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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analiz dostosowania parame-
trów technicznych urz¹dzeñ tj. ³awki, zadaszenia, sto³y, znajduj¹cych siê na
terenie Lasów Miejskich Warszawy, do danych antropometrycznych potencjal-
nych u¿ytkowników. Oceniono równie¿ stan u¿ytkowo-technicznego tych urz¹-
dzeñ.

S³owa kluczowe: antropometria, urz¹dzenia rekreacyjnego wyposa¿enia lasu

Abstract. Analysis of selected forest recreational facilities adaptation to the
requirements of potential users. In this paper the results of analysis to adapt
the technical parameters of selected forest facilities (benches, shelters, tables) to
the anthropometry of potential users are presented. This research was conduc-
ted in Warsaw municipal forests. In this research the technical condition of re-
creation facilities was also described.
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Wstêp
Wypoczynek jest bardzo istotnym elementem naszego ¿ycia. Ka¿dy powinien wiedzieæ

w jaki sposób organizowaæ i planowaæ swój czas wolny (weekendy, urlopy, itp.) uwzglêdniaj¹c
w tym: rodzaj wykonywanej pracy, charakter zmêczenia, warunki œrodowiska pracy i ¿ycia
oraz w³asne upodobania (Hansen 1968). Las daje du¿e mo¿liwoœci do realizacji planów zwi¹-
zanych z wypoczynkiem. Jednak bêdzie on w pe³ni spe³nia³ swoje funkcje jedynie wtedy, gdy
odpowiednio go zagospodarujemy pod wzglêdem rekreacyjnym i turystycznym. Istotna wyda-
je siê przy tym zarówno sama koncepcja zagospodarowania danego terenu, lokalizacja elemen-
tów liniowych, powierzchniowych i punktowych jak równie¿ zagospodarowanie tych poszcze-
gólnych elementów poprzez wyposa¿enie ich w urz¹dzenia rekreacyjne, które tworz¹ tzw. ma³¹
architekturê. Wszystkie te urz¹dzenia musz¹ byæ bezpieczne dla potencjalnego u¿ytkownika
oraz sprzyjaæ komfortowi wypoczynku, czyli spe³niaæ pewne normy i za³o¿enia ergonomiczne.

Ergonomia w projektowaniu leœnych urz¹dzeñ rekreacyjnych
Norma PN-EN ISO 6385 dotycz¹ca ergonomicznych zasad w projektowaniu systemów

pracy. Nowacka (2002), zwraca uwagê, ¿e we wszelkich dziedzinach dzia³alnoœci ludzkiej na-
le¿y stosowaæ zasady ergonomicznego projektowania, k³ad¹ one bowiem nacisk na zdrowie
i bezpieczeñstwo cz³owieka. Projektowanie ergonomiczne elementów najbli¿szego otoczenia
cz³owieka pozwala na tworzenie rozwi¹zañ zarówno specjalistycznych, jednostkowych dosto-
sowanych do indywidualnych cech budowy morfologicznej i cech sprawnoœciowych u¿ytkow-
nika, jak i rozwi¹zañ uniwersalnych, wszechstronnych adresowanych do szerokiej grupy u¿yt-
kowników. Do takiego projektowania niezbêdne s¹ wyniki badañ antropometrycznych (No-
wak 1993). Antropometria zajmuje siê zmiennoœci¹ cech fizycznych cz³owieka w czasie i prze-
strzeni, a w szczególnoœci zró¿nicowaniem rasowym, zmiennoœci¹ osobnicz¹ i rozwojem osob-
niczym oraz rodowym. W Polsce przy projektowaniu wykorzystuje siê m.in. dane zgromadzo-
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ne w „Atlasie miar cz³owieka” (Gedliczka 2001), mo¿na równie¿ korzystaæ z danych antropo-
metrycznych ludnoœci europejskiej zawartych m.in. w normach PN-EN ISO 14738, PN-EN
547-3. Projektowanie obiektów technicznych (stanowisk pracy, urz¹dzeñ, maszyn, wnêtrz miesz-
kalnych) z wykorzystaniem danych antropometrycznych sprowadza siê do dostosowania wy-
miarów tych obiektów do jak najwiêkszej liczby u¿ytkowników. W praktyce, uwzglêdniaj¹c
wartoœci progowe 5 lub 95 centyla, dostosowujemy urz¹dzenie do dziewiêædziesiêciu procent
populacji.

