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Podstawowe pojecia
i definicje z zakresu
rekreacy jnego zagospodarowania
Основные

понятия

Basic

terms

и дефиниции в области
лесоустройства

and

management

definitions

from

the

view

concerning
point

lasu

реиреационного

the forest

of recreation

Cissy wzrost roli rekreacyjnej funkcji lasu, wyniki prawie 10-letnich badan w Pracowni Rekreacyjnego Zagospodarowania Lasu na

Wydziale

Leśnym

SGGW-AR

w

Warszawie

oraz,

niestety,

dość

częste

używanie nieprawidłowych. i niebezpiecznych dla lasu pojęć skłoniło do
dokonania próby opracowania, zestawienia i opublikowania ważniejszych
pojęć i definicji z zakresu rekreacyjnego zagospodarowania i rekreacyj-

nego użytkowania

lasu w aspekcie ochrony środowiska

leśnego.

Oprócz wyników własnych badań i doświadczeń z prowadzonych z nowo tworzonego. przedmiotu Rekreacyjne zagospodarowanie lasu, wykorzystano również dostępną literaturę oraz istniejące, w szczególności resortowe, akty prawno-organizacyjne.
Głównym
celem pracy jest przyczynienie się do właściwszego rozwiązania szeregu spraw w omawianym zakresie, stworzenie płaszczyzny
porozumienia się oraz zebrania ewentualnych,
przemyślanych logicznych uwag, pozwalających na udoskonalenie i uzupełnienie kolejnego

wydania skryptu z omawianego przedmiotu.
Przytoczone pojęcia i ich definicje dotyczą

dwóch

głównych

działów:

projektowo-organizacyjno-hodowlanego
oraz
inżynieryjno-techniczego
przystosowania lasu do rekreacji. Mają one — z konieczności — charakter uogólniający, syntetyczny. Nie spełniają roli instruktażowej.
I. PODSTAWOWE

POJĘCIA

HODOWLANEGO

Z ZAKRESU

PROJEKTOWO-ORGANIZAGYJNO-

PRZYSTOSOWANIA

LASU

DO

REKREACJI

Rekreacja — dobrowolnie wybrany, w czasie wolnym od pracy (zawodowej, społecznej i domowej), szeroko rozumiany wypoczynek czynny i bierny (sport, gry sportowe i towarzyskie, wszystkie formy turystyki, my-

05

5

ślistwo, jeździectwo,
zwiększa aktywność
nych

i psychicznych.

Rekreacyjne

zbieractwo, leżakowanie, siedzenie itp.). Rekreacja
człowieka, powoduje regenerację jego sił fizycz|

zagospodarowania

(drzewostanów)

—

kompleks

przed-

obejmujących

i gospodarczych,

organizacyjnych

projektowych,

sięwzięć

lasu

w szczególności hodowlane i techniczne przystosowanie lasu (drzewostanów) do potrzeb ludności w zakresie różnych form wypoczynku, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu i doskonaleniu zdrowotno-krajobrazowych

1 produkcyjnych

walorów

lasu.

Głównym

zadaniem

rzl

jest osiągnięcie

jak największych wartości w postaci zaspokojenia potrzeb ludności, przy
jak najmniejszych stratach przyrodniczo-gospodarczych. Rzl zajmuje się

i odpowiada za nie miejscowa administracja leśna. Finansuje się je z Cen-

tralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku. Jedynie projekt rozmieszczenia (po uzgodnieniu z alp) i utrwalenie szlaków turystycznych (nieodłączna część rzl) wchodzi dotychczas w zakres obowiązków służb turystycznych, poza administracją leśną — w ramach turystycznego zagospodarowania regionu, kraju.
Rekreacyjne
zagospodarowanie
terenu
leśnego
(nadleśnictwa,
OZLP)
— rekreacyjne zagospodarowanie lasu (drzewostanów) plus zagospodaro-

wanie i przystosowanie

obiektów

(urządzeń)

zowiska

jest również

czynku.

