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Optymalizacja funkcji lasu w ramach przestrzennego 
i gospodarczo-leśnego planowania w Szwajcarii ”) 

Оптимализация функций леса в рамах пространственного 

и хозяйственно-лесного планирования в Швейцарии 

Optimisation of the functions of forest within the spatial 

and forest management planning in Switzerland 

Szwajcaria, mały kraj alpejski o powierzchni zaledwie 41 tys. km? 
16,0 mln mieszkańców, jest znana z wysokiego poziomu gospodarki 

leśnej. Powierzchnia leśna wynosi 1,3 mln ha, a całkowita produkcja 
drewna — 5,7 mln m3. Duże zróżnicowanie warunków siedliskowych, 
spowodowane przede wszystkim wzniesieniem i rzeźbą terenu oraz kli- 
matem, wpłynęły na poważne różnice potencjału produkcyjnego poszcze- 
gólnych regionów (ryc. 1 i 2). Istotne znaczenie miała również gospodar- 
ka przeszła. Niska produkcyjność Alp Południowych jest spowodowana 
przede wszystkim dużym udziałem drzewostanów odroślowych, stanowią- 
cych pozostałość prowadzonego dawniej sposobu zagospodarowania lasu. 

Około 34 powierzchni leśnej stanowi własność gmin, mających dużą 
samodzielność. Państwowa służba leśna ma pnzede wszystkim zadania 
doradcze, jak również nadzoruje i kontroluje realizację projektów sub- 
sydiowanych przez kantony i federację. Kantony są jednostkami w dużym 
stopniu autonomicznymi, mającymi zadania i kompetencje państwowe. 
Federacja koordynuje działalność kantonów, dążąc do harmonijnego roz- 
woju gospodarki całego kraju. 

Podstawową zasadą demokracji szwajcarskiej jest podejmowanie 
dużej części decyzji na najniższym szczeblu hierarchii państwowej, 
tj. w gminie. Działalność służby leśnej jest stale kontrolowana przez 
społeczeństwo, tym bardziej, że wszystkie stanowiska są wybieralme. Ten 
stosunkowo skomplikowany system zarządzania został wypracowany 
w ciągu stuleci i mimo pewnej ociężałości i konserwatyzmu funkcjonuje 
poprawnie do chwili obecnej. 
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1 Artykuł niniejszy został opracowany na podstawie wykładów wygłoszonych 
przez prof. dra Alberta Kurta w Polsce na zaproszenie Wydziału Leśnego SGGW — 
AR w Warszawie. W artykule wykorzystano wykłady wygłoszone 19 maja 1976 г. 
(Wydział Leśny AR w Krakowie). Opracowanie wykonał doc. dr hab. Eugeniusz 
Bernadzki 
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Ustawodawstwo leśne w Szwajcarii jest bardzo stare. Już w XV 

i XVI w. poszczególne górskie kantony stosowały surowe przepisy ochro- 

ny lasu. Obowiązująca do dziś federalna ustawa leśna liczy już 100 lat. 

Jej najważniejsze postanowienia dotyczą ochrony lasu przed wypasa- 

niem, wylesianiem i przed zrębami zupełnymi. Istotne są również po- 

stanowienia określające, które zabiegi mające na celu poprawę stanu 

lasu mogą być wykonywane z zaangażowaniem środków federacji, jak 

np. zabudowa potoków górskich i lawimisk, zalesienia przeciwerozyjne 

i wodochronne. Poza tym normalne gospodarstwo leśne jest wspierane 

subwencjami przeznaczonymi na kształcenie fachowców, organizację go- 
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Ryc. 1. Szwajcaria, potencjał produkcji orga- 

nicznej na 1 hektar lasu produkcyjnego (w m) Ju
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spodarstwa leśnego, budowę dróg leśnych i wiele innych. Z tresci usta- 
wy wynika, że przed 100 laty dążono w Szwajcarii przede wszystkim 
do ochrony lasu górskiego przed wylesieniami i szkodliwym użytkowa- 
niem ubocznym. Ponadto dążono do poprawy istniejącego stanu lasów 
przez udoskonalony nadzór, aktywną pomoc fachową, dotacje pieniężne, 
jak również przez zabudowę potoków górskich, zalesienia, budowę dróg 

