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() Psexwuije się gwałtowny rozwój masowej penetracji obszarów leś- 
nych przez turystów. Zjawisko to w wielu wypadkach jest czynni- 

kiem niekorzystnie oddziałującym na realizację dotychczasowych zadań 
przedsiębiorstw leśnych. Turystyka jednakże a szczególnie turystyka na 
tzw. „łono natury” ma bardzo duże znaczenie społeczne. Turyści odwiedza- 
jący lasy wzbogacają swą wiedzę i umiejętności, poprawiają zdrowie, wy- 
poczywają. lurystyka na obszarach leśnych jest zatem jednym z ważnych 
czynników wzmagających efektywność działań instytucji naukowych, dy- 
daktycznych, wychowawczych, zdrowotnych, rozrywkowych. 

Gospodarstwo leśne, jako jeden z integralnych elementów systemu spo- 
łeczno-ekonomicznego, jest zmuszone sprostać zadaniom zaspokojenia no- 
wych jakościowo potrzeb społecznych, określanych coraz częściej terminem 
„potrzeby turystyczne”. Istnieje wiele przesłanek do stwierdzenia, że po- 
trzeby turystyczne (albo potrzeby turystów) nie mogą być a priori uzna- 
wane za mniej ważne od potrzeb na drewno i inne surowce leśne. Można 
zatem stwierdzić, że gospodarstwo leśne w dobie obecnej staje przed ko- 
niecznością takiego zagospodarowania obszarów leśnych, które z jednej 
strony umożliwi zaspokajanie rozwijających się potrzeb turystów, z dru- 
giej — zapewni realizację dotychczasowych zadań przez przedsiębiorstwa 
leśne. Spełnienie tego postulatu wymaga dokładniejszego zapoznania sze- 
rokiej rzeszy leśników z najważniejszymi problemami turystycznego zago- 
spodarowania kraju i związanym z tym turystycznym zagospodarowaniem 
i wykorzystywaniem lasów. Pozwoli to lepiej wyznaczać cząstkowe, zgodne 
z szeroko rozumianym interesem społecznym, zadania przedsiębiorstw leś- 
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nych i stworzyć lepsze warunki realizacji tych zadań. Ponadto istnieje ko- 
nieczność dokładniejszego rozważenia specyfiki lasu jako dobra turystycz- 
nego, co warunkuje społeczną racjonalność jego wykorzystywania. Opraco- 
wanie niniejsze jest próbą uwypuklenia najistotniejszych problemów zwią- 
zanych z turystycznym wykorzystywaniem lasu. 

1. DEFINICJE TERMINÓW „TURYSTYKA i „TURYSTA” 

Istnieje wiele różnych definicji terminów „turystyka” i „turysta. Naj- 
bardziej znanymi w tej kwestii są ustalenia: Komitetu Ekspertów Ligi Na- 

rodów z 1937 r. oraz ustalenia A. J. Norvala, F. W. Ogliviego, 

W. Hunzikera iK. Krapfa, M. Troisiego (5, 11, 14, 17, 20). 

Na uwagę zasługują także ustalenia krajowych autorów: J. Giezgały, 

E. Łazarka, K. Libery, S. Ostrowskiego iO. Rogalew- 

skiego (5,11, 14, 15, 17). 
S. Ostrowski (14) rozróżnia turystykę w znaczeniu wąskim (sensu 

stricto) i turystykę w znaczeniu szerokim (sensu larto). W analizach ruchu 

turvstycznego posługuje się on terminem „turystyka” w znaczeniu szero- 

kim, uważając, że termin ten obejmuje: 
„(...) wszelkie formy ruchu podróżnego (zmianę miejsca pobytu) nie zwią- 

zanego z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz stałym osiedlaniem się 

w nowej miejscowości (...) 
Takie rozumienie turystyki koresponduje z treścią niemieckiego termi- 

nu „Fremdenverkehr”, angielskiego „travel” i czeskiego „ceśtovni ruch”. 

Ustalenie Ostrowskiego jest zgodne także z klasyczną, powszechnie 

znaną definicją turystyki zaproponowaną przez W. Hunzikera 

iK. Krapfa (14). Pojęciem „turystyka” określają oni: 

„(...) zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży 1 pobytu osób 

przyjezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlanie się i pod- 

jęcie działalności zarobkowej (...) 

S. Ostrowski, opierając się na przedstawionych ustaleniach, do 

„turystów zalicza: 

„(...) ludzi, którzy przybyli do miejscowości nie będących miejscem ich 

stałego zamieszkania w celach: wypoczynkowych, kuracyjnych, krajoznaw- 

czych, odwiedzania krewnych lub znajomych, kultu religijnego, rozrywko- 

wych itp., to jest ludzi, którzy do danego regionu lub miejscowości przybyli 

w celu zaspokojenia swojej indywidualnej potrzeby swoistego typu (tury- 

stycznego) t, lub zespołu takich potrzeb, a którzy w miejscu swego chwilo- 

wego pobytu są uważani za obcych i z pobytu tego nie czerpią korzyści ma- 

terialnych (...)” 

Trudno leśnikowi podejmować dyskusję na temat definicji terminu „,tu- 

rystyka”, czy terminu „turysta, wypracowanych przez wspomniane auto- 

rytety problematyki turystycznej. Niemniej wydaje się, że z punktu widze- 

nia realizacji zadań społeczno-gospodarczych leśnictwa, które to zadania 

są realizowane przez konkretne przedsiębiorstwa, przedstawione definicje 

nie pozwalają w prosty sposób charakteryzować wykorzystywania zasobów 

leśnych przez tych wszystkich, którzy w różnych celach przyjeżdżają do 
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lasu (na teren działania gospodarczego leśnych przedsiębiorstw) i w różny, 
także zarobkowy, sposób wykorzystują jego użyteczności (użyteczności ist- 
niejące i wytwarzane oraz udostępnianie do wykorzystywania na terenach 
działania gospodarczego leśnych przedsiębiorstw). 

Ekonomiczny punkt widzenia na problematykę gwałtownie rosnącej 
liczby osób odwiedzających obszary leśne, penetrujących te obszary i coraz 
częściej ograniczających realizację dotychczasowych zadań gospodarstwa 
leśnego, nakazuje całościowe traktowanie wszystkich odwiedzających lasy 
i wykorzystujących je w różnorodny i wielostronny sposób. Zbiór zwiedza- 
jących lasy winien obejmować i tych, którzy przyjeżdżają do lasu w celach 
niezarobkowych i tych, którzy przyjeżdżają w celach zarobkowych. Bar- 
dziej dokładna charakterystyka zbioru odwiedzających lasy natomiast win- 
na prowadzić do wyodrębniania między innymi: odwiedzających lasy w ce- 
lach zarobkowych, odwiedzających lasy w celach niezarobkowych. Pierw- 
szych można dzielić na tych, którzy zarobkują będąc pracownikami leśnych 
przedsiębiorstw, na tych którzy zarobkują zbieractwem, na tych którzy za- 
robkują pośrednio poprzez oszczędności w gospodarstwie domowym itp. 
Drugich można dzielić np. na: zaspokajających potrzeby poznawcze, zdro- 
wotne, a w tym potrzeby wynikające z profilaktyki, terapii lub rehabili- 
tacji zdrowia, potrzeby rekreacyjne itp. Taka charakterystyka pozwala m. 
in. uzyskiwać możliwie wyczerpujące informacje o żądaniach poszczegól- 
nych osób, grup społecznych a także instytucji względem gospodarstwa leś- 
nego oraz informacje o niezbędnych działaniach gospodarczych, które nale- 
ży zaplanować, zaprogramować, realizować i kontrolować. 

