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W dniach 23-24 października 1992 r. odbyła się w Poznaniu i Błażejewku 
ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ekologia krajobrazu w badaniach 
Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych” . Organizatorem spotkania była 
Katedra Geografii Turyzmu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 
Celem konferencji było:

-  dokonanie przeglądu dotychczasowego dorobku badawczego nad 
ekologią krajobrazu obszarów turystyczno-rekreacyjnych;

-  zaprezentowanie nowych metod i tendencji badawczych ekologii krajob
razu i geografii turyzmu;

-  wytyczenie głównych kierunków badań nad rekreacyjnym wykorzystaniem 
krajobrazu.

Obrady zorganizowane były w formie pięciu sesji, z których dwie pierwsze 
odbyły się w auli AWF w Poznaniu, a pozostałe w Ośrodku Szkoleniowo- 
-Wypoczynkowym w Błażejewku koło Kórnika. Referaty zaprezentowane 
w czasie pierwszej sesji dotyczyły głównie roli i znaczenia jednostek krajobrazo
wych w badaniach naukowych. Problematyce tej poświęcone zostały cztery 
referaty: A. Kostrowickiej -  Krajobraz jako przedmiot badań w ujęciu aksjologi
cznym, E. Janowicza -  O niektórych wskaźnikach środowiska naturalnego 
w badaniach krajobrazu, A. Richlinga -  Czy istnieje uniwersalna jednostka 
przyrodnicza, J. Bogdanowskiego -  Metoda JARK (jednostek krajobrazowych) 
w badaniach i planowaniu zagospodarowania turystycznego.

Wspólną cechą referatów wygłoszonych w sesji drugiej był praktyczny 
aspekt szeroko pojmowanej problematyki rekreacji. Znalazło to wyraz m. in.



w referatach E. Duś -  Ogrody działkowe w krajobrazie obszarów miejsko- 
-przemyslowych, D. Solowiej -  Przyczyny braku komfortu mieszkania i wy
poczynku w systemie rekreacyjnym miasta Poznania, W. Rettingera -  Ekologiczne 
skutki przemian krajobrazu rolniczego Gór Slonnych oraz W. Dejowej
-  Ekologia turystyki wysokogórskiej.

Dwie następne sesje zostały poświęcone problemowi atrakcyjności wizualnej 
krajobrazu oraz kryteriów jego oceny, odbioru i spostrzegania przez człowieka. 
W czasie trwania tych sesji referaty wygłosili: A. Kowalczyk -  Spostrzeganie 
multisensoryczne krajobrazu w badaniach indeksu redukcji, 
K. Krauz -  Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla biojizycznych potrzeb 
człowieka, S. Iwicki -  Różnice i podobieństwa kryteriów oceny krajobrazu 
w badaniach obszarów chronionych oraz użytkowanych rekreacyjnie, K. Woj
ciechowski -  Atrakcyjność wizualna krajobrazu jako składnik walorów re
kreacyjnych.

Ostatnia, piąta sesja, obok dwóch referatów o bardzo zróżnicowanej 
problematyce (Naturalna chłonność rekreacyjna Słowińskiego Parku Narodowego 
w świetle walorów przyrodniczych jego obszaru -  D. Solowiej, J. Brzóska 
i Krajobrazowo-ekologiczne przesłanki modelowania kartograficznego TSR -  
M. Pietrzak), miała przede wszystkim na celu przeprowadzenie generalnej 
dyskusji podsumowującej całość obrad.

W podsumowaniu konferencji potwierdzono pilną konieczność wypracowa
nia nowych metod oceny krajobrazu, takich, które będą celowo ukierunkowane 
na odbiorcę, na jego potrzeby i wskazania oraz na możliwości naturalne 
środowiska. Zaprezentowane przez M. Pietrzaka metody modelowania 
krajobrazu techniką komputerową wskazały na nurt najnowocześniejszy.

Łącznie z przewidzianych w programie konferencji 32 referatów wy
głoszonych zostało 15. Organizatorzy zapewnili ich opublikowanie. Ponadto 
przygotowali w pierwszym dniu konferencji stoisko dobrze zaopatrzone 
w najnowsze publikacje poznańskiej AWF. Obok znajdowało się stoisko 
Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, której przedstawiciele w prze
rwach międzysesyjnych prowadzili praktyczną proekologiczną działalność 
rozprowadzając ulotki, foldery oraz książki o tematyce ekologii środowiska 
przyrodniczego terenów wiejskich.
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