w milionach m3 
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Ryc. 2. Szwajcaria, 
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tencjale produkcji orga- 

nicznej | Całkowita produkcja: 5,7 milionów m3 
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lesnych, rozgraniczenie lasu od pastwisk, odwodnienia i inne zabiegi. 
Równie istotne było doskonalenie wiedzy fachowej leśników, robotników 

leśnych, właścicieli lasów oraz dążenie do przekazania całemu społeczeń- 

stwu wiedzy o lesie. Wszystko to zostało przeprowadzone w sposób zde- 

centralizowany, dzięki dużym dotacjom federacji i kantonów. 

Powodem, dla którego zapewniono lasom tak poważną ochronę praw- 

ną, było zrozumienie znaczenia ochronnych funkcji lasu. Równocześnie 

uświadamiano sobie znaczenie funkcji produkcyjnej. Rozumiano, że za- 

sospodarowanie z zastosowaniem intensywnych i dobrze dobranych spo- 

sobów jest najodpowiedniejsze dla utrzymania lasu spełniającego funk- 

cje ochronne. W tej kwestii fachowcy są do dzisiaj jednomyślni. Wyko- 

nywanie intensywnych zabiegów hodowlanych napotyka jednak obecnie 

na poważne trudności. Gospodarka leśna w górach jest coraz kosztow- 

niejsza. Turystyka zapewnia ludziom przyjemniejsze i lepiej płatne za- 

trudnienie, a przy tym praca w lesie w trudnym terenie górskim nie 

może być w dużym stopniu zmechanizowana. W wielu miejscowościach 

zarysowuje się wyraźnie zjawisko odpływu ludności. Rolnicy rezygnują 

z zagospodarowania gruntów położonych na stromych zboczach, które 

stopniowo opanowuje las. Porzucanie gruntów rolniczych ma z punktu 

widzenia funkcji ochronnych lasu nie tylko wady, lecz również zalety. 

Zwiększa się ochronna powierzchnia leśna, co wpływa na zmniejszenie 

niebezpieczeństwa erozji i poprawę stosunków wodnych. Niezbędne staje 

się opracowanie nowych metod hodowli lasu, które operując minimalną 

ilością zabiegów, pozwoliłyby na utworzenie trwałej, zdrowej struktury 

lasu. Wymikają stąd nowe i trudne zadania dla planowania i kontroli. 

Ostatnio na krajowych i międzynarodowych kongresach i sympozjach 

specjalistycznych szeroko dyskutuje się sprawę rekreacyjnej funkcji 

lasu. Jak zwykle, gdy jakaś sprawa staje się modna, przecenia się z za- 

sady jej znaczenie. W Szwajcarii od stuleci było rzeczą oczywistą, że 

każdy miał prawo wstępu do lasu i na pastwisko. Las od dawna należy do 

Społeczeństwa. Obowiązujący od prawie 55 lat kodeks cywilny utrzymał 

to prawo. 

Od XIV w. nie ma już żadnej dużej własności leśnej, zarówno pry- 

watnej jak i państwowej. Z tych powodów jeszcze dzisiaj cała przyroda 

jest dostępna dla szukających wypoczynku. Na obszarach leśnych bez 

szczególnych ograniczeń uprawiane są przede wszystkim wędrówki piesze, 

biegi, jazda konna. Ostatnio można jednak stwierdzić w niektórych 

miejscach dużą koncentrację ludzi. Zaznacza się coraz większe zapotrze- 

bowanie na wykorzystywanie powierzchni lasu dla biwakowania, leże- 

nia, gier ruchowych itp. Rekreacja może być w takich: przypadkach 

szkodliwym rodzajem użytkowania ubocznego. Również jeździectwo po- 

woduje coraz częstsze i większe uszkodzenia dróg leśnych i okaleczenia 

korzeni drzew. Zrzeszenia jeździeckie, motorowe i campingowe zadekla- 

rowały się jednak do współuczestniczenia w powstałych kosztach. 

