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Wzbogacenie walorów rekreacyjnych 
oraz turystyczne zagospodarowanie lasów 
północno-wschodniego regionu Polski ! 

W ykorzystanie turystyczne i rekreacyjne lasów naszego regionu sięga 
dość odległych czasów. Jeżeli nie liczyć wypraw łowiecko-wypo- 

czynkowych królów polskich i wielkich książąt litewskich, a zwłaszcza 

Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego do pełnych 
zwierza lasów, to prapoczątki turystyki i wypoczynku na ziemiach biało- 
stockich sięgają połowy XIX wieku. 

Za prekursora ruchu krajoznawczo-turystycznego można uznać Alek- 
sandra Połujańskiego, autora korespondencji krajoznawczych, wy- 
danych w 1859 r. w zbiorze pt. „Wędrówki po gubernii augustowskiej”. 
Popularyzują następnie tę ziemię tacy pisarze, jak Henryk Sienkie- 
wicz, Eliza Orzeszkowa oraz twórca nowoczesnego krajoznawstwa 
i badacz folkloru — Zygmunt Gloger. Walory Puszczy Białowieskiej 
rozsławiły teksty Juliusza Ejsmonta i Antoniego Ferdynanda Ossen- 
dowskiego, który w jednym ze swych esejów napisał: „Ileż to natch- 
nienia dają człowiekowi te malownicze lecz groźne zakątki puszczańskie. 
Jakaż siła wieje od tego oceanu zieleni”. Urodę naszych lasów wyczaro- 
wał w swych przepięknych akwarelach Leon Wyczółkowski. 

Później odkrywana z roku na rok ziemia puszcz i jezior ściągała co- 
raz liczniejsze rzesze swych zagorzałych wielbicieli. Szczególnie ostatnie 
10-lecie przyniosło lawinowy napływ turystów i wczasowiczów. Z różnych 
form wypoczynku na terenach b. województwa białostockiego korzystało 
w 1965 r. — ok. 500 tys. osób, w 1970 r. — ok. 1600 tys., a w 1975 r. | 
— ok. 2300 tys.. Przyczyn takiej progresji odwiedzających region należy 
szukać m. in. w niewątpliwych urokach i zaletach tych ziem, w przekro- 
czeniu pojemności turystycznych innych regionów Polski, w rozwoju mo- 
toryzacji oraz we wzroście poziomu świadczonych usług i w zagospoda- 
rowaniu turystycznym regionu. 

- Turystyezno-rekreacyjne wykorzystanie lasów podległych OZLP 
w Białymstoku obserwuje się prawie na całym jego obszarze, bez wzglę- 
du na wiek, typ lub skład gatunkowy drzewostanów, czy też ich poło- 
zenie względem ośrodków miejsko-przemysłowych. Powodem tego jest 
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' Referat wygłoszony podczas sesji naukowej PTL nt. turystycznego zagospodarowa- 

nia lasów z uwzględnieniem ochrony Środowiska, odbytej w Białymstoku w dniach 

5 1 6 czerwca 1976 r. 

00



bez wątpienia zespół czynników, które można sprowadzić do jednego 
pojęcia — atrakcyjności lasu. Poniżej podajemy kilka przykładów ilu- 
strujących to zagadnienie: 

1. Teren północno-wschodniej Polski należy do obszarów naszego kraju 
o najniższym zaludnieniu — 55 osób na 1 km? podczas gdy średnio 
w Polsce przypada 109 mieszkańców na 1 km2. 

2. Lesistość tego obszaru wynosi obecnie ok. 28%, tj. trochę powyżej 
średniej krajowej. Od 1945 do 1975 r. zalesiliśmy ok. 80 tys. ha nie- 
użytków. halizn, płazowin i gruntów porolnych przejętych z PFZ, dzięki 
czemu lesistość wzrosła o ponad 5%. 

Lasy na tym terenie przeważnie występują w formie dużych komplek- 
sów puszcz (Augustowskiej — ponad 100 tys. ha. Boreckiej — ponad 
50 tys. ha, Białowieskiej — 58 tys. ha, Knyszyńskiej — 90 tys. ha, Ro- 
minckiej — ok. 12,5 tys. ha). Stwarza to obraz krainy puszczańskiej o zde- 
cydowanym wpływie lasów na środowisko. 

