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Problemy zagospodarowania lasu 
na terenie rekreacyjnym „,Snieżnik” 

Проблемы освоения леса на территории отдыха «Снежник» 

Problems of forest management in the „Śnieżnik” recreational area 

Way krajobrazowe (24), nieskażona uprzemysłowieniem przyroda 

Sudetów Wschodnich (7), klimat (8, 34, 35) oraz doskonałe wa- 

runki do uprawiania sportów zimowych (5), spowodowały w ostatnich 

latach zainteresowanie się Masywem Śnieżnika. Powstała koncepcja 

wybudowania na tym obszarze modelowego ośrodka rekreacyjno-sporto- 

wego odpowiadającego współczesnym potrzebom, w którym nie popełnio- 

no by błędów chaotycznego zagospodarowania, występujących np. w Za- 

kopanem (41). 
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia Andrzej Ziemilski i jego zespół 

z Instytutu Turystyki w Warszawie (5, 41) oraz Jerzy Szpe rkowicz 

z Redakcji dodatku do „Życia Warszawy* — „Życie i Nowoczesność” 

(36, 37) rozpoczęli w 1972 r. kampanię na rzecz rekreacyjnego zagospo- 

darowania tego obszaru. 
W 1973 roku powstał akt prawny w postaci Uchwały Rady Mini- 

strów (22) dotyczący zagospodarowania Śnieżnika dla potrzeb rejonu 

wrocławskiego i całego kraju. Na podstawie tej uchwały władze byłego 

województwa wrocławskiego podjęły konkretne działania, w wyniku 

których powstały liczne opracowania — studia, projekty 1 publikacje 

związane z rejonem Śnieżnika (1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 18, 16, 17, 18, 19, 28, 

28, 29, 30, 31, 32, 42). 
Reorganizacja administracji terenowej przeprowadzona w 1975 roku 

zahamowała przejściowo to działanie, gdyż projektowany obszar rekre- 

acyjny „Snieżnik” znalazł się w zasięgu administracyjnym nowego wo- 

jewództwa wałbrzyskiego. Obszar ten usytuowany w Masywie Snież- 

nika, w Górach Bialskich, Złotych i w Krowiarskich, obejmuje obecnie 

w całości gminy Stronie Śl. — Lądek Zdrój oraz wschodnią część gmin 

Bystrzyca Kł. i Międzylesie. Jego ogólna powierzchnia wynosi około 
400 km?, z czego 40% to lasy administrowane przez nadleśnictwa Stra- 

chocin i Międzylesie (OZLLP Wrocław). 
Władze nowego województwa wałbrzyskiego, w którym przemysł, 

rolnictwo i turystyka stanowią podstawowe kierunki działania, podjęły 

na nowo problem zagospodarowania obszaru Śnieżnika. Znalazło to swój 

wyraz w uchwale WRN w Wałbrzychu z 24X11977 (33). Odtąd wszelkie 
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poczynania gospodarcze w tym rejonie zostały podporządkowane kon- 
cepcji zagospodarowania rekreacy jno-sportowego tego obszaru. 

W materiałach stanowiących załącznik do uchwały jak i w innych 
opracowaniach brak jest jednak szczegółowych badań kompleksowych 
dotyczących środowiska leśnego. Potrzebne są takie opracowania, które 
określałyby istniejące warunki przyrodniczo-leśne oraz wychodziłyby 
na przeciw założeniom projektantów zagospodarowania obszaru Śnież- 
nika. Nieliczne opracowania dotyczące tych terenów leśnych (4, 14, 15, 
20, 25, 26, 27, 39, 40) obejmują wycinkowo niektóre problemy leśne 
i mogą być źródłem do opracowań kompleksowych. 