Zagadnienia rekreacji zostały uregulowane w nowej ustawie o pla- 

nowaniu przestrzennym. Okazało się to konieczne ze względu na komer- 

cjalne wykorzystywanie rekreacji w wielu regionach turystycznych. Bu- 

dowa urządzeń turystycznych może niekiedy powodować straty w krajo- 

brazie. Np. dla zainstalowania wyciągów narciarskich niezbędne jest wy- 

drzewostanów, przeciwko czemu często słusznie oponowali 

o. Szczególnie groźne są przecinki dla nartostrad. 
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Pomimo, że nanciarstwo jest sportem narodowym, opinia publiczna jest 
przeciwna wycinaniu lasu pod nartostrady. Z tego względu nie odbyła się 
w Szwajcarii żadna olimpiada zimowa, ponieważ dla jej zorganizowania 
niezbędne by były duże zmiany w krajobrazie. 

Eardzo doceniana jest w Szwajcanii funkcja krajobrazowa lasu. 
W kraju burystyki, w którym społeczeństwo jest niezwykle ruchliwe 
i bardzo przywiązane do przyrody, duże znaczenie ma utrzymanie kraj- 
obrazu, a szczególnie udział terenów otwartych i lasu. W starych usta- 
wach leśnych pomyślano również o tej sprawie. Zakaz wylesiamia był 
szczególnie surowo przestrzegany w pobliżu miast. Dysponujący poważ- 
nymi wpływami przemysł ciężki napotykał tu na barierę nie do poko- 
nania, a osoby prywatne nie podejmują nawet żadnych starań o uzy- 
skanie zgody na wylesienia. Również państwo, a więc federacja, 
kanton czy gmina, musi przezwyciężyć olbrzymie trudności, by 
uzyskać zgodę społeczeństwa na wylesienia pod urządzenia pu- 
bliczne, jak drogi, koleje, instalacje wojskowe, zbiorniki wodne. Sta- 
wianie budynku na brzegu lasu jest zabronione; większość kantonal- 
nych ustaw leśnych przewiduje konieczność zachowania co najmniej 
30-metrowego odstępu. Dzięki temu kraj utrzymał swoje piękno i las 
występuje również w gęsto zaludnionych terenach. Wszędzie stanowi on 
ciemny akcent na żółtych lub jasnozielonych polach, wprowadzając uroz- 
maicenie w równomiernych, geometrycznych płaszczyznach gruntów ro!- 
niczych. Drzewa i las towarzyszą również wodzie i stwarzają tam spo- 
kojną ostoję dla zwierząt. Dla utrzymania tego piękna tworzone są nowe 
prawa i organizowane nowe systemy planowania. 

Planowanie to przewidywanie, które powimno zapobiegać błędom 
w postępowaniu, spowodowanym niedostatecznym przemyśleniem całego 
procesu lub niedostatecznym poznaniem najistotniejszych zależności i za- 
łożeń. Planowanie jest procesem ciągłym, musi więc być stale powtarza- 
ne, ponieważ nie można w pełni przewidzieć rzeczywistego rozwoju. Go- 
spodarka li całe współżycie ludzi musi być planowane dynamicznie. W go- 
spodarce leśnej planowanie dynamiczne, a mianowicie planowanie urzą- 
dzeniowe, jest już od dawna stosowane. 

Planowanie może dytyczyć różnych zadań. W Szwajcarii przyikłado- 
wo planowanie gospodarcze, państwowe dokonuje się na dwóch szcze- 
blach: federacji i kantonu (ryc. 3). Planowanie federalne ma na celu 
wspieranie gospodarki. Federacja nie rozwiązuje zagadnień gospodarczych 
we własnym zakresie, tylko kieruje i wspiera je. Np. wspierane jest 
leśnictwo i rolmictwo lub też obszary górskie. Wypłacane są duże sub- 
wencje na budowę dróg i różnego nodzaju zabudowę (potoki górskie, la- 
winiska), by gospodarstwa stawały się konkurencyjne w systemie gospo- 
darki wolnorynkowej. Gdy są to gospodarstwa ubogie, udziela się do- 
datkowo bezprocentowych kredytów dla ułatwienia sfinalizowania inwe- 
stycji. 

