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Potrzeby i możliwości rekreacji 
"w lasach Polski 

w aspekcie ochrony Środowiska przyrodniczego * 

Потребности и возможности рекреации в лесах Польши 

в аспекте охраны природной среды 

Needs and possibilities of recreation in forests 

of Poland from the view-point of protection bf 

natural environment 

WSTĘP 

73 podstawę opracowania niniejszego referatu posłużyły wyniki ba- 
dań zawarte w trzech następujących pracach wykonanych w Pra- 

cowni Rekreacyjnego Zagospodarowania Lasu SGGW-AR/w Warszawie: 
1. Badanie możliwości rekreacyjnych w lasach Polski wg ocen admi- 

nistracji leśnej (1982). 
2. Badanie potrzeb rekreacyjnego użytkowania lasu w Polsce na pod- 

stawie ocen jednostek administracji państwowej zajmujących się orga- 

nizacją wypoczynku (1984). 
3. Analiza porównawcza potrzeb i możliwości rekreacji w lasach Pol- 

ski (1985). 
W toku badań znajduje się, ściśle z powyższym związany, temat „Ba- 

danie pojemności rekreacyjnej lasów Polski”. Część wyników badań z te- 

go tematu, dotycząca województwa warszawskiego, przedstawiono w for- 

mie referatu „Próba ustalania potrzeb i możliwości rekreacyjnych w aglo- 

meracji warszawskiej” na konferencji naukowej nt. „Zagospodarowanie 

rekreacyjne lasów aglomeracji warszawskiej — analiza stanu faktycz- 

nego, tendencje rozwojowe do 2000 r.” (1980). 

I. CEL, OBIEKT I METODYKA BADAŃ 

Celem badań była próba dokonania analizy porównawczej między po- 

trzebami a możliwościami rekreacji w lasach w lątach 1980 i 2000. Ce- 

| 
1) Referat wygłoszony na Sympozjum międzynarodowym nt. „Funkcje lasu w 

środowisku przyrodniczym”, Brno, 1985.06.26—27. . 
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lem tym było również zbadanie metodami statystycznymi charakteru 
współzależności między: | 

— liczbą osób wypoczywających a możliwościami rekreacji w lasach; 
— możliwościami rekreacji a potrzebami rekreacji w lasach; 
— liczbą osób wypoczywających a możliwościami rekreacji i potrze- 

bami rekreacji w lasach (regresja wielokrotna). | 
Z, uwagi na niewątpliwie negatywny wpływ rekreacji w lasach na śro- 

dowisko przyrcdnicze, zbadano ponadto m.in. charakter współzależności 
oddzielnie między możliwościami i potrzebami rekreacji w lasach a po- 
wierzchnią lasów rekreacyjnych, tj. lasów specjalnie predysponowanych 
i wydzielonych do masowego wypoczynku ludności. 

Obiektem badań były, odnośnie do możliwości rekreacji i liczby osób 
wypoczywających w lasach, wszystkie nadleśnictwa w kraju (375), zgru- 
powane w poszczególnych województwach (48) i w okręgowych zarządach 
Lasów Państwowych (17). Odnośnie zaś do potrzeb reakcji — wszystkie 
województwa (49), zgrupowane następnie w odpowiednie terytorialnie 
okręgowe zarządy Lasów Państwowych. 

Przez potrzeby rekreacji w lasach rozumiemy liczbę osób chętnych 
do wypoczynku w dzień wolny od pracy w lasach i ich najbliższym oto- 
czeniu, bądź też liczbę osób jaka — zdaniem jednostek administracji pań- 
stwowej zajmujących się organizowaniem wypoczynku — mogłaby (po- 
winna) z wypoczynku w lesie korzystać. | 

Przez możliwości rekreacji w lasach rozumiemy taką liczbę osób wy- 
poczywających w lasach i ich najbliższym otoczeniu w dzień wolny od 
pracy, której ujemne skutki nie powodują — zdaniem administracji leś- 
nej — trwałych negatywnych zniekształceń w użytkowanych rekreacyj- 
nie lasach. 

Zarówno w odniesieniu do potrzeb jak i w odniesieniu do możliwości 
rekreacji w lasach operujemy łącznymi liczbami, tj. wypoczynek zorga- 
nizowany plus tzw. ruch rozproszony. 

_ Obliczenia statystyczne wykonano metodą regresji pojedynczej (linio- 
wej i parabolicznej) oraz metodą regresji wielokrotnej. 