Metodyka badañ
Postanowiono sprawdziæ, czy urz¹dzenia wypoczynkowe znajduj¹ce siê na terenie lasów

miejskich Warszawy sprzyjaj¹ komfortowi i bezpieczeñstwu wypoczynku. W tym celu prze-
prowadzono analizê dostosowania parametrów technicznych tych urz¹dzeñ do danych antro-
pometrycznych potencjalnych u¿ytkowników oraz oceniono stan u¿ytkowo-techniczny tych
urz¹dzeñ.

Pomiarami objête by³y wszystkie urz¹dzenia wypoczynkowe (³awy, sto³y, siedziska, zada-
szenia) znajduj¹ce siê na terenie oœmiu kompleksów leœnych Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pomierzono nastêpuj¹ce parametry w poszczególnych typach urz¹dzeñ:
– siedziska – g³êbokoœæ lub œrednica, wysokoœæ od pod³o¿a,
– zadaszenia – wysokoœæ przy wejœciu pod zadaszenie, szerokoœæ i wysokoœæ wolnej prze-

strzeni pozostaj¹cej pomiêdzy pionowym rzutem na pod³o¿e wsporników wiaty i zewnêtrznej
krawêdzi ³awy,

– sto³y – wysokoœæ manipulacyjna dolna, wysokoœæ górna blatu, odleg³oœæ pomiêdzy krawê-
dzi¹ sto³u a wewnêtrzn¹ krawêdzi¹ siedziska.
Oprócz pomiarów parametrów technicznych wykonano równie¿ charakterystykê opisow¹,

w której zawarto ocenê stanu techniczno-u¿ytkowego wed³ug czterostopniowej skali:
– bardzo dobra jakoœæ techniczna urz¹dzenia, bez ¿adnych œladów ubytków, zadrapañ, itp.,
– dobra jakoœæ techniczna, widoczne ob³amania, nadpalenia lub obdrapania urz¹dzeñ, ale

niemaj¹ce wp³ywu na jego wartoœæ u¿ytkow¹,
– niska jakoœæ techniczna, urz¹dzenia z wyraŸnie widocznymi defektami, które mog¹ powo-

dowaæ urazy u cz³owieka (ostre zakoñczenia, wystaj¹ce gwoŸdzie, niestabilnoœæ urz¹dze-
nia) lub wp³ywaj¹ce na znaczne zmniejszenie komfortu u¿ytkowania (wypalone dziury
w blacie) b¹dŸ te¿ urz¹dzenie nie w pe³ni mog¹ce spe³niaæ swoje funkcje (brak gontów
w zadaszeniu),

– z³a jakoœæ techniczna, urz¹dzenia z bardzo du¿ymi defektami, które uniemo¿liwiaj¹ pe³nie-
nie funkcji danego urz¹dzenia.

Dla przeprowadzenia analizy przystosowania wybranych urz¹dzeñ rekreacyjnego wyposa-
¿enia terenu dla pe³nosprawnej grupy potencjalnych u¿ytkowników wykorzystano wzory wy-
gody zaproponowane przez Grandjean'a w modyfikacji Nowackiej (Majewski 2003). Wzory
te uwzglêdniaj¹ wspó³czynniki komfortu zwi¹zane m.in.: z wysokoœci¹ obcasa czy objêtoœci¹
ubrañ (spodnie, kurtki):
– siedziska: G = 2/3 * U + b [cm]; Ws = Wp + a [cm],
– sto³y: Wm = 0,8 * (H + Wp) [cm]; Wmd = Wn + 19 [cm],
– zadaszenia: Wws= Wc + a + 25 [cm]; Www = Wc + a + 25 [cm].