5. Zakłady przemysłowe Białostocczyzny emitują 5-krotnie mniej py- 
łów niż zakłady w Zielonogórskiem, 25-krotnie mniej w niż w Bydgoskiem, 
60-krotnie mniej niż w Krakowskiem i 130-krotnie mniej niż w Kato- 
wickiem. | 

4. W regionie tym występują najczystsze rzeki i jeziora w Polsce. 
Np. wody rzeki Supraśl w 98% zaliczone są do I klasy czystości, Biebrzy 
— w 60% do I i w 40% do II kl. czystości. Jez. Hańcza (rezerwat przy- 
rody) uznane jest za najczystsze jezioro na całym niżu europejskim. 

2. Biotopy omawianego terenu dają schronienie prawie wszystkim 
gatunkom zwierząt w Polsce, nie wyłączając orła przedniego (Czerwone 
Bagno). Stąd po wojnie rozpoczęła się restytucja łosia (Czerwone Bagno), 
żubra (Puszcza Białowieska) i bobra (Osowiec) na inne ziemie Polski. 

6. Bogaty i rozwijający się do dziś jest świat kultury ludowej. 
Jeżeli do tego dodamy dość dobry układ szlaków komunikacyjnych, 

zasobność jezior i rzek w ryby, lasów w jagody, grzyby i,orzechy lasko- 
we, to otrzymamy obraz wartości tego terenu. Bardzo ważnym czynnikiem 
podnoszącym rangę tego terenu do miana atrakcji w skali międzynarodo- 
wej jest również duża jego różnorodność fizjograficzna. Uwzględniając las, 
wodę i rzeźbę terenu jako zasadnicze czynniki atrakcyjności terenów 
pod względem turystyczno-rekreacyjnym, możemy na omawianym obsza- 
rze wyróżnić następujące części: 

a) Rejon augustowsko-suwalski z rozległymi borami iglastymi (lesi- 
stość ok. 35%), z licznymi jeziorami i rzekami o dostępnych brzegach 
l czystej wodzie, z ciekawie ukształtowanym terenem, będącym wynikiem 
ostatniego zlodowacenia (szczególnie w północnej swej części). Do naj- 
większych atrakcji turystycznych tego rejonu zaliczyć można: 

— obszar Suwalskiego Parku Krajobrazowego z jeziorami Hańcza, Szur- 
piły, Jaczno i Kameduł, 

— obszar Wigierskiego Parku Krajobrazowego z zespołem jezior wigier- 
skich i rzeką Czarna Hańcza, 

-—- masyw Puszczy Augustowskiej z całym bogactwem jezior, rzeczułek 
1 Kanałem Augustowskim. Jest to jeden z najpopularniejszych w kraju 
terenów uprawiania turystyki i sportów wodnych, 

— liczne ślady bytności Jaćwingów, dawnych mieszkańców tych ziem, 
w postaci kurhanów, grodzisk, nazewnictwa wsi i uroczysk. 
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b) Pojezierze Mazurskie obejmujace obszar ziem: gołdapskiej, ełckiej 
1 oleckiej, pokryty w znacznej części borami (lesistość ok. 23%) z liczny- 
mi jeziorami, jednak przeważnie o brzegach zarośniętych. Teren sfalo- 
wany, o dużej różnorodności krajobrazu. 

Atrakcją tego obszaru są zespoły wodno-leśne oraz masywy puszcz 
Rominckiej i Boreckiej, z mnogością występującej w nich zwierzyny, bo- 
gactwem gatunków flory jak również liczne rezerwaty przyrody. 

c) Puszczę Knyszyńską z zamożnymi borami świerkowo-sosnowymi 
o lesistości ok. 40 %, o terenie lekko sfalowanym lecz pozbawionym więk- 
szych zbiorników wodnych. Teren ten stanowi podstawową bazę wypo- 
czynkową aglomeracji Białegostoku. 

d) Puszczę Białowieską, ze znacznym udziałem dorodnych lasów liścia- 
stych i iglastych. Teren płaski, pozbawiony jezior, lecz o dużej wilgot- 
ności spowodowanej zabagnieniem obszarów. Bogaty w rzadko występu- 
jącą w innych regionach faunę (żubry, bobry, głuszcze). Główną atrakcję 
tego terenu stanowi Białowieski Park Narodowy wraz z Muzeum Przy- 
rodniczo-Leśnym oraz liczne rezerwaty przyrody. 