Turystyczne

cyjnego

nego

rekreacyjnych

itp. Rekreacyjnym

tów rekreacyjnych

ono

do rekreacyjnego
jak:

ze środków

lasu

jest,

lasu, z drugiej

kraju.

pola

powierzchniowych
biwakowe,

powierzchniowym

obo-

obiek-

się administracja leśna. Finansowane

Centralnego

zagospodarowanie

zagospodarowania

parkingi,

zagospodarowaniem

z reguły zajmuje

zagospodarowania

użytkowania

Sprowadza

Funduszu Turystyki

z jednej

strony,

zaś strony
—

i Wypo-

częścią

rekrea-

częścią turystycz-

się ono w szczególności

do za-

projektowania, uzgodnienia z alp, wytyczenia i utrwalenia szlaków turystycznych ukierunkowujących przemieszczanie się turystów, odkrycie cie-

kawszych

miejsc

daktycznych,

widokowych,

ustawienie

ław

zaprojektowanie

i ewentualnie

i wytyczenie

pojedynczych

ścieżek

wiat

do

dy-

krót-

kiego odpoczynku, wyznaczenie i przystosowanie miejsc biwakowania,
niezbędne zabezpieczenie przeciwpożarowe i sanitarno-higieniczne. W zakres tzl nie wchodzi organizacyjno-hodowlane przystosowanie drzewostanów

do rekreacji.

Zupełnie

odrębnym

|

zagadnieniem

są

sprawy

organizacji

(hoteli), wyżywienia (restauracje, bary itp.) — nieodłączne
rystycznego zagospodarowania kraju, regionu, ale nie lasu.

naclegów

elementy

tu-

Pojemność
(odporność,
tolerancja,
chłonność)
naturalna
(ekologiczna)
drzewostanu — taka dopuszczalna liczba osób wypoczywających

a) w postaci liczby osób w dzień wolny od pracy w sezonie lub średnio

w dzień w sezonie,

albo

b) w osobogodzinach/ha/dobę
określonej formie rekreacyjnego

drzewostanów)
to miernik

nie występuje

tolerancji

|

średnio w sezonie, przy której (przy
użytkowania poszczególnych kategorii

trwała degradacja

odporności

środowiska

na regenerację wartości przyrodniczych.
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środowiska

przyrodniczego,

leśnego. Jest
pozwalający

.

Wskaźnik pojemności (odporności, tolerancji, chłonności) naturalnej (ekologicznej) drzewostanu jest to dopuszczalna liczba osób wypoczywających

na 1 ha danej kategorii drzewostanów wewnątrz
_ а) osób w dzień wolny od pracy lub
b) osobogodzin na dobę — średnio w sezonie.

typu siedliskowego lasu

Słowo pojemność (pojemność naturalna, wskaźnik pojemności itp.)
jest to synonim słów odporność, tolerancja, chłonność. Przyznanie pierwszeństwa słowu pojemność uzasadnia się głównie wygodą stosowania w
obliczaniu pojemności rekreacyjnej (pojemność rekreacyjna = wskaźnik
pojemności x powierzchnia praktycznie jednorodnych drzewostanów). Nie
ma tu potrzeby stosowania dwóch pojęć (np. pojemność i chłonność) —

co notabene

przy słowach

sam

czyniłem

pojemność,

w

swoich

wskaźnik

poprzednich

pojemności

pracach.

Przymiotnik

(naturalnej, funkcjonalnej,

rekreacyjnej) uściśla w dostateczny sposób ich znaczenie.

Wskaźnik pojemności naturalnej lasu (obiektu leśnego, tj. wybranego
kompleksu leśnego, b. nadleśnictwa, nadleśnictwa lub OZLP) — jest to
średnia z poszczególnych kategorii drzewostanów wewnątrz typu siedliskowego lasu dopuszczalna liczoa osób wypoczywających na 1 ha lasu wybranego obiektu leśnego, bądź średnia liczba osobogodzin/ha/dobę.
Wskaźnik pojemności naturalnej drzewostanu jest zależny od kategorii drzewostanów w poszczególnych typach siedliskowych lasu, od ich
wieku (dane IBL), od organizacyjnego i hodowlanego przystosowania lasu (drzewostanów) do rekreacji. Wskaźnik ten może wahać się w pewnych granicach, w zależności od przystosowania organiżacyjno-hodowlanego. Im będzie ono lepsze, im drzewostany będą starsze, tym wskaźniki
pojemności
naturalnej
dla drzewostanów
(cząstkowe)
będą
większe.
Wskaźnik pojemności naturalnej lasu danego obiektu (średni ze wskazni-

ków

jednorodnych

drzewostanów)

będzie ponadto

wania siedliskowego i drzewostanowego,
nów danego obiektu leśnego.

