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NR 6

WPROWADZENIE DO PROBLEMU
WALOXYzxcJi rUNKCIONXLNXJ

SRODOWISKA CZŁOWIEKA

Cwhą zmmionujwą kończący się wiek. a swwgólniejego drugą polanę po
zakoiiczcniu ll winy światomj -- obok duplozli demograficznej i cywilizac)jncj
-- jest gwałtowny wzrost cbmób cywiliuuyjnych, będący następstwem nienad-
ąZania przystosowawczcgo reagowania orgańzmu ludzldego do szybko następują-
cych zmian wamnków środowiska egzystencji człowieka, Putęp cywilizacyjny
ułatwia w znacmym zakrwie uniezalehlienie się od wpływów pnyiody, a zarazem
rozswiza obszar bytowania człowieka v ckosysnmie globalnym, wyposażayW go
w odpowiednie środki uchniczne pozwalające na egzystencję w merokieD Samic
warunków śudowiska przyrodniczego. Osiągnięcia naukowe wyeliminowaly aneg
picnwotnydl dięczących ludzkość cha6b. Zafhscynowani tymi osiilgnlęciami głosici&
le wyzwolenia sic cdowieka sp(xl wplywow pr7vmdy widzieli już oczyma wł'obrańli
pehy tryumf w tym zakresie. Równocześnie jednak postęp cywilizacyjny -- tcatiP#
urny z pominięciem praw rządzącymi w payiudzie -- sprawił, że form vdększa side
$ię rozpięto# międą jakośdą ewoluowanego ślodowisla człowieka a możliwościami
paysnsowaw'czego reagowania jego aganianu na zacbadzącc 2animy. W rwultacie
czlowiek w caaz większym SEopiiu doza:\k ióżnydi niepowalzcń w iwgowaniu
paystosowawczym na te liniany. obUamUących się dynaln;znwaniem się róblych
chorób i poUawianian nowych, nie zlwiych dawnią. body otacmy+a go pnyiuia
zwala w r6wniowadze ewoluc)$id. a efekty ingeiencli cdowieka byly stosunkowo
nieznaczne.

Choroby cywilizacyjne, w obscrwowmych rozmiwmh budzące powszechny
nicpokól. to konsekwenqe wpływu czynników nic tylko zdegradowanego środowi-
ska pmyrodniczego, ale również środowiska technicznego i społecznego, jak tcż
i postaw samego czlowieka wobec całoksztahu zjawisk cywilizacyWych zachodzą-
cych w jego otoczeniu. Zwłaszcm rcpcrkuąje o charakterze politycznym, gospodn-
czym i społecznym, zachodzące w ostamich latach tiansfonnacji polityczno-
gospodarczych, poszerzyły znacznie zakres czynników oddziałującydi niekorzyst-
nie na s8:Ę psychicziK. Zdynamizowaly one -- obserwowane w Polsce od paru lat
-- negatywne ieakęje organizmu na podłożu sauowym. prowadząc do ńustradi
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i pcmianentłngo lęku przed coraz bardzięi agrwywnymi badhaati zewnętrznytni,
stanowią:ymi spiWji$qce do t6żnych zmian diorobawych sklamuących w efekcie
czas prwżywmia populacji.

Do tych mgatywnydl zjawisk, spnyj4ąęycb dynamizmowaniu się niekorq--
stnych reakcji oigaińanu czlovricka, należy zaliczyć również gwahovmy spadd(
-- w ostatnim casio -- zjazdów urlopowych, wakacypych i sobotnioniedziel-
nych znaczną cześci spdeczeństwa, a tym samym ogranicwnie bioaktywnego
czynnika. jakim jest przyroda, stymulQącego pozytywy nakcje organimu,
zmierzaj@e do neutralizowmia negatywnych Ęjavpisk zuhodl;cych w nbn pod
wpływem czynnków środowiska bytowania

Zaslaniczą kwesti związaną z konsekwenąami oddziaływmia zdegr:ulowa-
nego śr(Howiska i cywilizadi na nasz organizm jest problem zuhawania bądź
srydłużania oknsu pehej sprawności psychofizycznej człowieka, będąwj pod-
stawą dobngo samopoczucia i mdości Życia w każdym okresie aktywnoki
biologicznej. Należy pmy tym zaznaczyc że chodzi tuby o pele zdrowie, które
oznacza nie brak choroby, lecz stm psychoHuyczny o optymalnym stopniu
sprawności wyrażająca się hamotiijną pracą zaówno poszczególnych marz:wdów,
jak i calych układów, żywahości% zrównowahniem emadonalnym, odpomością
na uciążliwości otwzcnta itp.

