
Las wita Was
– czułych, mądrych i wrażliwych 

Las! Weźmy głęboki wdech, zamknijmy oczy, wsłuchajmy się w niego. Co słyszymy? Ujmującą ciszę? To nie cisza. 
To melodia, piękna muzyka, dźwięki życia, pracy, burzliwych rozmów, współistnienia. Drzewo pochłania dwutlenek 
węgla i produkuje tlen, magazynuje wodę i hamuje prędkość wiatru, wpływa na lokalne warunki klimatyczne, jest 
domem dla ptaków, ssaków, owadów, przyjemnie szumi, pięknie wygląda i pachnie, daje upragniony cień, stanowi 
inspirację dla poetów. Do drzewa warto się przytulić, by otrzymać moc dobrej energii. Skoro jedno daje tyle szczęścia, 
to ile może go dać cały las?
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Quiz
1  Jaki jest najlepszy sposób pozbywania się odpadów w lesie? 

 a) zabieranie wszystkiego ze sobą z powrotem 

 b) wyrzucanie do koszy na śmieci przy szlakach pieszych 

 c) zostawianie pod drzewem 

2  Między Pachołkiem a wejściem na zielony szlak pieszy w kierun-

ku Sopotu znajduje się pomnik. Jakie wydarzenie upamiętnia?  

 a) bitwę pod Oliwą 

 b) bitwę pod Grunwaldem 

 c) bohaterską obronę Poczty Polskiej 

3  Wyżej wymieniony pomnik powstał z przebudowanego monu-

mentu z roku 1889. Komu poświęcony był ten monument?

 a) królowej Marysieńce 

 b) Panience z okienka 

 c) królowej Prus Luizie 

4  Wskaż działania mogące poprawić stan lasów:

 a) odnawianie starych mebli, biwakowanie w niedozwolonych 

       miejscach, podróżowanie komunikacją miejską

 b) odnawianie starych mebli, zapisywanie zeszytów do  

      końca, zabieranie z lasu śmieci własnych oraz znale- 

      zionych podczas spaceru 

 c)  kupowanie wciąż nowych ołówków i kredek, wywożenie 

       śmieci do lasu, odnawianie starych mebli 

5  Wskaż te leśnictwa Nadleśnictwa Gdańsk, które znajdują się wy-

łącznie w granicach miasta Gdańsk:

 a) Matemblewo, Renuszewo, Witomino 

 b) Zwierzyniec, Matemblewo, Renuszewo 

 c) Matemblewo, Renuszewo, Sobieszewo  

Czy wiesz, że...?
Drzewa pojawiły się na naszej planecie około 370 milionów 

lat temu. To naprawdę bardzo dawno temu. Są najstarszymi 

i największymi organizmami żyjącymi na Ziemi. Potrafią osiągać 

imponujące rozmiary. Najwyższe na świecie mają ponad sto me-

trów wysokości, są to m.in. kalifornijskie sekwoje wiecznie zielone. 

Można je spotkać choćby w Parku Narodowym Red Wood w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Słowo „potaż” pochodzi od niemieckiego wyrazu Pottasche, ozna-

czającego popiół w garnku. Od potażu wzięła się nazwa pierwiast-

ka chemicznego: potas. 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Oliwsko-Darżlubskie” to jeden 

z 25 LKP w Polsce. Są to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące 

w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Ten został utworzony na 

terenie Nadleśnictwa Gdańsk oraz Wejherowo. W ramach LKP le-

śnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają bada-

nia naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Miejscem 

prowadzącym edukację przyrodniczą w szerokim zakresie jest 

Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”. 

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami



Las jest jednym z zasobów przyrody. To kompleks roślinności 

swoistej dla danego regionu biogeograficznego, gdzie przeważają 

rosnące blisko siebie drzewa, występują zwierzęta i przyroda 

nieożywiona. A wszystko to połączone jest ze sobą wzajemny-

mi wpływami i współzależnościami. Tak napisano w mądrych 

książkach, ale my o lesie na pewno powiemy jeszcze inaczej. Las 

to intensywna zieleń, ukojenie i odpoczynek, spacery, zapachy, 

świeżość, tajemnica, schronienie, wspaniałe zwierzęta, wyprawy 

na jagody i grzyby, świetna zabawa. Las to Kubuś Puchatek 

i Prosiaczek. To także drewno potrzebne do produkcji mebli 

czy papieru. Ale też dużo, dużo więcej. I tym wszystkim chcemy 

się cieszyć jak najdłużej. A jak długo będzie nam to dane? Czy 

las będzie z nami zawsze? Czy trzeba go chronić? A może tak 

naprawdę to on chroni nas? Jaka przyszłość czeka gdańskie 

lasy? A może pytanie trzeba sformułować inaczej? Jeszcze raz 

zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że lasy nagle znikają. Jak 

wówczas rysuje się nasza przyszłość, bez nich w krajobrazie? 

