
4. Tereny wskazane do objęcia programem zalesień

Na obszarze Powiatu Poznańskiego wskazuje się do objęcia programem zalesień w okresie 2008-
2020 łącznie 197 obszarów. Zajmują one powierzchnię 2753 ha, a ich wielkość waha się od 0,001 
ha  do  404  ha.  Zarówno  ich  liczba,  jak  i  powierzchnia  jest  zróżnicowana  w  obrębie 
poszczególnych gmin. I tak do gmin, w których wskazano największą liczbę obszarów należą 
Kostrzyn (34 obszary), Mosina (29 obszarów) i Murowana Goślina (26 obszarów), zaś największe 
powierzchnie zostały wyznaczone w gminach Tarnowo Podgórne (890 ha), Kostrzyn (410 ha), 
Stęszew (311 ha) oraz Mosina (307 ha). W dwóch przypadkach (Puszczykowo i Rokietnica) nie 
przewiduje się wprowadzania zalesień w okresie programowania 2008-2020.

Szczegółowy rozkład powierzchni wskazanych do zalesień w poszczególnych gminach prezentuje 
się następująco:

Buk

W granicach gminy Buk do zalesienia wskazuje się 7 obszarów o łącznej powierzchni 61,92 ha. 
Charakteryzują się  one zróżnicowaną wielkością  od 2 ha do 42 ha.  Największy z nich został 
wyznaczony wzdłuż  zachodniego brzegu jeziora  Niepruszewskiego,  w celu  spełniania  funkcji 
wodochronnej  oraz  poprawy  walorów  krajobrazowych.  Do  rekultywacji  w  kierunku  leśnym 
przewidziano  dawne  wysypisko  śmieci  położone  na  północ  od  miasta  Buk.  Trzy  obszary 
wskazane  do  zalesień  stanowią  rozszerzenie  istniejących  lasów,  natomiast  pozostałe 
zlokalizowane są w krajobrazie rolniczym, obejmując fragmenty słabszych gleb.

Czerwonak

W granicach gminy Czerwonak do zalesienia wskazuje się 2 obszary o łącznej powierzchni 24,34 
ha.  Charakteryzują  się  one  zróżnicowaną  wielkością  i  wynoszą  2  ha  i  22,34  ha.  Większy  z 
obszarów,  został  wyznaczony  na  terenie  dawnego  wysypiska  odpadów  pomiędzy 
miejscowościami  Owińska  a  Annowo.  Drugi  z  nich  zlokalizowany  jest  na  wąskiej  grobli 
rozdzielającej stawy zajmujące obniżenia powstałe w wyniku eksploatacji kruszyw. 

Dopiewo

W granicach  gminy Dopiewo do zalesienia  wskazuje  się  11  obszarów o łącznej  powierzchni 
236,71 ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 0,24 ha do 75,41 ha. Wszystkie 
one zlokalizowane są w zachodniej części gminy. Największy z nich został wyznaczony na zachód 
od miejscowości Konarzewo, stanowiąc dopełnienie, razem z obszarem leżącym na zachód od 
miejscowości  Trzmielina,  istniejącego  zawartego  kompleksu  leśnego.  W  jego  otoczeniu 
położonych jest także kolejnych 5 obszarów wskazanych do zalesień, które łączą ten kompleks 
leśny z rynną jeziora Tomickiego i Trzcielińskiego. Pozostałe trzy obszary wyznaczone zostały w 
północno-zachodniej części gminy i składają się na nie: obszar położony na wschodnim brzegu 
jeziora Niepruszewskiego, obszar przylegający do większego kompleksu leśnego na wschód od 
Więckowic oraz obszar pomiędzy jeziorem Niepruszewskim a Dopiewem.



Kleszczewo

W granicach gminy Kleszczewo do zalesienia wskazuje się 11 obszarów o łącznej powierzchni 
216,53  ha.  Dodatkowo  proponuje  się  wzmocnienie  przyrodnicze  obudowy  autostrady  A2 
(rozszerzenie  i  uzupełnienie  istniejących  zadrzewień).  Proponowane  do  zalesień  obszary 
skoncentrowane są w dwóch rejonach: 

- na północ od miejscowości Tulce: trzy wzdłuż cieku Kopla, jeden w okolicach Zadębów i 
jeden na północ od Gowarzewa (Siekierki Wielkie); 

-  przy wschodniej granicy gminy, na północ (trzy obszary) i na południe (trzy obszary) od 
autostrady A2. 