O tc walor' nnzęi egzystencji, posznząjące możliwości plzystosowawczego
nagowania organizmu na zn)leniayące się wnunki śrlxlowiska bytowania, musimy
starać się sami. b4nsimy -- mam na myśli zwluzcza organizacje i nstymcUe
statutowe zobowiązane do szerzenia kultury 6zycznd w spdeczcństwie -- zdyna-
mizować wszelkie fomiy oddziaływania na to społeczeństwo w zakresie uświada-
miania roli i znaczenia uprawiania mdiu w odpowiednim, dla ncuualizowania
obciążeń OWanizmu, środowisku pmyrudniczym i jego kontemplacji. Jast to swego
rodzaju Raka diwili, aby powsuzymać szerzenie się chorób cywilizacHnydi
L sklacania okresu przeżywania. Nakaz ten ma szczególne znwznnic w odniesieniu
do mieszkańców injonów o wysokim stopniu uprzcmysłowieniit i zurbanizowania.
Populacja tychże idonów sytuuje największe odchylenia w stanie zdmvria od
jakości obuaane] defincją światową a'ganizaqi Zdrowia. Stan ten to ńc tyljco
efekt wpływu czynników zdegladowancgo środowiska -- o czym była mowa
wyżej -: ale rÓwnieŻ niedostatwnm aktywność populacji w zakrcsie kulmry
fizycznej '.

Jajcże jednak niewielki odsetek społeczeństwa upmwia ngulamie bada
n4prostszą iomlę tchu, jaką jwt spacer, nie mówiąc już o dłuższydt kontaktach
turystycznych z odmiumym środowiskiem przyrodniczym od środowiska bytowa-
nh. Zrwzą nie tylko komponent Wzytudniczy środowiska jest jedyny w pmy-

Baió:n wymowne w lym względzie bylo abnrwowanie w czule Olimpiady zimowej
w liUelwnmcr '"dnwmio miazkMców iea norweskiej mnUscowoki. pndabnie jak i caięj Skm
dymwii. nliczmyćh do nąPiuż4 4iących papiwji na świecie.
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$lruaniu dobiosn1lu zdrowia. ]$touą rolę spełniają iówńcż komponenty: tuh-
nicmy i spoleczny. Pogląd ten podzielają pizedsnwicicle technicznych dziedzin
wiedzy, co należy podknślić z uznaniem, gdyż paaiza to w istoty sposób krąg
ludzi dwenmU©ych maczcnie uprawiania turystyki :

Dla wjonahie upmwiamgo ruchu oekrcacyjnc-turystycznego i sypuzyn-
kowego niezbędne jest zaistnienie 9bspóidwydując)cb o powadwniu 03go mchu
czynników takidi jak; w pierwszym rzędzie auakcyjnych, o wysokich walorach
ngeneiacyjnych tcrmów, nas©pnie świadomości społecznej znaczenia uprawiania
wszelkich form kultury fizycznej w odpowiednio ngenerującym środowisku
payiodnicz)nt i wiil&łcega się z tym odmchowej potrzeby ucwstniczenia w tydi
fomwh wgenemcji psychoHizyczncl organizmu. Znaczącym również elementem
w powodzeniu akcji jest czyimik ekonomiczny i oqanimcyjny, no i oczywiście
in&astrukturalny. Jwt to. jednym słowem, szeroki kompleks zagadnieti zazębiają-
cycb się z wielu dziedzin życia społeczno-gosplxlanzego, Uwzględniając aaś
/whodzącą trandomucję polityczną, społeczną i gospodwcą. zmieniającą grun-
townie caloksztalt życia społecznogaspodaKzcgo kodu, uozwhzywanic zasyg-
nalizowanych zagadnieii wymagać będzie nowego, gmntownie zmienionego po-
dejścia. Podejścia zmiermlilcego do stwarzania możliwości uczesmiczenia w tym
duchu szewkiego agdy społeczeństwa, gwahownic zuboźałego w wyniku ponosza
nych kosztów te] transformacji