Od razu nasuwają się czarne myśli o życiu trudnym, smutnym 

i pustym. Albo wręcz niemożliwym, prawda? Podczas spaceru 

spróbujemy poszukać odpowiedzi na te nurtujące pytania. Kto 

wie, może przemknie nam gdzieś także Tygrysek? 

Cechą charakterystyczną przyrody Gdańska jest jej bogac-

two i różnorodność. Są tutaj lasy państwowe z wydzielonym 

Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym z otuliną, lasy komunalne, 
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założenia dworsko-parkowe, parki, zieleńce, skwery, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, ogródki działkowe, zieleń przy-

uliczna i osiedlowa, a także użytki zielone, czyli łąki i pastwiska. 

W granicach miasta znajduje się 5 rezerwatów przyrody, 3 ob-

szary chronionego krajobrazu, 163 pomniki przyrody, 2 zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe i 13 użytków ekologicznych oraz 4 

Obszary Natura 2000. Tereny leśne zajmują ogółem powierzch-

nię 4809 ha, a na jednego mieszkańca przypada ich około 98 m² 

(dane z 2013 roku). To tak, jakby samemu znaleźć się w dużym 

czteropokojowym mieszkaniu. Lasy państwowe znajdujące się 

na terenie miasta to Nadleśnictwo Gdańsk. W jego zasięgu 

administracyjnym leży sześć dużych i średnich miast trójmiej-

skiej aglomeracji, w tym właśnie Gdańsk, oraz cztery gminy: 

Wejherowo, Szemud, Kosakowo, Puck. Cały obszar Nadleśnictwa 

Gdańsk należy do województwa pomorskiego. Występują tu 

przede wszystkim buki, tak jak w lasach bieszczadzkich, ale też 

dęby, graby, sosnowe bory i zbiorowiska nadmorskie. Zadaniem 

leśników z nadleśnictwa jest prowadzenie zrównoważonej 

gospodarki leśnej, obejmującej pozyskiwanie drewna, ochronę 

lasu, jego urządzanie na podstawie planów sporządzanych dla 

nadleśnictwa na 10 lat oraz hodowlę, by utrzymać jego trwa-

łość. Wycinane są drzewa chore, ale również część zdrowych, 

starych. W ich miejsce sadzi się młode drzewka. Las ma pełnić 

funkcje ekologiczne, gospodarcze i społeczne. W obecnych 

Lasy komunalne w okolicy wzgórza Pachołek

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202203/1m.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202203/cz1_miniatury-lasy.docx


granicach Nadleśnictwo zostało utworzone zaledwie w 1977 

roku, jednak korzeniami sięga okresu średniowiecza. W jego 

obrębie znalazły się lasy należące m.in. do władców, cystersów, 

norbertanek i kartuzów. Przez kolejne wieki te tereny leśne 

były w różny sposób zarządzane i gospodarowane. Początki 

państwowej polityki leśnej datują się na drugą połowę X wieku. 

Po chrystianizacji wspólne dotąd rozległe bory międzyplemienne 

stawały się dziedziczną własnością księcia lub króla. Odtąd 

władca mógł obdarowywać swych dostojników, tak świeckich, 

jak i kościelnych, a także rycerzy rozległymi gruntami leśnymi. 

Jak wówczas wykorzystywano lasy? Przyjrzyjmy się bliżej ów-

czesnym mieszkańcom. 

Naszą wędrówkę rozpoczynamy przed wspaniałym zabytkiem: ba-

zyliką archikatedralną, kościołem pw. Trójcy Świętej, Najświętszej 

Marii Panny i św. Bernarda w Gdańsku-Oliwie. Dziś jest to miej-

sce odwiedzane przez tysiące turystów z całego świata, ale do 

I połowy XIX wieku znajdował się tu kościół i klasztor cystersów. 

