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Urządzanie lasów miejskich w zakresie zagospodarowania
turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego a oczekiwania
społeczeństwa miasta Poznania

Przedmiotem badań są lasy miejskie - ich aspekt gospodarczy oraz kształtowanie tych
obszarów pod względem zagospodarowania rekreacyjnego. Hipoteza pracy opiera się na
stwierdzeniu, iż w warunkach miejskich rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji
są najczęściej realizowane w środowisku leśnym, które ze względu na swoją specyfikę
wymaga

odpowiedniego

dostosowania.

Badania

pozwolą

uzyskać

odpowiedź

jak

perspektywiczne zagospodarować leśną przestrzeń miejską, w celu podniesienia jakości
życia wszystkich mieszkańców miasta, ze zwróceniem uwagi na osoby starsze
i niepełnosprawne.
W lasach miejskich funkcja produkcyjna, dominująca w lasach gospodarczych, ma
znaczenie marginalne. Zamiast intensywnego użytkowania rębnego należy prowadzić w nich
gospodarkę ukierunkowaną przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb ludności miejskiej.
Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność przystosowania zabiegów gospodarczych
adekwatnych do funkcji lasów miejskich i specyficznych warunków środowiska miejskiego, co
w dużej mierze dotyczy przeprowadzenia cięć, odnowień czy też więźby sadzenia.
Głównym celem poznawczym tych badań będzie przedstawienie sposobu obecnego
wykorzystywania lasów miejskich przez społeczeństwo i rozpoznanie oczekiwań co do
sposobu ich zagospodarowania. Wykonana zostanie także inwentaryzacja terenowa obecnej
infrastruktury pod kątem jej stanu, wykorzystania przez społeczeństwo i trafności lokalizacji.
Opracowane zostaną mapy: 1/ aktualnych i potencjalnych stref zagospodarowania
rekreacyjnego; 2/ aktualnego i potencjalnego zagospodarowania lasu pod kątem turystyki
i rekreacji.
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Interdyscyplinarna praca porusza często spotykane w badaniach geograficznych
problemy udziału w turystyce społeczności reprezentującej dany region oraz posiadającej
określone cechy społeczno-demograficzne.
Cele szczegółowe pracy to:
•

Stwierdzenie

stanu

ilościowego

i

jakościowego

istniejącej

na gruncie

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej w lasach miejskich miasta Poznania na
podstawie własnej inwentaryzacji i metod oceny.
•

Określenie

zasięgu

oraz

zasadności

i

trafności

wyróżnienia

stref

zagospodarowania rekreacyjnego w lasach miejskich miasta Poznania.
•

Ustalenie modelu aktywności rekreacyjnej społeczeństwa miasta Poznania na

podstawie badań ankietowych wybranych grup społecznych odnośnie oceny istniejącej
infrastruktury, rekreacyjnej, edukacyjnej w lasach miejskich i ich oczekiwań w zakresie
możliwości

pełnienia

przez

lasy

miejskich

funkcji

turystycznych,

rekreacyjnych

i edukacyjnych.
•

Weryfikacja zapisów wytycznych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach

miejskich miasta Poznania (2012) pod kątem oczekiwań ludności miasta Poznania.
Innowacyjna koncepcja pracy doktorskiej włączająca społeczeństwo w proces
planowania zagospodarowania przestrzeni publicznej skutkować będzie długoterminowymi
efektami społecznymi dla mieszkańców miasta i całego regionu.
Realizowane badania są tym bardziej istotne, że Poznań w skali kraju jest miastem
posiadającym jedną z największych powierzchni lasów miejskich, która wynosi 2 463 ha
(stan na maj 2013r.) Ponadto łącznie z innymi formami własności miasto posiada ponad
4 tys. ha obszarów leśnych.
Efekty pracy przyczynią się do prawidłowego rozwoju miasta w zakresie ładu
przestrzennego, przyczynią się także do wzrostu atrakcyjności obszaru metropolitarnego dla
nowych inwestycji. Praca ma również znaczenie w ochronie przyrody przyczyniając się do
odpowiedniego zachowania walorów środowiska leśnego w mieście. Dzięki uzyskanym
wynikom będzie można promować lasy komunalne miasta Poznania w Wielkopolsce, które
będą miały szansę stania się obiektem referencyjnym, wyznaczającym kierunki prowadzenia
gospodarki leśnej, w lasach niepaństwowych, uwzględniając zdanie i opinie społeczeństwa.

Praca doktorska współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