e) Region kurpiowski z zachowanymi do dziś resztkami Puszczy Kur- 
piowskiej — Zielonej i Białej. Obszar ten charakteryzuje się obecnością 
głównie świeżych borów sosnowych, położonych na piaskach. Suchość 
tego terenu i żywiczność powietrza stanowią wyjątkowo korzystne wa- 
runki rekreacji typu leczniczo-wypoczynkowego. Dodatkową atrakcją jest 
dobrze zachowana i kultywowana kultura ludowa z całym bogactwem 
obrzędów, rzemiosła oraz budownictwa świeckiego i sakralnego. Pusz- 
czański tryb życia dawnych Kurpiów powoduje, że do czasów obecnych 
zachowały się zawody ginące na innych obszarach Polski, związane ściśle 
z lasem, jak np. bartnictwo, ciesielstwo i inne. 

t) Region podwarszawski, położony na południe od Bugu i Narwi, 
charakteryzujący się dużym rozproszeniem drzewostanów, głównie sosno- 
wych, często stanowiących pierwsze lub drugie pokolenie lasu na grun- 
tach porolnych. Teren równinny, pozbawiony jezior, większych cieków 
wodnych, o wysokim stopniu zurbanizowania. Jego atrakcyjność polega 
przede wszystkim na bliskim położeniu od aglomeracji Warszawy. 

Wśród czynników decydujących o atrakcyjności danego obszaru pod 
względem turystyczno-rekreacyjnym ważną rolę odgrywa las, jego wiel- 
kość, jakość, rozmieszczenie oraz sposób zagospodarowania. Najważniej- 
szą cechą w tym zakresie wydaje się być lesistość wzbogacająca wartości 
krajobrazowe regionu. Ilość i wielkość „zielonych plam” na mapie turysty 
przygotowującego się do przyjazdu na nieznany mu teren działają bar- 
dziej przekonywująco niż słowa zachęty. 

_ W ostatnim 30-leciu lesistość omawianego terenu wzrosła o ponad 
0, co w połączeniu z zadrzewieniami podnosi jego walory turystyczne. 
Istnieją dalsze możliwości zwiększenia powierzchni lasów przez zalesie- 
nie przyjmowanych nieużytków (ok. 50 tys. ha). 

Drugą cechą decydującą o walorze lasu jako miejscu turystyki i wy- 
poczynku jest jego wygląd. Przez wycieczkowiczów bezwględnie prefe- 
rowane są drzewostany: 

a) stare, prześwietlone z bogatym podszytem i runem, o glebach pia- 
szczystych i przepuszczalnych, | | 

b) z licznymi lukami i przerzedzeniami pozwalajacymi na odpoczynek 
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bierny, tj. biwakowanie i opalanie się, oraz czynny obejmujący róż- nego rodzaju gry ruchowe, 
c) położone wzdłuż jezior, rzek i cieków wodnych, a przy tym w pobliżu dróg dojazdowych oraz wsi, osad i zespołów miejskich, 
d) zawierające rezerwaty i pomniki przyrody, 
e) drzewostany parków narodowych i krajobrazowych stanowiące atrak- cję krajobrazową i przyrodniczą. 

Leśnicy Białostocczyzny przyczyniają się do wzbogacenia walorów rekreacyjno-turystycznych lasu. Jedną z pierwszych form tej działalności było od lat preferowanie wysokich wieków rębności dla podstawowych gatunków drzew. Dzięki temu w przeważającej większości drzewostanów sosnowo-świerkowych obowiązuje 120-letni a w Puszczy Białowieskiej 
140-letni wiek rębności. Na terenie OZLP powołano ponadto lasy ochron- 
ne różnych kategorii na pow. 94644 ha, w tym przeznaczone dla maso- 
wego wypoczynku ludności na pow. 16508 ha. W okolicach Augustowa, 
miasta o statusie uzdrowiska, utworzono trzy strefy ochronne obejmu- 
jące 6593 ha lasów, z tego z zastosowaniem fizycznego wieku rębności 
na powierzchni 3340 ha. Drzewostany te leżą w przeważającej większości 
wokół jezior i szlaków komunikacyjnych. Ponadto objęty specjalną ochro- 
ną pas drzewostanów o szerokości 50 m przy szosach o znaczeniu tury- 
stycznym stworzył trwałą oprawę krajobrazową tych tras. Dotyczy to 
m. in. szos: Warszawa—Białystok, Białystok—Krynki, Białystok—Suwałki, 
Białystok—Ełk, Białystok—Kużźnica Białostocka. 