Zakonnicy, nazywani białymi mnichami, zostali sprowadzeni 

na te zalesione tereny dokładnie w 1186 roku przez księcia 

pomorskiego Sambora I. Być może z tą inicjatywą wystąpił 

jego ojciec, Sobiesław I, jednakże to Sambor I jest uważany 

za fundatora klasztoru cystersów w Oliwie. Do Oliwy przybyło 

z Kołbacza dwunastu zakonników z opatem Dithardem na czele. 

Książęta pomorscy obdarowywali klasztor nadaniami ziemskimi 

i licznymi przywilejami, jak choćby pełnym prawem łowienia ryb 

w morzu. Od momentu przybycia cystersi rozpoczęli budowę 

świątyni i klasztoru. 

Nazwa „biali mnisi” wzięła się od koloru ich habitów, na które 

nakładali czarny szkaplerz. Pomimo białego ubioru cystersi nie 

bali się pracy fizycznej. Wręcz przeciwnie. Wszystko, co mieli, 

zdobywali własną ciężką pracą. Uważali, że bezczynność jest 

wrogiem duszy. Przyświecała im dewiza: „Ora et labora”, co 

w tłumaczeniu z łaciny znaczy „Módl się i pracuj”. Zakonnicy 

osiedlali się w pobliżu wód i lasów, tam gdzie mogli uprawiać 

ziemię, zakładać ogrody, hodować rośliny. Woda nie tylko da-

wała im pożywienie w postaci ryb. Cystersi pomysłowo wyko-

rzystywali jej siłę, zakładając młyny zbożowe, kuźnie, folusze 

czy tartaki, na przykład przy Potoku Oliwskim. Niewielką część 

z nich możemy podziwiać do dziś. Warto udać się na spacer 

brzegiem tego najdłuższego z gdańskich potoków i przyjrzeć 

im się z bliska. Liczne trudności napotkali cystersi w XIV wieku 

podczas panowania Krzyżaków, kiedy stanęli przed koniecznością 

obrony swego stanu posiadania. Z biegiem lat klasztor oliwski 

stał się znakomicie zorganizowaną jednostką społeczno-gospo-

darczo-kulturalną, w której skład wchodziły: świątynia, klasztor

oraz różne budynki przyklasztorne, a także park. Cystersi byli 

świetnymi gospodarzami, ogrodnikami, rolnikami, pszczelarzami,

hodowcami zwierząt, jak również rzeźbiarzami i snycerzami.

W swojej działalności korzystali z pobliskiego lasu, który nie 

tylko stanowił źródło opału dla klasztoru, wsi i zakładów prze-

mysłowych, lecz także dostarczał wielu produktów. Jakie to 

były produkty? 

W czasach średniowiecza tereny obecnego Nadleśnictwa Gdańsk 

były w dużym stopniu zalesione, dlatego życie tutejszych miesz-

kańców ściśle wiązało się właśnie z lasem. Wykorzystywali oni 

wszystkie jego warstwy. Korzenie pozyskiwano na materiał 

do plecionek, runo i podszyt obfitowały w owoce leśne, ale 

też służyły do wypasania zwierząt, z kolei tuż pod samymi 

koronami drzew zakładano barcie, czyli drążono wewnątrz pni 

specjalne komory, aby hodować w nich pszczoły. A ponieważ 

w lesie było mnóstwo zwierzyny, ludność zajmowała się także 

łowiectwem. Do czego jeszcze wykorzystywano drewno? Gdańsk 

jako miasto portowe nieustannie się rozwijał i już na przełomie 

XIII i XIV wieku na wykarczowanych terenach powstawały nowe 

osady i zakłady przemysłowe. Pozyskiwane drewno służyło 

jako element konstrukcyjny domów oraz statków. Wytwarzano 

z niego smołę drzewną, czyli dziegieć. Miał on gęstą, smoli-
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Wejście na Pachołek
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stą konsystencję i pełnił wiele funkcji, m.in. barwnika, środka 

leczniczego, substancji konserwującej lub niwelującej tarcie. 

Świetnie sprawdzał się zatem do smarowania osi kół w wozach. 

