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Wiele osb kieruje zapytania do pra-

cownikw Trjmiejskiego Parku Krajobra-

zowego co oznaczaj cyfry i strzaki ma-

lowane na wielu drzewach na obszarze 

Nadlenictwa Gdask, w granicach parku.

Zdecydowaem si wyjani t kwe-

sti na amach kwartalnika „Gawron” 

i poruszy delikatn spraw 

stosunku gospodarzy niekt-

rych lenictw do form prawnej 

ochrony przyrody, jakimi s Po-

mniki Przyrody. 

Zgodnie z zapisami Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 
Nr 92 poz. 880) pomniki przy-
rody to jedna spord wymie-
nionych w art. 6.1 form ochro-
ny przyrody w Polsce. Artyku 
40.1 teje Ustawy okrela, ja-
kie obiekty mog zosta objte 
t form ochrony prawnej, za 
artykuy 44 i 45 normuj rne 
inne kwestie zwizane, midzy 
innymi, z ustanawianiem i zno-
szeniem ochrony (pomnikw 
przyrody) oraz ewentualnymi 
zakazami, ktre mog by wpro-
wadzone w stosunku do pomni-
ka przyrody.

Turyci oraz uczestnicy wy-

cieczek prowadzonych przez 

pracownikw TPK na obszarze 

Lasw Oliwskich (poudniowy 

kompleks Trjmiejskiego Par-

ku Krajobrazowego) mog w wielu miej-

scach (lenictwo Matemblewo, Gobiewo 

i inne) zauway namalowane na pniach 

drzew cyfry lub/i strzaki. Ma to zwizek 

z gospodark owieck prowadzon przez 

Nadlenictwo Gdask. Strzaka wskazuje 

drog do ambony o konkretnym numerze.

Tajemnicze znaki na… drzewach

tekst i zdjcia: Dariusz Oarowski

Pomorski Zespó Parków Krajobrazowych w Supsku
Oddzia Zespou w Gdasku � Trójmiejski Park Krajobrazowy

Kontrowersyjne znakowanie dojcia do ambony na pniu drzewa � 
Pomnika Przyrody
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W granicach administrowanych przez 

Regionaln Dyrekcj Lasw Pastwowych 

w Gdasku znajduje si 8 obwodw owiec-

kich, w ktrych gospodark owieck pro-

wadz poszczeglne Nadlenictwa (pomi-

jam kolejnych 219 obwodw, w ktrych 

gospodark prowadz rne koa owieckie, 

zrzeszone w Polskim Zwizku owieckim). 

Utworzonych jest pi tak zwanych 
Orodkw Hodowli Zwierzyny (OHZ) La-
sw Pastwowych i jeden z nich funkcjonu-
je na obszarze Nadlenictwa Gdask.

Oznaczenia (strzaki z numerami am-
bon), ktre maj uatwi indywidualnym 
myliwym dotarcie do konkretnej ambony, 
umieszczane s czasami w sposb kontro-
wersyjny. Niewaciwym jest jeli gospo-
darz lenictwa Matemblewo oznacza drog 
do ambony umieszczajc kolorowe znaki 
na drzewie objtym ochron prawn, jako 
pomnik przyrody (patrz zdjcie). 

Na caym obszarze Lasw Oliwskich 

znale mona liczne ambony oznaczone 

indywidualnym numerem oraz strzaki 

na drzewach. 

wiadczy to o do intensywnym wyko-
rzystywaniu obszaru Lasw Oliwskich do 
organizowania polowa (zwaszcza indy-
widualnych) – szczegy dotyczce prowa-

dzonej gospodarki owieckiej w „gdaskim” 
OHZ zainteresowani Czytelnicy znajd pod 
adresem: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/
rdlpgdansk/jednostki/gdansk/gospodar-
ka/copy_of_osrodek-hodowli-zwierzyny/

Rodzi si zatem pytanie: czy w tak bli-
skim ssiedztwie duej aglomeracji miej-
skiej, jak jest Trjmiasto i intensywnym 
wykorzystaniu obszaru Lasw Oliwskich 
przez turystw, spacerowiczw oraz osoby 
uprawiajce sport, odpowiedzialnym jest 
organizowanie i prowadzenie polowa.

Karma wyoona w pobliu ambony w Dolinie Radoci