Osobny rozdział w zakresie utrzymania i skutecznej ochrony drzewo- 
stanów o wyjątkowych walorach przyrodniczych, technicznych, krajo- 
brazowych i rekreacyjnych stanowi wprowadzone z dniem 3011975 r. 
zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego pt. „Podstawo- 
we zasady prowadzenia gospodarki leśnej na terenach Puszczy Biało- 
wieskiej”. Zarządzenie to określa funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne 
lasów Puszczy Białowieskiej oraz kierunki realizacji tych funkcji. Usta- 
lono, że funkcje produkcyjne muszą być zharmonizowane z doniosłymi 
iunkcjami Puszczy w zakresie kultury, dydaktyki i turystyki. Na pod- 
stawie tego zarządzenia podwyższomo wieki rębności: sosny — do 140 lat 
(przeciętnie w kraju 100—120 lat), świerka — do 140 lat (w kraju 
80—100), dębu — do 240 lat (w kraju do 160 lat), jesionu — 180 lat 
(w kraju do 140 lat). Etat rębny został obniżony dzięki temu o ok. 25%. 

Duże znaczenie dla przyszłego wyglądu naszych lasów mają te dzia- 
łania planistyczne i techniczne, które już dziś uwzględniają aspekt wy- 
korzystania turystyczno-rekreacyjnego drzewostanów jutra. Ma to szcze- 
gólną wagę w wypadku zalesiania dużych kompleksów nieużytków przyj- 
mowanych z PFZ. Przykłady tego rodzaju rozwiązań można znaleźć 
w nadl. Bielsk-Podlaski (ur. Czeremcha) oraz w nadl. Waliły (kompleks 
Kruszyniany). Działania te sprowadzają się do urozmaicania składu ga- tunkowego upraw, wkomponowywania licznych punktów oporu środo- wiska, jak remizy, zbiorniki wodne itp. oraz wprowadzania prostych urządzeń turystycznych. | 

Sztuczne zbiorniki tworzy się również w drzewostanach istniejących, np. w nadleśnictwach: Nowogród, Czarna Białostocka i Waliły. Poza funk- cjami tzw. małej retencji, pełnią one rolę obiektów wypoczynkowo- rekreacyjnych, a także zbiorników do konserwacji drewna. 
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Doniosłą rolę w kształtowaniu walorów krajobrazowych i korzystnych 
warunków wypoczynku pełnią zadrzewienia. Stanowią one element uzu- 
pełniający kompleksy leśne, urozmaicają zabudowę miast i osiedli, wy- 
pelniaja pustkę krajobrazów nizinnych oraz tworzą wdzięczną oprawę 
jezior, szos i dróg. W zadrzewienia ziemi białostockiej wniesiony został 
ogrom pracy przez jej mieszkańców, a także wielki wysiłek białostockich 
leśników. 

Kolejną formą zapewnienia równowagi między produkcyjnymi a po- 
zaprodukcyjnymi funkcjami lasów jest zachowanie jak największej ilości 
drzewostanów w stanie nienaruszonym, przez tworzenie rezerwatów przy- 
rody i parków krajobrazowych. Powierzchnia 36 rezerwatów przyrody na 
terenach leśnych podległych OZLP Białystok (bez Białowieskiego Parku 
Narodowego) wynosi ogółem 5966 ha, w tym ściśle chronionych — 2269 ha. 
Rezerwaty ścisłe obejmują głównie ostoje łosia i bobra. 