Innym produktem pochodzącym z drewna był węgiel drzewny, 

używany jako materiał opałowy w hutnictwie, do wypalania 

rudy miedzi i żelaza, a także gliny. Panie sporządzały z węgla 

kosmetyk używany do barwienia brwi. Jednak pozyskiwanie 

węgla drzewnego prowadziło do wycinania znacznych połaci 

lasów. Do uzyskania kilogramu węgla drzewnego potrzeba było 

8–10 kilogramów drewna. Las miał także ogromne znaczenie 

w produkcji szkła, dla rozwoju hut, ponieważ dostarczał im 

dwóch podstawowych surowców: opału i potażu, dlatego huty 

w średniowieczu były zawsze lokowane na terenach zalesionych. 

Potaż to węglan potasu, otrzymywany z popiołu drzewnego. 

Najlepiej do tego celu nadawało się twarde drewno, czyli np. dębu, 

brzozy czy buka. Las odgrywał dużą rolę także przy produkcji 

mydła, wyrobów ceramicznych oraz jako nawóz. Jak widać, już 

wtedy wykorzystanie lasu było znaczne, a w kolejnych wiekach 

tylko się powiększało. W XIX stuleciu nastąpił przełom. Po zbyt 

dużej wycince drzew zaczęły się pojawiać pierwsze dokumenty 

prawne dotyczące ochrony lasów. 

Sprzed katedry udajmy się w stronę wzgórza Pachołek. Po 

drodze miniemy Młyn Oliwski, jedyny do dziś mielący zboże – 

– choć napędzany elektrycznie – spośród ponad 20 zakładów 

przemysłowych nazywanych młynami, ulokowanych niegdyś 

przy Potoku Oliwskim. Energia wytwarzana dzięki wodom Potoku 

zaspokajała przez kolejne stulecia potrzeby gospodarcze folwarku 

cysterskiego, a także klasztoru i rozrastającej się w sąsiedztwie 

opactwa wioski. W II połowie XIX wieku wraz z rewolucją prze-

mysłową i pojawieniem się nowoczesnych fabryk większość 

młynów przerwała produkcję. Ten, który widzimy, to IX Młyn 

– Wójtowski, którego historia sięga 1594 roku, kiedy to przy 

Potoku Oliwskim funkcjonował zakład zajmujący się filcowaniem 

sukna, czyli folusz. Kilkanaście lat później, w 1614 roku, zakon 

cystersów przekształcił go w zbożowy młyn wodny. W XIX wieku 

zakład przeszedł gruntowną modernizację, a jego pieczołowicie 

odrestaurowane elementy zwane mlewnikami do dziś pracują 

w Młynie Oliwskim. To tu powstaje pyszna mąka i inne produkty, 

nie tylko spożywcze. Zobaczcie, również do budowy takiego 

młyna oraz jego elementów zostało wykorzystane drewno. 

Chodźmy na Pachołek. 

By wdrapać się na szczyt, trzeba pokonać schody. Ile ich jest? 

Spróbujmy policzyć. Wzgórze Pachołek, mające 100,8 m n.p.m., 

wznosi się ponad zespołem pocystersko-katedralnym oraz 

dolinami Potoku Oliwskiego. Jest to jeden z najbardziej cha-

rakterystycznych punktów Oliwy. W czasach opactwa Pachołek 

nazywany był Górą Oliwską, co kojarzono także z biblijną Górą 

Oliwną. Za czasów zaboru pruskiego zmieniono nazwę na Górę 

Karola – Karlsberg. Wzięła się ona od imienia przedostatniego 

opata Karola Hohenzollerna, który w 1793 roku pozyskał wzgórze 

na własność i polecił je zagospodarować. Zatrudnił ogrodnika, 

Johanna Georga Saltzmanna, który stworzył angielsko-chiń-

ską wersję ogrodu opackiego (dziś część Parku Oliwskiego) 

i włączył do niego tereny Pachołka. Założył tu park z alejkami. 

W najwyższym punkcie powstał pawilon widokowy, a później 

murowana wieża, będąca nie lada atrakcją. Po wojnie, w latach 

70. wybudowano na szczycie kilkunastometrową wieżę widokową. 
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Widok ze wzgórza Pachołek

Widok z wieży widokowej Pachołka na okoliczne wzniesienia morenowe
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Dziś, wyremontowana, sprawia wielką frajdę podczas leśnych 

wędrówek. Wejdźmy na samą górę. Rozpościera się stąd nie-

zwykły widok na Zatokę Gdańską, Gdańsk oraz okoliczne lasy. 

