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Wiele osób kieruje zapytania do pra-
cowników Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego co oznaczają cyfry i strzałki ma-
lowane na wielu drzewach na obszarze 
Nadleśnictwa Gdańsk, w granicach parku.

Zdecydowałem się wyjaśnić tę kwe-
stię na łamach kwartalnika „Gawron” 
i poruszyć delikatną sprawę 
stosunku gospodarzy niektó-
rych leśnictw do form prawnej 
ochrony przyrody, jakimi są 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 spośród wymie-
nionych w art. 6.1 form ochro-
ny przyrody w Polsce. Artykuł 
40.1 tejże Ustawy określa, ja-
kie obiekty mogą zostać objęte 
tą formą ochrony prawnej, zaś 
artykuły 44 i 45 normują różne 
inne kwestie związane, między 
innymi, z ustanawianiem i zno-
szeniem ochrony (pomników 
przyrody) oraz ewentualnymi 
zakazami, które mogą być wpro-
wadzone w stosunku do pomni-
ka przyrody.

Turyści oraz uczestnicy wy-
cieczek prowadzonych przez 
pracowników TPK na obszarze 
Lasów Oliwskich (południowy 
kompleks Trójmiejskiego Par-

ku Krajobrazowego) mogą w wielu miej-
scach (leśnictwo Matemblewo, Gołębiewo 
i inne) zauważyć namalowane na pniach 
drzew cyfry lub/i strzałki. Ma to związek 
z gospodarką łowiecką prowadzoną przez 
Nadleśnictwo Gdańsk. Strzałka wskazuje 
drogę do ambony o konkretnym numerze.

Tajemnicze znaki na… drzewach

tekst i zdjęcia: Dariusz Ożarowski
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy

Kontrowersyjne znakowanie dojścia do ambony na pniu drzewa – 
Pomnika Przyrody
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W granicach administrowanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Gdańsku znajduje się 8 obwodów łowiec-
kich, w których gospodarkę łowiecką pro-
wadzą poszczególne Nadleśnictwa (pomi-
jam kolejnych 219 obwodów, w których 
gospodarkę prowadzą różne koła łowieckie, 
zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim). 

Utworzonych jest pięć tak zwanych 
Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) La-
sów Państwowych i jeden z nich funkcjonu-
je na obszarze Nadleśnictwa Gdańsk.

Oznaczenia (strzałki z numerami am-
bon), które mają ułatwić indywidualnym 
myśliwym dotarcie do konkretnej ambony, 
umieszczane są czasami w sposób kontro-
wersyjny. Niewłaściwym jest jeśli gospo-
darz leśnictwa Matemblewo oznacza drogę 
do ambony umieszczając kolorowe znaki 
na drzewie objętym ochroną prawną, jako 
pomnik przyrody (patrz zdjęcie). 

Na całym obszarze Lasów Oliwskich 
znaleźć można liczne ambony oznaczone 
indywidualnym numerem oraz strzałki 
na drzewach. 

Świadczy to o dość intensywnym wyko-
rzystywaniu obszaru Lasów Oliwskich do 
organizowania polowań (zwłaszcza indy-
widualnych) – szczegóły dotyczące prowa-

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

Rodzi się zatem pytanie: czy w tak bli-
skim sąsiedztwie dużej aglomeracji miej-
skiej, jaką jest Trójmiasto i intensywnym 
wykorzystaniu obszaru Lasów Oliwskich 
przez turystów, spacerowiczów oraz osoby 
uprawiające sport, odpowiedzialnym jest 
organizowanie i prowadzenie polowań.

Karma wyłożona w pobliżu ambony w Dolinie Radości


