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LASY ZIELONEJ GÓRY

W granicach miasta znajduje się obecnie 
2 741 ha lasów, które pod względem 
własności dzielą się następująco:
· lasy komunalne 612 ha
· lasy państwowe 2 103 ha (76,7%)
· lasy indywidualnej własności 13 ha
· lasy innych własności 13 ha

Lasy państwowe to lasy Skarbu Państwa w 
zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra, które 
posiada w mieście 603 ha lasów oraz 
N-ctwa Przytok -1 412 ha lasów.
Lesistość miasta Zielona Góra wynosi 46%, 
przy średniej lesistości woj. lubuskiego 
49,7% i Polski 28,3%. 
Na jednego mieszkańca miasta przypada 
2,38 ara lasu.



LASY ZIELONEJ GÓRY 2015

W granicach miasta znajdzie się 
15 198 ha lasów:
Lesistość miasta Zielona Góra wyniesie  
54,6%, (obecnie 46%).
93,7% stanowią Lasy Państwowe
Na jednego mieszkańca miasta 
przypadnie 11,64 ara (obecnie 2,38 ara)



FORMY OCHRONY PRZYRODY
Forma ochrony Miasto Zielona 

Góra obecnie
Miasto Zielona 
Góra 2015

1) parki narodowe 0 0
2) rezerwaty przyrody; 0 1 – 88,09 ha
3) parki krajobrazowe; 0 0
4) obszary chronionego krajobrazu; 0 3 – 6 471 ha
5) obszary Natura 2000; 0 3 +1
6) pomniki przyrody; 36 57
7) stanowiska dokumentacyjne; 0 0
8) użytki ekologiczne; 0 9 – 39,59 ha 
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 0 0
10) ochrona gatunkowa roślin, 
zwierząt i grzybów (strefy ochronne).

0 0



Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 – 3 obiekty
PLH080012 Kargowskie Zakola Odry 
PLH080062 Zimna Woda
PLH080028 Krośnieńska Dolina Odry 



Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – 1 obiekt
PLB080001 Dolina Środkowej Odry 



Obszary chronionego krajobrazu – 3 obiekty o łącznej powierzchni 6 471 ha



Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody – łącznie



Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne zostały ustanowione uchwałami Rady Gminy Zielona Góra
Ostatnia uchwała z 25.04.2014 r. 
Wszystkie użytki ekologiczne znajdują się wyłącznie na gruntach Lasów Państwowych 
 
„Pętla Odry I" – Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Dąbrowa – pow. 11,01 ha 
„Pętla Odry II" – Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Dąbrowa - pow. 3,59 ha 
„Pętla Odry IV" - Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Dąbrowa - pow. 10,25 ha 
„Remiza" - Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Kisielin - pow. 3,50 ha 
„Babrzysko" - Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Dąbrowa - pow. 0,68 ha,
„Trzcinowisko" - Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Dąbrowa - pow. 1,30 ha, 
„Ługowskie Łąki" - Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo Racula - pow. 1,02 ha,
„Bagno Michała” - Nadleśnictwo Nowa Sól, Leśnictwo Racula - pow. 7,35 ha,
„Konwalie” - Nadleśnictwo Zielona Góra, Leśnictwo Łężyce - pow. 0,90 ha,  
 