Znajdujemy się na terenie lasów komunalnych, czyli należących 

do miasta Gdańska, w dzielnicy Oliwa, w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym oraz Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy 

Oliwsko-Darżlubskie”. Rozejrzyjmy się i zwróćmy uwagę na 

ukształtowanie terenu. Wyraźnie widać wzniesienia – na jednym 

z nich właśnie stoimy – oraz doliny. To, co rozciąga się w od-

dali, to unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, uformowana 

przez procesy związane ze zlodowaceniem północnopolskim, 

a zwłaszcza z jego ostatnią fazą: pomorską, która miała miejsce 

kilkanaście tysięcy lat temu i od której zaczęło się ostateczne 

wycofywanie lądolodu z naszych ziem. Wody topniejącego lądo-

lodu wyrzeźbiły liczne doliny, którymi dziś płyną potoki. Powiecie 

pewnie: ile tu górek i pagórków! O tak, jest gdzie pojeździć na 

sankach! Naukowcy nazywają ten teren wysoczyzną morenową 

Pojezierza Kaszubskiego i jej strefą krawędziową. Tutejsza 

wyjątkowa rzeźba terenu, obszary leśne i głębokie doliny z po-

tokami o charakterze podgórskim, obszary źródliskowe, wiele 

głazów narzutowych, czyli ogromnych kamieni, liczne torfowiska 

i czyste śródleśne jeziora, a do tego interesująca flora i fauna – 

to wszystko sprawiło, że w 1979 roku w celu ochrony lokalnej 

przyrody założono Trójmiejski Park Krajobrazowy. Według 

ustawy o ochronie przyrody park krajobrazowy jest obszarem 

chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie i upo-

wszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego 

rozwoju. Jest to więc teren bardzo ważny i cenny, o który należy 

szczególnie dbać. Ewenementem na skalę Polski, czyli czymś, 

co wyróżnia ten park na tle pozostałych w naszym kraju, jest 

jego położenie – na styku z dużą aglomeracją miejską. Dla nas 

to wielka korzyść, gdyż mieszkając w mieście, na wyciągnięcie 

ręki mamy lasy parku i w każdej chwili możemy pójść tam 

na spacer, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Ale z drugiej 

strony takie sąsiedztwo to ogromne zagrożenie dla ochrony 

żyjących w parku organizmów. Bardzo ważną rolę odgrywają 

zatem: edukacja ekologiczna, nasza troska o ten teren, nasza 

wrażliwość i odpowiednie zachowanie. Istotną formą ochrony są 
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także rezerwaty i pomniki przyrody. Obecnie na terenie parku 

znajduje się 10 rezerwatów i 171 pomników przyrody, ale wciąż 

czynione są starania o powołanie nowych z myślą o szczególnie 

wartościowych pod względem hydrologii, geomorfologii, krajo-

brazu, szaty roślinnej i fauny obszarach w TPK. Trzymamy za 

to mocno kciuki! A czym są pomniki przyrody? 

To pojedyncze twory przyrody ożywionej, takie jak drzewa i krze-

wy, oraz nieożywionej, jak źródła, wodospady, skałki, jary czy 

głazy narzutowe lub ich skupiska, odznaczające się wyjątkowymi 

cechami oraz szczególną wartością przyrodniczą, naukową, 

kulturową, historyczną lub krajobrazową. Są one oznacza-

ne specjalnym symbolem. Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” 

jest niemiecki przyrodnik, geograf i podróżnik Aleksander von 

Humboldt. W I połowie XIX wieku odwiedził Gdańsk, a wspaniałe 

zabytki i cudowne okolice Oliwy sprawiły, że uznał ją za trzecią 

Pomnik upamiętniający polskie zwycięstwo nad flotą wojenną Szwecji  
w bitwie morskiej pod Oliwą w 1627 r.

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202203/6m.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202203/cz6_miniatury-lasy.docx


pod względem urody miejscowość na świecie. Natomiast za jed-

nego z czołowych twórców ochrony pomników przyrody w Polsce 

uważa się Hugona Conwentza – ojca europejskich parków naro-

dowych, przyrodnika i prekursora ekologii. Conwentz zainicjował 

akcję spisu torfowisk i skupisk roślinnych na Pomorzu Gdańskim. 