Na szczeblu kantonu mamy w większym stopniu do czymienia z pla- 
nowaniem organizacji i przygotowaniem fachowego personelu (służby 
leśnej). Personel ten nadzoruje wykonawstwo i kontroluje wykorzystanie 
środków pieniężnych. Głównym zaś zadaniem służby leśnej jest doradz- 
two dla gmin i osób prywatnych prowadzących gospodarkę leśną i reali- 
zujących projekty inwestycyjne. Planowanie jest niezbędne nie tylko 
w gospodarce, lecz również przy użytkowaniu ziemi. Do tego celu słu- 
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żyć będzie federalna ustawa o planowaniu przestrzennym, która była 
przedmiotem referendum w czerwcu 1976 r. Cel ustawy jest sformuło- 
wany następująco: „Zadaniem planowania przestrzennego jest: 

a) ochrona maturalnych podstaw życia ludzkiego; 
b) utworzenie warunków dla rozwoju życia socjalnego, gospodarczego 

i osobistego; 
c) wspieranie decentralizacji zasiedlania; 
d) urzeczywistnienie stosownego rozwoju kraju w mprzyszłości; 
e) przyczynianie się do wyrównania poziomu między obszarami wiejski- 

mi i miejskimi, słabymi i silnymi; 
f) zakezpieczenie osobliwości i piękna krajobrazów; 
5) uzyskanie dostatecznej bazy żywnościcwej; 
h) uwzględnianie przestrzennych potrzeb obronności kraju. 

Na szczebiu federacji mamy do czynienia z planowaniem powierzchni. 

Użytkowanie ziemi musi być celowe i oszczędne. Na mapy w skali 
1:25000 nanoszone są poweirzchnie leśne, rolnicze, osiedla, sieć komu- 
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  Ryc. 3. Szczeble planowania w Szwajcarii 
  

nikacyjna oraz powierzchnie związane z innymi gałęziami gospodarki na- 
rodowej. Zadanie to wykonują kantony opracowując plany kierunkowe. 
Federacja koordynuje propozycje kantonów, przedstawia projekty zmian, 
które z kolei muszą kantony ponownie pnzeanalizować. Przy sporządza- 
niu tego rodzaju planów kierunkowych następuje nie tylko rozgranicze- 
nie poszczególnych powierzchni, lecz również możliwe jest nakładanie 
się funkcji. Oznacza to np., że szczególnie piękne tereny mogą być uzna- 
ne za obszary krajobrazu chronionego. Zarówno leśnictwo jak i rolnictwo 
otrzymują w takich wypadkach dodatkowe przepisy, w jaki sposób mogą 
użytkować dany obszar. Dodatkowe koszty wynikające z wprowadzonych 
ograniczeń użytkowania są pokrywane przez federację lub kanton. Rów- 
nież obszary rekreacyjne mogą się nakładać na powierzchnie z innym 
rodzajem użytkowania, unika się jednak włączania do nich lasów (cam- | 

pingi, pola do gier itp.). Po zatwierdzeniu przez federację planu kierun-- 
kowego kantony otrzymują upoważnienie do sporządzenia właściwych 

planów użytkowania (gruntów). Oznacza to, że każda pancela całkowicie 
lub częściowo jest przyporządkowana do określonej strefy użytkowania — 
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lasy, grunty orne, osiedla itp., przy czym rozgraniczone są również 
obszary nakładania się kilku różnych funkcji. 

Realizacja zadań na najniższym szczeblu, przede wszystkim przy roz- 
wiązywaniu wspólnych zadań rolnictwa, leśnictwa oraz komunikacji, 
a w miarę potrzeby również i osiedli, jest dokonywana w ramach regio- 
nu. Zadania są przekazywane do wykonania odpowiednim organizacjom. 
W Szwajcarii są to najczęściej spółdzielcze zespoły lub zrzeszenia, w któ- 
rych uczestniczą wszyscy właściciele gruntów, zarówno osoby prywatne 
jak i prawne. Istnieją np. spółdzielnie budowy dróg, które włączają 
całość terenów do planowania ii koordynują budownictwo dróg leśnych 
i rolniczych. Kanton koordynuje ze swej strony ogólną komunikację. 