w

tym

zależny

także

wieku

od

zróżnico-

drzewosta-

Obliczanie naturalnej pojemności rekreacyjnej lasu proponuje się czynić
dwojako:
— jako suma iloczynów wskaźników naturalnej pojemności rekreacyjnej poszczególnych kategorii drzewostanów i ich powierzchni (pojemności
cząstkowych) albo
—- jako iloczyn średniego, ważonego przez powierzchnię poszczególnych kategorii drzewostanów, wskaźnika pojemności przez powierzchnię
wszystkich drzewostanów nadających się do rekreacji.
Jnny sposób,
znacznie
uproszczony, zalecają
В.
tonkiewicz,
A. Kawecka,
A. Porowska
w „Wytycznych rekreacyjnego za-

gospodarowania

niki

rowe

pojemności
świeże,

lasu”

(maszynopis

(chłonności)

lasowe

świeże,

1986).

tylko .dla

borowe

poszczególne typy siedliskowe lasu
wnątrz typów siedliskowych lasu.

Autorzy

czterech

suche,

i na

ci przyjmują

grup

wilgotne)

kategorie

wskaź-

siedliskowych

(bo-

drzewostanów,

we-

—

bez

rozbicia

na

Upodobanie w lasach do rekreacji (subiektywna ich przydatność) — jest
to liczba osób chętnych do wypoczywania w poszczególnych kategoriach
drzewostanów.

pojemności

Może

ona

rekreacyjnej

być

równa,

większa

lub

mniejsza

poszczególnych drzewostanów.

Np.

od

naturalnej

_ 57

—

w drzewostanach

suchego,

boru

na siedlisku

pojemności naturalnej jest stosunkowo
wypoczynku) stosunkowo duży;

sosnowych

(chęci

upodobania

wskaźnik

mały,

wskaźnik

— na «siedliskach wilgotnych, w drzewostanach liściastych mieszanych, wielowarstwowych, z rozwiniętą warstwą podszytu, odwrotnie —
wskaźnik pojemności naturalnej będzie stosunkowo duży (większa odpor-

ność, większe siły odtwórcze zniszczonej
zaś mały (mały komfort wypoczynku).

W

cytowanej

IBL,

pracy

roślinności),

firmowanej

takze

wskaźnik

przez

upodobań
|

Zarzad

Naczelny

lasów Państwowych, wskaźniki pojemności naturalnej utożsamia się ze
wskaźnikami upodobania w lasach do rekreacji. W świetle przytoczonych
faktów stanowisko takie może być szkodliwe dla lasu.

Wspomniane przykłady przemawiają zdecydowanie przeciwko utożsamianiu tych pojęć, wyrażaniu ich jednym liczbowym wskaźnikiem. 99

to dwie jakościowo różne cechy drzewostanów. Muszą one być wyrażone
oddzielnymi, niezależnymi wskaźnikami liczbowymi. Nie znaczy to bynajmniej, że w przyrodzie, w określonych warunkach nasilenia rekreacyjnego i upodobań rekreacyjnych, nie spotykamy się z faktem jedna-

kowego pokrycia
nej i upodobania

się liczbowo obydwu wskaźników pojemności naturaldanej kategorii drzewostanów bądź — średnio lasu.