Sprawił, że zostały otoczone ochroną prawną, że powstały re-

zerwaty i pomniki przyrody. Dzięki jego staraniom utworzono 

Państwowy Urząd Opieki nad Pomnikami Przyrody w Prusach 

z siedzibą w Gdańsku, który oprócz wielu ważnych działań 

przede wszystkim zachęcał społeczeństwo do przestrzegania 

zasad ochrony przyrody. Hugo wykazywał się niezwykłą troską 

o przyrodę i uczył innych, jak się nią opiekować. Uświadamiał 

ludziom, że ich wielkim obowiązkiem jest dbałość o Matkę Ziemię. 

Zejdźmy na dół i skierujmy się zielonym szlakiem pieszym, 

czyli Szlakiem Skarszewskim, w stronę Sopotu. Przyjrzyjmy się 

drzewom z bliska. Opowiedzmy sobie o tym, jak zachowywać 

się na terenie parku krajobrazowego. Lubimy spędzać tu czas 

radośnie i beztrosko, ale pamiętajmy: nie wolno nam śmiecić, 

hałasować, niszczyć roślin i szkodzić zwierzętom. Tak naprawdę 

jednak nie chodzi wyłącznie o zakazy. Jeśli chcemy rzeczywiście 

chronić przyrodę, musi zmienić się cała nasza świadomość. 

Właściwe działania wynikają z nabytej wiedzy i z wrażliwości. 

Wspaniale, gdy bierzemy udział w akcjach sprzątania świata, 

jednak należy postępować tak, aby nie trzeba było w ogóle takich 

akcji organizować. Czyli po prostu świadomie nigdy nie śmiecić, 

a wychodząc z lasu, zabierać ze sobą z powrotem wszystko, co 

się do niego przyniosło. O środowisko zaś dbać zawsze, a nie 

wtedy, gdy jest zagrożone. 

Lubicie jeździć na biwaki, chodzić na wymagające leśne wę-

drówki? Oto inspirująca ciekawostka. W latach 70. i 80. XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych intensywnie rozwijał się ruch kem-

pingowy, modne stały się podróżowanie z plecakiem i piesze 

wędrówki. Niestety za tym wszystkim podążała degradacja 

środowiska. Niszczono ściółkę i drzewa, zanieczyszczano wodę, 

hałasowano, pozostawiano śmieci. Obserwacja negatywnych 

skutków skłoniła do wprowadzenia nowych przepisów prawnych 

i sformułowania nowych regulaminów korzystania z parków na-

rodowych. Trudno było jednak egzekwować to prawo. W latach 80. 

XX wieku dyrektor amerykańskiej Służby Leśnej (odpowiednika 

naszych Lasów Państwowych) doszedł do wniosku, że wpro-

wadzanie zakazów nie rozwiąże problemu, a zrobią to jedynie 

systematyczna edukacja ekologiczna i poczucie bezpieczeństwa. 

Pojawiła się koncepcja No Trace (Bez śladu), rozwijana przez 

lata. Badania potwierdziły: nie powinno się ludziom niczego 

zabraniać, ale należy wpoić im poczucie odpowiedzialności za 

przyrodę i wytłumaczyć, dlaczego jej ochrona ma takie wielkie 

znaczenie. Obecnie inicjatywa ta, prowadzona i koordynowana 

przez organizację Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, 

nazywana jest etyką leave no trace (LNT) i rozprzestrzeniła 

się poza granice USA. Partnerem LNTOE w Polsce jest m.in. 

Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. 

Oto siedem zasad LNT: 

1. Zaplanuj i przygotuj się, zanim wyruszysz. 

2. Trzymaj się szlaku i biwakuj w odpowiedni sposób. 

3. Pozbywaj się odpadów we właściwy sposób. 

4. Zastaną przyrodę pozostaw w stanie nienaruszonym. 

5. Minimalizuj skutki używania ognia. 

6. Szanuj życie dzikich zwierząt. 

7. Szanuj innych użytkowników terenu i szlaku. 

    Pamiętaj, że nie jesteś tam sam. 

Przespacerujmy się jeszcze kawałek dalej. Zaraz, czy przy-

padkiem nie śmignął nam tu Tygrysek? Jak myślicie, dlaczego 

przyroda, a w szczególności las, ma dla nas takie znaczenie? 