O zwiększaniu się powierzchni drzewostanów podlegających ochronie 
rezerwatowej świadczą poniższe liczby: w 1960 r. było 11 rezerwatów 
o pow. 3210,2 ha, w 1973 r. — 25 rezerwatów o pow. 5071,35 ha, 
a w 1976 r. — 36 rezerwatów o pow. 5966,12 ha. W najbliższej przy- 
szłości projektuje się powołać 20 dalszych rezerwatów przyrody o pow. 
ok. 2300 ha. Realizacja najbliższych zamiarów utworzenia na terenach 
Puszczy Białowieskiej 9 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ok. 
920 ha stworzy w połączeniu z już istniejącymi 4 rezerwatami (o pow. 
1450 ha) oraz Białowieskim Parkiem Narodowym (o pow. 5000 ha) potężny 
system prawem chronionej przyrody o łącznej powierzchni 7350 ha, czyli 
obejmujący !/s powierzchni Puszczy. | 

W styczniu 1976 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Su- 
wałkach powołano Suwalski i Wigierski Park Narodowy. W skład Suwal- 
skiego Parku Krajobrazowego, którego obszar wynosi 7400 ha, wchodzi 
ok. 1200 ha lasów, natomiast w Wigierskim Parku Krajobrazowym, o pow. 
ok. 11 tys. ha, lasy stanowią obszar ok. 3 tys. ha. Niesprecyzowana jest 
dotychczas forma ochrony drzewostanów w parkach krajobrazowych. Poza 
pełnionymi przez te lasy funkcjami wodo- i glebochronnymi, powinna 

być uwzględniona rola lasu w formowaniu krajobrazu, nie tylko w pasie 
nadbrzeżnym jeziora lub rzeki, ale na całym terenie parku. Zagospodaro- 
wanie lasów w parkach krajobrazowych powinno znaleźć odbicie w obo- 
wiązujących przepisach urządzeniowych. 

Istotną role w ochronie przyrody i wzbogaceniu walorów 
krajobrazowych naszych lasów pełnią pomniki przyrody ozywio- 
nej i nieożywionej, które uzupełniają niejako funkcje rezerwatów. 
O ile powoływanie rezerwatów było dotychczas realizowane w mia- 
rę przyrodniczych i społecznych potrzeb, o tyle liczba pomników 

przyrody na terenie OZLP Białystok była dotychczas niewspółmiernie 
niska w stosunku do potrzeb i możliwości. Na terenie Puszczy Białowie- 
skiej stwarzającej największe możliwości znalezienia odpowiednich oka- 
zów drzew do końca 1974 r. było zarejestrowanych tylko 29 pomników 
przyrody. Aby przyspieszyć wybór i rejestrowanie pomników przyrody, 
wprowadziliśmy obowiązek corocznej kontroli raptularzy pomiarowych 
szacunków brakarskich, które sporządzane są na ok. 16 miesięcy przed 

wyrębem drzewostanu. W tym okresie na podstawie danych z raptularzy 
a zwłaszcza na danych dotyczących gatunku i pierśnicy, można wstępnie 
wytypować drzewa kwalifikujące się do zaliczania do pomników przy- 
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rody. Dzieki tej akcji w 1975 r. „wyłowiliśmy” na terenie Puszczy Bia- 
łowieskiej ok. 50 drzew pomnikowych, a w 1976 r. czeka na ,,zatwier- 
dzenie” ok. 300 dębów, jesionów, lip, klonów, sosen i świerków. Wpro- 
wadzono ponadto obowiązek pozostawiania pomników przyrody w kil- 
kuarowej otulinie, gwarantującej im dłuższe przetrwanie, dzięki ochro- 
nie przed szkodliwą działalnością wiatrów i innych czynników abiotycz- 
nych. Jako novum wprowadziliśmy pojęcie zbiorowego pomnika przyro- 
dy, w przypadku gdy pomnikowe drzewa stanowią grupę blisko stoją- 
cych siebie egzemplarzy, tworzących jedną ekologiczną całość. 

Jednym z czynników przyciągających turystów i miłośników przyrody 
oraz myśliwych jest stan zwierzyny w lasach. Dzięki troskliwej opiece 
w okresie powojennym łoś rozprzestrzenił się na terenie całej Białosto- 
cczyzny, bóbr zwiększył znacznie swą populację, a żubr oprócz Białowie- 
ży, występuje w Puszczy Knyszyńskiej i Boreckiej. Oprócz tych gatun- 
oraz ginące gatunki ptaków (orzeł bielik i przedni, czarne bociany, żura- 
ków występują tu prawie wszystkie większe ssaki spotykane w Polsce 
wie, głuszce). Stan zwierzyny płowej niejednokrotnie przekracza pojem- 
ność łowisk. 

