listew mrozowych na pniach dębów, buków.
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Na okresy wysokich temperatur powietrza i dłuższych okresów bezdeszczowych najsilniej
reagują drzewostany świerkowe, bukowe i dębowe. Szczególnie mocno cierpi świerk wykazując
znaczne osłabienie i zamieranie licznych drzew, dobijanych przez szkodniki wtórne.
W starszych drzewostanach podczas długotrwałych upałów cierpią drzewa bukowe,
rzadziej świerka wskutek gwałtownego odsłonięcia pni. Zjawiskiem wtórnym są martwice,
pękanie i odpadanie kory.
Do czynników abiotycznych należy również zaliczyć pożary lasu.
6.1.2 Pożary
Według kategoryzacji zagrożenia pożarowego lasów obszar Lasów Komunalnych Miasta
Sopotu zakwalifikowany został, podobnie jak sąsiadujące Nadleśnictwo Gdańsk, do II kategorii.
Główne niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z atrakcyjnością turystyczną
terenu LK. Szczególnie niebezpieczna jest wczesna wiosna, z uwagi na częste występowanie
długich okresów bezdeszczowych. Groźny jest również okres letni związany z większą penetracją
terenów leśnych.

6.2 Zagrożenia biotyczne
Do zagrożeń biotycznych należą szkody powodowane przez szkodliwe owady leśne,
zwierzynę łowną, gryzonie oraz patogeniczne grzyby powodujące choroby lub zamieranie drzew.
W drzewostanach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu głównym gatunkiem lasotwórczym jest
sosna pospolita, co skutkuje predyspozycją do występowania szkód od owadów i grzybów.
Uszkodzenia upraw na powierzchniach otwartych, pod okapem drzewostanów
i podsadzeń produkcyjnych spowodowane zgryzaniem przez jeleniowate dotyczą wszystkich
gatunków drzew. Zgryzanie powoduje głównie zahamowanie przyrostu na wysokość.
Uniemożliwia praktycznie wyprowadzenie dębu, lipy, graba, a w niektórych przypadkach sosny
i modrzewia oraz gatunków biocenotycznych bez skutecznej ochrony grodzeniami lub innymi
zabezpieczeniami. Skuteczną metodą ochrony przed zwierzyną są grodzenia, jednak duża ich
liczba powoduje zmniejszenie powierzchni dostępnej dla zwierzyny. Jednocześnie skuteczne
utrzymanie w sprawności dużej ilości grodzeń stanowi poważne wyzwanie. Ogrodzenia są
niszczone przez zwierzynę, a także przez miejscową ludność.
Pewnym zagrożeniem w lasach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu jest występowanie
chorób związanych z grzybami korzeniowymi. Powierzchnia drzewostanów z odnowienia
sztucznego, założonych na gruntach porolnych powoduje, że największe znaczenie mają grzyby
patogeniczne jak huba korzeniowa (Heterobasidion annosum) i opieńka z rodzaju Armillaria.
Drzewostany na gruntach porolnych wyodrębniono na powierzchni tylko 7,1148 ha, to jest
na 3,4 % powierzchni gruntów leśnych.
Należy pamiętać, że „szkody” powodowane przez czynniki abiotyczne i biotyczne są to
„szkody” jedynie w pojęciu gospodarczym. W aspekcie przyrodniczym pojęcie „szkodnik” nie
istnieje.

41

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY LASY KOMUNALNE MIASTA SOPOTU