Rozwiązaniu przedstawionego problemu sprzyja stanowisko J. Giez- 
gały (5). Cytuje on zalecenie rzymskiej konferencji UIOOT (Union Inter- 
nationale des Organismes Officiels de Tourisme — Międzynarodowy Zwią- 
zek Organizacji Biur Turystycznych) z 1963 r. w sprawie podróży między- 
narodowych i turystyki. Wymieniona konferencja: 

„(...) zaleciła (...) Komisji Statystyki ONZ oraz UIOOT rozważyć możli- 
wość przyjęcia terminu „odwiedzający” (visitor, visiteur) na określenie 
wszystkich podróżnych przybyłych do danej miejscowości na pobyt czaso- 
wy (...)”. 

J. Giezgała słusznie stwierdza, że przyjęcie tej propozycji oznacza- 
łoby, że 

tO) turystą byłaby każda osoba, przybywająca z innego obszaru, nie 
osiedlająca się na stałe, lub nie wykonująca zawodu, z dala od stałego miej- 
sca zamieszkania (...)” | 

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że z ekonomicznego punktu 
widzenia byłoby użyteczne przyjęcie następujących definicji: 
— Turystyka oznacza zbiór zdarzeń gospodarczych wynikających z faktu 

istnienia ruchu ludności w celach konsumpcji dóbr i usług nieosiągalnych 
w miejscu zamieszkania tej ludności. m 
— Turystą jest każdy, kto udaje się w podróż poza miejsce swego za- 

mieszkania w celach konsumpcji dóbr i usług nieosiągalnych w miejscu za- 
mieszkania. 

Przyjęcie proponowanych definicji w gospodarstwie leśnym pozwala 
przede wszystkim: | 

— w prosty sposób dzielić wykorzystujących leśne zasoby na użytkow- 
ników (konsumentów) lokalnych i użytkowników zewnętrznych, z 

— w prosty sposób formułować i różnicować zadania (cele działalności, 
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wyniki działalności) przedsiębiorstw leśnych (np. zadania na rzecz konsu- 

mentów lokalnych i turystów), co ma istotne znaczenie z punktu widzenia 

planowania, programowania, realizacji kontroli iych zadań, 

— zapewniać, wybierać, organizować adekwatne do ściśle określonych 

zadań środki ich realizacji (nakłady rzeczowe, nakłady osobowe, nakłady 1i- 

nansowe itd.), 

— obiektywnie oceniać udział gospodarstwa leśnego w realizacji złożo- 

nych zadań gospodarki narodowej. 

2. DEFINICJA „TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA LASU” 

Z dotychczasowych prób zdefiniowania terminu „zagospodarowanie tu- 

rystyczne” z dużym zainteresowaniem spotkała się bardzo szczegółowa i ob- 

szerna (kilkustronicowa) definicja zaproponowana na seminarium UIOOT 

w Pradze w 1964 r. przez M. Baud-Bovy'ego (2). Jego ustalenia mo- 

żna sprowadzić do stwierdzenia, że „zagospodarowanie turystyczne” jest 

sumą następujących elementów: dostępności komunikacyjnej, infrastruk- 

tury ogólnej, infrastruktury turystycznej, trwałego zagospodarowania tu- 

rystycznego, urządzeń rozrywkowych i sportowych, zagospodarowania tu- 

rystyczno-handlowego, zagospodarowania w zakresie recepcji i informacji, 

urządzeń leczniczych. Każdy z wymienionych elementów został bardzo 

szczegółowo scharakteryzowany. Baud-Bovy stwierdza, że 

„(.) zagospodarowanie turystyczne określają, definiują przede wszy- 

stkim czynniki lokalne i walory turystyczne regionu (...) 

W jego rozważaniach las jest elementem „naturalnych walorów tury- 

stycznych”, stanowiąc składnik „naturalnej rzeźby powierzchni”. Równo- 

rzędnymi z lasem składnikami „naturalnej rzeźby powierzchni” sq: ,,oro- 

grafia”. (Baud-Bovy rozumie pod tym terminem wysokie szczyty, ur- 

wiska itp.), lodowce i tereny skaliste, strefy wulkaniczne, morze, jeziora, 

rzeki, równinne krajobrazy, malownicze miejscowości, fauna i flora. Rów- 

norzędnymi z „naturalną rzeźbą powierzchni” elementami „naturalnych 

walorów turystycznych” są: klimat, temperatura, wiatry, opady śniegu, bo- 

gactwa podziemne. 

Stwierdzić więc można, że podział środowiska przyrodniczego (przyro- 

dy) na mniejsze elementy jest tu zupełnie dowolny i niezgodny z powszech- 

nie akceptowanymi ustaleniami w tej dziedzinie, przykładem których może 

być chociażby dzieło JJ Kostrowickiego — „Środowisko geograficz- 

ne Polski” (9). Nie trafia także do przekonania definicja cechy tautologii 

(np. pojęcie „zagospodarowanie turystyczne” wyjaśnia się terminami: 

„trwałe zagospodarowanie turystyczne”, „infrastruktura turystyczna , ,,za- 

gospodarowanie turystyczno-handlowe”). W sumie można stwierdzić, że 

ustalenia Baud-Bovy'ego są użyteczne o tyle, że ukazują ogromną ZłoŻo- 

ność problematyki zawartej w treści terminu „zagospodarowanie turystycz- 
22 

ne. 

W Polsce w dziedzinie planowania i realizacji przedsiewziec turystycz- 

nych oraz w rozważaniach naukowych zastosowanie znalazła definicja za- 

proponowana przez O. Rogalewskiego (17), stwierdził on, że 

„(..) Zagospodarowaniem turystycznym nazywamy wyposażenie okreś-



lonego rejonu, szlaku, miejscowości lub obszaru w zespół urządzeń dla ob- 
sługi ruchu turystycznego (...)” 

O. Rogalewski wymienia dwa podstawowe typy urządzeń obsługi 
ruchu turystycznego: 1) urządzenia turystyczne, 2) urządzenia paratury- 
styczne. Pierwsze są przeznaczone wyłącznie do celów związanych z obsłu- 
gą ruchu turystycznego (schroniska, hotele, kempingi, plaże, ścieżki tury- 
styczne, wyciągi turystyczne), drugie „,(...) posiadają w zasadzie znaczenie 
nieturystyczne, a są tylko częściowo (np. linie kolejowe, sklepy handlowe, 
restauracje, kina) lub przez pewien tylko okres (np. szkoły na pomieszczenia 
kolonii młodzieżowych, mieszkania prywatne na kwatery letników) wyko- 
rzystywane na cele turystyczne (...)” 