W celu utrzymania zwierzostanu we właściwych proporcjach oraz 
ochrony wielu gatunków zwierząt i przybliżenia ich społeczeństwu, po- 
dejmowane są inicjatywy obejmujące: 

a) Rozwój bazy myślistwa dewizowego i krajowego. 
b) Tworzenie otwartych i zamkniętych zwierzyńców. 
Jeden z nich już istnieje (BPN), a dwa następne są w fazie projekto- 

wania. Będzie to zwierzyniec dla żubrów w okolicach Augustowa oraz 
drugi — dla zwierząt kopytnych (żubry, jelenie, sarny, łosie, tarpany, 
dziki), pełniący zarazem funkcję „sierocińca? dla obszaru północno- 
-wschodniej Polski. 

c) Zapewnienie żeru w ostojach bobrów przez zakładanie plantacji 
wierzby zgryzowej (dotychczas na ok. 10 ha). 

d) Protegowanie pożytecznej fauny przez budowanie karmników, po- 
jemników, remiz i budek lęgowych (ok. 20 tys. szt. rocznie). 

zamierzone działanie człowieka uzupełnia sama przyroda, wprowa- 
dzając do bogatego już świata zwierzęcego naszej krainy gatunki nowe, 
jak synogarlica turecka, piżmak i jenot. 

Tak przedstawiają się w zarysie dotychczacowe wysiłki i wyniki dzia- 
łalności na polu wzbogacenia walorów turystyczno-rekreacyjnych naszych 
lasów. Do głównych zadań z tego zakresu stojących przed leśnikami można 
zaliczyć: 

1. Wprowadzenie podziału lasów uwzględniającego zarówno potrzeby 
gospodarcze, jak i pozagospodarcze. W praktyce sprowadzać się to po- 
winno do wyodrębnienia następujących typów lasów: 
a) gospodarczych o wybitnych funkcjach produkcyjnych, w których funk- 
cje rekreacyjne, turystyczne i krajobrazowe oraz dydaktyczne byłby ogra- 
niczone do minimum. Obszary te charakteryzować się powinny wysoką 
intensyfikacją produkcji i mechanizacji prac; 
b) ochronnych — wg dotychczasowych kryteriów: 
c) krajobrazowych, w których zabiegi gospodarcze wykonywane byłyby 
wg zmodylikowanych reguł przestrzegania ładu przestrzennego, z wy- 
sokim wiekiem rębności oraz wzbogaceniem składu drzewostanów w ga- 
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tunki dające określone efekty wzrokowe. W tych lasach powinny być 
stosowane rębnie udoskonalone, a zabiegi hodowlane nie mogą być wy- 
konywane w sposób schematyczny; 
d) masowego wypoczynku ludności, przeznaczone wyłącznie na potrzeby 
turystyczno-rekreacyjne, na terenie których obowiązywałby w zasadzie 
lizyczny wiek rębności; a 
e) parki narodowe i rezerwaty przyrody. 

Konsekwencją takiego postępowania byłoby zmodyfikowanie dotych- 
czasowych planów urządzenia gospodarstw leśnych oraz uwzględnienie 
tych zagadnień w zasadach hodowlanych. 

2. Ochrona najcenniejszych fragmentów lasów przez powoływanie re- 
zerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Byłoby niezmiernie ko- 
rzystne objęcie obszarów Wigierskiego i Suwalskiego Parku Krajobrazo- 
wego najwyższą formą ochrony, jaką jest utworzenie parku narodowego. 
Podobny postulat może dotyczyć projektowanego Biebrzańskiego Parku 
Krajobrazowego. 

3. Podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych regionu przez 
dalsze intensywne zadrzewienie wsi i osiedli oraz zakładanie i ochrona 
remiz śródpolnych i pasów przeciwwietrznych i przeciwerozyjnych. Dzia- 
łalność tę należy połączyć z ochroną źródlisk na terenach otwartych. 

4. Włączenie lasów niepaństwowych do obszarów zagospodarowanych 
dla potrzeb turystyczno-rekreacyjnych. Rekonstrukcja lasów chłopskich 
powinna iść nie tylko w kierunku podniesienia ich zasobności ale również 
spełniania przez nie funkcji turystyczno-wypoczynkowych. Plany urzą- 
dzania tych lasów powiny uwzględniać ten aspekt. s 

5. Objęcie skuteczną ochroną lasów z jagodziskami, maliniskami i miej- 
yam grzybowymi. Lasy te są szczególnie intensywnie odwiedzane przez 
udzi. 