W lasach tych, a zwłaszcza w Masywie Śnieżnika, projektanci prze- 
widują budowę kilkunastu wyciągów narciarskich i nartostrad. Naru- 
szenie terenów leśnych bez odpowiedniego przygotowania drzewostanów 
może doprowadzić do poważnych zakłóceń środowiska leśnego, a w kon- 
sekwencji — do zatracenia obecnych walorów przyrodniczo-krajobra- 
zowych stanowiących podstawę lokalizacji środowiska rekreacyjno-spor- 
towego. Dlatego też niezbędne jest niezwłoczne włączenie się naukow- 
ców i praktyków leśnych do poczynań nad zagospodarowaniem Śnież- 
nika. W celu zapobieżenia szkodom lub złagodzenia ujemnych skutków 
działalności inwestycyjnej w tym środowisku wydaje się niezbędne pod- 
jęcie prac: | 

1. Ustalenie kierunków wiatrów wywalajacych i przewałowych 
w odniesieniu do każdego szczytu, grzbietu i zbocza górskiego; 

2. Opracowanie planu przebudowy drzewostanów pod kątem uod- 
pornienia ich na szkodliwe działanie wiatrów, w powiązaniu z projek- 
towanymi nartostradami i wyciągami narciarskimi (38) oraz podniesienia 
walorów krajobrazowych litych obecnie Świerczyn. Przed podjęciem 
przebudowy drzewostanów należałoby podjąć trudną decyzję likwidacji 
zwierzyny płowej na okres trwania przebudowy. W przeciwnym razie 
działalność ta okaże się bezcelowa, gdyż wprowadzane gatunki drzew 
i krzewów, występujące obecnie w niewielkiej ilości lub w ogóle nie 
występujące, będą po zasadzeniu doszczętnie zgryzane przez zwierzynę 
płową. W odnowieniu lasu należałoby wprowadzać ekotyp świerka su- 
deckiego, odpornego na wiatry i okiść, którego wyłączone drzewostany 
nasienne znajdują się w Masywie Śnieżnika. Dotyczy to również innych 
gatunków drzew, których wyłączone drzewostany nasienne znajdują się 
na obszarze Kotliny Kłodzkiej. Wszystkie drzewostany w obrębie pro- 
jektowanego obszaru rekreacyjnego powinny być uporządkowane pod 
-względem sanitarnym i wzorowo zagospodarowane pod względem ho- 
dowlanym; 

3. Opracowanie programu melioracji wodnych krytych i otwartych. 
Dotychczas większość zboczy górskich projektowanych pod tereny nar- 
ciarskie nie ma uregulowanych stosunków wodnych, zwłaszcza w rejo- 
nie wsi Kamienica, Nowa Morawa i Sienna; 

4. Opracowanie sieci komunikacyjnej dla transportu leśnego. Oprócz 
funkcji społecznych, lasy w rejonie Śnieżnika będą nadal spełniać funk- 
cje produkcyjne, a więc pozyskanie drewna, jego zrywka i wywóz do 
odbiorców będą prowadzone. Projekty leśnej sieci komunikacyjnej po- 
winny uwzględniać obie funkcje lasu przy zastosowaniu najnowszych 
technologii i środków technicznych do zrywki i wywozu drewna (10). 
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Ponadto zachodzi konieczność osłony naukowej oraz podjęcia badań nad 

wpływem nowej infrastruktury na górskie środowisko przyrodni- 

czoleśne, które powinny być prowadzone stacjonarnie przez instytut Ba- 

dawczy Leśnictwa. 

Ze względu na wielkość przedsięwzięcia, taką potrzebę widzą rów- 

nież projektanci zabudowy Śnieżnika, planując utworzenie stacji nau- 
kowo-badawczej w Bolesłowowie i w Bielicach. 

Leśnicy powinni jak najprędzej się włączyć do tworzenie podstaw 

zagospodarowania obszaru rekreacyjno-sportowego, gdyż las rośnie wol- 

no, a człowiek chałby budować szybko, zgodnie z możliwościami współ- 

czesnej techniki i potrzebami społecznymi. 
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