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ABSTRAKT

Wstęp. Lasy miejskie są wysoko cenione za potencjał rekreacyjny (Konijnendijk, 1999). Dlatego miejskie 
i podmiejskie środowisko leśne powinno być w jak największym stopniu dostępne dla społeczeństwa. Kon-
sekwencją szerokiego udostępnienia ekosystemów leśnych dla turystyki i rekreacji mogą być szkody w śro-
dowisku wywołane przez mechaniczne, chemiczne i biologiczne oddziaływanie człowieka. Uwzględnienie 
pojemności rekreacyjnej lasu może być elementem racjonalnego urządzania lasów miejskich oraz planowa-
nia zagospodarowania rekreacyjnego.
Celem badań  było obliczenie pojemności rekreacyjnej i średniej pojemności rekreacyjnej lasów miejskich 
w Poznaniu.
Metody badań. W pierwszym etapie badań dokonano waloryzacji lasów miejskich w Poznaniu ocenia-
jąc dziewięć cech charakteryzujących drzewostan i środowisko leśne (typ siedliskowy lasu, wiek gatunku 
panującego, zróżnicowanie składu gatunkowego, rodzaj pokrywy, wskaźnik zadrzewienia, występowanie 
warstwy podszytowo-podrostowej, zwarcie drzewostanu, ukształtowanie terenu, obecność wód powierzch-
niowych). Jednostką waloryzacyjną było wydzielenie drzewostanowe, a dane pochodziły z opisu taksacyj-
nego zawartego w Planie urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania na okres od 1.01.2013 do 
31.12.2022. Drugi etap badań polegał na obliczeniu pojemności rekreacyjnej i średniej pojemności rekreacyj-
nej z wykorzystaniem metodyki zastosowanej przez Dudka i Kuziak (2017). Wyniki dla obu wskaźników 
przedstawiono dla każdego z leśnictw miejskich oraz dla całego obiektu badań.
Wyniki. Na ternie obiektu badań dominują drzewostany o średniej przydatności do pełnienia funkcji rekre-
acyjnej. Zajmują powierzchnię 1788,12 ha, co stanowi 84% ogółu. Drzewostany o dużej przydatności mają 
udział 13%, zajmując powierzchnię 277,80 ha. Najmniejszy udział (3%) mają wydzielenia o cechach mało 
przydatnych (62,76 ha). Pojemność rekreacyjna lasów miejskich w Poznaniu wynosi 4472 osobogodzin na 
dobę, a średnia pojemność rekreacyjna wynosi 2,1 osobogodziny na hektar w ciągu doby.
Wnioski. Przekroczenie średniej pojemności rekreacyjnej może spowodować szkody w środowisku leśnym. 
Planowanie zagospodarowania rekreacyjnego oraz zrównoważone urządzanie lasu może zapobiegać poten-
cjalnym szkodom.

Słowa kluczowe: waloryzacja, średnia pojemność rekreacyjna, lasy miejskie, drzewostany, rekreacja, urzą-
dzanie lasów miejskich, leśnictwo

WSTĘP

Na atrakcyjność kompleksów leśnych wpływa wiele 
czynników, które charakteryzują: cechy drzewosta-
nów, ukształtowanie powierzchni, walory estetyczne, 

tereny bezpośrednio przylegające, możliwości dojaz-
du, walory kulturowe itd. Znaczenie obszarów leśnych 
jako miejsca rekreacji dla mieszkańców miast nabiera 
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szczególnego znaczenia, jeśli w analizach uwzględni 
się powierzchnię lasów w miastach (Gołos, 2013). 
Wiele wymienionych czynników oraz trendy w spo-
sobie spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo 
sprawiają, że istotnym wyzwaniem jest kontrolowanie 
ruchu rekreacyjnego na obszarach leśnych (zarówno 
objętych ochroną prawną, jak i bez tego statusu). 

Lasy miejskie ze względu na lokalizację są obiek-
tami masowo wykorzystywanymi przez społeczeń-
stwo. Konijnendijk (2008) wykazał, że sąsiedztwo 
miasta i lasu może być korzystne dla obu stron. Kop-
pen i in. (2014), analizując funkcję rekreacyjną lasów 
miejskich, zwrócili jednak uwagę na problem ich do-
stępności (również dla osób niepełnosprawnych) oraz 
rosnące zainteresowanie społeczeństw miast korzy-
ściami zdrowotnymi płynącymi z rekreacji na tere-
nie lasów. Ponadto stwierdzili, że dostęp do terenów 
rekreacyjnych powinien być mierzony i analizowany, 
stanowiąc element planowania i zarządzania, a przy-
szłość tych obszarów powinna być analizowana na 
podstawie różnych scenariuszy. 