Wydaje się jednak, że byłoby użyteczne inne niż przedstawione spoj- 
rzenie na definicję „zagospodarowania turystycznego”. Dane jednostki tu- 
rystyczne (obszary, rejony, miejscowości, miejsca, szlaki itd.) mają dwa 
podstawowe rodzaje walorów turystycznych (turystycznych wartości użyt- 
kowych): 1) walory naturalne, 2) walory wytworzone (produkowane) (18). 
Turystyczne walory naturalne danej jednostki turystycznej (obiektu) po- 
wstały jako rezultat wyłącznego oddziaływania sił przyrody, w tym jako 
rezultat niecelowej, nieświadomej działalności człowieka. Turystyczne wa- 
ląry wytworzone danej jednostki turystycznej stanowią rezultat celowej 
1 świadomej działalności człowieka w związku z koniecznością zaspokajania 
Ściśle określonych potrzeb turystów. Te właśnie wytworzone walory tu- 
rystyczne tworzą treść terminu „zagospodarowanie turystyczne”. Innymi 
słowy: zagospodarowanie turystyczne jest zbiorem wartości użytkowych 
wytworzonych w danej jednostce turystycznej w celu obsługi ruchu tury- 
stycznego. Naturalne turystyczne wartości użytkowe (naturalne zasoby tu- 
rystyczne) i zagospodarowanie turystyczne danej jednostki stanowią kom- 
pleks uwarunkowań pozwalających zaspokajać potrzeby turystów. Kom- 
pleks ten określa się terminem dobra turystyczne (por. 5). 

Wykorzystując przedstawione ustalenia można stwierdzić, że terminem 
zagospodarowanie turystyczne lasów określa się zbiór 
dóbr uzupełniających naturalne zasoby turystyczne lasów, a wytworzonych 
w celach obsługi turystów. Rozróżnienie naturalnych i wytworzonych dóbr 
turystycznych ma istotne znaczenie we wszelkiego rodzaju poczynaniach 
gospodarczych dotyczących obsługi ruchu turystycznego na obszarach le- 
śnych. Podstawową przesłanką konieczności wyróżniania wymienionych 
dwu typów leśnych dóbr turystycznych jest fakt, że koszty obsługi ruchu 
turystycznego w przedsiębiorstwie leśnym są minimalne w wypadku wyko- 
rzystywania naturalnych dóbr turystycznych. Jest to oczywiście stwierdze- 
nie ogólne, wymagające weryfikacji w konkretnych warunkach. Problem 
ten jednak wymaga odrębnego omówienia. 

3. LAS JAKO DOBRO TURYSTYCZNE 

Współczesny las jest dobrem mocno przekształconym przez działalność 
ludzką. Wyniki tej działalności, podejmowanej w związku z koniecznością 
zaspokajania potrzeb na drewno i inne surowce leśne nie zawsze sprzyjają 
zaspokajaniu nowych, turystycznych potrzeb społecznych względem gospo- 
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darstwa leśnego. Zagospodarowanie lasów sprzyjające intensyfikacji pro- 

dukcji drewna coraz częściej oznacza deprecjację, a nawet całkowite znisz- 

czenie naturalnych turystycznych walorów lasu. Z najbardziej drastycznych 

przykładów można wymienić m. in. cięcie zupełne w drzewostanie stano- 

wiącym składnik unikalnego krajobrazu, zalesienie stoku i zasłonięcie przez 

to wyjątkowo pięknego widoku, użycie pestycydów na grzybowiskach i na 

jagodnikach itp. To oznacza, że w gospodarstwie leśnym istnieje koniecz- 

ność zróżnicowanego traktowania lasu i jego komponentów. Zróżnicowanie 

to musi być zgodne ze zróżnicowaniem potrzeb społecznych na dobra i usłu- 

gi dostarczane przez gospodarstwo leśne. W wypadku pojawienia i rozwi- 

jania się zjawiska masowej penetracji obszarów leśnych przez turystów 

(zwykle w ściśle określonym czasie i w ściśle określonych miejscach) go- 

spodarstwo leśne (przedsiębiorstwa leśne) zaczyna realizować automatycz- 

nie dodatkowy cel gospodarczy, jakim jest zaspokajanie potrzeb wizytu- 

jących lasy, czyli zaspokajanie potrzeb turystów. To oznacza, że las (lub 

jego określony komponent, np. drzewostan, śródleśny zbiornik wodny z jego 

brzegami, zbiorowisko roślin jagododajnych, grzyby jadalne itd.) zyskuje 

dwojaki charakter jako dobro ekonomiczne. Mając i zachowując charakter 

środka produkcji surowców leśnych (drewna, żywicy, karpiny, owoców leś- 

nych itd.), zyskuje las cechy środka produkcji usług turystycznych. Innymi 

słowy: wskutek rozwoju turystycznych potrzeb las zyskuje cęchy ekono- 

micznej kategorii dobro turystyczne. Staje się las ograniczonym 

w stosunku do występujących potrzeb materialnych uwarunkowaniem pro- 

cesów zaspokajania społecznych potrzeb poznawczych, zdrowotnych, rekre- 

acyjnych itp. Las tym samym, niezależnie od faktu posiadania cech środka 

produkcji surowców leśnych, wchodzi w zbiór dóbr turystycznych, czyli 

tych wszystkich dóbr, które umożliwiają i warunkują zaspokajanie potrzeb 

turystów. Fakt ten ma duże znaczenie gospodarcze. Las traktowany jako 

dobro turystyczne wymaga innego podejścia gospodarczego niż las trakto- 

wany jako środek produkcji surowców leśnych. Nowe podejście gospodar- 

cze w tej kwestii winno być bardzo podobne do podejścia charakterystycz- 

nego w gospodarowaniu parkami w kurortach, zagospodarowanymi plaża- 

mi itp. dobrami warunkującymi zaspokajanie potrzeb turystów. Można 

zatem przyjąć, że las stając się dobrem turystycznym staje się tym samym 

jednym z elementów sfery obsługi ruchu turystycznego. Wg Łazarka 

(11) sfera ta obejmuje wytwarzanie dóbr i usług na rzecz turystów i obrót 

tymi dobrami. 
Las traktowany jako dobro turystyczne jest dobrem niezwykle złożo- 

nym. Zaspokajanie potrzeb turystów warunkuje bowiem nie tyle las, ile 

różne tworzące las komponenty. Będą to takie komponenty leśnego ekosy- 

stemu jak np. pojedyncze egzemplarze roślin i zwierząt, ich gatunki i zbio- 

rowiska, śródleśne jeziora, rzeki i strumienie, leśne powietrze itd. Będą to 

także leśne dobra wytworzone, np. śródleśne drogi i ścieżki, parkingi, mola 

na leśnych jeziorach, schrony przeciwdeszczowe itd. Każde z wyodrębnio- 

nych dóbr leśnych służy zaspokajaniu ściśle określonych potrzeb turystów. 