Wpływ rekreacji na środowisko przyrodnicze badano drogą pośred- 
nią, tj.: 

1) przy pomocy wskaźnika zaspokojenia potrzeb q (stosunek możli- 
wości do potrzeb w Vo). Założono przy tym, że im wskaźnik q jest mniej- 
szy od jedności (od 100%), tym wpływ rekreacji na środowisko jest bar- 
dziej negatywny (tab. 1 i 2); 

2) przy pomocy statystycznie stwierdzonego charakteru zależności po- 
trzeb rekreacji (y) od powierzchni lasów rekreacyjnych, tj. lasów specjal- 
nie predysponowanych i wydzielonych do masowego wypoczynku lud- 
ności (x). Założono przy tym, że brak istotnej, badanej zależności świad- 
czy o niezsynchronizowaniu badanych zmiennych ze sobą i tym samym 
o szkodliwym wpływie takiego stanu na środowisko przyrodnicze; © 

3) przy pomocy liczbowego wskaźnika potrzeb rekreacji na 100 ha 
lasów rekreacyjnych. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypoczynek ludności odbywa się nie 
tylko w lasach rekreącyjnych. Tym nie mniej przyjęto, że im wskaźnik 
ten jest większy, tym —— średnio — negatywniej rekreacja w lasach wpły- 
wa na środowisko przyrodnicze. 
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Tabela 1 

_ Wskaźniki zaspokojenia potrzeb rekreacji w lasach Polski (q = stosunek możliwości 

do potrzeb w 0) na terenie poszczególnych województw, 
według wielkości malejących w 1980 r. 

Wskaźnik Wskaźnik 

  

  
  

  
  

  

  

| | (q w %) (а w 9%) 
Lp. Województwo | | Lp. Województwo | 

| | 1980 r. | 2000 r. 1980 . 000 r. 
| | 

1 nowosądeckie 340 260 26 leszczyńskie 67 58 

2 kaliskie 334 118 27 włocławskie 62 52 

3 legnickie 215 118 28 rzeszowskie 58 46 

4 kieleckie 179 251 29 bialsko-podl. | 57 133 

5 _ białostockie 160 444 30 bielskie 57 86 

6 krakowskie 150 390 31 sieradzkie AT 48 

7 szczecińskie 146 102 32 łomżyńskie 44 77 

8  krosnienskie 144 147 33 radomskie 43 81 

9 przemyskie , 140 186 34 gorzowskie 40 41 

10 opolskie 134 218 35 warszawskie ‘ 37 138 

11 suwalskie 134 276 36 chelmskie 36 191 

12 wrocławskie 134 88 37 pilskie 35 49 

13 elblaskie 118 248 38 _ częstochowskie 35 55 

14 slupskie 117 100 39 _ tarnobrzeskie 33 25 

15 _ ostrołęckie 117 100 49  skierniewickie 33 54 

16 . ciechanowskie 114 54 41 watbrzyskie 32 212 

17 bydgoskie 112 154 42 piotrkowskie 32 22 

18 tarnowskie 108 47 43 konińskie 32 46 

19 gdańskie 96 46 44 jeleniogórskie 21 17 

20 _ olsztyńskie 90 714 — 45 plockie 20 31 

21  деюповогзме 87 120 46 lubelskie 15 11 

22 siedłeckie 87 35 47 . toruńskie 12 16 

23 kaliskie 77 118 48 po znańskie 4 7 

24 koszalinskie 18 96 średnio [аа 

25  zamojskie 72 16 kraju 47 81 
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Tabela 2 
Wskaźniki zaspokojenia potrzeb rekreacji w lasach Polski (q = stosunek możliwości 

do potrzeb w 0%) na terenie poszczególnych okręgowych zarządów Lasów 
Państwowych, według wielkości malejących w 1980 r. 

? 

  

  

        
  

  

  

| 
| | Wskaźnik | 

| (a w %) (q w %) 

Lp. OZLP | przewi- | Lp. OZLP Pa 
dywany widy- 

| 1980 r. W 1980 r.| wany 

w | | 2000 г. 2000 г. 

1 Kraków 178 216 10. Toruń 53 52 

2 Białystok 131 278 11 Warszawa | 49 84 

3 Olsztyn 103 372 12 Gdańsk 49 84 

4 | Katowice 100 86 13 Radom 49 84 

5 Szczecinek 99 99 14 Łódź 36 96 

6 Zielona Góra 87 120 15 Lublin | 35 85 

7 Szczecin 76 66 16 Piła 34 49 

8 Krosno 73 53 17 Poznan 16 24 

9 Wrocław 54 53 średnio dla 

kraju 47 81 

W dalszych badaniach zamierzamy, m.in. w powyższym celu, także 
określić i wykorzystać wskaźnik zaspokojenia potrzeb Q (stosunek po- 
trzeb rekreacji w lasach do ich naturalnej pojemności). 