Pojemność funkcjonalna lasu (obiektu leśnego — pfl):
a) liniowa — dopuszczalna liczba osób odpoczywających

w dzień wol-

ny od pracy na wszystkich szlakach turystycznych, ścieżkach spacerowych, dydaktycznych, drogach i liniach oddziałowych udostępnionych do

|

przemieszczania się ludzi
i odległości między nimi;

b)

wolny

punktowa

z

dopuszczalna

—

liczba

wielkości

dopuszczalnej

zachowaniem

osób

odpoczywających

bez przeszkód korzystać z: punktów

od pracy mogąca

w

-

grup

dzień

widokowych,

wiat (zadaszeń) rozmieszczonych pojedynczo, ław do odpoczynku itp.;
c) powierzchniowa — dopuszczalna liczba osób mogących korzystać
w dzień wolny od pracy z rozmieszczonych na terenie obiektu (kompleksu) leśnego: parkingów, kempingów, pól biwakowych,
wania, miejsc postoju samochodów, placów gier, obozów

Pojemność
nalnej

funkcjonalna

drzewostanów

lasu (pfl) odpowiada

danego

obiektu leśnego

sumie

miejsc biwakoharcerskich itp.

pojemności funkcjo-

pfl = Zpfd
Praktycznie można zalecać określenie pfl tylko w całości dla danego
obiektu leśnego na podstawie znajomości obiektów liniowego i punktowe-

go funkcjonalnego

Wskaźnik

przystosowania lasów do rekreacji.

pojemności

funkcjonalnej lasu (wpfl) odpowiada

liczbie osób wypoczywających
od pracy bądź — dopuszczalnej
na wszystkich funkcjonalnych
celów praktycznych możemy go
a) drzewostanów nadających
b) wszystkich lasów danego
98

dopuszczalnej

(mogących wypoczywać) w dzień wolny
liczbie osobogodzin w ciągu jednej doby
obiektach liniowych i punktowych. Dla
przeliczać na 1 ha:
;
się do rekreacji,
obiektu (kompleksu) leśnego. Umożliwi

]

„to nam później obliczenie wskaźnika pojemności rekreacyjnej lasu (obiek
tu leśnego).

Pojemność rekreacyjna lasu (prl) odpowiada sumie naturalnej pojemności
rekreacyjnej poszczególnych kategorii drzewostanów oraz linowej i punktowej pojemności funkcjonalnej lasu.
Wskaźnik pojemności rekreacyjnej lasu (wprl) odpowiada
ników: naturalnej pojemności rekreacyjnej lasu (wnprl)
nalnej pojemności

liniowej

towej lasu (wfpp)

lasu

(wfpl)

i funkcjonalnej

sumie wskaźoraz funkcjo-

pojemności

punk-

|

wprl = wnprl + wipl + wfpp

Pojemność

rekreacyjną

jako

iloczyn

b) jako

iloczyn

a)

lasu

wskaźnika

(obiektu

pojemności

leśnego)

możemy

lasu

rekreacyjnej

obliczyć:

(drzewosta-

nów nadających się do rekreacji) i powierzchni tych drztwostanów w danym obiekcie leśnym,
wskaźnika

pojemności

rekreacyjnej

lasu,

odniesionego

do wszystkich drzewostanów danego obiektu i jego powierzchni albo
c) jako sumę iloczynów wskaźników naturalnej pojemności rekrea-.

cyjnej poszczególnych kategorii drzewostanów w ramach typów siedlis-kowych lasu i ich powierzchni, powiększoną o funkcjonalną pojemność

lasu

—

w

osobomiejscach

w

dzień

wolny

od

pracy

lub

w

osobogodzi-

nach/ha/dobe.
"W przedstawionych wariantach wskaźników pojemności rekreacyjnej
świadomie nie uwzględniono funkcjonalnej powierzchniowej pojemności
rekreacyjnej
(wskaźników funkcjonalnej pojemności powierzchniowej).
Wielkości te są charakterystykami samymi w sobie. Mają one spełniać
ważną rolę informacyjną, lecz nie można ich sumować jako część skła-

dową pojemności rekreacyjnej drzewostanów bądź lasu w całości. Po
pierwsze, jak już wspomniano, korzystający z tej formy funkcjonalnego

przystosowania lasu do rekreacji nie koniecznie muszą (nie wszyscy) chodzić po lesie, po liniach, szlakach itp. Po drugie, sumowanie ze sobą

wszystkich

tych,

którzy

w

różny

sposób

dostają

się i korzystają

z wy-

poczynku w lasach z wszystkimi tymi, którzy pomieszczą się na parkingach, kempingach itp. i nazywanie tej sumy pojemnością rekreacyjną
danego obiektu byłoby bardzo niebezpieczne dla lasu. Wielkości te mogą
być często znacznie zawyżone, przekraczające dopuszczalne natężenie
rekreacji w lasach.