Uwzglêdniaj¹c zasady ergonomicznego projektowania zaproponowano nastêpuj¹ce wzory
dla œrednicy pniaka i szerokoœci wolnego miejsca pod zadaszeniem:

G = Ssb + b [cm]; Swe = Msc + c [cm]
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We wzorach oraz wytycznych do projektowania brak jest zaleceñ odnoœnie odleg³oœci, jaka
powinna byæ zachowana pomiêdzy sto³em i ³aw¹, je¿eli oba urz¹dzenia s¹ osadzone na sta³e
(równolegle w stosunku do siebie). Natomiast parametr ten proponowany w wytycznych IBL
(5-10 cm) wydaje siê byæ za ma³y. Dlatego te¿, uwzglêdniaj¹c swobodn¹ postawê siedz¹c¹
przy stole, a jednoczeœnie fakt, i¿ zbyt du¿a odleg³oœæ sk³ania do g³êbszego pochylania siê nad
sto³em, zaœ za ma³a utrudnia wchodzenie (wychodzenie) za stó³ zaproponowano:

OD = 10-15 cm.

Objaœnienia oznaczeñ
Dane techniczne: G – g³êbokoœæ siedziska; G   – œrednica siedziska; OD – odleg³oœæ pomiê-

dzy pionowym rzutem na pod³o¿e krawêdzi sto³u i wewnêtrznej krawêdzi siedziska; Swe –
szerokoœæ wolnej przestrzeni (odleg³oœæ pomiêdzy pionowym rzutem na pod³o¿e wspornika
zadaszenia i zewnêtrznej krawêdzi siedziska); Wm – wysokoœæ manipulacyjna górna sto³u;
Wmd – wysokoœæ manipulacyjna dolna sto³u; Ws – wysokoœæ siedziska; Wws – wysokoœæ
przy wejœciu pod zadaszenie; Www – wewnêtrzna wysokoœæ zadaszenia, w miejscu pomiêdzy
pionowym rzutem na pod³o¿e wspornika zadaszenia i zewnêtrznej krawêdzi siedziska.

Dane antropometryczne: Msc – szerokoœæ miêdzy ³okciami w pozycji stoj¹cej; Ssb – sie-
dzeniowa szerokoœæ bioder; U – siedzeniowa g³êbokoœæ uda; Wc – wysokoœæ cia³a; Wp – wy-
sokoœæ podkolanowa.

Wspó³czynniki komfortu: a – wysokoœciowy = 3 cm; b – szerokoœciowy = 6 cm; c – g³êbo-
koœciowy = 7 cm.

Na podstawie wy¿ej wymienionych wzorów, danych antropometrycznych zawartych w „Atla-
sie miar cz³owieka” (Gedliczka 2001) oraz w normie PN-EN ISO 14738 (dla ludnoœci Europy)
ustalono parametry idealnie zaprojektowanych urz¹dzeñ, w których wykorzystano 5, 50 i 95 cen-
tyl wybranych danych antropometrycznych (tabele 1, 2 i 3). Dla wartoœci 5 centyla najczêœciej
korzystano z danych antropometrycznych kobiet, wyj¹tek stanowi³a siedzeniowa szerokoœæ bio-
der. Wartoœæ dla 50 centyla otrzymano uwzglêdniaj¹c œredni¹ arytmetyczn¹ 50 centyla kobiet
i mê¿czyzn. Natomiast okreœlaj¹c parametry dla 95 centyla uwzglêdniono dane mê¿czyzn.

Tab. 1. Parametry idealnego siedziska
Table 1. Parameters of an ideal seat

Parametr    Atlas antropometryczny                           PN-EN ISO 14738
wygody 5C 50C 95C 5C 50C 95C
Ws (cm) 43,5 47,6 52,9 41 47,4 52,5
G (cm) 37,3 41,9 47,7 – – –
Go (cm) 39 42,9 48,9 39,3 42,8 50

* brak danych antropometrycznych (zalecane stosowanie krajowych, lokalnych danych antropometrycznych)