Łączne rozpatrywanie zbioru leśnych dóbr turystycznych ze zbiorem tu- 

rystów leśnych pozwala ukazać i łatwiej zrozumieć ogromną ilość związków 

między turystami a dobrami leśnymi służącymi zaspokajaniu ich potrzeb, 

wykorzystywanymi przez tych turystów w różnorodny i wielostronny spo- 

sób. Autorzy badający te związki stosują różne podziały leśnych dóbr tu- 

rystycznych i turystów. 
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4. PROBLEMY KLASYFIKACJI LEŚNYCH DÓBR TURYSTYCZNYCH 

Istnieje wiele prób klasyfikacji dóbr turystycznych, w tym leśnych dóbr 
turystycznych. Opierając się na założeniu, że każda klasyfikacja jest na- 
rzędziem badania złożonej całości (1, 21), przyjmuje się, że klasyfikacja leś- 
nych dóbr turystycznych jest uporządkowanym zbiorem pojęć charaktery- 
zujących złożoność tych dóbr w sposób użyteczny z punktu widzenia reali- 
zacji określonych celów. Tak rozumiana klasyfikacja leśnych dóbr tury- 
stycznych ułatwia konkretyzację społecznych potrzeb na te dobva i konkre- 
tyzację środków warunkujących zaspokajanie wymienionych potrzeb. 

Wg Fabosa (4) pierwszą próbę klasyfikacji jakościowej wartości kra- 
jobrazowych w USA wykonał personel Parków Narodowych już w 1930 r. 
Celem tego badania było zwartościowanie zasobów mających znaczenie dla 
zaspokojenia potrzeb urlopujących. Aktualnie od 1960 r. w USA obowią- 
zuje system klasyfikacji zasobów opracowany przez ORRKRC (Outdoor Re- 
creation Resource Review Commission). W systemie tym wyodrębnia się: 
— obszary o bardzo wysokiej koncentracji rekreantów, 

— obszary powszechnej rekreacji na terenach otwartych, 
— obszary o nie zniszczonych walorach środowiska, 
— obszary o wybitnych walorach środowiska, 
— obszary pierwotnej przyrody, 
— miejsca o wybitnych walorach historycznych i kulturalnych. 

Jedną z pierwszych, bardziej znanych w Polsce, prób klasyfikacji dóbr 
turystycznych była cytowana wyżej praca Baud-Bovy ego (2). W pol- 
skiej literaturze można znaleźć wiele prób podziału dóbr turystycznych. 
Z bardziej znanych na uwagę zasługuje wielostronny podział dóbr tury- 
stycznych dokonany przez M. Stalskiego (18). Autor ten określając 
dobra turystyczne terminem „walory turystyczne” wyodrębnił następujące 
grupy walorów: 

„(...) (a) walory naturalne, (b) walory będące wynikiem działalności ludz- 
kiej, (c) walory wynikające z wzajemnego rozmieszczenia walorów grupy 

(a) i grupy (b) (...)” | 
ponadto proponuje wyodrębnić następujące 

„(...) zespoły walorów, które: 

— zaspokajają wszystkie potrzeby rekreacyjne jednej formy ruchu (wiele 

stref o różnym użytkowaniu), 
— zaspokajają tylko niektóre potrzeby rekreacyjne jednej formy ruchu 

(np. strefy zamieszkania), | 
— zaspokajają niektóre potrzeby rekreacyjne kilku form ruchu (np. roz- 

dzielone strefy zamieszkania i ewentualnie wspólne strefy rekreacji), 
— zaspokajają wszystkie potrzeby rekreacyjne kilku form ruchu (rozdzie- 

lone strefy zamieszkania, rekreacji usług, handlu) (...)” 

Opierając się na przeprowadzonej charakterystyce walorów turystycz- 

nych M. Stalski podzielił obszary, na których walory te występują, 
w sposób następujący: | | 

„(...) (1) obszary koncentrujące wiele lub niewiele walorów środowiska 

przyrodniczego, | о 
(2) obszary o dobrej lub miernej dostępności komunikacy jnej, | 

(3) obszary o wyraźnie zaznaczających się strefach odmiennego użytko- 

wania turystycznego lub nie wyróżniające się tą cechą,



(4) obszary mniej lub więcej izolowane od otaczających je regionów, 

(5) obszary posiadające na swym terenie sieć urządzeń komunalnych, 

sieć handlu i usług lub ich pozbawione, 
(6) obszary posiadające na swym terenie obiekty kultury materialnej 

lub ich pozbawione (...)” 
Ustalenia Stalskiego mogą mieć pewne znaczenie praktyczne 

w gospodarstwie leśnym. Opierając się na nich można wyodrębniać lasy, 

które warunkują zaspokojenie wszystkich potrzeb rekreacyjnych jednej 

formy ruchu, lasy, które warunkują zaspokajanie tylko niektórych potrzeb 

rekreacyjnych itd. Bardziej dokładne rozważenie omawianej problematyki 

prowadzi do wniosku, że liczebność kryteriów pozwalających różnicować 

leśne dobra turystyczne jest praktycznie nieskończona. Są jednak kryteria 

i klasyfikacje bardziej lub mniej użyteczne z punktu widzenia działalności 

gospodarczej w leśnictwie. 
Autorzy „Zagospodarowania rekreacyjnego Leśnego Pasa Ochronnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” (22) uznali, że użyteczne jest wy- 

odrębnianie m. in. lasów: atrakcyjnych dla wypoczynku, nierozeznanych, 

nie nadających się do wypoczynku, zróżnicowanych wg kryterium siedli- 

ska. w strefach: zurbanizowanej, leśno-parkowej, krajobrazu chronionego, 

rekultywacyjnej; lasów wymagających melioracji i przebudowy, lasów ko- 

munalnych, lasów potencjalnie przygotowanych do pełnienia funkcji re- 

kreacyjnej, lasów o funkcjach klimatycznych i izolacyjnych, lasów w stre- 

fie miejskiej wypoczynku codziennego, lasów w strelie podmiejskiej wy- 

poczynku świątecznego bliskiego, lasów w strefie wypoczynku świąteczne- 

go bliskiego i świątecznego dalszego, rezerwatów. Podział ten pozwolił wy- 

mienionym autorom na bardzo szczegółową analizę walorów leśnych rozpa- 

trywanego obszaru z punktu widzenia potrzeb zagospodarowania rekrea- 

cyjnego. 
Ciekawą próbę klasyfikacji leśnych dóbr turystycznych przedstawili 

Gould i Amidon. Podzielili oni wszystkie obiekty gospodarstwa 

leśnego na 5 podstawowych typów: 

1. Miejsca zatrzymania. Wymienili w tym typie m. in.: pola namioto- 

we, domki kempingowe, chatki ochronne, miejsca na pikniki, kioski spo- 

żywcze, punkty zaopatrzenia w wodę, stacje benzynowe. 

