
Rezolucja Sesji Naukowej 
pt. „Rola lasów i leśnictwa w ochronie środowiska 

oraz Jubileuszowego Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL, 
które odbyły się w Krakowie w dniach 22—24 września 1972 r. 

[2 ochrony przyrody i jej zasobów stanowiła zawsze podstawowy 
przedmiot zainteresowania w okresie dotychczasowej działalności 

Polskiego Towarzystwa Leśnego. Szczególną troską w ramach tej działal- 
ności otaczane były lasy jako ważny element środowiska przyrodniczego. 
Trwałe zachowanie lasów wiąże się z koniecznością racjonalnego w nich 
gospodarowania. 

1. W związku z pogłębiającym się konfliktem między rozwijającym 
się przemysłem i urbanizacją kraju a środowiskiem przyrodniczym, któ- 
rego zachowanie w należytym stanie stanowi podstawę egzystencji czło- 
wieka, rola lasów ma szczególne znaczenie. Z tych przede wszystkim po- 
wodów wynika konieczność określenia i doprowadzenia do optymalnej 
lesistości kraju oraz poszczególnych jego regionów przez zalesianie nie- 
użytków i najsłabszych gruntów. Równocześnie konieczne jest intensywne 
wprowadzanie zadrzewień na nadających się do tego celu terenach, 

z uwzględnieniem obszarów przemysłowych i aglomeracji miejskich. 

2. Z ogólnospołecznego znaczenia lasów wynika konieczność uznania 
za lasy ochronne (I grupy) znacznie większych niż dotychczas powierzchni 

leśnych niezależnie od form ich własności. Wszystkie lasy górskie powinny 

być uznane za wodochronne. 

3. Istnieje konieczność wprowadzenia we wszystkich lasach sposobów 

zagospodarowania dostosowanych do wielostronnych zadań i funkcji, które 

mają spełniać zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w planach urządza- 

nia gospodarstwa leśnego. Powinna przy tym obowiązywać zasada nie- 

przekraczania ustalonych w tych planach etatów rębnych. W nowych 

instrukcjach urządzania lasu powinny być, w większym niż dotychczas 

stopniu, brane pod uwagę potrzeby rekreacyjne ludności. W aktualnie 

opracowywanych planach urządzeniowych należy uwzględnić te potrzeby. 

4. W związku z zaistnieniem wielu przypadków niewłaściwej lokali- 

zacji obiektów przemysłowych i innych inwestycji na obszarach leśnych 

lub w ich bliskim sąsiedztwie — konieczne jest maksymalne uwzględnie- 

nie w planach przestrzennego zagospodarowania kraju, jak i przy wyda- 

waniu decyzji lokalizacyjnych — ochrony wszystkich zasobów leśnych, 

a w szczególności lasów mających znaczenie ochronne, parków narodo- 

wych i rezerwatów. 

Pożądane jest również rozszerzenie sieci parków narodowych i rezer- 

watów z określeniem obiektów szczególnie cennych dla nauki i kultury 

narodowej przy równoczesnym sprawdzeniu stanu dotychczas utworzo- 

nych rezerwatów ścisłych i ustaleniu sposobów ich wykorzystania. Między 

innymi należy przyspieszyć utworzenie parków narodowych Bieszczadz- 

kiego i Roztoczańskiego i otoczenie większą niż dotychczas opieką Ojcow- 

skiego Parku Narodowego.! Ponadto należy utworzyć sieć parków kraj- 

obrazowych i obszarów chronionego krajobrazu zgodnie z propozycjami 
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Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Tereny te będą służyły przede 
wszystkim celom turystycznym i rekreacyjnym. 

o. Większą uwagę należy poświęcić zagadnieniu właściwego projekto- 
wania i wykonawstwa melioracji w lasach i na obszarach przyległych do 
lasów: dotyczy to zwłaszcza melioracji wodnych. 

6. Pilną koniecznością stało się wydanie przepisów prawnych doty- 
czących ochrony zadrzewień, zakrzewień i zieleni miejskiej. 