W staraniach o przywracuiic dobrostanu zdrowia społeczeństwa najistomięi-
szą rolę należy niewątpliwie przypisać bioaktyvnej ńinkcji środowiska czlowieka.
Tenże zatem czynnik winien auleźć poczesne miejsce w zainteresowaniach
instytucji i organizacji nymuHqcych się poiuszanym pioblcmcm, jego wprost
nioograniczmną skalą i możliwościami oddziaływania na organizm i to zarówno
w Basie ńzycznym, jak i psychicznym

Oddziaływanie to nie stmowi jednak uniwersahego środka ncutralizującego
w jednakowy sposób, w stosunku do całej populacji, doznawane uciążliwości
współczesnego tempa życia w degradowanym środowisku bytowania. Zakres
i efekywność tego oddziaływania zależy bowiem od .,zilstinlenia" potrzeb
społecznych z walorami środowiska pnzyrudniczcgo. Różnorodność potrzeb spale
cznych vrinna zatem ojcreślać skalę wartości względclt} środowiska mąj#ego
pehić te jakże ważną ńJnkcję bioakiywncgo $tymdatora nmzngo zdrowia

PnyslępuHąc zatem do fonnutowania podstaw waloryzacji śiodovpiska czło-
wieka mogącego nąjefektywnięi pełnić l\mkjcę wzglglem potrzeb ruchu Rkrmcyj-

' Na prl7idad prof. w. Zin wśr(U siymulalrHów nBcmracji ównowali psycucncl cztawicka
czołowym mic$cu wymimta: i) hcvpaśndni kmtokt czlwnein z pnyrodą pozostąiacą pou

obKbcm cywibzacu lcdnicznęi. 2) kontakt człowieln z paHzłoklą 2H pnśrechictwcm matcriahjch
fwiakctw pazmnwiunydi przEŁ midme cpQH. 3) kantdl ," szuuk4 lxH VBwkiml, b szala ta
będzie auoenqcznie IKniywana i 8pioilawana. w. Zin OrhraRra :abylŁów tunily filtr r/f przfaómlfH
#cdmvfiLz.(W:) SlidEcim cele arhroHy ńuaaaixa. plam zbiorowa pod Rd. J. Pieluchy. SIN.
Xaowice 1976.
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noaiiystycznego i wypoczynkowego. zgodml z wymogami współcześnie krys-
talizuj©ych $ię parzeb spdnmych wobec tego mchu, należy uwzględnić dwa
zasadnicza cleinenty wiod#e dl4 iążn fbtlkcjonalnej walotyibacji. a mianowicie
oknsgenie ndpehięjsze4 skali potaeb społwznych orm adekwatnej dla qch
pomeb nayehklywniąszęi skali walorów środowiska tozumiancgo jako system
wszystkich składawydi jednęi włości. Zwliojenie tych dwu $kal. d4qęc możliwo-
ści alęjonałncgo sterowania tym niebem w intensie zxliowia społccmgo, stanowi
nicwtpliwie podstawową trudność omalviand waloryzacji.

środowisko alolvidca w układzie przHtnennym i suuknralnym pnzentuje
oglomn4 16żnoiodno# w zakresie slEnli oddziaływania na stan zdrowia psyche
zwanego człowieka. To samo znsztą można powiedzieć o przedmiocie od-
działywmia czytuiików śtudowiskowych, a mianowicie populmai ludzkie. Społo-
czctistwo polskie stmowi pad względem kondycji psychofizycmej bardzo zróż-
nicowana mozaikę, z przewagą osobników sytudących się ponizej średniej dobm-
stanu zdrowia.

Tak właśnie kompleksowo widzianemu zagadnieniu waloryzacji śmdawiska
czlowieka terenów Polski części wyżynnej i górskięi, mogących spehiać od-
powilgnic ftinkęje dla zaiysowanych potrmb wszelkiego rodzaju aktywności
mchowęi. zmierzającej do przywracania dobiostanu zdrowia ludności, poświęcony
jwt niniejszy zeszyt Folii T\iristici. Stanowi on zbiór artykułów poruszająęydi
wiele istomych publomów związanych z potncbĘ odmiennego {xl dotycbozuowc-
go -- w szengu pnypadków -- widwnia mgadnicnia funkcji środowiska czlowie-
ka względem kondWji populacji ludzkiej, czy jego waloiyznęji dla potneb kuluiy
ńWcznq

Intencją autorów pubłilwji jest zurr6cenie uwagi czynników zainnresowa-
nych tą problcinatyką na potrzebę dokonania pełnej ieoricntaęji w podejściu do
hnkcjonalnęj waloryzacji śludowiska człowidq a tym samym podjęcie szerswl
merytorycznej dy#lmgi nad powszanymi problemami.

