
ZDROWA SOSNOWA LEŚNA PODKOWA - przywróćmy sosnę w Podkowie Leśnej                                                                                                                                       
Szkic Projektu  zastępowania   [ wytypowanego ]  starodrzewu  młodymi nasadzeniami  sosny   

2014 – 2017 ;  powstał na podstawie idei  przedstawionej przez leśnika, pana CEZAREGO 
PIOTRKOWICZA w czasie debaty w dniu   5 kwietnia 2014 pt ZIELEŃ W MIEŚCIE OGRODZIE 

PODKOWIE LEŚNEJ zorganizowanej pod patronatem burmistrza miasta  przez Związek Podkowian,  
 

Celem projektu jest zapobieżenie wyginięciu sosny z podkowiańskiej szaty roślinnej , wobec faktu 
starzenia się drzewostanu i coraz częściej występującego padania tych drzew. Wiek podkowiańskich 

sosen   to w większości przypadków  powyżej 80-100 lat; dla tego gatunku jest to wiek bardzo 
sędziwy.  

 
    1.  Promocja  PILOTAŻOWEGO projektu i przyjmowanie  zgłoszeń od  np. 30-40 nieruchomości  

ogrodowych / leśnych zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie zastępowania 
starodrzewu młodymi nasadzeniami     sosny;  warunek przyjęcia  nieruchomości do projektu:  
zgłoszone nieruchomości mają stykać się ze sobą wspólnymi granicami: jedną, dwiema, trzema 
a nawet czterema( cztery sąsiadujące działki). Sosny mogą być wówczas nasadzone w 
sąsiadujących narożnikach, w miejscach i  odległościach wskazanych przez profesjonalnego  
leśnika – dla sukcesu rekultywacji sosny  potrzebne jest, docelowo,  stykanie się sosen 
koronami.   

       2.   a) Leśnik i Konserwator Przyrody  - w zgłoszonych  ogrodach/działkach leśnych   wytypują w 

2014 i 2015r  drzewa do wycięcia.  Celem tego etapu będzie odpowiednie dla wymagań tego 

gatunku przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia. W  ciągu następnego roku leśnicy 

wytypują  na terenie tychże  nieruchomości   lokalizacje  do zastąpienia wyciętych drzew 

ukształtowanymi już  sadzonkami  SOSNY;        .                                                                                                                                                         

b) koszty wycinki  ( dopuszczalne terminy wycinek i pielęgnacji: 15 X – 1 marca 2014, 2015 )  

ponoszą właściciele nieruchomości. ? ? ? UMPL? ? ? lub 50/50? ?  ? 

      3.    Zakupienie „ x” [ 4 do  6 na jedną działkę ? ] dużych sadzonek sosen    za pozyskane środki  .         

.             zewnętrzne / LGD/ inne / ? 

 

      4.  Fachowcy – leśnicy posadzą te  zakupione sadzonki  sosen w 2015 i 2016r  na przygotowanych    

.          wcześniej działkach  i przez 3 lata będą  doglądali nasadzeń za środki projektu( zewnętrzne/ .        

….       LGD/ ?????/ inne). 

 

      5.    a) ZP???? /   UMPL opracują /  LGD/???? Iub inny grantodawca   wyda  materiały 

informacyjno-promocyjne projektu „przywróćmy sosnę w Podkowie Leśnej”; w materiałach 

edukacyjnych znajdą się zalecenia – i informacje odnośnie rekomendowanych wartościowych 

nasadzeń innych gatunków, które poprawiają  również szanse młodych sosen.   Będzie to 

promowanie zachowania wartości historycznej szaty roślinnej naszego regionu.                                                                                                              

b) UMPL / LGD i NGO ?   ?  zorganizują 4 wykłady otwarte   ( 2014, 2015, 2016)  połączone z 

warsztatami dla dzieci i dorosłych  mieszkańców  na w/w tematy 

 

     6.      a) Podsumowanie pilotażowego projektu i  jego kontynuacja w Podkowie na następnych 

działkach prywatnych w latach następnych,2016-2019.  

              b) Dalsza współpraca z wybraną  organizacją ogólnopolską, np.,  Eko-Fundacją  w ramach  ich 

własnego projektu : SOSNOWA PODKOWA LEŚNA - zastępowanie wytypowanego 

starodrzewu młodymi nasadzeniami  sosny na terenie miejskich lasów gminnych  w okresie 

2015- 2020 w Podkowie Leśnej !                                                                                               

opracowała, w oparciu  o zapis z debaty 5 kwietnia 2014 r  B. T.Tarłowska,  kwiecień 2014 



 

       