ŁĄCZNIE 39,59 ha



Las OdrzańskiLas Odrzański
obiekt niezwykłyobiekt niezwykły



1226 ha

Gmina Sulechów

Gmina Zielona Góra

Gmina Czerwieńsk



HISTORIA LASU ODRZAŃSKIEGO

Już w XIV wieku mieszczanie dzierżawili w Lesie Odrzańskim około 100 
parceli ziemi i lasów. W 1408 roku, 30 września miasto Zielona Góra 
kupuje grunty należące do Zawady. Posiadłość tę sprzedawał proboszcz z 
Zielonej Góry Peter Gunzel oraz bracia Lansitz ze swoim stryjem. 
Jednak w 1408 roku miasto nie uzyskało jeszcze przynależącego do 
Zielonej Góry Oderwaldu, lecz kompleks lasów sosnowych leżących na 
zachód od wsi Zawada. 
Przez kolejne lata miasto przejmuje następne tereny. Cały proces trwał 20 
lat, kiedy to w 1428 r. zakupiono ostatni fragment Oderwaldu. Jak głosi 
legenda, nawet zielonogórzanki przyczyniły się nabycia lasów nad Odrą: 
sprzedawały swoją biżuterię, by zasilić kasę odpowiednią sumą. 
Wystawiony 11 stycznia 1429 roku przez Henryka IX 
dokument potwierdzający prawo Zielonej Góry do Zawady 
wraz z Oderwaldem stanowił ważną kartę w dziejach miasta. 
1 lutego 1544 roku cesarz Ferdynand potwierdził 
zielonogórzanom w Pradze wszystkie dokumenty mówiące 

o nabyciu przez nich i użytkowaniu lasów nadodrzańskich. 
W XVII wieku wprowadzono stałą roczną opłatę za wstęp do lasu. 



Brandeburgum Marchionatus cum Ducatibus Pomeraniæ et Mekelenburgi  - Blaeu 1645





Już w XIII wieku budowano pierwsze linie wałów dla 

ochrony obszarów rolniczych nad górną i środkową Odrą. 

Żeglugę na Odrze potwierdza się w literaturze po raz 

pierwszy w roku 1211. Aż do połowy XVIII wieku nie 

prowadzono systematycznej zabudowy i regulacji rzek. 

W roku 1741 cały spławny odcinek Odry dostał się pod 

administrację pruską, wówczas stworzono warunki dla 

systematycznej regulacji rzeki. Za panowania Fryderyka 

Wielkiego nie tylko odwodniono trzęsawiska (Oderbruch) 

nad Odrą, ale także skrócono liczne meandry, umocniono 

brzegi i zbudowano ostrogi (tamy poprzeczne). W 

przeciągu około 80 lat skrócono rzekę o ok. 160 km, a do 

początku XX wieku o dalsze 30 km, tak że ubyło około 1/4 

pierwotnej długości Odry. 



W czasach panowania Fryderyka II wyprostowano koryto Odry. 
Woda płynąca dotychczas zakolami często powodowała 
powodzie. Zmieniając koryto nie zlikwidowano jednak problemu. 
8 marca 1774 roku nastąpiło przebicie koryta i Odra popłynęła 
nowym nurtem.





Początki spacerów nad Odrę sięgają prawdopodobnie 1685 

roku, kiedy 30 czerwca katolicka rada miejska wydała 

zarządzenie, aby mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w 

procesji Bożego Ciała, pozostali w domach. Miało to zapobiec 

waśniom między wyznawcami różnych religii, bowiem nie 

przebrzmiały jeszcze echa wojny religijnej z 1648 roku. 

Niekatoliccy mieszkańcy dostosowali się do zarządzenia, lecz 

– jak tylko pogoda na to pozwalała – ruszali gremialnie na 

piesze wycieczki do pobliskiego Oderwaldu.

Las Odrzański jako 
miejsce wypoczynku



Początków infrastruktury wypoczynkowej w Zielonogórskim Lesie 
Odrzańskim doszukiwać się można w tzw. Rybakówce - drewnianym 
szałasie wybudowanym do wędzenia ryb w 1813 roku. (Taka data 
widnieje na starej karcie pocztowej wydanej w latach 20. XX wieku. 
Jednak data ta nie jest pewna, gdyż inne źródła podają także 1811 rok.) 
Rybakówka przetrwała do lat 30. XX wieku, jednak nie jest pewne, czy 
był to ten sam obiekt, czy jego rekonstrukcja. 



 widok z ok. 1870 r. 