Slęńnn Znad
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PRZEGLĄD METOD WXLOKVZACJI
ŚRODOWBKA PRZYRODNICZEGO

RolmH .KbwabH+

wgęP

Jednym z podstawawydl zadań, jade stalą przed gmgxnfią turystyki. jnt
ocena walorów środowiska pnyrodniczego pod kątem widania różnydt dzieddn
działalności gospodanzci [27]. Jakość czy dokładność winy jest uza]eżniona
między innyad od liczby wch opimuqęych dmy obiekt. wiclo# i pmwidziwość
zmiemych wplylha na kmipldcsowość efektu końcowego

Ruch turysqrczny obdmujący swym zasięgimt znacznie ńagmenty prze-
strzeni gmgraflcmej wywołQe w niny określone nlacjc. Mogą one zmhodzić
v sferze oddziaływań zewnętrznych -- zwi:lzld pomiedzy śrcxłowiskiem przyrod-
niczym a działalnością gas;podadzą lub odnosić się do sfery oddziaływań wewnęt-
rznych -- hgennda turysty w konkretny obszar użytkowany Uitystycztłie. Jest to
zgodne z iozważaniami ]x:szxzyckiego [39] na temat zależności istnicjąiych
w Wnstrzeni gwgranczncl

Z przytoczonych stvpicrdwń wynika, iż delta wewnętrzna w całości zawiera
się w sferze zewnętrzalęi, a nlacae tam występuHqce mozna określić mianem
sprzężeń zwmtnych dodamich, bowiem każda działalność człowieka wpływa
przeksztdcayąco na środowisko prayiodnicze, a zmodyfikowane śmdowisko stwa-
rza dalsze możliwości działań ludzjdch. W tcn sposób powstaje system interakci
człowidc-śn)dowisko [40].

Obecnie zauważa się wzrost prznstizeni śzodwriska gcogmficznego często
kosztem środowiska czysto pnyiodnicago. a zasoby tego ostatniego nie zawsze są
odmv-ialnc [38, 7J

W'ażnym czymikicm prwkształceń staje się tuysta. który w sposób świadn
my lub Ńekicdy nieracjonahy zmienia krajobraz. Trmsformacja ta prowadzi
w duhj mierze do mgatywnych skutków. Na obszwze Karpat występują ugo

+ Kaedm Ekaia8ii QławidH AWF. Klanów. AI Jma Pawla ll 7B
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liczne payklady -- ikon TMrzańskiego Parku Narodowego, źiótllowy odcinek
doliny Wisły itd.

W'spa9cześnie optymalnym mzwiąnniem stąie się ie lizaęja koncWai twin
danego ksztahowania jok nąBomysuwlszych wamnków przyrodniczych na pod-
stawie pełnej integracji alowieka ze śiodowiskieln. Integi:azja ta polega na
UKaleniu i utnymaniu właściwych pioponji między działalnością człowićk&
d©Fego do zaspokojenia potrzeb, a zachowanian niezbędnego minimum w śro-
dowisku paymdniczym

Na tym tle rysuje się jeden z podstawowych problemów: ocuia warunków
pmyrodniczych w aspekcie użyaowania turyRyczmcgo. Kwalifiklięji taldd dałal-
nuye się najczęśdel plzu kompleksową analizę pouxzcgólnych elementów &uda-
wiska pzyoodniczego. Ważność tych mgadnień wiąże się z postulatami polityki
społccaio"guspodarcmj, zmiemaj#cl do wyznwzmia obszarów klaludla tóżnydi
form użytkowania, a tym samym do okKślenia optymalnych warunków realizacji
koncepcji p[anistycznycb [39, 46, 53, 68]. Niejednokrotnie e]emcniy lodowiska
payrodińczego oraz ich wspoły bywają określane jako zasoby. Pqędc znsaby
ib jest jedno&naczńe de6niowanc. Stanowe onc podstawę ddalalnoki gospodn-
czei, a ekspansja gospadarcm w pohcnniu z ignorancją stwarzqĄ sytuację,
w której komyści wynihlące z bogactw przyrody ulegają deptw@$ 1ub wrecz
zanikają [12]