6.3 Zagrożenia antropogeniczne
6.3.1 Stan i zanieczyszczenie powietrza
Emisją zanieczyszczeń nazywamy zjawisko przedostawania się do atmosfery substancji
i pyłów z powierzchni ziemi. Rozróżniamy emisje naturalne oraz antropogeniczne – będące
wynikiem różnorodnej działalności człowieka. Z punktu widzenia źródeł emisji wyróżnia się
emisje: punktowe (sektor energetyczny i przemysłowy), powierzchniowe (sektor komunalnobytowy i stacje paliw), liniowe (z oddziaływania transportu samochodowego).
Aktualnie obowiązujące przepisy prawne system oceny jakości powietrza opierają na
klasyfikacji stref w województwie. Strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż
250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów niezaliczonych do aglomeracji, położonych
na terenie tego samego województwa.
Ochrona powietrza atmosferycznego stanowi w całokształcie zagadnienia ochrony
środowiska jeden z najistotniejszych problemów. Otaczające nas powietrze jest nie tylko
niezbędnym do życia zasobnikiem tlenu, lecz także stanowi część środowiska o decydującym
wpływie na zdrowie. Ilość rodzajów zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym może
być bardzo duża.
Zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim z tzw. „niskiej emisji”, powstającej głównie
w procesie energetycznego spalania paliw. Jej źródłem są małe zakłady przemysłowe, lokalne
kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców. Stężenia emitowanych substancji
– SO2, NO2 i pyłu, zmieniają się sezonowo – rosną w sezonie grzewczym.
Wielkości średnich stężeń zanieczyszczeń powietrza pochodzą ze stacji pomiarowej w
Sopocie (kod stacji PmSopBitPl06) za okres 2000 – 2019 r:
 stężenie pyłów PM10 kształtowało się na poziomie 0,0-403,9 µg/m3, średnio 18,6
μg/m3
 stężenie tlenków azotu NO2 wynosiło 1,0-145,0 µg/m3, średnio 13,7 μg/m3
 stężenie dwutlenku siarki SO2 wynosiło 0,3-186,0 μg/m3, średnio 4,1 μg/m3
 stężenie benzenu wynosiło 0,1-15,3 μg/m3, średnio 1,1 μg/m3 (dane dla Gdyni).
Z oceny jakości powietrza wynika, że poziom koncentracji wszytkich ocenianych substancji
na tym obszarze średnio nie przekroczył dopuszczalnych stężeń (wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.
U. 2012, poz. 1031).
6.3.2 Stan i zanieczyszczenie wód
Źródła zanieczyszczeń ekosystemów wodnych:
 spływy wód opadowych z terenów komunikacyjnych i innych (utwardzonych, nie
posiadających kanalizacji deszczowej);
 spływy powierzchniowe z terenów aktywnych biologicznie (głównie z ogrodów
działkowych, terenów przy ciekach i zbiornikach wodnych);
 nieszczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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Na czystość wód powierzchniowych i podziemnych duży wpływ ma gospodarka ściekowa,
prowadzona przez Miasto Sopot. Unieszkodliwianie ścieków komunalnych realizowane jest przez
różnorodne systemy kanalizacyjne, tj. systemy kanalizacji grupowej, systemy zakładowe oraz
indywidualne.
Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów wodnych powinno się odbywać poprzez:
• realizację zbiorczych i indywidualnych systemów oczyszczania w jednostkach osadniczych
i produkcyjnych oraz udoskonalanie systemów już istniejących;
• wykluczenie z zabudowy krawędzi, zboczy i den dolin rzecznych;
• tworzenie wzdłuż cieków tzw. pasów ekologicznych poprzez zalesianie, zadrzewianie,
nasadzanie krzewów oraz przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone;
• ustanawianie lasów wodochronnych w bezpośrednim sąsiedztwie wód;
• likwidację dzikich wysypisk odpadów, a wobec planowanych w przyszłości wysypisk przyjęcie i zrealizowanie zabezpieczeń ochraniających użytkowy poziom wodonośny;
• realizowanie obiektów małej retencji wodnej (jazy, zastawki, zbiorniki).
6.3.3 Inne zniekształcenia i zagrożenia środowiska leśnego
Z roku na rok wzrasta presja na drzewostany LK, polegająca na wykorzystania terenów
leśnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. Ze wzmożoną obecnością ludzi w lesie rośnie skala
negatywnych zjawisk polegających na zaśmiecaniu, wydeptywaniu oraz dewastacji. Trafiające na
obszary leśne śmieci to odpady komunalne, ale również znacznie ilości odpadów budowlanych i
części motoryzacyjnych.
Coraz bardziej nasilającym się i trudnym do rozwiązania problemem staje się nielegalne
korzystanie z lasu przez użytkowników quadów, motocykli i rowerów.
Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu znajduje się kilka „dzikich” tras
rowerowych, które mają bardzo degradujący wpływ na runo leśne i glebę.
Dużym problemem jest hałas komunikacyjny.