Intensywność rekreacyjnego zagospodarowania lasu jest to stosunek możliwości rekreacyjnej w lasach wynikających z funkcjonalnego i organizacyjno-hodowlanego przystosowania lasu do możliwości rekreacji w la-

sach wynikającej z naturalnej pojemności rekreacyjnej
ności, odporności, tolerancji).

(naturalnej chłon-

Wskaźnik intensywności rekreacyjnego zagospodarowania lasu jest to,
praktycznie rzecz biorąc, stosunek sumy cząstkowych wskaźników ро-

jemności funkcjonalnej (liniowej
naturalnej lasu (drzewostanów),

i punktowej)

do wskaźnika

pojemności

59

wirzl =

wyrazony:
W

wpfl -+ wipp
“ond

a) w osobach
w dzien wolny od.pracy lub

b) w osobogodzinach na dobę — na 1 ha.
liczniku świadomie nie uwzględniono cząstkowego

wskaźnika,

nikajacego z organizacyjno-hodowlanego przystosowania lasów
kreacji. Jest on u nas na razie tak mały, że można go pominąć.
Pojemność

potencjalna rekreacji —

spodziewana

do

wy-

re-

(zwiększona albo zmniej-

szona w stosunku do obecnej) pojemność rekreacyjna (drzewostanów, lasu) w wyniku przewidywanego: a) organizacyjnego, b) hodowlanego,
c) technicznego (funkcjonalnego) przystosowania lasu danego obiektu leśnego do rekreacji, d) stosunku wiekowego drzewostanów (udziału po«vierzchniowego drzewostanów w poszczególnych klasach i podklasach
wieku).

Tereny masowego

wypoczynku

(teren wypoczynkowy)

— wydzielony fra-

gment (fragmenty) lasu (wraz z przyległymi obrzeżami, polanami i wodami), przeznaczony do masowego, głównie sobotnio-niedzielnego, wypoczynku ludności, stosownie do założonego celu oznakowany i zagospodarowany.
Formy

rekreacyjnego użytkowania

—- spacery

po szlakach

gach i wytypowanych

—

-—-

lasu

turystycznych,

liniach oddziałowych,

ścieżkach dydaktycznych,

dro-

gimnastyka na ścieżkach zdrowia,
leżakowanie,

—- siedzenie (krótki odpoczynek),
—- obserwacje fauny, flory i innych bogactw przyrody,

—

zbieractwo (grzybów, jagód itp.),

—

myślistwo,

—
—

biwakowanie (z wlasnym sprzetem noclegowym),
wędkowanie na wodach śródleśnych.

—
—

`

gry i zabawy sportowe i harcerskie,
jezdziectwo po wyznaczonych szlakach,

II. WAŻNIEJSZE OBIEKTY Z ZAKRESU TECHNICZNEGO (FUNKCJONALNEGO)
PRZYSTOSOWANIA LASU I TERENU DO REKREACJI

Kemping

—

obozowisko

turystyczne

stanowiące

teren trwale

ogrodzony,

strzeżony i wyposażony w urządzenia umożliwiające wypoczywającym pobyt, w tym nocowanie (z reguły we własnym sprzęcie) i przyrządzanie
posiłków. Teren otoczony pasem przeciwpożarowym о zmineralizowanej

powierzchni 2 m szerokości, wyposażony w następujące urządzenia: punkt

wody pitnej (studnia, pompa), ustępy (jedno oczko na 20 osób), zbiornik
na odpadki, pomieszczenie dla dozorcy z podręczną apteczką oraz z najprostszym sprzętem przeciwpożarowym, stół osłonięty dachem, służący
do ustawiania kuchenek turystycznych.
60