Na zasadzie spółdzielczej wykonywane są również regionalne melio- 
racje, a szczególnie scalanie pól i gruntów leśnych. Dokonuje się przy 
tym nie tylko redukcji liczby działek, lecz równocześnie przeprowadza 
się dobrą sieć dróg. Również te prace są w poważnym stopniu subwen- 
cjonowane przez kanton. 

Spółdzielnie, pod kierunkiem kantonu, planują i realizują scalenia, 
sieć dróg. W zakresie leśnictwa włącza się do tych prac kierownik nad- 
leśnictwa. Pod jego kierunkiem mogą powstawać również regionalne pla- 
my leśne. Do tego nie jest już niezbędna spółdzielnia; prace może rów- 
nież zainicjować służba leśna. W regionalnych planach leśnych wyodręb- 
nione są obszary różnych funkcji lasu, strefy klimatyczno-roślinne 2 
określone na podstawie inwentaryzacji oraz generalne propozycje utwo- 
rzenia stref intensywności. W miarę potrzeby regionalna inwentaryzacja 
dostarcza odpowiednich danych. Inwentaryzacja i planowanie regionalne 
nie są wszędzie wykonywane, przewiduje się ich realizację w przyszłości. 
Decyzje w tym zakresie spoczywają w rękach kantonów, a federacja nie 
miesza się do tych spraw. 

Kompetencje i postępowanie na najniższym szczeblu planowania, 
a więc od regionu do gospodarstwa, są analogiczne jak między kantonem 
a regionem. Dla obszaru regionu przeprowadza się scalenia (o ile takowe 
są niezbędne), generalną sieć dróg, ocenę funkcji lasu, wydzielanie stref 
klimatyczno-roślinnych i stref intensywności. Do tego celu wykorzystuje 
się regionalną inwentaryzację lasów, a przy jej braku — zdjęcia lotnicze. 

W skali regionu analizowana ii planowana jest trwałość gospodarstwa 
leśnego. W ramach każdej strefy intensywności planuje się szczegółowo 
postępowanie gospodarcze. Planowanie dotyczy wszystkich zabiegów go- 
spodarczych. Uwzględnia się przy tym w szczególności nakłady na funk- 
cje ochronne i rekreacyjne. Przy planowaniu rozmiaru użytkowania 
uwzględnia się przede wszystkim zasadę trwałości i ciągłości użytkowa- 
nia. W gospodarstwie zrębowo-przerębowym zasada trwałości w ramach 
regionu jest przestrzegana tylko w ogólnych zarysach, natomiast w lesie 
przerębowym — ściśle. Ponieważ planowanie gospodarcze (urządzeniowe) 
jest średniookresowe, a w Szwajcarii dotyczy okresu 8—15 lat, przy usta- 
laniu rozmiaru użytkowania uwzględnia się również kwestię zbytu drew- 
na, sił roboczych i stanu finansów. Rozmiar użytkowania jako wielkość 
kierunkowa omawiany jest z władzami gminy i zatwierdzany przez właś- 
ciwy urząd leśny. Odchyelnia w wysokości do 20% w górę lub w dół od 
przyjętego rozmiaru jest zawsze tolerowane przez władze nadzorcze. 
  

* Strefy klimatyczno-roślinne są równocześnie strefami produkcji. 
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w ciągu okresu rewizyjnego w miarę możliwości doprowadza się do wy- 

równania rozmiaru. 
Bardzo interesujące są próby oceny funkcji lasu w Szwajcarii. Należy 

jednak podkreślić, że stosowane metody są niepełne i obciążone dużą 

dozą subiektywizmu. Brak jest poważniejszych doświadczeń, tak że przed- 

stawiony system planowania długo jeszcze nie znajdzie pełnego zastoso- 

wania we wszystkich kantonach. 
Najważmiejszymi funkcjami lasu są: ochrona krajobrazu i środowiska, 