Charakteryzują się one zróżnicowaną powierzchnią od 3,55 ha do 61,19 ha. Obszary planowane 
do zalesień  w dolinie  Kopli  spełniać  będą głównie  funkcje  wodochronne,  natomiast  obszary 
położone w okolicach Markowic, leżące w strefie wododziałowej, pełnić będą przede wszystkim 
funkcje  krajobrazowe.  Wszystkie  one  są  niezwykle  pożądane  także  dla  ograniczania  zjawiska 
erozji wietrznej, szczególnie intensywnego na rozległych, otwartych przestrzeniach użytkowanych 
rolniczo.  

Komorniki

W granicach gminy Komorniki do zalesienia wskazuje się 23 obszary o łącznej powierzchni 86,64 
ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 0,001 ha do 16,54 ha. Skupiają się one w 4 
regionach. Pierwszy obejmujący 10 niewielkich obszarów położony jest w krajobrazie typowo 
rolniczym, przy zachodniej granicy gminy, na północ od miejscowości Głuchowo. Drugi z nich, 
składający się z 5 obszarów (także w krajobrazie rolniczym) został wyznaczony na zachód od 
Walerianowa.  Trzeci  obejmuje  5  obszarów  stanowiących  dopełnienie  rozległego  kompleksu 
leśnego,  położonego  na południe  od  gminy  Komorniki,  a  ostatni  składa  się  z  3  niewielkich 
działek położonych wzdłuż drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław) w miejscowości Rosnówek. 

Kostrzyn

W granicach  gminy  Kostrzyn  do zalesienia  proponuje  się  33  obszary  o  łącznej  powierzchni 
410,37 ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 0,40 ha do 61,29 ha. Rozrzucone 
są one w różnych częściach gminy wokół  Kostrzyna,  przy czym największe powierzchniowo 
koncentrują się w jej północno-wschodnim i wschodnim fragmencie. Znacząca ich część stanowi 
uzupełnienie  istniejących  kompleksów  leśnych,  w  tym  wzmacniając  funkcję  korytarzy 
ekologicznych. 

Kórnik

W granicach gminy Kórnik do zalesienia wskazuje się 2 obszary o łącznej powierzchni 24,62 ha. 
Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością i wynoszą 7,13 ha i 17,49 ha. Większy z nich 
został wyznaczony na wschód od miejscowości Czmoń i obejmuje teren istniejącego wysypiska 
odpad komunalnych wraz z terenem przyległym. Po przeprowadzeniu rekultywacji  obszar ten 
stanowić będzie uzupełnienie kompleksu leśnego ciągnącego się na południe od miejscowości 



Konarskie.  Drugi  z  nich  zlokalizowany  jest  na  zachód  od  Kórnika,  stanowiąc  uzupełnienie 
kompleksu leśnego przylegającego do jeziora Kórnickiego. 

Niezależnie  od tego wskazane  są  3 odcinki  dróg wzdłuż których wskazane jest  uzupełnienie 
nasadzeń. Należą do nich: droga wojewódzka nr 434 na odcinku od Dziećmierowa do torów 
kolejowych, aleja pomnikowa w Kromolicach oraz aleja pomnikowa „Palestynka”. 

Luboń

W granicach miasta Luboń do zalesienia wskazuje się 4 obszary o łącznej powierzchni 38,89 ha. 
Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 2,03 ha do 19,09 ha. Największy z nich został 
wyznaczony na zachodnim brzegu Warty, poniżej dawnych zakładów chemicznych, stanowiąc 
dopełnienie  dużych  kompleksów  leśnych  położonych  na  południe  od  gminy  Luboń.  Trzy 
pozostałe obszary zlokalizowane są przy południowo-zachodniej granicy gminy. 

Mosina

W  granicach  Miasta  i  Gminy  Mosina  do  zalesienia  wskazuje  się  25  obszarów  o  łącznej 
powierzchni 307,58 ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 0,99 ha do 38,01 ha. 
Koncentrują się one w dwóch regionach. Pierwszy z nich, obejmujący 6 obszarów, zlokalizowany 
jest w północnej części gminy, pomiędzy dolinami Warty a Głuszynki.  Drugi region  zajmuje 
południową część  gminy,  a  należące  do niego obszary,  położone w znacznym rozproszeniu, 
stanowią uzupełnienia istniejących kompleksów leśnych.  

Murowana Goślina

W  granicach  gminy  Murowana  Goślina  do  zalesienia  wskazuje  się  26  obszarów  o  łącznej 
powierzchni 36,58 ha. Charakteryzują się one w większości przypadków niewielką powierzchnią 
od 0,26 ha do 8,81 ha, obejmując na ogół pojedyncze działki.  Obszar te rozmieszczone są w 
różnych częściach gminy, stanowiąc uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych. 