7 TURYSTYKA I EDUKACJA PRZYRODNICZA
7.1 Turystyka
Terytorium województwa pomorskiego przecina ponad 2500 km znakowanych szlaków
turystyki pieszej PTTK. Znajdują się one w zasadzie na całym jego terenie, ale koncentrują się na
obszarach o najwyższych walorach turystycznych: na terenach nadmorskich, w centralnej części
Pojezierza Kaszubskiego, w Borach Tucholskich, w okolicy Trójmiasta. Szlaki na terenie
województwa są bardzo zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o ich długość, sposób wykorzystania i
atrakcyjność. Obok szlaków bardzo krótkich o charakterze łącznikowym występują trasy bardzo
długie, reprezentatywne dla obszarów, przez które prowadzą. Są też szlaki, które można
traktować jako trasy spacerowe.
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Na terenie Lasów Komunalnych Miasta Sopotu wytyczono różnego rodzaju szlaki
turystyczne.
Szlaki piesze:
1. Szlak wiewiórek – Oznakowany kolorem białym – trasa ma 4km i w całości prowadzi
przez las, rozpoczynający się w pobliżu sanatorium „Leśnik”. Następnie wiedzie do Wielkiej
Gwiazdy – gdzie w XIX do 1945 roku znajdowała się restauracja pod tą nazwą. Szlak przechodząc
w tereny doliny prowadzi na grzbiet Glinnej Góry, z której podziwiać można panoramę Sopotu i
Zatoki Gdańskiej. Z tego miejsca widać Stadion Lekkoatletyczny - docelowy punkt szlaku, jednak
zanim tam dojdziemy, na trasie mijamy rezerwat „Starodrzew Zajęczego Wzgórza”. Zobaczyć tu
można około 90 gatunków roślin w tym 4 chronionych – bluszcz pospolity, jarząb szwedzki,
konwalię majową i marzankę wonną. Atrakcjami szlaku wiewiórek są również drzewa olbrzymy,
często zrośnięte dwoma pniami – m.in. dąb szypułkowy, buk pospolity czy też zrośnięte pniami
dąb i sosna;
2. Szlak saren – Oznaczony kolorem niebieskim – szlak również ma 4 km, a rozpoczyna się
w miejscu gdzie ul. Żeromskiego graniczy z lasem. Pierwszą atrakcją na tej trasie jest Diabelski
Kamień – upamiętniający Otto Gerike’a – prekursora wytyczania i znakowania szlaków
turystycznych. Następnie podziwiając okazałe 100 letnie drzewa, Wilczym Parowem wspinamy się
na Małą Gwiazdę, by później Doliną Świemirowską dotrzeć do Dębu Esperantystów. Upamiętnia
on Światowy Dzień Esparantystów w Gdańsku w 1927 roku. Potem już wzdłuż ogródków
działkowych ul. Smolną zmierzamy ku Al. Niepodległości, gdzie szlak się kończy;
3. Szlak dzików – Szlak oznaczony kolorem czarnym, ma 5,7 km długości i polecany jest na
wyprawę ze starszymi dziećmi, które zniosą już trudy wspinaczki, ponieważ ścieżki często
prowadzą stromymi wejściami. Trasa łączy dwa sopockie osiedla - zaczyna się w Przylesiu - w
Dolinie Gołębiewskiej i prowadzi wśród okazałych sosen, lasów bukowych, głazów narzutowych,
Doliną Kamiennego Potoku do Brodwina;
4. Szlak zajęcy – Trasa oznaczona kolorem czerwonym. Jej długość to 9,5 km. Szlak
rozpoczynająca się na osiedlu Brodwino i jest najdłuższym szlakiem spacerowym w Sopocie. W
przeważającej części prowadzi przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Długą Doliną docieramy do
drogi na tyłach zabudowy Gręzowa, by dalej Drogą Nadleśniczych dotrzeć do granicy Sopotu i
Gdańska;
5. Szlak lisów – Trasa oznaczona kolorem brązowym, ma 9,5 km. Jest to szlak łączący punkty
widokowe, z których roztaczają się wspaniałe widoki na Sopot i Zatokę Gdańską. Szlak rozpoczyna
się w Sopocie Kamiennym Potoku, przechodzi przez Brodwino i prowadzi na Rysie Wzgórze.
Następnie ulicą Okrężną wchodzimy na słynne Wzniesienie Strzeleckie, a później na Wzgórze
Olimpijskie. Jednym z atrakcyjniejszych punktów na Szlaku lisów jest Łysa Góra - szczególnie zimą,
ponieważ działa tu wyciąg narciarski. Z Łysej Góry droga prowadzi do Małej Gwiazdy i na Sępie
Wzgórze. Po drodze podziwiać można Dąb Esperantystów, a wycieczka kończy się w Świemirowie
przy ul. Smolnej.
Szlaki rowerowe:
1. Leśny Trakt – Szybki sposób na ominięcie Sopotu drogami leśnymi. Trasa ze stromymi
podjazdami na obu końcach, dobra dla początkujących rowerzystów. Długość: 7200m,
Przewyższenie: 117m, Nawierzchnia: Gruntowa;
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2. Za siedmioma wzgórzami... – Trudna trasa górska szlakiem sopockich punktów
widokowych. Długość: 6900m, Przewyższenie: 93m, Nawierzchnia: Przeważnie
gruntowa.