6. Zagospodarowanie ścian lasu z uwzględnieniem czynnika estetyki. 
Będzie to wykonywane przez obsadzenie ścian lasu od strony pól, brze- 
gów jezior, cieków wodnych, szlaków komunikacyjnych znacznie większą 
niż dotychczas liczbą gatunków drzew i krzewów dających w okresie 
wiosny i jesieni określone efekty wizualne. 

W okresie do połowy lat sześćdziesiątych regulowanie ruchu turystycz- 
nego w obrębie lasów ograniczało się w zasadzie do ustawiania zakazów 
wstępu. Wzbudzało to niechęć społeczeństwa, ignorowanie zakazów, a na- 
wet niszczenie tablic, znaków zakazu wjazdu oraz rogatek. Napór lud- 
ności na lasy jednak w dalszym ciągu wzrastał. 

Właściwie dopiero sezon turystyczny 1972 r. należy uznać za prze- 
łomowy dla przystosowania terenów leśnych dla potrzeb turystyki na 
terenie lasów państwowych OZLP Białystok. Rozpoczęliśmy od spraw 
podstawowych. Wytypowano i zagospodarowano od tego czasu 581 miejsc 
postoju pojazdów, 379 miejsc biwakowania, 21 parkingów śródleśnych, 
40 terenów masowego wypoczynku ludności, 37 pól biwakowych, 2 pola 
campingowe, 3 ścieżki zdrowia, 2 ścieżki dydaktyczne oraz 1 plac zabaw 
dla dzieci. | 

Obiekty te wyposażono w zależności od ich przeznaczenia i wykorzy- 
Stania w „grzybki” z ławkami, stoły z ławkami, ławy wolno stojące, pa- 
leniska, wiaty, sanitariaty, doły na śmiecie, pomosty do kąpieli, ramy do 
przeglądu samochodów, śmietniczki, ujęcia wody, studnie czerpalne, wieże 
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widokowe itp. Urządzenia te w przeważającej większości wykonane są 
w całości z drewna, na ogół odpadowego. Ich konstrukcja wykorzystuje 
naturalne kształty drewna, w każdym z nich zawarte są elementy stylu 
1 zdobnictwa regionalnego. Społeczeństwo przyjęło nowe propozycje życz- 
liwie. Dotychczas stwierdzono tylko nieliczne wypadki niszczenia urzą- 
dzeń, wyłącznie w pobliżu miast (Białystok, Augustów), natomiast w głę- 
bi lasu dewastacji nie obserwujemy. Ponadto zaopatrzono te miejsca 
w cały zestaw tablic informacyjnych o terenie i walorach krajoznawczych 
regionu. 

Większość zagospodarowanych obiektów turystycznych została zlokali- 
zowana w miejscach już dotychczas uczęszczanych i ulubionych przez 
turystów. Wszystkie te obiekty czynne są w zasadzie cały rok, jednak 
ich wykorzystanie odbywa się głównie w sezonie od maja do września. 

W ślad za masową turystyką i skoncentrowanym pobytem ludności 
w miejscach masowego wypoczynku pojawiły się również i szkody 
wyrządzane w środowisku leśnym. Polegają one na wydeptywaniu runa, 
niszczeniu drzew i krzewów, zaśmiecaniu lasu, niszczeniu urządzeń tury- 
stycznych, płoszeniu zwierzyny i zakłócaniu ciszy oraz na dewastacji 
linii brzegowych jezior, rzek i skarp, a nawet na wzniecaniu pożarów. 

>5koro jesteśmy przy negatywach, nie sposób nie wspomnieć o za- 
gadnieniu błędnej lokalizacji ośrodków wypoczynkowych oraz obiektów 
przemysłowych (np. Zakłady Silikatowe w Augustowie) w obrębie lub 
pobliżu lasów przeznaczonych do masowego wypoczynku ludności lub 
celów krajobrazowych. Upstrzenie ośrodkami brzegów jezior, grodzenie 
płotami całych kilometrów linii brzegowej, nieestetyczna architektura, be- 
tonowanie ścieżek i dróg dojazdowych, wyrąb drzewa w obrębie ośrod- 
ków, brak jednolitego i zbiorowego systemu odprowadzania ścieków i od- 
padów komunalnych, oto niektóre czynniki degradujące środowisko leśne. 
Przykłady takie można zauważyć wszędzie. Stanowią one świadectwo 
błędnego i niezdecydowanego stanowiska leśników w fazie projektowa- 
nia, planowania i nadzoru inwestycyjnego. 