1. Niezbędne jest wzmożenie badań w zakresie ochrony zasobów leś- 
nych przed ujemnym oddziaływaniem przemysłu, ze szczególnym uwzględ- 
nieniem badań podstawowych. Między innymi konieczne jest uintensyw- 
nienie badań nad wpływem nawożenia na polepszenie stanu siedlisk 
i drzewostanów na terenach uprzemysłowionych. Dla badań dotyczących 
społecznych funkcji lasów i zagadnień związanych z regeneracją sił czło- 
wieka konieczne jest powołanie specjalistycznej placówki badawczej w ra- 
mach Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

8. Celowe jest powołanie we wszystkich większych biurach projekto- 
wych ekspertów do wydawania opinii dotyczącej stopnia szkodliwości pro- 
jektu dla środowiska naturalnego. 

9. Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego powinny być 
uwzględniane w programach nauczania we wszystkich szkołach wyższych, 
a szczególnie uczelniach technicznych oraz we wszystkich szkołach śred- 
nich. Na wydziałach leśnych wyższych uczelni należy wprowadzić ponadto 
do programów nauczania problematykę z zakresu kształtowania i ochrony 
krajobrazu. Konieczne jest również przeszkalanie na studiach podyplo- 
mowych i specjalnych kursach pracowników okręgowych zarządów lasów 
państwowych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i zagospo- 
darowania turystycznego lasów. 

10. Konieczne jest zrewidowanie obowiązującego ustawodawstwa 
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego w kierunku zapewnienia 
możliwości pełnej realizacji obowiązujących postanowień w tej dziedzinie. 

11. Konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 7.IV.1949 r. o ochronie 
przyrody, która powinna objąć oprócz ochrony konserwatorskiej zasobów 
przyrody także ochronę krajobrazu, zadrzewień, zieleń w miastach i osie- 
dlach oraz uwzględnić turystyczne wykorzystanie obszarów leśnych i rol- 
nych. 
  

1 Widoczne coraz wyraźniej zagrożenie Ojcowskiego Parku Narodowego ujawniające się 

w obumieraniu drzew (ilość posuszu w tym parku jest 10-krotnie większa niż w warunkach 

przeciętnych), zanikanie charakterystycznych zbiorowisk roślinnych, wymieranie niektórych 

gatunków zwierząt, obniżanie się poziomu wód gruntowych, wymaga: 

1) natychmiastowego zainstalowania w zakładach przemysłowych rozmieszczonych w za- 

sięgu oddziaływania na Park urządzeń eliminujących lub co najmniej ograniczających emisję 

szkodliwych gazów i pyłów oraz zainstalowania skutecznych oczyszczalni ścieków; 

2) utworzenia wokół Parku leśnego pasa ochronnego; 

3) przywrócenia dopływu wód z głównego źródła Prądnika; 

4) przemieszczenia ciągu dróg turystycznych z obszaru Parku na jego obrzeże i zbudowanie 

«lrogi (obwodnicy) dla przelotowego ruchu komunikacyjnego; 

5) utworzenia Jurajskiego Parku krajobrazowego; 

6) przeprowadzenia korekt granicznych w Parku oraz wykupu prywatnych gospodarstw 

rolnych i innych obiektów prywatnych znajdujących się w granicach Parku. 

45



12. Istnieje konieczność kontynuowania i doskonalenia współpracy 
międzynarodowej — zwłaszcza w ramach krajów RWPG — w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego. 

Ponadto zgłoszono następujące wnioski: 
1. Postulatami ochrony biosfery (naturalnego środowiska) objąć nie 

tylko lasy ochronne, ale również wszystkie lasy gospodarcze (II grupy) 
i uprawy plantacyjne. 

2. Spowodować powołanie na stanowiska z-cy głównego architekta 
w wojewódzkich radach narodowych (i w miastach wydzielonych) specja- 
listów do spraw zieleni posiadających odpowiednie przygotowanie. 

3. Podjąć starania w kierunku właściwego rozdziału kompetencji 
w zakresie ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego między insty- 
tucjami zajmującymi się tymi zagadnieniami a w szczególności między 
Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego a Ministerstwem Go- 
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. 
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