II. WAŻNIEJSZE WYNIKI BADAŃ 

1. W skali kraju potrzeby rekreacji w lasach w dzień wolny od pracy 
w 1980 r. wynosiły ok. 780 tys. osób; przewidywane potrzeby w 2000 r. 
— ok. 1300 tys. osób. Rozpiętość odnośnych danych dla poszczególnych 
województw, jak i dla poszczególnych okręgowych zarządów Lasów Pań- 
stwowych, jest bardzo duża: 

— dla województw potrzeby wynoszą od 1 tys. do ok. 100 tys. osób 
w dzień wolny od pracy w 1980 r. i od 2 tys. do 200 tys. osób w 2000 r., 
możliwości, analogicznie — od 1 do 28 i od 1 do 278 tys. osób; 

— dla okręgowych zarządów Lasów Państwowych potrzeby, analogicz- 
nie — od 5 tys. do «02 w 1980 r. i od 9 do 222 tys. osób w 2000 r., mo- 
żliwości, analogicznie — od 4 tys. do 41 tys. osób w 1980 r. i od 8 tys. 
do 212 tys. osób w 2000 r. | 
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2. Wskaźniki zaspokojenia potrzeb (q) średnio dla kraju oraz w więk- 

szości województw i okręgowych zarządów lasów Państwowych są mniej- 

sze od jedności (od 100'e). Dla kraju w 1980 r. 47,3%, przewidywane 

w 2000 r. 80,9%. W 1980 r. q<1 dla 30 województw, w 2000 r. — dla 

26 województw na 48. Wyliczone wskaźniki dla wszystkich województw 

j zarządów lasów ilustrują tab. 1 i 2. Sytuacja taka w „większości jest 

niewątpliwie niekorzystna dla środowiska przyrodniczego. A 

3. Z reguly doo90 > Gige. Obserwujemy to Srednio dla kraju, dla 29/48 

województw oraz dla 11 spośród 17 istniejących obecnie zarządów lasów. 

4. Istotna zależność między potrzebami rekreacji w lasach a powierz- 

chhią lasów rekreacyjnych w 1980 r., spośród kilku przebadanych wa- 

riantów, stwierdzono jedynie w wariancie dla wszystkich województw. 

Ilustruje to następujące równanie paraboliczne regresji pojedynczej: 

ya = 4,847 + 2,441x, — 0,0366x,?; Sy.x = 26,1; Femp. = 3,94 Ekryt. = 3,20 

gdzie: ys — potrzeby rekreacji w lasach w tys. osób, x, — pow. lasów 

rekreacyjnych w ha. 
Dla pozostałych wariantów grup województw, dla obydwu wariantów 

grup okręgowych zarządów Lasów Państwowych w 1980 r. oraz dla 

wszystkich wariantów dotyczących przewidywanych potrzeb rekreacji w 

2000 r. nie stwierdzono istotnej zależności między badanymi zmiennymi. 

Świadczy to m.in. o niewystarczającym uwzględnianiu potrzeb na re- 

kreację w lasach przy podejmowaniu decyzji o wyodrębnianiu lasów 

rekreacyjnych. 

5. W Polsce ponad 60% powierzchni wszystkich lasów jest prawnie 

udostępnionych ludności do różnych form wypoczynku. Specjalnie wy- 

dzielone do tego celu lasy rekreacyjne zajmują około 5,0 ogólnej po- 

wierzchni leśnej Lasów Państwowych. Wskaźnik potrzeb rekreacji w la- 

sach w osobach na 100 ha lasów rekreacyjnych może orientacyjnie wska- 

zywać obciążenie lasu rekreacyjnym użytkowaniem i tym samym — 

wpływ tego obciążenia na środowisko przyrodnicze. Może on wskazywać 

także celowość zmian powierzchni lasów najbardziej predysponowanych 

do rekreacji. 

Średnio dla kraju wskaźnik potrzeb na 100 ha lx sów rekreacyjnych 

wynosił w 1980 r. 226 osób. Przewiduje się, że w 2000 r. (przy założeniu, 

iż powierzchnia tych lasów nie ulegnie zmianie) wyniesie on 377 osób. 

Rozpiętość omawianego wskaźnika jest bardzo duża, zwłaszcza dla wo- 

jewództw. 'Waha się ona od kilku osób do kilkunastu tysięcy osób, w 

2000 r. ekstermalnie nawet do 30 tys. osób. Dla okręgowych zarządów 

Lasów Państwowych rozpiętość ta jest znacznie mniejsza. W 1980 r. — 

od 26 do 1098 osób. Według przewidywań na 2000 r. — od 51 do 1465 

osób na 100 ha lasów rekreacyjnych. 

PODSUMOWANIE 

1. Potrzeby rekreacji w lasach Polski, według qcen jednostek admi- 

nistracji państwowej zajmujących się organizacją wypoczynku ludności 

w dzień wolny od pracy, znacznie przewyższają możliwości rekreacji w 

lasach według ocen administracji leśnej. Rozpiętość danych w kraju bar- 
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dzo duża; dla województw jest większa niż dla okręgowych zarządów 
Lasów Państwowych. 