2. Tereny przeznaczone na działalność sportową. Wymienili tu m. in.: 

brzegi wód nadających się do kąpieli, jeziora przydatne do uprawiania spor- 

tów wodnych, tereny przydatne do uprawiania sportów zimowych, miej-- 

sca widokowe. 
3. Tereny o szczególnym znaczeniu. Zaliczyli do tego typu m. in. miej- 

sca o walorach archeologicznych, geologicznych, historycznych, krajobra- 

zowych. 
4. Tereny ochrony przyrody. 
5. Strefy graniczne (strefy styku). Wymienili w tym wypadku: pasy 

starodrzewia wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jezior, jarów, wąwozów, 

a także obszary, które z uwagi na udostępnienie dobrej widoczności winny 

pozostać niezalesione. 
Każdy z wymienionych typów podzielono jeszcze na 3 stopnie bonitacji: 

bardzo dobry, dobry, dostateczny. Przedstawiony podział obiektów leśnych 

wykorzystano następnie do szczegółowszej analizy ekonomicznej obejmują- 

cej m. in.: użytkowanie tych obiektów, określenie stopnia ich wykorzysta- 

nia przez turystów, określenie granicznych norm ich rekreacyjnego uzżyt- 
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kowania (pojemności rekreacyjnej), określenie związanych z tym użytko- 
waniem nakładów i kosztów. Rezultaty tej analizy wykorzystano następnie 
w dziedzinie planowania, programowania, realizacji (organizacji i zarzą- 
dzania) i kontroli zadań gospodarki leśnej. 

Ekonomiczna analiza lasu traktowanego jako dobro turystyczne po- 
zwala na identyfikację lasu z ekonomicznymi kategoriami charakteryzu- 
jącymi dobra materialne. Jeżeli będzie się rozpatrywało las z punktu wi- 
dzenia wydatkowanych nakładów na usprawnienia turystycznych walorów 
lasu (poprawę turystycznych wartości użytkowych lasu), można stwierdzić, 
że las traktowany jako dobro turystyczne może mieć cechy albo zasobu 
naturalnego albo produktu. Las jest dobrem turystycznym o ce- 
chach zasobu naturalnego (naturalnym dobrem turystycznym) do czasu, gdy 
jego turystyczne wartości użytkowe stanowią rezultat wyłącznego oddzia- 
ływania sił przyrody (por. 8). Turystyczne walory określonego lasu (lub jego 
komponentu) są rezultatami wyłącznego oddziaływania sił przyrody do cza- 
su, gdy w przedsiębiorstwach władających danym lasom nie wykazuje się 
nakładów społecznej pracy wydatkowanej wyłącznie w celach obsługi ruchu 
turystycznego (por. 8). Zatem las ma cechy naturalnego dobra turystycz- 
nego nawet wtedy, gdy traktowany jako środek produkcji drew- 
na ma wszelkie cechy produktu (рот. 8). 

Las traktowany jako naturalne dobro turystyczne może mieć cechy do- 
bra wolnego lub dobra ograniczonego. Kryterium podziału 
jest stosunek podaży turystycznych wartości użytkowych lasu do popytu 
na te wartości. W pierwszym wypadku podaż omawianych wartości jest 
większa od popytu na nie, natomiast w drugim — mniejsza. Uchwycenie 
momentu przekształcania się określonego lasu (lub jego komponentów) 
z naturalnego dobra turystycznego o cechach dobra wolnego w naturalne 
dobro turystyczne o cechach dobra ograniczonego ma niezwykle doniosłe 
znaczenie gospodarcze. Jest to bowiem moment zrównoważenia się podaży 
danych turystycznych wartości użytkowych lasu z popytem na te wartości, 
a więc moment, od którego należy rozpocząć w określonym przedsiębior- 
stwie leśnym działania gospodarcze w dziedzinie obsługi ruchu turystycz- 
nego na obszarach leśnych zarządzanych przez to przedsiębiorstwo. 

Można zatem stwierdzić, że istnieje bardzo wiele problemów związanych 
ze szczegółową charakterystyką leśnych dóbr turystycznych. Dobra te są 
bardzo złożone, podobnie jak dobra warunkujące produkcję surowców leś- 
nych. Złożoność tych ostatnich dóbr wynika z różnorodności siedlisk leś- 
nych, gatunków roślin drzewiastych, przydatności technicznej itd. Aktual- 
ny naukowy i praktyczny dorobek krajów wysoko rozwiniętych w dziedzi- 
nie szczegółowych charakterystyk leśnych dóbr turystycznych oraz w dzie- 
dzinie analiz wzajemnego stosunku podaży: do popytu na te dobra jest 
ogromny. 

5, PROBLEMY WYZNACZANIA TURYSTYCZNYCH ZADAŃ 

GOSPODARSTWA LEŚNEGO ; 

I SRODKOW REALIZACJI TYCH ZADAN 

Jeżeli przedsiębiorstwa leśne mają aktywnie ustosunkowywać się do 
gwałtownego rozwoju masowej penetracji obszarów leśnych przez tury- 
stów, w przedsiębiorstwach tych konieczne jest szczegółowe określenie za- 
dań i środków ich realizacji m. in. w dziedzinie:



1. Ochrony dóbr turystycznych (ochrona poszczególnych egzemplarzy, 

gatunków, zbiorowisk świata roślin i zwierząt, ochrona leśnych fragmentów 

przyrody nieożywionej, ochrona turystycznych walorów leśnych jezior, 

rzek, strumieni, ochrona turystycznych walorów leśnych dóbr wytworzo- 

nych, np. dróg, budynków itp.). 

2 Uszlachetniania leśnych dóbr turystycznych (np. przebudowa drze- 

wostanów, poprawa ilościowego i jakościowego stanu roślin runa i podszy- 

tów, poprawa ilościowego i jakościowego stanu zwierzyny, poprawa jakości 

leśnych dróg, przystosowanie osad leśnych do udzielania naclegów tury- 

stom itd.). 
3. Odtwarzania wcześniej zniszczonych leśnych dóbr turystycznych (np. 

odtwarzanie zniszczonych dawniej zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych, od- 

twarzanie zniszczonych widoków, rekonstrukcja zabytkowych osad leśnych 

i narzędzi itd.). 
4. Wytwarzania nowych dóbr leśnych wyłącznie w związku z potrze- 

bami turystów (np. wyznaczanie i budowa nowych szlaków turystycznych, 

budowa parkingów, budowa schronów przeciwdeszczowych, produkcja zna- 

ków orientacyjnych, produkcja ławek itd.). 