7.2 Edukacja przyrodnicza
Jednym z podstawowych warunków umożliwiających pełną realizację programu jest w
miarę szeroka jego prezentacja społeczeństwu.
Powinno to odbywać się poprzez różne formy edukacji. Do najważniejszych zadań z tego
zakresu należy zaliczyć:
- ustawienie tablic informacyjnych objaśniających poszczególne zagadnienia związane z
ochroną przyrody i w razie potrzeby z zakresu gospodarki leśnej;
- wyraźne oznaczenie granic obiektów, szczególnie cennych;
- unikanie ustawiania tablic z zakazami wstępu (raczej informować gdzie można wejść,
gdzie wjechać i pozostawić samochód);
- komunikaty w prasie lokalnej, miejscowym radio i TV oraz na tablicach ogłoszeń.
Ważnym jest by podejmowane przez LK działania propagandowe w jak najszerszym
zakresie odbywały się na terenach szkół, urzędów gminnych, dworców PKP, PKS, ośrodków
wypoczynkowych itp., tam gdzie jest duże grono odbiorców tych informacji.
Przekazywane informacje muszą być napisane językiem przystępnym i zawierać jak
najmniej terminów fachowych.

8 PLAN DZIAŁAŃ
8.1 Ogólne wytyczne i zalecenia prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej
Grunty Lasów Komunalnych Miasta Sopotu zlokalizowane są na terenach bardzo
atrakcyjnych dla turystyki
i rekreacji. Pełnią one wiele funkcji, przede wszystkim
pozaprodukcyjnych, wśród których można mówić o funkcjach rekreacyjnych, wypoczynkowych,
edukacyjnych, zdrowotnych, klimatycznych, filtracyjnych, krajobrazowych, przyrodniczych,
ochronnych. Produkcja drewna (funkcja produkcyjna) ma raczej niewielkie znaczenie. Lasy
Komunalne Miasta Sopotu stanowią istotny element przestrzeni przyrodniczej i krajobrazowej, w
której granica las – miasto ulega coraz bardziej zatarciu. Rodzi to różnego rodzaju konfliktowe i
problemowe sytuacje, które nie zawsze są możliwe do rozwiązania przez administracje
zarządzające lasami. Szczególnie dotyczy to lasów komunalnych administrowanych przez władze
miejskie, które nie mają do dyspozycji zbyt wielu narzędzi prawnych (zapisów w ustawach,
instrukcji, zasad i zarządzeń) do prowadzenia gospodarki leśnej.
Ze względu na bliskość lasów położonych w zasięgu oddziaływania miast liczba pełnionych
przez nie funkcji może być i zazwyczaj jest bardzo duża. Na uwagę zwraca fakt, że dominują
funkcje pozaprodukcyjne, wśród których wymienić można przykładowo funkcje rekreacyjne,
wypoczynkowe, edukacyjne, zdrowotne, klimatyczne, filtracyjne, krajobrazowe, przyrodnicze,
ochronne. Produkcja drewna (funkcja produkcyjna) ma raczej niewielkie znaczenie.
Dla przeciętnego mieszczucha lasy w miastach i w zasięgu ich oddziaływania dają
możliwość kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym w silnie przekształconym środowisku
antropogenicznym. Tam można po raz pierwszy dostrzec bogactwo przyrody, poznać naturalne
środowisko życia wielu zwierząt i roślin. Można zorganizować wycieczkę (pieszą, rowerowa,
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konną), pobawić się z dziećmi. Las oddziałuje korzystnie na ludzką psychikę, pomaga leczyć lub
łagodzić objawy wielu schorzeń oraz znaleźć spokój i wyciszenie. Odmienna od miasta struktura i
różnorodność wzbogaca wygląd miasta, zmienia jego krajobraz. Poprawia wrażenia estetyczne
jego mieszkańców. Las wciąga – im dłużej i częściej się w nim przebywa, tym chętniej do niego się
wraca. Jako miejsce, w którym miło spędza się czas, las zaczyna być także postrzegany z punktu
widzenia jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.