Tereny leśne zarządzane były przez 
nadleśniczego, którego siedziba 
znajdowała się w Krępie. Spośród 
wielu nadleśniczych, jednym z 
najbardziej dbających o Oderwald był 
Otto Mülsch. Ten urodzony 3 grudnia 
1856 r. w Krępie przedsiębiorca, 
handlowiec i producent koniaków był 
wielkim miłośnikiem przyrody. Od 
1900 r. przez 20 lat z ramienia miasta 
odpowiadał za Oderwald. Dbał nie 
tylko o drzewostan,  ale też starał się, 
by miejsce to przyciągało turystów. Za 
jego sprawą miasto inwestowało w 
drogi dojazdowe,  ścieżki spacerowe z 
miejscami wypoczynku nad licznymi  
starorzeczami i nad brzegiem Odry. 



Grünberczycy po śmierci Otto 
Mülscha w 1920 r., postanowili 
postawić mu w Oderwaldzie 
pamiątkowy kamień, 
odnowionym w 2006 roku. 



W 1929 r. 22 i 23 czerwca 
z okazji 500-lecia zakupu 
Oderwaldu odbył się tu 
wielki festyn. Najpierw 
ulicami miasta przeszedł 
korowód, potem ze 
Starego Rynku ruszyła 
sztafeta. 

Na zakończenie po 
odśpiewaniu pieśni na 
cześć Lasów przemówił
szef działu leśnego rady 
miejskiej Hampel oraz  
nadburmistrz i nastąpiło 
poświęcenie kamienia 
upamiętniającego 
500-lecie tego 
wydarzenia.



Jeszcze do końca XX wieku na tym terenie wypalano węgiel drzewny



OCHRONA PRZYRODY



1929



Obszar Specjalnej Ochrony Patków Natura 2000 
PLB080001 Dolina Środkowej Odry 



Obszar Natura 2000 – Krośnieńska Dolina Odry 
- Występowanie siedlisk przyrodniczych w Lesie Odrzańskim



Starorzecza Odry chronione są w formie użytków ekologicznych 
„Pętla Odry I-IV” o łącznej powierzchni 42,22 ha (24,84 ha w ZG)



Pomniki przyrody – jeszcze trochę jest do zrobienia..



Flora



Salwinia pływająca



Śnieżyczka przebiśnieg



Śnieżyca wiosenna



Kruszczyk szerokolistny



Kotewka orzech wodny





Fauna
Ptaki



Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Dyrektywa Ptasia
Gat. zagrożone na

Śląsku *
1. Bocian czarny Ciconia nigra X
2. Trzmielojad Pernis apivorus X X
3. Kania czarna Milvus migrans X X
4. Błotniak stawowy Circus aeruginosus X
5. Żuraw Grus grus X X
6. Brodziec samotny Tringa ochropus X X
7. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucoss X
8. Siniak Columba oenas X
9. Turkawka Streptopelia turtur X
10. Zimorodek Alcedo atthis X X
11. Dudek Upupa epops X
12. Dzięcioł czarny Dryocopus martius X
13. Dzięcioł średni Dendrocopos medius X X
14. Pliszka górska Motacilla cinerea X
15. Słowik szary Luscinia luscinia X
16. Droździk Turdus iliacus X
17. Paszkot Turdus viscivorus X
18. Świerszczak Locustella naeria X
19. Muchołówka mała Ficedula parva X X
20. Dziwonia Carpodacus erythrinus X
* wg Ptaków Śląska - Dyrcz et al.. 1991



Bocian czarny - 1 para 



Gągoł
1 para 



Ptaki drapieżne lęgowe:

Trzmielojad
Kania ruda
Kania czarna
Jastrząb
Krogulec
Myszołów



Żuraw - 3 pary



Dzięcioł średni - 90 par!



Muchołówka mała
1-4 pary



Inne ciekawe 
gatunki fauny



Żółw błotny 
5-8 osobników
w tym 4 oznakowane 
i 1 rozjechana samica



Traszka górska



Pojedyncze obserwacje osobników
migrujących w Dolinie Odry

Łoś



Co dalej..?



Cenne obszary przyrodnicze
na terenie miasta Zielona Góra 
(Jerzak i in. 2010)

Pomimo wyznaczenia cennych 
obszarów przyrodniczych na 
terenie miasta – wielu już nie ma..
A kolejne wkrótce znikną…



Dziękuję za uwagę
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