Zaloby naturalne(zasoby pmyiody), wykorqrstywane pnw czlowieka
naturalne składniki środowiska geograficmego, to użyteczne w aknślonydl wa-
mnkach, czasie i miejscu duża minerałów, znoby wodne, glebowc, roślinne
i z.wiclzęce, fomiy terenu, warunki klimatyczne oraz według nięktóiych autorów
-- położenie gmgraficmK wa]oryjcmyobrmu itp." [41]. Wiedza i.możlimści
tccłiniczne ptnsądzayą o tym, któo$ z wamnków naturalnych zalicza się na danynt
etapie rozlwju historycznego do zasobów. W takim ujęciu zwały naturalne q
kategorią dynamicmą i uzależniona od kulturowego i społeczno-ekonamiczneEO
rozwodu ludzkości[63]. Właściwością iHmmenuie zwiyLaną z zasoboiŃ natural:
nymi jest ich wyczetpywahość lub niewyczerpowahość, a vryraźny Nzdział
pomi@y tymi kategoriami jest aktualnie unldny do vrychwyceni&

Problemem v/ymagajqcym więksmj niż dotychczas dbdości dccyw©el jwt
kolejność komystania & zasobów przyrody. Pnykładowo ndpierw polPilun być
Kalizowana funkcja iekrewŃna lasu. a dopiero potem funkcja produkcyjna
Koldność uŁy&owmia terenu decyduje o wielkości osiąganydl komyści.

W ogtzbtDich latadt oprmowano ogólne wytycme w do sposobu gospodaro-
wania zasobami środowiska przyrodnicngo(haiędzyiwodowa Unia Ocluony
czyn)dy i Zasobów Namralnych 1985):

-- utrzymanie podstawowych prucnów ekologicznych i systemów będwych
ostQlą życia,

-- zachowanie różnorodności genaycznel,
-- zapewnienie trwałego użytlnwania g&unków i ekwystcmów.
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llmą właściwością zuobóv staje się ich dwudzielny dlraknr polcgąjący na
odióhiicniu subsmji od ich 8ysaemów[45]. Pojawia się także pa$ęcie ,,użytków
z przyrody" tralaowanych jako nadrzędne w stosunku do zuobów oknślonych
pucz substml;je i energie przyrody, czyli wanośei wyrażam w jednostkach masy
l energii.

intencją autora jest pn;cdstawimie możliwie szerokiego spektmm metod
waloryzacji środowiska pnyrodnicngo dla potrzeb nkieacji. Wychodząc z założe-
nia, że niektón metody w nmzym kr<u q swroko stosowane i dostęp do nich jest
stosililkowo łatwy, potlaktwrmo $ jedynie informacyjnie. uwzględniono nato-
miast i szerzej opisano talde. które $ą oryginalne lub rzadziej wykorzystywane.

Wybrane metody oceny środowiska przyrodŃczcgo
dla potrzeb rekreacJI

Opracowanie uniwersalnej metody odnwznaj się do oceny środowiska
geograficznego czy tylko prz)TudniczeEO, z punktu widzenia potrzeb nkmaclj-
nych człowida, jest prz<lsięwzięciem metodologicznym nieslychanie skompliko-
wanym. W)magdoby ono msmwicnia różnych komponentów przestneni geografi-
cznej -- elementów klajobmzu(cechy ininzahe i niemierzalne) i podpoaąd-
kowania ich mzmaitości wlos wynikających z nkieacyjnych zachowań człowie-
ka. Koląnym utrudnieniem mogą być dcjednoznaczności zwiipane z defhiowa-
niem niektórych pojęć stosowanych w reakcji i turystyce, stąd też, na wstępie,
należy przydać określony tryb postępowania

-- wyznaczenie celu(celów) walaryzaęji -- poprnz nazwanie form użyt-
kowania terenu,

-- oknsgenie lokalizacji obszaru w prznstrznni geogna6icmej(temp górsld,
nadmorski. pdezierny) i wynik4ącą skąd spwyfiką elementów środowiskowych,

-- na podstawie powyższych przesłanek dokofianic VTbom metody oceny
Pizutrnnnymi jednostkami badawczymi mogą być zarówno jednwtki natu-

rablc różnego rzędu, np. fmje. siedliska, uroczysta. jak i sauczne, nąjcześ-
cid jalnostki administracyjne lub ngulame pola geomeayczne(kwadmty, sześcia-
hh id.).