Lasy w zasięgu oddziaływania miast (i nie tylko) chronią przed wiatrem, hałasem i różnego
rodzaju zanieczyszczeniami (wyłapują cząstki stałe i zanieczyszczenia gazowe, pochłaniają i
magazynują węgiel atmosferyczny). Lasy miejskie tworzą swoisty mikroklimat, oddziaływujący
korzystnie ma mikroklimat miejski. Las chroni zasoby wody pitnej i gleby; zmniejsza odpływ wód
podczas ulewnych deszczy. W Polsce w świadomości społecznej istnieje przekonanie, że celem
lasów miejskich (komunalnych) jest prowadzenie w nich gospodarki ukierunkowanej na potrzeby
wypoczynkowe mieszkańców, a nie maksymalizacja produkcji drzewnej, dającą okazję do
osiągnięcia dochodów zasilających miejską kasę. Również lasy będące w zarządzie Lasów
Państwowych, a rosnące blisko granic miast, postrzegane są przez społeczeństwo przede
wszystkim jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
Powszechna dostępność lasów, zwłaszcza lasów miejskich i w zasięgu miast, powoduje ich
zaśmiecanie i dewastację przygotowanej dla turystów infrastruktury (tablice informacyjne, ławy,
stoły, zadaszenia, kosze na śmieci). W przypadku lasów miejskich szczególnym problemem jest
brak odpowiednich uregulowań prawnych i uprawnień służby leśnej, niemożność pozyskiwania
środków z funduszu leśnego na edukację przyrodniczą i zagospodarowanie turystyczne. Swoistym
zjawiskiem w lasach miejskich są wyścigi motocrossowe, wjeżdżanie samochodem do lasu.
Niszczone są plantacje choinek i nowo założone uprawy.
Obowiązująca Instrukcja urządzania lasu (2003) podaje w §46, pkt 18, że w lasach
będących w zarządzie Lasów Państwowych i spełniających funkcje turystyczno-rekreacyjne
wskazania gospodarcze powinny być zharmonizowane z wymogami zagospodarowania
turystycznego, ochrony i kształtowania krajobrazu leśnego, zgodnie z wytycznymi Zasad hodowli
lasu (2003). Podkreśla się w nich, że sposób zagospodarowania lasów powinien uwzględniać
zachowanie lub przywracanie naturalnego charakteru lasu z utrzymaniem możliwie dużej ilości
ścieżek, polan i miejsc widokowych. Czynności gospodarcze w lasach podlegających
zagospodarowaniu rekreacyjnemu, zwłaszcza w zakresie użytkowania lasu, zrywki i wywozu
drewna, powinny być wykonywane w okresach zmniejszonego nasilenia ruchu turystycznowypoczynkowego. Można przy tym dodać, społeczeństwo zazwyczaj nie rozumie prowadzonych
w lesie prac. Bywa, że poczynania leśników budzą określone wątpliwości, a nierzadko protesty.
Wymaga to od całej administracji leśnej prowadzenia mediacji i edukacji w tym właśnie kierunku.
Fakt zaliczenia lasów rosnących w zasięgu miast do kategorii lasów ochronnych wymaga
specyficznego podejścia do zabiegów gospodarczych. W zakresie użytkowania rębnego zaleca się
unikanie rębni zupełnych. Natomiast ze względu na dominujące funkcje rekreacyjne lasów zaleca
się stosowanie cięć:
– krajobrazowych – wykonywanych w pierwszym etapie przystosowania lasu do
wypoczynku w celu kształtowania krajobrazu leśnego z punktu widzenia optymalizacji
efektu wypoczynku w środowisku leśnym,
– odnowieniowych – wykonywanych w przypadku konieczności odnowienia konkretnego
drzewostanu, co wymaga w stosunku do niego indywidualnego podejścia,
– pielęgnacyjnych – wykonywanych zgodnie z zasadami hodowlanymi dla lasów
gospodarczych, ale z uwzględnieniem estetyki lasu i krajobrazu,
– sanitarnych – wykonywanych w celu utrzymania dobrego stanu zdrowotnego i
sanitarnego lasu, co ma zapewnić efektywny wypoczynek w lesie,
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–

