
Wnioski z Sesji Naukowej 
nt. turystycznego zagospodarowania lasów 

z uwzględnieniem ochrony Środowiska: 

6 czerwca 1972 r. uchwalono w Białymstoku i ostatecznie zredagowano 
przez Komisję Wniosków Sesji i Prezydium ZG PTL następujące wnioski, 
z uwzględnieniem dodatkowych zgłoszeń: 

i. Istotne znaczenie dla przysposobienia lasów dla celów rekreacji ma 
wspólpraca władz leśnych oraz instytucji naukowych i turystycznych 
w Polsce. W przededniu wielkiego nasilenia rekreacyjnych potrzeb społe- 
czeństwa i związanych z tym nowych i trudnych zadań gospodarstwa leśne- 

50 współpraca ta ma podstawowe znaczenie dla ugruntowania działalności 
politycznej i gospodarczej w dziedzinie — las i rekreacja. 

2. /, referatów gospodarzy Sesji — leśników białostockich oraz z poka- 
zów terenowych wynika, iż w lasach tutejszych podjęto praktycznie oraz 

przygotowano teoretycznie trudne zadania do jakich należy m. in. wywa- 
żenie proporcji działań gospodarczo-leśnych związanych z produkcją, tury- 

styką i wypoczynkiem oraz ochroną przyrody. Potrzebne są specjalne eks- 
perymentalne modele turystycznego wielostronnego zagospodarowania 
leśno-turystycznego w różnych krainach przyrodniczoleśnych Polski. Oprócz 
eksperymentu białostockiego — należałoby przygotować porównawczy 
obiekt leśno-turystyczny np. w lasach LZD Krynica. 

3. Dla realizacji rekreacyjnego przysposobienia lasu należy m. in.: 
a) Dążyć do ograniczenia nadmiernych wyrębów w lasach w tych obsza- 
rach, które są szczególnie przydatne dla celów wypoczynkowych. 
b) Wprowadzić w obecnie aktualizowanych zasadach hodowlano-leśnych za- 
lecenia dotyczące ukształtowania lasów zdolnych do pełnienia jednocześnie 
zadań produkcyjnych, ochronnych oraz specjalnych. Z materiałów konie- 
rencji wynika, że wysoko produkcyjny las może służyć jednocześnie celom 
turystyki. W opracowanych „Zasadach” powinno znaleźć miejsce pojęcie 
„Parku Leśnego” zdefiniowanego jako obszar przede wszystkim -wypoczyn- 
kowy wy” czony w zasadzie z areału lasów produkcyjnych. 
c) Doskonalić instrukcje urządzeniowo-leśne i dostosować je do nowych 
zadań społecznych lasów. Szczególną wartość mają kartograficzne ujęcia ob- 
szarów turystycznych i wskazanie w operatach urządzeniowych w każdym 

nadleśnictwie potencjalnych obszarów leśno-turystycznych. Dotychczasowe 
instrukcje i materiały zawarte w operatach urządzeniowych są niedosta- 
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teczne dla zadań turystycznego przysposobiania lasów. Jednakże same pro- 
jekty turystyczno-leśnych obiektów powinny być opracowane przez specja- 
listów. 

d) Doskonalić ochronę polskich obiektów ochrony rezerwatowej (parków 
narodowych i rezerwatów leśnych), a przede wszystkim ustalić dla nich 
strefy ochronne (otuliny). Turystyczne udostępnianie lasów rezerwatowych 
powinno dotyczyć jedynie turystyki kwalifikowanej i należy je rozwijać 
w oparciu o studia naukowe. 

4. Należy dążyć do pozostawiania odpowiednio dobranych powierzchni 
starodrzewów oraz starych okazałych drzew j ich grup. Stare drzewa i ich 
grupy są atrakcją turystyczną w lasach i najtrafniej odpowiadają potrze- 
bom wypoczynkowo-zdrowotnym ludzi. | 

5. Konieczne jest zrekompensowanie nakladow i strat jakie ponosi gos- 
podarka leśna wskutek udostępnienia lasów dla potrzeb rekreacji. 

6. Należy specjalnie rozważyć funkcje lasów otaczających wielkie ośro- 
dki miejskie i ustalić wzajemne zależności lasów podmiejskich i otaczają- 
cych obszarów leśnych dla pogodzenia ich zadań społecznych oraz gospodar- 
czych. 

4. Nalezy podjąć specjalistyczne badania naukowe w zakresie metod 
planowania przestrzennego turystyki w lasach. Konieczne jest również roz- 
winięcie nauczania i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Kształcenie kadr 
specjalistów — oprócz zagadnień turystycznego przysposobienia lasów — 
powinno w szczególności objąć problematykę wykorzystania wolnego czasu 
świata pracy. 

6. Należy przewidzieć już obecnie zwiększenie się przyszłych zadań oraz 
nakładów na ochronę lasu w związku z nasileniem się potrzeb turystyczno- 
wypoczynkowych społeczeństwa. 

9. Na jednym z wydziałów leśnych należy powołać specjalistyczne stu- 
dia podyplomowe dotyczące problemu „,las, turystyka, wypoczynek”. 

Komisja Wniosków z Sesji 
i Prezydium ZG PTL 
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