Pole biwakowe — według wersji NZLP — obozowisko turystyczne stanowiące teren nie strzeżony, ogrodzony prowizorycznie
lub tylko oznakowany, o powierzchni do 1000 m?, otoczony pasem przeciwpozarowym,
wyposażony w urządzenia sanitarne najprostszego typu, jak: punkt wody
pitnej, ustępy, dół na odpadki, zabezpieczone miejsce do ustawiania ku-

chenek turystycznych.
Pole biwakowe według
powinno

dodatkowo

wersji

GKKFiT

spełniać

w

następujące

porównaniu

warunki.

z wersją

Teren

pola

biwako-

Pojemność

p.b. nie

wego powinien zapewniać możliwość ustawienia pojazdów

aamiotów.

powinna

Wyróżnia

przekraczać

się pola pobytowe
200 turystów

i przelotowe.

lub 70 stanowisk

NZLP

w sąsiedztwie

obozowania.

Na

jed-

no stanowisko obozowania zaleca się przeznaczyć 75 m? powierzchni pola,
tj. łącznie do 5250 m2.
Sądzę, że wersja resortu leśnictwa jest mniej szkodliwa dla lasów.

Im koncentracja
mniejsze.

wypoczywających

Miejsce biwakowania

biwakowego.

Różnice:

mniejsza

—

dającej

nej

lub

śródleśny

nasileniu
leśnej,

dla

lasów

rówńież

(wersja NZL) — definicja podobna do definicji pola
mniejsza

powierzchnia

ogólna

ma obowiązku zapewnienia wody pitnej.
Parking

zło

(leśny)

ruchu

—

powierzchnia

rekreacyjnego,

przechodzącej

w

pobliżu

gruntu

wydzielona
terenów

(500—1000

|

o wielkości

przy

nie

odpowia-

drodze

masowo

m2),

publicz-

uczęszczanych

przez ludność (jak np. ośrodki i tereny wypoczynkowe, kempingi, pola
biwakowe, tereny jagodowe, grzybowe itp.), przeznaczona na postój pojazdów samochodowych, odpowiednio oznakowana, otoczona pasem przeciwpożarowym.
—
_ Niezbędne wyposażenie

parkingu:

tablice

informacyjne,

ławki

ustabi-

gruntach

nieleś-

lizowane z powierzchnią gruntu, ustęp, kosze lub doły na odpadki. Na
jeden samochód osobowy przewiduje się 20—30 m2, na autokar — 50 m2.
Usytuowanie

nych;

czasowo

na:

parkingów

powinno

składnicach

drewna,

być

głównie

haliznach,

na

płazowinach

terenach, na których na razie nie ma uprawy leśnej.
nych powierzchnia gruntu nie może być utwardzona.

Miejsce

z drogą

otoczony

postoju

pojazdów

—

publiczną, zamknięty

pasem

stój”. Na końcu

kich pojazdów”.

wydzelony

dla

ruchu

przeciwpożarowym,

postoju umieszcza

odcinek

pojazdów,

oznaczony

drogi

gruntach

leśnej

o długości

znakiem

się znak drogowy

Na

i innych

leś-

u styku

20—30

drogowym

„zakaz ruchu

m,

„ро-

wszel-

Może to być obszar gruntu do 200 m2, przystosowany do parkowania
do 5 pojazdów samochodowych, położony w pobliżu pól biwakowych
i miejsc odpoczynku. Miejsca postoju pojazdów powinny być wyznaczone

na całym

terenie lasów państwowych

nie objętych zakazem

wstępu.