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, susze,
szkody powodowane przez ludzi (złamania, zadeptanie). Często istotna jest także wartość
estetyczna drzew i forma ich wzrostu. Więźba sadzenia powinna być luźna, z uwzględnieniem
bezpośredniego sąsiedztwa innych drzewostanów oraz wyglądu obecnego i docelowego
krajobrazu.
Odrębnym problemem jest właściwe przystosowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Polega to przede wszystkim na wydzieleniu odpowiednich miejsc na miejsca wypoczynku i
rekreacji, parkingi, pola biwakowe, ścieżki, wyposażenie ich we właściwe elementy technicznego
zagospodarowania (tablice informacyjne, kierunkowskazy, ogrodzenia, kosze na śmieci,
sanitariaty, paleniska, ławy, stoły, zadaszenia, punkty widokowe). Wszystko to wymaga
indywidualnego podejścia, spełniającego podstawowe wymogi estetyki i ochrony
przeciwpożarowej lasu oraz możliwości wykonawcze jednostek odpowiedzialnych za lasy w
zasięgu miast.
8.1.1 Wytyczne w sprawie cięć
Określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302) minimalne wieki wyrębu
wynoszą:
–
120 lat dla Db, Js, Wz,
–
100 lat dla Bk, Jd,
–
80 lat dla So, Św, Md, Dg, Kl,
–
60 lat dla Brz, Gb, Olcz,
–
40 lat dla Os,
–
30 lat dla Tp, Olsz.
Z uwagi na specyfikę Lasów Komunalnych miasta Sopot, przyjęto etat cięć rębnych
przyjmując maksymalną do pozyskania masę użytkowania rębnego w wysokości 7521 m3. Wynika
ona z potrzeb hodowlanych konkretnych starszych drzewostanów, określoną wskazaniami
gospodarczymi.
Cięcia rębne powinny mieć charakter cięć posztucznych polegających na odsłanianiu
istniejących odnowień oraz inicjowaniu nowych.
W użytkowaniu przedrębnym przewiduje się pozyskanie w wysokości 559 m3 grubizny
brutto i 462 m3 grubizny netto na powierzchni 11,06 ha. Wielkość ta wynika z sumy masy i
powierzchni wskazań gospodarczych konkretnych drzewostanów projektowanych do zabiegów
pielęgnacyjnych (TW, TP) i stanowi orientacyjną wielkość miąższości wynikającą z właściwie
wykonanych zabiegów hodowlanych na przewidzianej do tych zabiegów powierzchni. W
uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb hodowli i użytkowania lasu oraz innych
aspektów przyrodniczych, możliwe jest zwiększenie wskaźników intensywności użytkowania
przedrębnego („Wytyczne do sporządzania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu”,
rozdział 3.1.6.2 „Zasady ustalania orientacyjnej miąższości możliwej do pozyskania w użytkowaniu
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przedrębnym”) wykazanego w niniejszym opracowaniu do wielkości nieprzekraczającej 20%
miąższości drzewostanu (pododdziału) wskazanej w uproszczonym planie urządzenia lasu..
8.1.2 Wytyczne w zakresie planowania hodowlanego
Biorąc pod uwagę regionalizację przyrodniczo-leśną oraz lokalne warunki siedliskowe,
ustalono dla poszczególnych typów siedliskowych lasu typy drzewostanów (TD) oraz orientacyjne
składy gatunkowe upraw. Określając TD dla konkretnego wydzielenia uwzględniano stan siedliska,
rzeczywisty skład gatunkowy drzewostanu, stopień uwilgotnienia, występujące mikrosiedliska.
Tabela 17 Typy drzewostanu i skład odnowień dla poszczególnych typów siedliskowych lasu
TSL
BMśw
LMśw
Lśw
Lw
OlJ