Jedną z metod planowania użytkowania rekreacyj-
nego lasu może być określenie jego pojemności rekre-
acyjnej. Termin ‘pojemność rekreacyjna’ został użyty 
po raz pierwszy przez Marsza (1972) na potrzeby badań 
wykorzystania rekreacyjnego ośrodków wypoczynko-
wych (Warczewska, 2012). Zagadnienia metodyczne 
dotyczące pojemności rekreacyjnej podejmowali na-
stępnie: w kontekście ekosystemów leśnych Gierliński 
(1988; 1990; 1995), lasów miejskich – Czubaszek i in. 
(2014), a negatywnego wpływu rekreacji na lasy – m.in.: 
Dysarz (1980; 1990), Sikorski (2009), Skłodowski i in. 
(2009), Skłodowski (2011), Zdanowicz i Skłodowski 
(2013) oraz Dudek i Kuziak (2017). Rolę edukacji przy-
rodniczo-leśnej w ograniczeniu negatywnych skutków 
turystyki i rekreacji w środowisku leśnym przedstawiła 
Wajchman (2015).

MATERIAŁ I METODY

Waloryzację drzewostanów wykonano na podstawie 
opisu taksacyjnego stanowiącego część Planu urządze-
nia lasu dla lasów komunalnych miasta Poznania obo-
wiązującego od 1.01.2013 do 31.12.2022 r. Jednostką 
waloryzacyjną było wydzielenie drzewostanowe. Przy-
jęto dziewięć kryteriów oceny: typ siedliskowy lasu 
(TSL), wiek gatunku panującego, zróżnicowanie składu 

gatunkowego, rodzaj pokrywy, wskaźnik zadrzewienia, 
występowanie warstwy podszytowo-podrostowej, zwar-
cie drzewostanu, ukształtowanie terenu, występowanie 
wód powierzchniowych (Wajchman-Świtalska, 2017; 
2019). Otrzymane wyniki waloryzacji były podstawą 
ustalenia trzech stopni przydatności rekreacyjnej drze-
wostanów w poszczególnych leśnictwach oraz w skali 
całego obiektu badań – wyróżniono:
1. drzewostany o małej przydatności do pełnienia 

funkcji rekreacyjnej (I)
2. drzewostany o średniej przydatności do pełnienia 

funkcji rekreacyjnej (II)
3. drzewostany o wysokiej przydatności do pełnienia 

funkcji rekreacyjnej (III).
W celu oceny udziału poszczególnych kategorii 

drzewostanów zastosowano poniższy wzór:

Z = (A – B)/3

gdzie:
Z – zakres punktów dla grupy,
A – maksymalna wartość punktów z całego obiek-

tu badań,
B – minimalna wartość punktów z całego obiektu 

badań.
Pojemność rekreacyjną i średnią pojemność re-

kreacyjną obliczono z wykorzystaniem metody za-
stosowanej w Nadleśnictwie Łosie przez Dudka i Ku-
ziak (2017). Pojemność rekreacyjną stanowi iloczyn 
stopnia przydatności drzewostanu do rekreacji i po-
wierzchni drzewostanów w danym stopniu, natomiast 
średnią pojemność rekreacyjną lasów obliczono jako 
iloraz pojemności rekreacyjnej obiektu badań i całko-
witej powierzchni drzewostanów.

WYNIKI

W analizowanych czterech leśnictwach miejskich 
administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich 
liczba ocenianych pododdziałów będących wydziele-
niami drzewostanowymi była zróżnicowana i wynosi-
ła: 208 – w leśnictwie Antoninek, 198 – w leśnictwie 
Marcelin, 295 – w leśnictwie Strzeszynek, 170 – w leś-
nictwie Zieliniec. 