Pobiedziska

W granicach gminy Pobiedziska do zalesienia wskazuje się 9 obszarów o łącznej powierzchni 
10,74  ha.  Charakteryzują  się  one  niewielką  powierzchnią  od  xx  ha  do  xx  ha,  obejmując 
pojedyncze działki. Obszary te rozmieszczone są na zachód i na południe od Pobiedzisk.

Na terenie gminy Pobiedziska wyznaczono także 9 odcinków dróg, wzdłuż których wskazane jest 
wykonanie pasów zadrzewień, szczególnie cennych w krajobrazie rolniczym o dobrych glebach, 
gdzie wprowadzanie klasycznych zalesień jest utrudnione. 

Puszczykowo

W związku  z  wysokim aktualnym poziomem lesistości  gminy  Puszczykowo (ponad  50%)  w 
okresie programowania 2008-2020 nie przewiduje się zalesiani nowych terenów. Główny nacisk 
położony  powinien  zostać  na  dostosowywanie  istniejących  drzewostanów  do  wymagań 
siedliskowych (w miejscach, które wymagają takich działań),  a także uzupełnianie nasadzeń w 
ramach programu rozwoju zieleni miejskiej. 



Rokietnica

W okresie programowania 2008-2020 nie przewiduje się objęcia zalesieniami nowych terenów w 
gminie Rokietnica.

Stęszew

W granicach gminy Stęszew do zalesienia wskazuje się 21 obszarów o łącznej powierzchni 311,68 
ha.  Charakteryzują  się  one  zróżnicowaną  wielkością  od  1,45  ha  do  59,09  ha.  Obszary  te 
rozmieszczone  są  w  różnych  fragmentach  gminy,  stanowiąc  w  większości  przypadków 
uzupełnienie  istniejących  kompleksów  leśnych.  Wzmacniają  tym  samym  pełnienie  przez  nie 
funkcji korytarzy ekologicznych. Znacząca ich część zlokalizowana została w dolinach lokalnych 
cieków wodnych, spełniając funkcje wodochronne oraz zwiększając walory krajobrazowe gminy 
Stęszew.

Suchy Las

 Na obszarze gminy Suchy Las wskazuje się 5 niewielkich obszarów o warunkach korzystnych dla 
zwiększania lesistości. Łączna ich powierzchnia wynosi 22,31 ha, a wielkość waha się od 2,86 do 
6,16 ha.  2 obszary położone są na zachód od Zielątkowa w dolinie Samicy.  Kolejne obszary 
położone są: 1 - na południe od Chludowa, 2 - w bezpośrednim otoczeniu jeziora Kierskiego 
Małego, 3 – na północny-zachód od Suchego Lasu. 

W związku w wysokim stopniem lesistości  gminy  (ponad 26%),  a  także  zajmowaniem przez 
poligon wojskowy znacznej jej części gminy,  w okresie programowania 2008-2020 nie przewiduje 
się  zalesiani  innych  terenów.  Główny  nacisk  położony  powinien  zostać  na  dostosowywanie 
istniejących  drzewostanów  do  wymagań  siedliskowych  (w  miejscach,  które  wymagają  takich 
działań), a także uzupełnianie nasadzeń w ramach programu rozwoju zieleni. 

Swarzędz

W granicach gminy Swarzędz do zalesienia wskazuje się 3 obszary o łącznej powierzchni 74,24 
ha.  Charakteryzują  się  one  zróżnicowaną  wielkością  od  14,34  ha  do  41,07  ha.  Pierwszy  z 
obszarów zlokalizowany jest w dolinie rzeki Cybiny, na południowy-zachód od Uzarzewa. Drugi 
położony  na  zachód  od  Bogucina  stanowi  dopełnienie  lasów  ochronnych  miasta  Poznania. 
Ostatni, największy, położony jest w krajobrazie rolniczym na południe od Rabowic.  

Tarnowo Podgórne

W granicach  gminy  Tarnowo  Podgórne  do  zalesienia  proponuje  się  15  obszarów  o  łącznej 
powierzchni 890,09 ha. Charakteryzują się one bardzo zróżnicowaną wielkością od 0,26 ha do 
404,58  ha.  Największe  z  nich,  położone  w południowej  części  gminy  stanowią  uzupełnienie 
istniejących kompleksów leśnych usytuowanych na południe i zachód od jeziora Lusowskiego. 
Kolejne usytuowane są wzdłuż doliny Samicy, wzmacniając funkcje korytarzowe tej doliny. Trzy 
mniejsze obszary przewidziane do zalesień zostały w bezpośrednim otoczeniu jeziora Kierskiego. 
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