2. Wskaźniki zaspokojenia potrzeb (q) w przewidywaniu na 2000 r. 
(81%) są większe (bliższe jedności) niż w 1980 r. (47%). 

3. Stwierdzono brak wyraźnej zależności, statytsycznie udowodnionej, 
między potrzebami rekreacji w lasach a powierzchnią lasów specjalnie do 
tego predyspor t wanych (wydzielonych). Tylko w jednym przypadku na 
7 przebadanyc> stwierdzono istotną zależność badanej zmiennej zależnej 
od zmiennej niezależnej. 

4. Stwierdzony brak wyraźnych zależności między potrzebami rekrea- 
cji w lasach a powierzchnią lasów najbardziej przydatnych dla rekreacji 
oraz bardzo duży i o dużej zmienności wskaźnik potrzeb rekreacji w la- 
sach na 100 ha tych lasów przemawiają za celowością przemyślanych 
decyzji odnośnie do zmian areałów tej kategorii lasów. 

5. Zakładając, że zarówno potrzeby jak i możliwości rekreacji w la- 
sach w dzień wolny od pracy zostały określone właściwie, stwierdzenia 
powyższe pozwalają na podkreślenie, średnio dla badanych jednostek, 
ujemnego wpływu rekreacji w lasach Polski na kształtowanie środowiska 
przyrodniczego. Konkretniejsze stwierdzenia będzie można sformułować 
po wykonaniu sygnalizowanych badań w zakresie naturalnej pojemności . 
rekreacyjnej lasów. 

6. W celu ograniczenia ujemnego wpływu rekreacji na środowisko leś- 
ne wskazne byłoby m.in.: 

a) podjąć próbę ukierunkowywania chętnych do wypoczynku w la- 
sach z województw i zarządów lasów o q £ 1 do województw i zarządów 
lasów o q > 1; 

b) dostosowywać, w miarę możliwości, potrzeby rekreacji w lasach 
do naturalnej pojemności poszczególnych ich kategorii; 

c) wzmóc przystosowanie lasów (odpowiednie ich organizacyjno-przy- 
rodnicze i techniczne zagospodarowanie) do ich rekreacyjnego użytkowa- . 
nia. Innymi słowy — zwiększyć pojemność funkcjonalną a pośrednio 
i naturalną lasów; 

d) w wojewód:.wach i okręgowych zarządach Lasów Państwowych 
charakteryzujących się wskaźnikiem qg<1 w miarę możliwości zwięk- 
szyć areał lasów masowego wypoczynku. Przy tym powinien obowią- 
zywać umiar i rozwaga. Inne funkcje lasów też są ważne. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 30 października 1985 r. 

Краткое содержание 

Исследования в области возможности рекреации в лесах опирались на дан- 

ных из всех надлесничеств (375) в стране. В области потребнестей в рекреации 

— на данных из всех воеводств в стране (49). Влияние рекреации в лесах на 

естественную среду определялось при помощи: а) определенного показателя 

удовлетворения потребнсстей в рекреации, (а — отношение возможностей к по- 

требностям), 6) статистически определеного характера зависимости погребно- 

стей от площади рекреационных лесов, а также в) при помощи численного 

46



="
 

  

показателя нужд рекдеации на 100 га лесов массового отдыха. Потребности 

рекреации значительно превышают возможности; в среднем для страны 

Ч196 = 470, 920% = 819. Установлена большая изменчивость и диапазон как 
для воеводств, так и для окружных управлений государственных лесов. 

В целях необходимой защиты естественной среды рекомендуестя, по мере 
возможности, направлять отдыхающих на те территории, где, а —Т, а также 
соответственно приспосабливать леса, способствуя увеличению I X функциональ- 

ной и естественной емкости. 

Summary 

Studies on possibilities of recereation in the forests were based on data from 

all (357) forest district in Poland. The needs of recreation in the forests were 

determined on the base of data from all (49) provinces of Poland. The influence 

of recreation on the natural environment in the forests was studied indirectly by 

means of: a) determined coefficient of meeting the needs of recreation (q — rela- 

tion of possibilities to needs), b) statistically stated character cf relation between 
the needs of recreation and the area of forests of mass recreation and c) numerical 

index of needs of recreation per 100 ha forests of mass recreation. 

The needs of recreation considerably exceed the possibilities; on the average 

for the whole country qygo F 47%, dmgo F 81%. A great variation and range 
were stated both for provinces and forest regions. 

To ensure the necessary protection of nautral environment, it as advisable — 
so far it is possible — to direct the recreationists to territories, where q=1 is, 
as well as to suitably adapt the forests to the needs of recreation, influencing their 

functional and natural capacity.