Najmniejsza wartość sumy punktów uzyskanych w wy-
niku waloryzacji wynosiła 6 i wystąpiła w leśnictwie Zie-
liniec (pododdział 4c), natomiast największa wyniosła 46 
w leśnictwie Antoninek (pododdziały 36j oraz 40y). 
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Wyniki badań wykazały, że w leśnictwie Antoni-
nek, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby 
wydzieleń, dominują drzewostany o średniej przydat-
ności do pełnienia funkcji rekreacyjnej (345,79 ha), 
natomiast najmniejszy udział mają drzewostany o ma-
łej przydatności (6,70 ha). Pojemność rekreacyjna la-
sów tego leśnictwa wynosi 958 osobogodzin na dobę 
(tab. 1). Średnia pojemność rekreacyjna obiektu wy-
nosi 2,18 osobogodziny na hektar w ciągu doby.

Drzewostany o średniej przydatności do pełnie-
nia funkcji rekreacyjnej dominują także w leśnictwie 
Marcelin (489,25 ha). W przeciwieństwie do leśnictw 
Antoninek, Strzeszynek i Zieliniec, najmniejszy udział 
powierzchniowy mają tu jednak drzewostany o wyso-
kiej przydatności (11,30 ha). Pojemność rekreacyjna 
lasów tego leśnictwa wynosi 1029 osobogodzin na 
dobę (tab. 2). Średnia pojemność rekreacyjna obiektu 
to 1,99 osobogodziny na hektar w ciągu doby.

W przypadku leśnictwa Strzeszynek największy 
udział mają drzewostany o średniej przydatności do 
pełnienia funkcji rekreacyjnej (512,83 ha), przy dość 
znaczącym udziale tych o przydatności wysokiej 
(121,09 ha). Pojemność rekreacyjna lasów tego leś-
nictwa wynosi 1398 osobogodzin na dobę (tab. 3). 
Średnia pojemność rekreacyjna obiektu to 2,17 osobo-
godziny na hektar w ciągu doby.

Lasy leśnictwa Zieliniec charakteryzuje najwięk-
szy udział drzewostanów o średniej przydatności do 
pełnienia funkcji rekreacyjnej (440,25 ha). Drzewo-
stany o małej i wysokiej przydatności do pełnienia 
funkcji rekreacyjnej zajmują odpowiednio 31,79 ha 
i 59,23 ha. Pojemność rekreacyjna lasów tego leśnic-
twa wynosi 1091 osobogodzin na dobę (tab. 4). Śred-
nia pojemność rekreacyjna obiektu wynosi 2,05 oso-
bogodziny na hektar w ciągu doby.

Tabela 1. Pojemność rekreacyjna lasów leśnictwa Antoninek
Table 1. Recreational capacity of the Antoninek Forest Range

Stopień przydatności 
rekreacyjnej 

Degree of suitability  
for recreation

Liczba pododdziałów
Number of 

subcompartments

Powierzchnia pododdziałów
Area of subcompartments

 ha

Pojemność rekreacyjna 
 osobogodziny na dobę
Recreational capacity  

man-hours per 24 hours

III 55 86,18 259

II 149 345,79 692

I 4 6,70 7

Suma 
Total

208 438,67 958

Tabela 2. Pojemność rekreacyjna lasów leśnictwa Marcelin
Table 2. Recreational capacity of the Marcelin Forest Range

Stopień przydatności 
rekreacyjnej

Degree of suitability 
for recreation

Liczba pododdziałów
Number of 

subcompartments

Powierzchnia pododdziałów
Area of subcompartments

 ha

Pojemność rekreacyjna 
 osobogodziny na dobę
Recreational capacity  

man-hours per 24 hours

III 6 11,30 34

II 182 489,25 979

I 10 15,41 16

Suma
Total

198 515,96 1 029
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W skali całego obiektu badań przeważają drzewo-
stany o średniej przydatności do pełnienia funkcji re-
kreacyjnej (1788,12 ha). Na drugim miejscu znalazły 

się drzewostany o wysokiej przydatności, zajmując 
powierzchnię 277,80 ha. Najmniejszy udział mają 
wydzielenia o cechach mało przydatnych (62,76 ha). 