ochrona przed działaniem sił natury, rekreacja w lesie, produkcja drew- 

na i wiele innych. Na podstawie obserwacji i konsultacji ze specjalistami 
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      Ryc. 4. Hierarchia planowania w leśnictwie 

szwajcarskim | 
  

leśnikami i nieleśnikami ustala się funkcje w ramach regionu dla kom- 

pleksów o powierzchni 20—50 ha. Podstawę stanowi mapa państwa 

w skali 1: 25000. Na przykładzie Disentis w kantonie Graubinden w Al- 

pach, oceniono najpierw potencjalną produkcję drewna na bazie wielo- 

letnich danych liczbowych. Produkcja na tamtejszych wysokościach 

(1000 do 2000 m n.p.m.) nie jest zbyt duża. Tylko niewiele powierzchni 

może zapewnić trwałą produkcję powyżej 3 m3/ha rocznie. 

Funkcja ochronna odnosi się nie tylko do lasów wymagających ochro- 

ny, lecz także do ochronnego oddziaływania lasów, które ma największe 

znaczenie (np. ochrona przed lawinami śnieżnymi 1 kamiennymi). W roz- 

patrywanym przykładzie niebezpi eczeństwo dzikich potoków i zapewnie- 

nie odpowiedniej jakości i ilości wody mają mniejsze znaczenie. Woda 

źródlana pochodzi z dużych obszarów powyżej górnej granicy lasu, 

a twarde skalne podłoże zapobiega powstawaniu dzikich potoków i dużej 

erozji. Natomiast rozpatrując sprawę całościowo, funkcja ochronna łącz- 

me z funkcją krajobrazową są niewątpliwie najważniejsze ze wszystkich 

unkcji. 
Znacznie trudniejsze jest ujęcie funkcji rekreacyjnej. Musimy bowiem 

wyłączyć z rozważań krajobraz lub rozpatrywać go oddzielnie. W takim 

przypadku waga funkcji rekreacyjnej wydatnie zmniejsza się. Turyści 

i narciarze nie wykorzystujg dużych powierzchni, tylko linie lub drogi, 

czy też nartostrady. Istnieją jednak niewielkie obszary, gdzie ludzie okre- 

sowo gromadzą się. Zasięg oddziaływania takich miejsc zaznacza się na 

mapie kołami o promieniu 500 m. W ten sposób można w powiązaniu 

z funkcją krajobrazową dokonać wyważenia również funkcji rekreacyj- 
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nej. Ostatnim krokiem bedzie utworzenie kombinacji 3 rozpatrywanych 
funkcji w 3 stopniach. Wszystkie uzyskane kombinacje łączy sie nastep- 
nie w niewielką liczbę klas, które odznaczają się wyraźną przewagą 
określonej funkcji. Funkcja ochronna ma wyraźnie znaczenie podstawo- 
we. Rekreacja natomiast w przedstawionym przykładzie, mimo że jest 
nim teren górski, nie zyskuje nigdzie przewagi; ma ona zawsze podrzęd- 
ne znaczenie, zarówno przy dominacji funkcji ochronnej jak i produk- 
cyjnej. 

Na wyżynach, a szczególnie w pobliżu miast, funkcja rekreacyjna na- 
biera większego zmaczenia. Jak wykazało doświadczenie, nie można jed- 
nak na tych obszarach pozwolić na zbyt poważne odstępstwa od zasad 
i metod stosowanych w całym gospodarstwie leśnym. Szwajcarska tech- 
nika hodowli lasu od dawna uwzględnia estetykę lasu. W przeciwieństwie 
do poglądów wielu osób zajmujących się ochroną przyrody, ludzie wy- 
poczywający wcale nie szukają lasu pierwotnego, lecz chętnie idą do 
lasu zagospodarowanego. Jest rzeczą oczywistą, że w pobliżu miast ko- 
nieczne jest operowanie bogatym składem gatunkowym drzewostanów 
i małopowierzchniowym odnowieniem. Ponadto poszczególne cenne bio- 
typy i rezerwaty są objęte ochroną. 