Aby zapobiec tego rodzuj ujemnym odziaływaniom zmuszeni zosta- 
liśmy do podjęcia wielu niezbędnych kroków polegających m. in. na: 

1) wzmocnieniu kontroli terenów dewastowanych, stosowaniu man- 
datów i sporządzaniu wniosków karnych, 

2) zabezpieczaniu skarp i brzegów cieków wodnych przez faszynowanie 
i utwardzanie, | 

3) wprowadzaniu na terenie jezior i cieków wodnych oraz w głównych 
kompleksach leśnych (Puszcza Augustowska, Knyszyńska i Białowieska) 
1 \/ rezerwatach przyrody tzw. „strefy ciszy”, 

4) otoczeniu terenów wypoczynkowych dodatkowymi pasami przeciw- 
pożarowymi, 

5) prowadzeniu na łamach prasy, radia i telewizji akcji propagando- 
wych na rzecz poszanowania środowiska leśnego i właściwego jego wy- 
korzystania. 

Kolejnym etapem obecnie realizowanym jest zakrojona na szeroką 
skalę działalność dydaktyczna. Adresowana jest ona głównie do turystów 
kwalifikowanych, młodzieży szkolnej oraz wszystkich organizatorów tu- 
rystyki czynnej i krajoznawstwa. Do ważniejszych działań w tym zakresie 
należy zaliczyć: 
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a) wprowadzenie do operatów urządzenia rezerwatów przyrody pro- 
' gramu wykorzystania turystycznego danego obiektu, 

b) udostępnienie do zwiedzania niektórych szkółek leśnych i zadrze- 
wieniowych oraz plantacji, 

d) wydawanie ulotek i folderów o tematyce propagującej walory po- 
szczególnych kompleksów leśnych. Staramy się w tych publikacjach prze- 
kazać również podstawowe zasady ochrony przyrody i wykorzystania 
turystycznego zasobów leśnych, 

d) tworzenie przy większych kompleksach leśnych trwałych ekspozycji 
lub muzeów przyrodniczo-leśnych wyposażonych w fotografie i plansze 
o naszych lasach, osobliwości flory i fauny, zbiory piśmiennictwa dot. 
lasów, przekroje drzew i inne eksponaty mówiące o historii i tereźniej- 
szości naszych lasów. | | 

| Do zadań, które w dalszej kolejności czekają na rozwiązanie, należy 
przede wszystkim zorganizowanie wysoko kwalifikowanej kadry, zapozna- 
nej z zagadnieniami przystosowania lasu do funkcji rekreacyjno-wypo- 
czynkowych, zagospodarowania turystycznego lasów, przewodnictwa i dy- 
daktyki w szerokim pojęciu tego słowa. 

Każdy OZLP musi posiadać zespół ludzi, którzy wiadomości fachowe 
z dziedziny leśnictwa potrafią powiązać z całym wachlarzem zagadnień 
z dziedziny ochrony środowiska leśnego, organizacji ruchu turystycznego, 
planowania przestrzennego, budownictwa itp. W zespole tym powinni być 
specjaliści z dziedziny plastyki oraz ludzie umiejący posłużyć się różnymi 
środkami audiowizualnymi (filmy, zdjęcia. nagrania). Nie umniejsza to po- 
ważnych zadań aparatu wykonawczego, tj. pracowników terenowych LP 
(leśniczych, gajowych, a także kadry inżynieryjnej), którzy powinni przejść 
specjalistyczne szkolenia z tych zagadnień. 

Ważną sprawą jest uwzględnienie w programach nauczania tematyki 
z zakresu turystyki i rekreacji w lasach. 

Musimy sobie zdawać sprawę, że lasy XXI wieku rodzą się obecnie, 
a błędy popełnione dzisiaj, będzie trudno naprawić za kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat. W trosce o dobro naszych lasów musimy już teraz usta- 
lić takie metody działania, które zapewnią przetrwanie naszych lasów 

z pełną ich zamożnością i w pełnej krasie ich piękna. 
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