TD
BkDbSo
SoBk
Bk
Db
JsOl

Skład odnowień
So 40-50%, Dbb 30%, Bk 20%,
Bk60-70%, So do 20%, Bk 10% inne (Md, Św, Jw, Brz, Dg) 10%
Bk 70-80%, Db do 20%, inne (Jw., Kl, Md) 10%
Dbs 70-90%, inne (Lp, Jw, Wz, Ol, Js, Gb, Bk) 10-30%,
Ol 60-70%, Js 20-30%, inne (Dbs, Kl, Wz) do 20%

8.2 Ochrona różnorodności biologicznej
W celu ochrony różnorodności biologicznej w lasach Lasów Komunalnych Miasta Sopotu
zaleca się:
a) dla zachowania różnorodności gatunkowej:
• zwracać uwagę na skład gatunkowy nie tylko upraw i warstwy drzewiastej, ale również
podszytów,
• stwarzać warunki dla rozwoju wszystkich warstw lasu;
b) w celu zachowania bogactwa i różnorodności ekosystemów należy dążyć do:
 wykorzystania zmienności w ramach mikrosiedlisk, wprowadzając na te niewielkie
powierzchnie właściwe im gatunki,
 zachowania w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzania śródleśnych cieków i
zbiorników wodnych,
 pozostawiania w stanie nienaruszonym nisz źródliskowych, bagien, trzęsawisk i
torfowisk z ich charakterystyczną florą i fauną,
 zachowania olsów i innych naturalnych zbiorowisk jako ostoi rzadkich gatunków roślin
i zwierząt,
 indywidualizowania zasad postępowania gospodarczego,
 popierania mechanizmów samoregulacji w przyrodzie (o ile nie zagraża to trwałości
lasów),
 zwiększania udziału starych drzew w lasach oraz związanych z nimi roślin, zwierząt
i mikroorganizmów,
 wyznaczania i pozostawiania drzew dziuplastych do ich naturalnego rozkładu;
 preferowania odnowień naturalnych,
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kształtowania strefy ekotonowej, bogatej w gatunki stykowe, szczególnie na siedliskach
porolnych,
 zagospodarowania lasu w sposób zapewniający maksymalizację korzystnego ich
wpływu na klimat, wodę, glebę i warunki życia człowieka,
 czynnej ochrony ekosystemów łąkowych poprzez regularne wykaszanie, a tam, gdzie
jest to konieczne – zbiór siana;
c) w celu zachowania różnorodności genowej należy:
 chronić populacje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.


8.3 Kształtowanie stref ekotonowych
Biocenozy mogą mieć w przyrodzie wyraźnie wykształcone granice lub przechodzić jedna
w drugą stopniowo, szerszym lub węższym pasem przejściowym. Ta strefa przejściowa, zwana
inaczej ekotonem, odznacza się zazwyczaj większym bogactwem flory i fauny, niż podstawowe,
graniczące ze sobą ekosystemy. Szczególnie korzystne są szerokie strefy ekotonowe, będące
miejscem bytowania gatunków charakterystycznych dla obu sąsiadujących biocenoz oraz tzw.
gatunków stykowych.
W celu kształtowania korzystnej strefy w LK należy:






dążyć do tego, by zewnętrzne obrzeże lasu oraz lasy wzdłuż dróg, cieków wodnych,
szlaków turystycznych itp. w pasie 10-30 m były maksymalnie wypełnione; by tworzyła się
ściana lasu ograniczająca wnikanie i penetrację czynników szkodliwych; ściana ta winna
składać się z wielu warstw roślinnych, obejmujących roślinność drzewiastą, krzewiastą
i runo;
stosować na obrzeżach lasu silniejsze cięcia pielęgnacyjne, umożliwiając w ten sposób
wnikanie światła do wnętrza lasu i powstawanie ścian ochronnych drzewostanów;
w cięciach pielęgnacyjnych preferować drzewa i krzewy silnie korzeniące się oraz drzewa
silnie ugałęzione;
przy sztucznym kształtowaniu tej strefy stosować luźniejszą więźbę sadzenia, wprowadzać
możliwie dużą gamę gatunków o wysokich walorach estetycznych;
o Realizacja powyższych zaleceń powinna odbywać się etapami, przy okazji
wykonywania bieżących zadań gospodarczych w poszczególnych drzewostanach.

