
RESORT LEŚNICTWA O REKREACYJNEJ ROLI LASU 

Wicedyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Lasów Nadzorowanych i Łowie- 
ctwa Tadeusza Rejman określa stanowisko resortu w sprawie pogodzenia rekreacyj- 
nych funkcji lasu i jego zasadniczej roli gospodarczej w wywiadzie dla „Irybuny 
Ludu” z 17 marca 1980 r. 

„Czy wy, leśnicy, dla których las jest — mówiąc trochę umownie — warsztatem 
pracy, dużym przedsiębiorstwem produkcyjnym, służącym gospodarce narodowej, 
bardzo jesteście zdenerwowani faktem, że w ostatnich latach powstała ogromna mo- 
da na przebywanie w lesie? Że to zjawisko narusza przyrodniczy mechanizm funk- 
cjonowania lasu, prowadzi do jego degradacji? (...) 

Nie, nie jesteśmy zdenerwowani. Po pierwsze dlatego, że to co nazywa się modą, 
jest społeczną potrzebą, nieuniknioną na dodatek, w czasach, kiedy tak wielką presję 
na nasze życie wywierają uboczne skutki cywilizacji technicznej. Po drugie — my le- 

Snicy również, mówiąc szczerze, nie odnosimy się do lasu z.należytym szacunkiem. 

Ostatecznie ścięcie wielkiego drzewa jest dla lasu zdarzeniem większym aniżeli zo- 

stawienie na polanie butelki i paru kapsli od piwa. I zdajemy sobie z tego spra- 
wę (...) Zdajemy sobie sprawę, że nic nie powstrzyma ludzi od przebywania w lesie, 
że każdy ma prawo do wypoczynku takiego, jaki mu najbardziej odpowiada. By- 
łoby czymś nierozsądnym, wręcz nie naturalnym gdybyśmy nagle zabronili wstępu 
do lasu czy wydzielili do powszechnego użytkowania jakieś jego skrawki. Las jest 

powszechnie dostępny. Ściślej — około 60 proc. jego powierzchni. Powie ktoś, że 40 

proc. terenów do których wchodzić się nie powinno — to dużo. Są to powierzchnie 

chronione z różnych powodów. Np. ze względu na erozję, zwłaszcza w pasie Wyb- 
rzeża i w pasie podgórskim. 

Okresowe znaki zakazu ustawia się wokół powierzchni zrębowych ze względu na 
bezpieczeństwo, chronione są powierzchnie żywicowane, no i wreszcie te obszary, 

na których rośnie nowo posadzony las. Nie powinno się także wchodzić — informują 

o tym tablice — na tereny gdzie są ostoje zwierzyny. Przyczyny specjalnej ochrony 

wszystkich tych terenów są chyba oczywiste (...). 
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Nowo zasadzony las (...) po krótkim okresie paru zaledwie lat (...) zaczyna się 

rządzić własnymi prawami, tworzy swoisty ekosystem i wtedy ingerencja człowieka 
jest niepotrzebna i niepożądana: Im pas bogatszy, bardziej różnorodny, tym cenniejszy 

pod każdym względem, a zwłaszcza już społecznym, turystycznym wypoczynkowym, 
krajobrazowym wreszcie. 

(..) Leśnicy (...) w ostatnich latach urządzili mnóstwo parkingów, jednak 

z kulturą leśnych gości zwłaszcza tych sobotnio-niedzielnych nie wszystko, zdaje 

się, w porządku. 

A jednak obserwujemy ostatnio dość wyraźną poprawę, Kiedy służba leśna 

postawiła znaki zakazujące wjazdu na leśne trakty i przecinki było najpierw sporo 

niesubordynacji, ale już po roku, dwóch, sytuacja zmieniła się radykalnie. Kierowcy 

jakby zrozumieli bezsens wjeżdżania na leśną polanę, pod upatrzone drzewo. No 

i jest pewien moment psychologiczny: ci co do lasu wjeżdżają zaczynają się krę- 

pować, nawet wstydzić wobec ludzi, którzy idą pieszo, samochód zostawili przy 

szosie na parkingu. 

Zdecydowana większość ludzi szukających w lesie wypoczynku zachowuje się 

poprawnie. Jednakże incydentalne wypadki chuligaństwa czy bezmyślności rzucają 

cien na wszystkich, którzy przyjeżdżają do lasu. 

Czy są to naprawdę incydentalne wypadki? Byłoby to stwierdzenie optymi- 

styczne (...). 

Mówię o skrajnych, wręcz chuligańskich wybrykach, a one najbardziej rzucają 

się w oczy. Czym wytłumaczyć zniszczone dachy, pod którymi ludzie chronią się 
w wypadku niepogody, przewrócone słupy podtrzymujące zadaszenia, a nawet 
wycinanie solidnych desek dębowych ze stołów w leśnych parkingach? Jeden taki 
wandal trafi się na 10 czy 100 tysięcy osób, a ten cień, o którym wspomniałem 
pada na nas wszystkich. Oczywiście są i grzechy wynikające z nieświadomości 

czy bezmyślności (...). 

Odnoszę jednak wrażenie, że jest pan w gruncie rzeczy optymistą i wierzy 
w możliwość trwałego połączenia obu tych leśnych funkcji: społecznej i pro- 
dukcyjnej. 

Oczywiście, innej możliwości zresztą nie ma. Minie na pewno ten najtrudniejszy 
okres naporu, wręcz agresji cywilizacji technicznej na całą przyrodę, nie tylko 
na las. Niektóre zjawiska nas zaskoczyły, mieliśmy wiele przykrych doświadczeń, 
to prawda, ale też i nauki, wiedzy odpowiadającej dzisiejszym potrzebom uzbierało 

się sporo”, | 
Na marginesie tej rozmowy chciałabym jednak dodać, że oprócz tych napawa- 

jących optymizmem spostrzeżeń zarówno resort leśnictwa, jak i Liga Ochrony Przy- 

rody winny bardziej zadbać o rzeczową informację dla szerokich rzesz użytkowników 
lasu: o lesie jako środowisku ,o specyfice gospodarki leśnej w aspekcie sezonowym 

l przyrodniczym oraz o destrukcyjnej roli człowieka w lesie, aby w przyszłości 
możliwie maksymalnie wyeliminować „grzechy wynikające z nieświadomości i bez- 

myślności”, Przykłady do naśladowania mówiące o sposobach organizacji takiej 
informacji znaleźć można w prasie fachowej chociażby u naszych sąsiadów z po- 
łudnia lub zza Bałtyku.