Zacznijmy od wspomnianych śmieci. Pozostawione papierki po 

batonikach, kanapkach, butelki szklane czy plastikowe zaburzają 

krajobraz, to śmiertelne pułapki dla zwierząt, a także źródło 

szkodliwych substancji uwalnianych do gleby, zanieczyszczają-

cych wodę. Resztki jedzenia w folii aluminiowej są niebezpieczną 

przynętą dla zwierząt. Rozkładające się śmieci mogą się stać 

przyczyną pożarów, odpady organiczne powodują rozwój bakterii 

i groźnych grzybów, a dla piskląt śmiertelnie niebezpieczne 

okazują się także porzucone sznurki, reklamówki, rękawiczki 

i maseczki. To z nich ptaki budują swoje gniazda i to one krępują 

malutkiego ptaszka, uniemożliwiając mu nie tylko latanie, ale 

i prawidłowy wzrost. Biedny pisklak nie będzie potrafił sam się 

wyplątać. Zobaczcie, jak ogromny negatywny wpływ na las może 

mieć człowiek! Taki las choruje, a my razem z nim. 
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Jak wspominaliśmy wcześniej, las pełni wiele funkcji, które 

jednak można podzielić na trzy główne kategorie: ekologiczne, 

czyli ochronne; produkcyjne, czyli gospodarcze; oraz społeczne, 

czyli rekreacyjne, turystyczne. Rozwińmy je trochę. W trakcie 

wielkich zmian klimatu, globalnego ocieplenia, na które wpływ 

ma także człowiek, ekologiczne funkcje lasu wyrażają się jego 

korzystnym oddziaływaniem na kształtowanie klimatu tak glo-

balnego, jak i lokalnego, na skład atmosfery. Las to ekosystem 

oczyszczający powietrze, łagodzący skutki upałów i mrozów. 

Chroni glebę przed erozją i krajobraz przed stepowieniem. To 

ostoja różnorodności biologicznej i bogactwa genetycznego, 

dom roślin i zwierząt. Pozytywnie wpływa na różnorodność 

krajobrazu i poprawia warunki produkcji rolniczej. Co więcej, 

wspomaga regulację obiegu wody w przyrodzie. Gromadzi jej 

dużą ilość i produkuje bardzo wilgotne powietrze. To właśnie 

las przeciwdziała suszom, powodziom, lawinom i osuwiskom! 

Niemożliwe? A jednak! Można go porównać do wielkiego zbiornika, 

gdzie w bardzo mądry sposób zarządza się wodą. Las przechwy-

tuje wodę z opadów atmosferycznych, zatrzymuje ją, a potem 

stopniowo oddaje. Gdy wokół jest jej zbyt dużo – gromadzi ją, 

a gdy jej brakuje, np. w okresie susz czy niskiego stanu wody 

w zbiornikach – oddaje. Reguluje zasób wody w glebie, spo-

walnia odpływ wody, co zapobiega powodziom, oraz rozdziela 

na spływ powierzchniowy i zasilanie podziemnych zasobów 

wodnych. A stąd przecież czerpiemy wodę do picia. Ważna jest 

jej czystość. Las jest jej naturalnym, najlepszym filtrem. 

W takim razie czy to my chronimy las, czy on chroni nas? Dobre 

pytanie. Jeśli on chroni nas, to powinniśmy dawać mu tylko 

to, co najlepsze. W zależności od tego, jak człowiek traktuje 

las, takie później ponosi tego konsekwencje. W XIX wieku nie 

tylko w Polsce, ale i w innych krajach lasy postrzegane były 

wyłącznie przez pryzmat funkcji produkcyjnej. Drzewa były 

wycinane w nadmiernej ilości i już w połowie stulecia pojawiły 

się̨ nowe wyzwania wynikające z pogłębiającego się niedostatku 

surowca drzewnego oraz z nadmiernej eksploatacji zasobów 

leśnych. Klęski ekologiczne lat 70. i 80. XX wieku, takie jak 

wielkie powodzie, nauczyły ludzi postrzegać las zupełnie ina-

czej i w swych działaniach nawiązywać do naturalnych praw 

rządzących przyrodą. Dziś mówi się o zrównoważonym rozwoju. 