Tab. 2. Parametry idealnego sto³u
Table 2. Parameters of an ideal table

Parametr    Atlas antropometryczny                           PN-EN ISO 14738
wygody 5C 50C 95C 5C 50C 95C
Wm (cm) 72,7 81,5 91,9 70,8 – –
Wmd (cm) 65,1 70,8 78,6 65 72 79,2

* brak danych antropometrycznych
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Tab. 3. Parametry idealnego zadaszenia
Table 3. Parameters of an ideal shelter

Parametr    Atlas antropometryczny                           PN-EN ISO 14738
wygody C5 C50 C95 C5 C50 C95
Wws 178,2 195 214,2 181 199,9 216,1
Www 178,2 195 214,2 181 199,9 216,1
Swe 45,3 54,2 64,5 45 53,6 60

Poniewa¿ zgodnie z zasadami projektowania ka¿de urz¹dzenia powinno byæ dostosowa-
ne do 90% potencjalnych u¿ytkowników do zwartoœciowania poszczególnych urz¹dzeñ wy-
korzystano tabelê, w której uwzglêdniono trzy przedzia³y wartoœci: do 5C, zakres pomiêdzy
5C i 95C oraz powy¿ej 95C. Niemniej jednak, przy okreœlaniu przystosowania danego urz¹-
dzenia nale¿y braæ pod uwagê, ¿e parametry: wysokoœæ siedziska i wysokoœæ górna sto³u
powinny odpowiadaæ zakresowi 5C – 95C, natomiast parametry: g³êbokoœæ siedziska, wyso-
koœæ manipulacyjna dolna sto³u wysokoœæ zadaszenie przy wejœciu oraz wewn¹trz, a tak¿e
szerokoœæ wolnej przestrzeni pod zadaszeniem powinny byæ, co najmniej przystosowane do
95C.

Wyniki
W sumie analizie podlega³o 1 453 wolnostoj¹ce siedziska, w tym 69 pniaków wykorzysty-

wanych jako sto³ki. Zbadano równie¿ 151 sto³ów i 324 towarzysz¹ce im ³awy, a tak¿e 64 zada-
szenia.

Pod wzglêdem wysokoœci siedziska, 39% ³awek wolnostoj¹cych (dane antropometryczne
dla Polaków) wykazuje zgodnoœæ z zaleceniami ergonomii (w 52,5% urz¹dzeñ – uwzglêdnia-
j¹c dane antropometryczne dla Europejczyków) (tab. 4). Natomiast tylko w 28% tych urz¹dzeñ
g³êbokoœæ siedzisk zapewnia komfort wypoczynku wiêkszoœci rekreantom. Jedynie 13% wszyst-
kich siedzisk charakteryzuje siê jednoczeœnie odpowiedni¹ wysokoœci¹ i g³êbokoœci¹ siedzi-
ska. Wysokoœæ siedziska w po³owie ³aw, znajduj¹cych siê przy sto³ach, jest zgodna z zalecenia-
mi (uwzglêdniaj¹c dane antropometryczne dla Polaków), w 67% urz¹dzeñ parametr ten jest
zgodny uwzglêdniaj¹c dane dla Europejczyków. G³êbokoœæ niespe³na 1% ³aw spe³nia oczeki-
wania u¿ytkowników. W oko³o 50% sto³ów wysokoœæ manipulacyjna górna zapewnia komfort
wypoczynku wiêkszoœci rekreantów, jednak tylko w 2% tych urz¹dzeñ jest odpowiednia wyso-
koœæ dolna sto³u. Odleg³oœæ pomiêdzy brzegiem ³awy i sto³u jest zgodna z zaleceniami w nie-
spe³na 5% przypadków, w ponad 93% jest to odleg³oœæ za du¿a, a w 2% za ma³a. Wysokoœæ
wejœcia pod zadaszenie w 85% wiat (dane antropometryczne dla Polaków), w 78% (dane antro-
pometryczne dla Europejczyków) zapewnia bezpieczeñstwo u¿ytkowania, ale wysokoœæ we-
wn¹trz zadaszenia jest odpowiednia w niespe³na 2% urz¹dzeñ. Tak¿e szerokoœæ wolnego miej-
sca pod zadaszeniem w niespe³na 2% (dane dla Polaków) i 5% (dla Europejczyków) jest prawi-
d³owa (tab. 4).