Tabela 3. Pojemność rekreacyjna lasów leśnictwa Strzeszynek
Table 3. Recreational capacity of the Strzeszynek Forest Range

Stopień przydatności 
rekreacyjnej

Degree of suitability 
for recreation

Liczba pododdziałów
Number of 

subcompartments

Powierzchnia pododdziałów
Area of subcompartments

 ha

Pojemność rekreacyjna 
 osobogodziny na dobę
Recreational capacity  

man-hours per 24 hours

III 50 121,09 363

II 239 512,83 1 026

I 6 8,86 9

Suma
Total

295 642,78 1 398

Tabela 4. Pojemność rekreacyjna lasów leśnictwa Zieliniec
Table 4. Recreational capacity of the Strzeszynek Forest Range

Stopień przydatności 
rekreacyjnej  

Degree of suitability 
for recreation

Liczba pododdziałów
Number of 

subcompartments

Powierzchnia pododdziałów
Area of subcompartments

 ha

Pojemność rekreacyjna 
 osobogodziny na dobę
Recreational capacity  

man-hours per 24 hours

III 16 59,23 178

II 143 440,25 881

I 11 31,79 32

Suma
Total

170 531,27 1 091

Tabela 5. Pojemność rekreacyjna lasów miejskich w Poznaniu
Table 5. Recreational capacity of municipal forests in Poznań

Stopień przydatności 
rekreacyjnej

Degree of suitability  
for recreation

Liczba pododdziałów
Number of 

subcompartments

Powierzchnia pododdziałów
Area of subcompartments

 ha

Pojemność rekreacyjna 
 osobogodziny na dobę
Recreational capacity  

man-hours per 24 hours

III 127 277,80 833

II 713 1 788,12 3 576

I 31 62,76 63

Suma
Total

871 2 128,68 4 472
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Pojemność rekreacyjna lasów miejskich w Poznaniu 
wynosi 4472 osobogodzin na dobę (tab. 5). Średnia 
pojemność rekreacyjna równa się 2,1 osobogodziny 
na hektar w ciągu doby.

Drzewostany o średniej przydatności do funkcji 
rekreacyjnej w lasach komunalnych Poznania zaj-
mują 84% powierzchni badanego obiektu. Udział po-
wierzchniowy drzewostanów o wysokiej przydatności 
wynosi 13%, a drzewostanów o cechach nieprzydat-
nych zaledwie 3% (rys. 1).

DYSKUSJA

Turystyka i rekreacja jest jednym z czynników an-
tropopresji na ekosystemy. Niektóre ze zmian mogą 
zachodzić w szybkim tempie i być zauważalne w ży-
ciu jednego pokolenia. Inne zaś charakteryzują skut-
ki możliwe do obserwacji w ujęciu historycznym 
(Fudali, 2009; Kornaś i Medwecka-Kornaś, 2002). 
Ponadto, specyfika lokalizacji lasów miejskich i pod-
miejskich oraz oddziaływująca na nie urbanizacja to 
kolejne przyczyny degradacji środowiska. Urbani-
zacja powoduje pojawienie się gatunków synantro-
pijnych. Szybkość ich napływu jest tym większa, im 
większa jest degradacja środowiska miejskiego, przy 
jednoczesnym braku zbiorowisk rodzimych (Fudali, 
2009; Jackowiak, 1998).

Funkcja rekreacyjna, w porównaniu z funkcją pro-
dukcyjną, ma charakter dominujący w przypadku lasów 
miejskich, podmiejskich i zlokalizowanych w miejsco-

wościach uzdrowiskowych. Jest to uwzględnione w pol-
skim ustawodawstwie i skutkuje odmienną gospodarką 
leśną (Jaszczak i Wajchman, 2015). W gospodarce istot-
ny jest odpowiedni dobór gatunków do odnowień, zale-
sień, dolesień, uzupełnień i podsadzeń. Działania te mają 
zapewnić optymalne uformowanie lasu pod względem 
urozmaicenia składu gatunkowego i pełnionych funkcji 
(Wytyczne…, 2012). Pojemność rekreacyjna jest jednym 
z wielu czynników wymienionych jako elementy wpły-
wające na ustalenie składu gatunkowego drzewostanów 
w lasach komunalnych w Poznaniu (Wytyczne…, 2012). 
Jednak dokument, w którym jest ona uwzględniona nie 
przedstawia metodyki wyznaczania jej dla tego obiektu. 