Plac do zabaw i gier — teren suchy, w miarę możliwości dobrze nasłoneczniony i osłonięty od wiatru, usytuowany na obrzeżach lasu w najbliższym sąsiedztwie miast lub osiedli; wewnątrz kompleksów leśnych —

jedynie

w sąsiedztwie

Obozowisko

wizorycznie

harcerzy.

harcerskie

ośrodków
—

wypoczynkowych,

wyznaczony

oraz

pól

ogrodzony

biwakowych
trwale

lub

teren leśny przeznaczony każdego roku na biwakowanie

itp.

pro-

dla
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Miejsce odpoczynku — powierzchnia do 500 m?, usytuowana
leśnej lub szlaku turystycznym, wyposażona w ławy, stoły

inne pojedyncze

zadaszenia

oraz w ustępi dół na odpadki,

sem przeciwpożarowym, oznakowana tablicami
czona w zasadzie na krótki odpoczynek.

przy drodze
i wiaty lub

otoczona

informacyjnymi;

pa-

przezna-

Miejsce widokowe — wydzielony przy szlakach turystycznych i zabezpięczony pasem przeciwpożarowym teren o szczególnych walorach krajobrazowych, oznakowany
mapy danej okolicy,

tablicami informacyjnymi i ewentualnym szkicem
wyposażony w najprostsze urządzenia rekreacyjne

Zwierzyniec

ogrodzony,

jak: stół, ławy lub inne miejsca do siedzenia i kosz na odpadki.

zwierzyny,

—

teren

wyposażony

w

w

różnego

zależności

od

kojce,

rodzaju

rodzaju

eksponowanej

itp., ma-

nory

sztuczne

jacy stałego opiekuna i niezbędne zaplecze gospodarcze. U nas niestety
należą do rzadkości, bardzo rozpowszechnione np. w Czechosłowacji.
Omówiono więc pojęcia i urządzenia dotyczące, głównie powierzchniowego i częściowo punktowego, funkcjonalnego przystosowania lasów do
rekreacji.

Przejdźmy

pojemności

do przedstawienia niektórych, ważniejszych pojęć z zakresu

funkcjonalnej

Szlaki turystyczne —

liniowej.

=

zaprojektowane

i wyznączone,

technicznie przysto-

sowane i oznakowane trasy przemieszczania się turystów, przebiegające
z jednej strony przez najbardziej
dla oka i zdrowia interesujące fragmenty lasu i okolic, z drugiej zaś strony — przez fragmenty lasów najmniej podatnych na szkodliwe oddziaływanie nań turystów, wyposażone
w pewnych odstępach w ławy, stoły, pojedyncze zadaszenia, kosze na
odpadki.
Scieżki spacerowe -;- szczególnie w ośrodkach uzdrowiskowo-sanatoryjnych i innych wypoczynkowych,
wyznaczone i w miarę potrzeby technicznie wzmocnione trasy spacerów, wyposażone w ustabilizowane ławy
dla krótkiego odpoczynku i kosze na odpadki.
Można

wanych

śmiało

stwierdzić,

i utrwalonych

że stosunkowo

szlaków

duża

turystycznych

niewątpliwy sposób chroni drzewostany
leśnego przed ich wydeptywaniem.

ilość umiejętnie

usytuo-

okolicy,

obiektu

i ścieżek

danej
|

spacerowych

danego

w

Scieżka zdrowia — wyznaczona w obwodzie zamkniętym trasa o długości
ok. | km i szerokości minimum 1,5 m, wyposażona w proste urządzenia

i przyrządy ‚90
,

wykonywania

schematycznie

pokazanych

na

tablicach

ćwiczeń gimnastycznych o zróżnicowanym — w zależności od wieku,
płci i kondycji — stopniu trudności. Ścieżka zdrowia przeważnie wypo-

sażona

jest w

20 punktów

(rodzajów)

ćwiczeń.

Ścieżki

zdrowia

lokali-

zowane są głównie w sąsiedztwie lub w
pobliżu miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowych, w terenach leśnych o dużej koncentracji sobot-

nio-niedzielnego

ruchu

kowych

itp.

Scieżka

przyrodnicza

rekreacyjnego

(dydaktyczna)

—

w

pobliżu

z reguły

parkingów,

fragment

pól biwa-

szlaku

turys-

tycznego o programie przyrodniczo-poznawczym, wzdłuż którego oznaczono i opisano poszczególne gatunki drzew, krzewów i runa leśnego oraz

ewentalnie
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inne

ciekawostki

przyrodnicze.