Kombinacje i wagę ocenianych funkcji można z powodzeniem skar- 
tować. Jest więc możliwy podział lasów na obszary, dla których ustalo- 
no różne cele: rezerwaty przyrody, krajobrazy chronione, lasy ściśle 
ochronne, kombinacje ochrony i produkcji, i inne. Na podstawie takiej 
klasyfikacji i dakonanych wydzieleń można również określić cel i zabiegi. 
W szczególnych przypadkach zagospodarowanie można całkowicie wyklu- 
czyć, w różnym stopniu ograniczyć oraz dopuścić zabiegi specjalne. 

W niektórych przypadkach próbowano uprościć uciążliwą analizę i za- 
stąpić ją programem na maszynę cyfrową. W programie tym znajduje się 
wszystko, «do automatycznego kreślenia włącznie. Po określeniu priory- 
tetu funkcji następują dalsze decyzje, które można łatwo zautomatyzo- 
wać. Wzniesienie nad poziomem morza wpływa w Szwajcarii na znaczne 
różnice produkcyjności siedliska. Tego rodzaju mapę można łatwo auto- 
matycznie wykonać na podstawie wyników inwentaryzacji. 

Określenie stopni intensywności na podstawie mapy funkcji lasu 
i mapy stref klimatyczno-roślinnych (produkcyjności) jest znacznie trud- 
niejsze. Można jednak również informacje służące do ustalenia stopni 
intensywności włączyć do programu komputera. 

Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego wprowa- 
dzono pojęcia „przestrzeni rekreacyjnej” i „terenu rekreacyjnego”. Pod 
pojęciem przestrzeni rekreacyjnej rozumie się w nowej ustawie o plano- 
waniu przestrzennym obszar, w którym można wypoczywać, bez dosto- 
sowywania do potrzeb wypoczynku sposobów zagospodarowania lasów 
oraz użytkowania rolniczego. Teren rekreacyjny jest to miejsce, w któ- 
rym wypoczynek odbywa się na określonej powierzchni. Są to mp. cam- 
pingi, place do gier i uprawiania sportów. Gdy taki teren zostanie zlo- 
kalizowamy w lesie, należy w przyszłości liczyć się z jego wylesieniem, 
ponieważ istnienie lasu i intensywna rekreacja nie są do pogodzenia na 
dłuższą metę. 

Reasumując należy stwierdzić, że planowanie przestrzenne i gospo- 
darcze jest prowadzone w Szwajcarii na różnych szczeblach. Szczeblami 

tymi są: federacja, kanton, region i gospodarstwo. Punkt ciężkości dzia- 
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łania znajduje się zawsze na dole hierarchii. Góra w hierarchii tylko 
inicjuje, popiera i kontroluje dolne szczeble. Przez zasadę daleko idą- 
cych pełnomocnictw pobudza się zainteresowanie szerokich kręgów spo- 
łeczeństwa sprawą tworzenia i realizacji planów. 

Краткое содержание 

Статья была написана на основании лекций, прочитанных в лнях 10 и 14 мая 

1976 г. проф. докт. Альфредом Куртом во время пребывания в Польше по пригла- 

щению лесного факультета Главной школы сельского хозяйства — Сельскохозяйст- 

венной Академии в Варшаве. 

В статье представлено значение функций леса в условиях Швейцарии на фоне 

актуального законодательства. Рассмотрена система хозяйственного и пространст- 

венного планирования, а также проблема оценки функций леса. На примере кан- 

тона Граубюнден представлена концепция пространственного хозяйствования в аль- 

пийских условиях. 

Summary 

The article was prepared on the basis of lectures given on May 10 and 14, 

1976 by Dr Alfred Kurt, Professor, during his visit in Poland on the invitation 

of the School of Forestry, Agricultural University in Warsaw. 

The paper presents the importance of functions of forest in Switzerland on 

the background of valid legislation. System of economic and spatial planning, 

as well as problems of ‘the appraisal of forest functions were discussed. Concepts 

of the landscape management under Alpine conditions were presented on an 

example of the Graubunden canton.