5. Dystrybucji leśnych dóbr turystycznych (np. opracowywanie zasad 

wykorzystywania leśnych dóbr turystycznych, zapewnianie przewodników 

i środków lokomocji po lesie, pobieranie opłat za korzystanie z niektórych 

leśnych dóbr turystycznych, np. za wykorzystywanie udostępnianych przez 

leśne przedsiębiorstwa łodzi, domków kempingowych, parkingów itd.). 

6. Planowania, programowania, realizacji i kontroli działalności leś- 

nych przedsiębiorstw w zakresie obsługi turystów. 

Nie są to oczywiście wszystkie zadania przedsiębiorstw leśnych w oma- 

wianej dziedzinie. Realizacja tych zadań wymaga określonych nakładów 

rzeczowych, osobowych i finansowych. Nakłady te należy m. in. przewidy- 

wać, planować, wybierać, organizować, wydatkować, oszczędzać, kontro- 

lować. 

Nakłady i koszty związane z realizacją turystycznych zadań przedsię- 

biorstw leśnych są coraz częściej pod względem ilościowym i jakościowym 

różne od nakładów w przedsiębiorstwach leśnych realizujących tradycyjne 

zadania, przede wszystkim w dziedzinie produkcji drewna. W większości 

przedsiębiorstw leśnych Polski wspomniane różnice nie są jeszcze wyraźne 

i dostrzegane. Niemniej można już obecnie wskazać przedsiębiorstwa leśne, 

w których zadania turystyczne mają priorytet nad zadaniami produkcji su- 

rowców. Szerszemu oświetleniu różnie w zadaniach i nakładach na realiza- 

cję tych zadań sprzyjałoby podjęcie decyzji o dokonaniu analizy porów- 

nawczej dwu wybranych nadleśnictw: jednego np. z Warszawskiego Ze- 

społu Leśnego lub Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Prze- 

mysłowego, drugiego natomiast z Borów Tucholskich, Puszczy Knyszyń- 

skiej, Borów Dolnośląskich itp. 

Realizacja postulatu dokładnego określenia zadan turystycznych w leś- 

nym przedsiębiorstwie i w gospodarstwie leśnym w ogóle jest trudna o tyle, 

że do chwili obecnej brak jest powszechnie przyjętych mierników ekono- 

micznych, którymi można mierzyć efekty w dziedzinie turystycznego wy- 

korzystywania lasu i nakłady związane z tym wykorzystywaniem. Problem 

ten należy w ogóle do najbardziej trudnych i kontrowersyjnych w teorii 

ekonomii. Jest to bowiem cząstkowe zagadnienie ogromnej problematyki 
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metod mierzenia nakładów i wyników społecznej działalności. Podejmu- 
jąc tę problematykę W. W. Nowożyłow (12) stwierdził m. in.: 

„(..) Sposoby mierzenia nakładów i wyników są centralnymi zagadnie- 
niami nauki i praktyki ekonomicznej. Tu bowiem splatają się zagadnienia 
planowania, rozrachunku gospodarczego, podziału według pracy i organi- 
zacji zarządzania gospodarką narodową. Zastosowanie niewłaściwych me- 
tod mierzenia nakładów i wyników skłania do ponoszenia zbędnych nakła- 
dów, do pogoni za urojonymi wynikami, jest źródłem sprzeczności między 
rozrachunkiem gospodarczym a planem, między interesami przedsiębiorstw 
a interesami gospodarki narodowej, utrudnia realizację podziału według 
pracy (...) Znaczenie metod mierzenia nakładów i wyników polega na tym, 
że rozwiązanie dowolnego zagadnienia ekonomicznego — zarówno ogólne- 
go, dotyczącego gospodarki narodowej w całości, jak i cząstkowego poru- 
szającego tylko niewielki odcinek ekonomiki socjalistycznej — związane 
jest z mierzeniem nakładów i wyników (...) Metody mierzenia nakładów 
1 wyników stanowią jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów 
w ekonomii (...)” 

Trudno sobie wyobrazić, by można osiągnąć optimum zaspokajania po- 
trzeb turystycznych w warunkach pogłębiającej się ograniczoności leśnych 
dóbr turystycznych, jeżeli nie podejmie się działań zmierzających do szcze- 
gółowej charakterystyki wyników i nakładów przedsiębiorstw leśnych 
w» dziedzinie obsługi ruchu turystycznego i zagospodarowania turystyczne- 
go. Do wniosku takiego wiele lat temu doszli leśnicy krajów wysoko rozwi- 
niętych, w których niekorzystne oddziaływania masowej penetracji obsza- 
rów leśnych przez turystów stały się poważnym problemem gospodarczym. 
Efektem tego jest dążenie do prowadzenia szczegółowych analiz ruchu tu- 
rystycznego na obszarach leśnych w kategoriach ilości, jakości i wartości. 
Analizy te bowiem umożliwiają a często warunkują m. in.: 

— określenie dynamiki rozwijających się potrzeb turystycznych, 
— określanie granicznych norm użytkowania (wykorzystania) leśnych dóbr 

turystycznych (7), 
— sygnalizowanie i dokumentowanie marnotrawstwa leśnych dóbr tury- 

stycznych, 
— porównywanie wykorzystywania leśnych dóbr turystycznych z wyko- 

rzystywaniem innych dóbr turystycznych, 
— kontrolę stopnia racjonalności działań w zagospodarowaniu turystycz- 

nym lasów i gospodarce turystycznymi walorami lasów, 
— uzasadnianie i kontrolę słuszności podejmowanych w omawianej dzie- 

dzinie decyzji gospodarczych i politycznych. 

Dotychczas podjęto bardzo wiele prób dokładnej ilościowo-jakościowej 
charakterystyki ruchu turystów na obszarach leśnych. 

6. PROBLEMY ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEJ CHARAKTERYSTYKI 

TURYSTÓW LESNYCH 

W statystykach ruchu turystycznego w Polsce spotyka się następujące 
mierniki charakteryzujące ten ruch: „osoby”, „korzystający , „udzielone 
noclegi”, „osobodni”, „pasażerowie”, ,„autostopowicze”, „wycieczki, ,,UCZe- 
stnicy”, ,,przyjazdy”, ,,wyjazdy”. Pewien przegląd jednostek miar staty- 

stycznych ruchu turystycznego daje także S. Ostrowski (15). 
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Powstaje pytanie, czy miary powszechnie stosowane w statystyce tu- 

rystycznej są użyteczne w charakterystyce turystycznego wykorzystywa- 

nia lasu. Ludzie odwiedzający lasy i wykorzystujący ich różnorodne i wie- 

lostronne użyteczności spędzają w lesie zazwyczaj kilka godzin. Określone 

dobra turystyczne lasu, np. dany wycinek powierzchni runa leśnego, dany 

odcinek drogi lub ścieżki leśnej, teren grzybodajny, itd., są wykorzysty- 

wane przez określone jednostki ruchu turystycznego (osoby, grupy, wy- 

cieczki itd.), w niewielkich przedziałach czasu, mierzonych często w minu- 

tach, a nawet sekundach. Jeden turysta wykorzystujący dane dobro leśne 

w czasie trwającym kilka sekund lub minut rzadko powoduje zniszczenie 

tego dobra. Jeżeli jednak będzie to np. kilkudziesięciu turystów w czasie 

np. jednego dnia, dane dobro leśne, np. ar jagodnika lub maliniaka może 

ulec całkowitemu zniszczeniu. Zniszczenie to może nastąpić zarówno wte- 

dy, gdy jego przyczyną będzie obecność i działanie np. 100 turystów w tym 

samym dniu, każdy w czasie 1 minuty na danej powierzchni jednego ara, 

jak też wtedy, gdy będzie to jeden turysta w danym dniu, chodzący po wy- 

mienionym arze powierzchni lasu w łącznym czasie trwającym 100 minut. 