Na

tablicach

usytuowanych

na

wysokości

1,5 m

umieszcza

się rysunki

rody, grzyby jadalne i trujące, itp.

zwiedzanych

obiektów

przy-

Pod względem organizacyjnym wyróżniamy ruch rekreacyjny zorganizowany i rozproszony. Na podstawie obserwacji przyjęto, że ruch rekreacyjny zorganizowany stanowi ok. 80%, rozproszony zaś ok. 20% ogól-

nej rekreacji w lasach.

Kończąc niniejszy artykuł celowe jest podkreślić jeszcze co następuje:
l. Przedstawione w tekście pojęcia i definicje nie Spełniają roli instrukcji szczegółowych z zakresu rekreacyjnego zagospodarowania. Ujmują one problem kierunkowo i syntetycznie; są uogólnieniem własnych

badań i doświadczeń z prowadzonych zajęć dydaktycznych z nowo utworzonego przedmiotu oraz badań z dostępnej literatury fachowej.
2. Lasy najbardziej przydatne do rekreacji z formalno-strukturalnego

punktu widzenia to lasy: masowego wypoczynku, uzdrowiskowo-klimatyczne i strefy zieleni wysokiej; z merytorycznego zaś punktu widzenia
to wszystkie te, które możliwie w całości spełniają warunki regeneracji

zdrowia ludności, a same są względnie odporne
nie ludności korzystającej z rekreacji w lasach.
3. Przy

organizowaniu

różnych

form

na niszczycielskie działaГ

wypoczynku

w

lasach

musimy

koniecznie pamiętać o ochronie środowiska leśnego oraz o tym, że les musi zostać lasem, nie parkiem,

płazowiną, halizną. Musimy

mieć na uwadze

las z ewentualnymi lukami i polanami, nie zaś polany z grupkami

drzew.

Każdy drzewostan musi spełnia* wielorakie funkcje, tylko ich natężenie
może i powinno być różne.
4. Im więcej zaprojektujemy, wyznaczymy i technicznie utrwalimy
szlaków i ścieżek spacerowych, tym szkody dla drzewostanów będą mniej-

sze.

5.

Przy

przedsięwzięć
Praca

projektowaniu,

i definicji

wpłynęła

do

musi

Komitetu

organizowaniu

является

logiczne

Redakcyjnego

28

myślenie.

kwietnia

1987

zamierzeń
r.

содержание

многолетних

итогом

formułowaniu

obowiązywać

Краткое
Работа

i

исследований

и

проводимой

дидактики

по рекреационному лесоустройству. Главной её целью является попытка создания условий для правильного решения ряда вопросов в этой области с учётом
как нужд
организации
отдыха
в лесах, так и защиты
их от уничтожения.
Одной

из

целей

новосоздаваемой

является

также

создание

платформы

ёмкости

в

этой

дисциплине.

Приведены дефиниции важнейших понятий и
ления рекреационной ёмкости лесов, являющейся
ационной

взаимопонимания

однородных

условий местопроизрастания
ационной ёмкости лесов.

категорий

и

вариантовые способы
суммой естественной

древостоев

функциональной

в

рамках

(линейной

и

отдельных

точечной)

исчисрекретипов

рекре-

Существенную роль в охране лесов от чрезмерного пребывания населения
в лесах придаётся, между прочим. огранизационно-лесоводственному и функциональному приспособлению выбранных
лесных объектов для рекреации.
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Summary:

The work is a recapitulation of many

years’ studies and didactics in the field

of forest management from the view point of recreation. A trial of contribution
to right solution of many questions in this field, inclusive of the needs both of
organizing recreation in forests and protection of these forests against devastation,
is the main goal of the work. One of the goals, it is to create a plane of understanding in this new subject.
The author gives definitions of more important terms and some variants of the

way

of

calculation

of

recreation

capacity

of

a forest,

being

a sum

of

the

natural

recreation capacity cf homogenous categories of stands within particular forest site
types and of the functional (linear and punctual) capacity of a forest.
An essential role in the protection of forests against the excessive penetration
by people
is attributed, among
other things, to organizational,
silvicultural and
functional adaptation
of chosen forest objects (complexes)
to recreation.