Wiêkszoœæ urz¹dzeñ rekreacyjnego wyposa¿enia lasów miejskich Warszawy wykazuje bar-
dzo dobry lub dobry stan u¿ytkowo-techniczny (tab. 5). Najwiêcej urz¹dzeñ cechuj¹cych siê
niskim b¹dŸ z³ym stanem technicznym znajduje siê w grupie siedzisk (6,7%) i zadaszeñ (4,7%).
W przypadku 14 siedzisk z³y stan techniczny uniemo¿liwi³ pomiar parametrów technicznych
tych urz¹dzeñ.
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Tab. 4. Zgodnoœæ parametrów technicznych urz¹dzeñ rekreacyjnego wyposa¿enia wybranych lasów miejskich Warszawy z danymi antropometrycznymi
Table 4. Compliance of technical parameters of recreational facilities in selected urban forests of Warsaw with anthropometric data

* pniaki
– dostosowanie do wiêkszoœci u¿ytkowników

urz¹dzenia parametr szt. szt. % szt. % szt. % szt. % szt. % szt. %

Ws 1439 696 48,4 566 39,3 177 12,3 513 35,6 756 52,5 170 11,8

siedzisko G 1439 593 41,2 438 30,4 408 28,4 63* 91,3 5* 7,2 1* 1,5

Ws 324 99 30,6 161 49,7 64 19,8 44 13,6 217 67 64 19,8

³awa G 324 270 83,3 51 15,7 3 0,9 3* 75 1* 25 0* 0

Wmg 151 73 48,3 73 48,3 5 3,3 – – – – – –

stó³ Wmd 147 125 85 19 12,9 3 2 121 82,3 23 15,6 3 2

Wws 64 2 3,1 7 10,9 55 85,9 2 3,1 12 18,8 50 78,1

Www 64 37 57,8 20 31,3 7 10,9 39 60,9 18 28,1 7 10,9

zadaszenie Swe 128 106 82,8 20 15,6 2 1,6 97 75,8 24 18,8 7 5,5

razem
urz¹dzeñ

Atlas antropometryczny

poni¿ej
C5

PN-EN ISO 14738

pomiêdzy
C5 i C95

powy¿ej
C95

poni¿ej
C5

pomiêdzy
C5 i C95

powy¿ej
C95

typ



Tab. 5. Stan u¿ytkowo-techniczny urz¹dzeñ rekreacyjnego wyposa¿enia wybranych lasów miejskich Warsza-
wy
Table 5. Technical and operational condition of recreational facilities in selected urban forests of Warsaw

Klasa stanu                    Typ urz¹dzenia

technicznego          siedziska        ³awy przy sto³ach               sto³y                      zadaszenia

 szt. % szt % szt. % szt. %

1 848 58,3 292 90,1 95 62,9 54 84,4

2 508 35 31 9,6 53 35,1 7 10,8

3 81 5,6 0 0 2 1,3 2 3,1

4 16 1,1 1 0,3 1 0,7 1 1,6

Razem 1453 100 324 100 151 100 64 100

Wnioski
1. Parametry techniczne urz¹dzeñ rekreacyjnego wyposa¿enia lasów miejskich Warszawy nie

uwzglêdniaj¹ danych antropometrycznych pe³nosprawnej grupy u¿ytkowników. Nie sprzy-
jaj¹ tym samym komfortowi wypoczynku.

2. Urz¹dzenia rekreacyjnego wyposa¿enia lasów miejskich Warszawy wykazuj¹ na ogó³ do-
bry i bardzo dobry stan techniczny.

3. Wydaje siê, ¿e parametry techniczne siedzisk i sto³ów w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od
parametrów surowca, z którego s¹ wykonane, oraz inicjatywy wykonawcy.

4. Dobry stan techniczny urz¹dzeñ mo¿e œwiadczyæ o sta³ym nadzorze tych urz¹dzeñ oraz
o szybkiej i sprawnej naprawie zaistnia³ych uszkodzeñ.
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