Mają współgrać ze sobą funkcje: ekologiczna, gospodarcza 

i społeczna. Zrównoważony rozwój to podstawa. Las ma słu-

żyć każdemu. Susze, wysokie temperatury, powodzie to skutki 

zmian klimatycznych, ale też błędnych decyzji gospodarczych 

naszych poprzedników. To samo dotyczy także wody, której 

deficyt zaczyna być odczuwany, a wynika zarówno ze zmian 

klimatycznych, jak i z dawnego drastycznego przekształcania 

i zniekształcania środowiska naturalnego: prostowania koryt 

rzek, likwidacji terenów zalewowych, nadmiernego wylesiania 

czy różnych zabiegów melioracyjnych. A gdzie jest las, tam jest 

i woda. Czy człowiekowi wolno wszystko? Każda jego ingerencja 

w środowisko naturalne powinna być dogłębnie przemyślana 

i podejmowana tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna. 

W książce Sekretne życie drzew leśnik Peter Wohlleben dzieli 

się swoimi wieloletnimi obserwacjami i przytacza badania na-

ukowe. Podaje, że drzewa są ze sobą połączone, porozumiewają 

się i wzajemnie o siebie dbają, zakładają rodziny i wspierają 

się w trudnych chwilach. Troszczą się o swoje potomstwo oraz 

pielęgnują starych i chorych sąsiadów. Jakie to czułe spojrzenie 

na las. Taka wiedza może sprawić, że nasze postrzeganie lasu, 

roślin i zwierząt, całej przyrody będzie inne niż do tej pory. Czy 

kiedy człowiek będzie wrażliwy, las będzie bardziej chroniony? 

Wydaje się, że tak. Naukowcy biją na alarm. Twierdzą, że w cią-

gu najbliższych kilkudziesięciu lat z powierzchni Polski może 

zniknąć nawet 75% lasów, na co wpływ mają zmiany klimatyczne 

i działalność człowieka. Według prognoz przetrwają takie drzewa, 

jak buk, ale sosna zwyczajna może całkowicie zniknąć z krajo-

brazu. To pociągnie za sobą zagładę wielu gatunków grzybów 

i zwierząt. Specjaliści proponują ograniczanie emisji dwutlenku 

Lasy komunalne w okolicy wzgórza Pachołek
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węgla do atmosfery, sadzenie nowych drzew, dobrze przystoso-

wanych do przewidywanych zmian oraz zalesianie najsłabszych 

gruntów i terenów górskich, zwłaszcza w obszarach zlewni 

najważniejszych rzek Polski. Dzięki temu zwiększyłoby się przy 

okazji bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Leśnicy już zaczęli 

przebudowywać drzewostany. Pomyślmy jednak, co jeszcze 

musi się zmienić w nas, ludziach, aby przyszłość lasu można 

było widzieć w mocno zielonych barwach? Z pewnością nasza 

chęć posiadania. Chęć posiadania rzeczy, przedmiotów, których 

otacza nas zbyt dużo, o które zbyt mało dbamy, łatwo wymie-

niamy na nowe. A przecież do produkcji wielu z nich potrzebne 

jest właśnie drewno. Wykorzystuje się je dziś w przemyśle, np. 

chemicznym czy górniczym, do budowy i wykończenia domów, 

budowy maszyn, statków i pojazdów, wagonów, do produkcji 

sprzętu sportowego, mebli, papieru, kredek, ołówków, butów, 

przedmiotów codziennego użytku, takich jak łyżki do mieszania 

w garnku, a także w rzeźbiarstwie i wielu, wielu innych dziedzi-

nach. Również wy, najmłodsi, macie wielką moc. Zanim ledwo 

zapisany zeszyt wyrzucicie do kosza, pamiętajcie, że ten nowy 

pochodzi właśnie stąd. Z zielonych płuc Gdańska. Czy jest ko-

nieczne kupowanie nowego? Czy może jest szansa na zapisanie 

do końca starego? Takie postępowanie na pewno pomoże ocalić 

wiele drzew. Kluczem do sukcesu wydaje się właściwa ochrona 

lasów, szeroko zakrojona edukacja, mądra gospodarka leśna 

oraz użytkowanie lasów przez turystów zgodnie z koncepcją 

No Trace, czyli bez śladów. Przede wszystkim jednak nasza 

wielka wrażliwość. 

Spacer można zakończyć na dwa sposoby. Można wrócić tą samą 

drogą lub udać się dalej zielonym szlakiem pieszym i zakończyć 

wędrówkę przy ulicy Karpackiej. 
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