Okazuje się zatem, że mierniki stosowane powszechnie w statystyce tury- 

styki mają ograniczoną przydatność dla charakterystyki turystycznego wy- 

korzystania lasu. Można też stwierdzić, że w gospodarstwie leśnym są po- 

trzebne takie mierniki turystycznego wykorzystania lasu i jego komponen- 

tów, które byłyby składnikami zbioru powszechnie stosowanych mierni- 

ków ekonomicznych i mierników ruchu turystycznego, i które jednocześnie 

pozwalałyby dokonywać szczegółowych analiz turystyki w specyficznych 

warunkach leśnego ekosystemu i w specyficznych warunkach przedsię- 

biorstw leśnych. 
Ciekawą propozycję w tym względzie dał G. D. Tay lor (19). Rozpa- 

trując problematykę wartościowania rekreacyjnego użytkowania lasu za- 

proponował przyjęcie w ocenie tego użytkowania między innymi następu- 

jących mierników: 

1. Wizyta — obecność jednej osoby na terenach leśnych bez względu na 

cel pobytu i czas pobytu. 

2. Wizyto-godzina — wizyta jednej lub więcej osób w lesie w nieprzer- 

wanym, przerwanym lub równoczesnym okresie czasu, wynoszącym 

w całości 60 minut, bez względu na cel pobytu. 

Wizyto-dzień — 12 wizyto-godzin. 

Wizyta rekreacyjna — obecność jednej osoby na terenach leśnych 

w czasie wolnym od pracy w celu rekreacji bez względu na czas po- 

bytu. 
5. Wizyto-godzina rekreacyjna — wizyto-godzina w celach rekreacji. 

6. Rekreacyjny wizyto-dzień — 12 rekreacyjnych wizyto-godzin. 

Bardziej dokładna analiza proponowanych przez lay lora mierników 

prowadzi do wniosku, że podstawowym miernikiem turystycznego wyko- 

rzystywania lasu jest „wizyta”. Kategorię tę można w zależności od celu 

charakterystyki turystycznego wykorzystywania lasu różnicować wg róż- 

nych kryteriów. Kryteriami tymi mogą być m. in.: 

|. Czas trwania wizyty. Uwzględniając to kryterium można m. in. wy- 

odrębniać takie mierniki jak: wizyto-minuta, wizyto-godzina, wizyto- 

dzień, wizyto-tydzień, wizyto-miesiąc, wizyto-rok itp. 

2. Cel, który zamierza osiągnąć osoba wizytująca las, np. poznanie przy- 

m
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rody, polepszenie zdrowia, wypoczynek. Pozwala on na wyodrębnienie 
m. in.: wizyt naukowo-poznawczych, wizyt dydaktycznych, wizyt zdro- 
wotnych, wizyt w celach polowania (uprawianie myśliwstwa), wizyt 
w celach obserwacji przyrody, wizyt w celach fotografowania obiektów 
przyrody, wizyt w celach zbierania owoców leśnych, wizyt w celach 
zbierania grzybów itd. 

3. Instytucja lub organizacja realizująca swoje zadania poprzez organizo- 
wanie wizyt w lesie, np. wizyt dzieci i młodzieży szkolnej (szkolne 
wycieczki do lasu), wizyt harcerzy, wizyt członków PTTK, Związków 
Zawodowych, kół łowieckich, wizyt organizowanych przez „Orbis” itd. 

4. Miejsce zamieszkania wizytujących. Pozwala ono m. in. na wyodręb- 
nianie: wizyt mieszkańców miast, wizyt mieszkańców wsi, wizyt gości 
zagranicznych itd. 

5. Rodzaj wolnego czasu, który pozwala wyodrębniać m. in.: wizyty w cza- 
sie wolnym od pracy w dniach powszednich, wizyty w czasie wolnym 
od pracy w dniach świątecznych, wizyty w czasie urlopów. 

Nie sposób wymienić wszystkich kryteriów, które ułatwiają różnico- 
wanie wizyt w lesie, a przez to ich lepsze poznanie. 

Szczegółowe charakteryzowanie wizyt w lesie jest poważnym proble- 
mem metodycznym. W krajach wysoko rozwiniętych opracowano wiele 
metod pozwalających uzyskiwać potrzebne i wiarygodne informacje o tu- 
rystycznym wykorzystywaniu lasu. Powszechne zastosowanie mają różne 
metody badań ankietowych (3, 6, 10, 16, 19). Ankietuje się turystów w le- 
sie, na szlakach komunikacyjnych, w miejscach pracy i zamieszkania. An- 
kietuje się całe zbiorowości turystów lub ich reprezentatywne próby. W Sta- 
nach Zjednoczonych dowiedziono, że w zdobywaniu podstawowych wia- 
domości o rekreacyjnym użytkowaniu lasów ankietowanie wizytujących 
metodą reprezentatywnych prób przynosi najlepsze rezultaty (6, 10). An- 
kiety są turystom doręczane pocztą, przez ankieterów, na stacjach benzy- 
nowych, przy wstępie na tereny leśne. Innym sposobem zdobywania in- 
formacji są badania pośrednie, polegające na wnioskowaniu o turystach 

leśnych na podstawie ilości sprzedanej żywności i sprzętu warunkującego 
uprawianie turystyki na obszarach leśnych. Wyniki badań przeprowadzo- 
nych na podstawie danych uzyskanych z informacji na temat obrotu han- 
dlowego niektórych sklepów i obrotu stacji benzynowych pozwoliły na 
przedsięwzięcie szeregu czynności planistycznych i organizacyjnych 
w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego na obszarach leśnych (6, 16, 19). 
Wnioskuje się także na podstawie szczegółowych analiz ruchu na szlakach 
komunikacyjnych. W zbieraniu danych znajdują zastosowanie m. in. liczniki 
mechaniczne i elektroniczne, kamery filmowe i inne środki optyczne, tele- 

fony i służba pocztowa, istniejące rejestry lub specjalne sprawozdania, o5- 
serwacja wizualna służby leśnej i drogowej oraz karty wstępu i zezwolenia 
na korzystanie z poszczególnych użyteczności. 