8.4 Kształtowanie stosunków wodnych
Zagadnienia gospodarki wodnej są niezmiernie istotne na znacznym obszarze LK. Wiele
hektarów lasów prawidłowo rozwijać się będzie jedynie w przypadku utrzymania obecnego
poziomu wód gruntowych.
Realizacji tego celu ma służyć przestrzeganie następujących zasad:
• należy chronić brzegi zbiorników wodnych przed dewastacją;
• wokół jezior, których brzegi stwarzają korzystne warunki dla rozwoju rekreacji, powinny
być wyznaczone strefy ochronne;
• należy utrzymywać w stanie zbliżonym do naturalnego śródleśne zbiorniki i oczka wodne;
• pozwolić na naturalne kształtowanie się koryt rzek;
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• nie można osuszać i zalesiać torfowisk;
• melioracje odwadniające powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
• zaleca się lokalne zbieranie wód, np. w rowach bez odpływu;
• podmokłe, trudne do odnowienia grunty można odnawiać samosiewem lub
wielolatkami, bez przygotowania gleby ciężkim sprzętem i bez stosowania rabatowałków;
dopuszczalne są tu również odstępstwa od zalecanego składu gatunkowego;
• nie można zalesiać tych łąk i pastwisk, które mają kluczowe znaczenie przyrodnicze;
• zaleca się realizację projektów budowy obiektów małej retencji.

8.5 Postępowanie w obiektach objętych różnymi formami ochrony
LK Miasta Sopotu wykonują zadania z zakresu ochrony przyrody na podstawie planów
ochrony (lub zaleceń wydanych przez organ właściwy do sprawowania ochrony przyrody) i po
zapewnieniu środków finansowych na ochronę.
Postępowanie w obiektach chronionych, wyszczególnionych w rozdziale "Formy ochrony
przyrody", powinno uwzględniać:
 LK powinny czynnie uczestniczyć w pracach nad sporządzeniem planu zadań ochronnych
lub planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
 właściwe oznakowanie obiektów chronionych w terenie;

8.6 Metody ochrony rzadkich i chronionych gatunków
W celu ochrony rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk
należy:
a) w stosunku do roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową:
 stanowiska cennych gatunków nanieść na odpowiednie mapy (np. szkice powierzchni
manipulacyjnej), a w razie potrzeby zaznaczyć w terenie,
 działania gospodarcze na stanowiskach cennych gatunków lub w bezpośrednim otoczeniu
prowadzić w sposób niezagrażający trwaniu populacji, wytyczenie szlaków zrywkowych z
ominięciem występujących płatów cennej flory),
 nowe stanowiska cennej roślinności w odpowiedni sposób katalogować i kartować (np.
uzupełniając kronikę w programie ochrony przyrody),
 przeprowadzać szkolenia pracowników z rozpoznawania cennych gatunków,
 przestrzegać zaleceń mających na celu zapobieganie lub ograniczenie niektórych
negatywnych oddziaływań w stosunku do wybranych gatunków flory;
b) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową:
 przestrzegać zasad, które pozwolą zachować we właściwym stanie zbiorniki będące
miejscem rozrodu płazów i gadów,
 przestrzegać sposobów gospodarowania w pobliżu zbiorników wodnych, które
stanowiących potencjalne miejsca bytowania wielu gatunków ptaków,
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 pozostawiać w starszych drzewostanach dębowych i bukowych drzewa martwe
i obumierające, które będą stanowić potencjalne miejsca gniazdowania ptaków
dziuplastych,
 przestrzegać zaleceń mających na celu zapobieganie lub ograniczenie niektórych
negatywnych oddziaływań w stosunku do wybranych gatunków fauny.
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