Duża atrakcyjność rekreacyjna ekosystemu leśnego 
nie zawsze odpowiada dużej pojemności rekreacyjnej. 
Zagęszczenie ruchu, nieodpowiednie rozplanowanie 
infrastruktury lub niedocenianie funkcji rekreacyj-
nej lasu może prowadzić do degradacji środowiska. 
Na znaczenie zagospodarowania rekreacyjnego lasu 
zwracają uwagę m.in. Cieszewska i Deptuła (2013) 
oraz Dudek (2014; 2016). Wyniki badań Dudka (2016) 
pokazały, że mieszkańcy województwa podkarpackie-
go wykazują duże zainteresowanie wypoczynkiem 
w lasach. W rezultacie obliczony potencjał rekreacyj-
ny lasów podmiejskich Rzeszowa może być przekro-
czony, a ich słabe wyposażenie w obiekty rekreacyjne 
zwiększa ryzyko uszkodzeń środowiska leśnego. Stały 
monitoring ruchu turystycznego i zmian w siedliskach 
wraz z przyrodniczo-leśną edukacją społeczeństwa 
umożliwiają racjonalne nim kierowanie i równowagę 
między ochroną a użytkowaniem (Wajchman, 2015). 
O ile jest możliwy monitoring ruchu turystycznego 
w parkach narodowych czy krajobrazowych objętych 
biletami wstępu, o tyle nie jest to w pełni możliwe na 
pozostałych terenach leśnych. Natomiast wspomnia-
na obserwacja zmian w siedliskach oraz działalność 
edukacyjna są obarczone innego typu przeszkodami 
w realizacji – głównie finansowymi. 

PODSUMOWANIE

Drzewostany lasów miejskich Poznania są średnio 
przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjnej. 
Pojemność rekreacyjna obiektu badań waha się od 
958 osobogodzin na dobę w leśnictwie Antoninek 
do 1398 osobogodzin na dobę w leśnictwie Strzeszy-
nek. Przekroczenie średniej pojemności rekreacyjnej, 

I. 3%

II. 84%

III. 13%

Rys. 1. Udział powierzchniowy drzewostanów według stopnia 
przydatności rekreacyjnej
Fig. 1. Area share of stands depending on the degree of suit-
ability for recreation
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która wynosi 2,1 osobogodziny na hektar w ciągu 
doby może spowodować szkody w środowisku le-
śnym. Wyznaczenie opisanych wskaźników nie zapo-
biegnie rozwojowi ruchu turystycznego, nie zmniej-
szy liczby odwiedzających badane kompleksy leśne 
ani zapotrzebowania na infrastrukturę rekreacyjną, 
spełnia natomiast rolę informacyjną. Minimalizacja 
szkód oraz zapobieganie im mogą regulować racjo-
nalne urządzanie lasów miejskich oraz odpowiednie 
planowanie zagospodarowania rekreacyjnego. 
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RECREATIONAL CAPACITY OF MUNICIPAL FORESTS IN POZNAŃ

ABSTRACT

Introduction. Urban forests are highly valued for their recreation potential (Konijnendijk, 1999). For this 
reason, urban and suburban forests should be as accessible to the general public as possible. However, the 
more greater the access, the more exstensive damages to the natural environment might be observed. Tak-
ing into account recreational capacity and the average recreational capacity of forests may be an element of 
sustainable forest management and planning.
Aim of the study. The aim of this study was to determine the recreational capacity and average recreational 
capacity of the municipal forests in Poznań.
Methods. The first stage of the study was the valuation of municipal forests located in Poznań. It was based 
on the assessment of 9 features that characterise stands and the forest environment (forest site type, age 
of dominant species, diversity of species composition, stocking level, undergrowth, type of cover, crown 
closure, landform, and the presence of water reservoirs). The source of data was the current Forest Manage-
ment Plan for the years 2013–2022. Then, according to the method elaborated by Dudek and Kuziak (2017) 
the recreational capacity and average recreational capacity of the municipal forests were determined. The 
results were presented for each forest range as well as the total area of the study.
Results. The biggest share (84%) was recorded for stands moderately suited for recreational purposes 
(1788.12 ha), while the smallest share (3%) for stands with the least useful features (62.76 ha). The recreational 
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capacity of municipal forests in Poznań is 4472 man-hours per 24 hours. The average recreational capacity is 
2.1 man-hours per ha per 24 hours.
Conclusions. Exceeding the average recreational capacity of forests may cause damage to the environ-
ment. Sustainable forest management as well as planning of recreational development may prevent potential 
damage.

Keywords: valuation, average recreational capacity, municipal forests, stands, recreation, forest manage-
ment, forestry
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