W niektórych krajach istnieje specjalna administracja, której zadaniem 

jest systematyczne badanie wizytujących lasy. W kanadyjskich parkach na- 

rodowych działa Canadian Outdoor Racreation Demand Study Park Visitor 
Survey (CORD SPVS) (10). Jednym z jej podstawowych zadań jest rozpa- 

trywanie roli wszystkich typów parków leśnych i dokonywanie szczegóło- 
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wych charakterystyk ich użytkowników 1. Ustalenia tej służby są następ- 

nie wykorzystywane do: 
— opisowych charakterystyk rekreacyjnego użytkowania parków leśnych 

i ich użytkowników, 
— określania różnego rodzaju zależności pomiędzy parametrami rekreacyj- 

nego użytkowania lasów, 
— krytycznej oceny różnych modeli empirycznych, 

— przewidywania różnych form rekreacyjnego użytkowania lasów, 

— przewidywania różnych skutków rekreacyjnego użytkowania lasów 

o charakterze przyrodniczym i ekonomicznym, zależnych od różnych 

form rekreacyjnego wykorzystywania lasów, 

— planowania przedsięwzięć gospodarczych w omawianej dziedzinie. 

Okazuje się zatem, że problematyka ilościowo-jakościowej charaktery- 

styki terenów leśnych i ich wykorzystywania w celach turystycznych jest 

niezwykle złożona. Podjęcie tej problematyki w warunkach polskich jest 

z wielu względów niezbędne. 

7. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 

Aktualny stan wiedzy o turystycznym wykorzystywaniu lasów Polski 

jest bardzo skromny. Wynika to z faktu, że dotychczas w Polsce brak do- 

kładnych danych ilościowych o przyszłym i obecnym turystycznym wyko- 

rzystywaniu lasów. Z tego względu wnioskowanie w tym zakresie opiera 

się przede wszystkim na ustaleniach wynikających z opisu lub też na usta- 

leniach zagranicznych. Każdy rodzaj potrzeb turystycznych jest determino- 

wany przez ściśle określone czynniki, które dynamizują rozwój jednych 

form turystyki na obszarach leśnych, a ograniczają rozwój innych. Tylko 

dokładne poznanie tych czynników i ich oddziaływania może pozwolić na 

zgodne z rzeczywistością wnioskowanie o turystycznym wykorzystywaniu 

obszarów leśnych. 
Z dostępnych danych o uczestnikach różnych form turystyki w lasach 

wynika, że rozwój turystyki na obszarach leśnych nosi wszelkie znamiona 

rozwoju zjawisk zgodnych z modelem matematycznej funkcji wykładni- 

czej. Z nauki ekologii (13) wiadomo, że zjawiska przyrodnicze, których roz- 

wój jest zgodny z przebiegiem funkcji wykładniczej podlegają konsekwen- 

cjom ekologicznego prawa przegęszczenia. Prawo to stanowi, że wykładni- 

czy rozwój populacji (turystów) w danym środowisku (na danym obszarze) 

prowadzi nieuchronnie do całkowitego zniszczenia środowiska, które wa- 

runkuje omawiany rozwój. Turystyka na obszarach leśnych staje się w wa- 

runkach Polski poważnym czynnikiem gospodarczym, oddziałującym 

w istotny sposób na realizację dotychczasowych zadań gospodarczych leśni- 

ctwa. 
Gwałtownie rozwijający się ruch turystów na obszarach leśnych stawia 

przed przedsiębiorstwami leśnymi przede wszystkim problem turystycznego 

zagospodarowania lasów. Do rozwiązania tego problemu muszą przystąpić 

niemal wszystkie dyscypliny nauk leśnych i niemal wszystkie specjalności 

praktyki leśnej. 

1 Badania te nie obejmują parków miejskich, komunalnych, regionalnych i pry- 

watnych. 
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Turystyczne wykorzystywanie lasów w Polsce pozostaje jeszcze w zde- 
cydowanej większości przedsiębiorstw leśnych w stosunku komplementar- 
nym do innych form wykorzystywania leśnych zasobów. Przykłady z kra- 
jów wysoko rozwiniętych, a także niektórych polskich przedsiębiorstw leś- 
nych wskazują, że stosunek komplementarny pomiędzy turystycznym a su- 
rowcowym wykorzystywaniem lasu przekształca się bardzo szybko w sto- 
sunek konkurencyjny. Tego typu zmiana dyktuje konieczność racjonaliza- 
cji wyboru omawianych form wykorzystania lasu (racjonalizacji wyboru 
w zakresie alokacji leśnych zasobów pomiędzy realizacją celów surowco- 
wych i realizacją celów turystycznych w przedsiębiorstwie leśnym). To 
oznacza konieczność rozszerzenia zastosowań rachunku ekonomicznego tak- 
że na problematykę turystycznego wykorzystywania lasu. Rozszerzenie za- 
stosowań rachunku ekonomicznego w omawianym zakresie dyktuje z kolei 
konieczność pełnej kwantyfikacji turystycznych zadań i środków realizacji 
tych zadań w leśnictwie. 

W wielu przedsiębiorstwach leśnych Polski zadania turystyczne uzy- 
skały już obecnie priorytet nad zadaniami z dziedziny produkcji surowców 
leśnych (LPO, GOP, WZL, przedsiębiorstwa lasów komunalnych i in.). Pro- 
ces zmiany priorytetów zadań leśnych przedsiębiorstw w naszym kraju 
dopiero się rozpoczął. Różne czynniki sprawiają, że nie jest to proces za- 
kończony, a wręcz przeciwnie, istnieje wiele przesłanek do stwierdzenia, 
że jest to proces bardzo dynamicznie rozwijający się. W szeroko rozumia- 
nym interesie społecznym leży, by proces ten nie przyjął charakteru żywio- 
łowego, aby wynikał z decyzji nie arbitralnych, lecz opartych na nauko- 
wych podstawach. Jest faktem naukowo udowodnionym, że wraz z szyb- 

kim rozwojem gospodarczo-społecznym kraju szybko rozwijają się różne 
formy turystycznego wykorzystywania lasu. [o oznacza, że turystyczne 

wykorzystywanie lasu rewolucjonizuje dotychczasowe zadania leśnictwa. 

Fakt ten ma poważne konsekwencje gospodarcze i polityczne. Problemy tu- 
rystycznego wykorzystania lasu wykraczają ponadto dalece poza sierę do- 
tychczasowych działań gospodarstwa leśnego. 
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Краткое содержание 

В статье даются определения основных понятий из области туристики и ведения 

лесного хозяйства с учетом потребностей туристики; лес был схарактеризирован как 

туристическая ценность; рассмотрены проблемы: классификация лесных туристических 

ценностей; определение задач лесного хозяйства в области туристики и средств их 

реализации; количественно-качественной характеристики лесных туристов. 

Summary 

The article cites definitions of fundamental concepts from the sphere of tourism 

and touristic forest management; forest was characterized as touristic resource; pro- 

blems of classification of forest touristic resources, identyfication of touristic tasks of 

forest management and means for their performance, as well as quantitative charac- 

teristics of forest visitors were discussed. 
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