W ostatnich latach w dziedzinie owcy środowiska przyrodniczego zauważa-
lna jwt nndewja do odchodzenia od kwaliMji opisowe i zmtępowania jęi
metodami ilościowymi

Problematyka waloryzacji śralowiska przymdniczngo dla potrzeb turystyki
znajduje się wjcRgu zaintensowań szcngu dyscyplin naukowych, których przcd-
miobm badań jut zarówno śrMowisko payrMnicw jao cdo#, jak i jego
poszczególne komponenty. Nalaą do nich głównie: gwgraHm nuyczna komplek-
sowa, geografia turyzmu, fizjografia ulbanistyczna. aNlńuhura Imjobmzu, a mM-
tnio iównkż ekologia czlowieka i medycyna spdeczna
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Początki polskiego piśmiennicłwa tuiystycmego w załaesie oceny ślodovris-
ka przyiodnicwgo dla potimb twystyki. o założeniach naukowych, sięgają okresu
międzywqjamcgo. Na szcmgólną uwage zuhgqc plam Lmzczyckiego 137],
w któnj zagadnienia tuiyuyczne, awężone do zagadnień uzdnowiskowych, zo
staly ldnzane jako zjawiska ptmstrzenne.

Właściwy rozMj naukwre$ dokumentacji dayczącel środowiska ptzymd-
Mcngo dla poazeb tuiystyld, ujmqąinj to zagadnienie z punktu widwnia ńhych
kryndów oru zalożeli metodolo8icznych. notuje się od połowy lat ueśćdziesi4-
tych. Należy tu wymienić plan Mi]ewskiej t43], B4cara ]2] czy Marszu [42]
Pewną cczuQ w dorobku mctodologicznym może stanowić i974 rok. kłody to
ukazało się opruowanic Warszyńskici [67], w którym autorka zastosowała
ilościowo metodę oceny zuobów środowiska payiodniczego -- tzw. inBtoda
modelowa

Na podstawie plwamlizowanego piśmiennictwa można wyróżnić nzy gmo-
rahe kieninki badawcza: kmyobrazowy, fidogmficmy i funkcjonalny, jednakże na
obecnym etapie ich wyodrębnienia trudno by było przyznać któnmuś miano
uniwersalności

[))!ychaas stosowanemetody oceny śn)dowiska geograficzmgo [16] można
podzielić na trzy grupy:

-- metody geobotaniczne.
-- metody banitacji punktowe$.
-- metody pnetwarzania informacji geograficznej
Metody gmbotaniczne opier4ą się na założeniu, że każda roślina czl' też

współ roślinuly przedstawia sobą doskonałe odbicie tych wamnków, w któż'ch
bytQe [28, 29, 30]. Duże znumnic mają onc w badaniadl ukicrunkowanych na
ocenę twemu dla pouzcb m.h. rolnictwa, leśnictwa czy nkrcacji [42, 60, 61].
Łitensujące są rozważania Mxsm i42]. zrnierzaDWe do wyznaczenia optymalną
cHonności tuWstycznej temnu.

Liczni automy, a wśród nich m.in Amłn]d]]], Brosse]in [11], Hend]] i wsp
i24], Muchina i wsp. [44}, Piperog]ou[50]. Wiedienin i wsp. [64]. 1,eszczycki [43,
35, 36. 371, Baranowska-Jamta ]4], Bar&owski[68]. Bogucka [lO]. Jmkowski
[26], Milewska [43], Wiurszyńska [66], Wyuykowski [69], stosują w optncowa-
niach dotyczących oceny środowiska gcogtaficzncgo metodę bonitmji punktowęj
Polega ona na przyptsywaniu pmnzngólnytn cechmn o zróżnicowanęl wartości,
występującym w obrębie badanej jednosci prznstnennqj, odpowiedniej liczby
punktów. Dobór skali zależy od zamierzeiS autora. Taka ptocedum pozwala na
grupowaniu cech o różnych mianach, a nawet powiązanie zc sobą cech jakoś-
ciowych i ilościowych. W dalszym etapie poprze sumaclę punktów uyskujauy
ocenę względną. Oprócz niewątpliwych zalet metoda boMtmji punktowęj mwicra
pewne niedoskonałości ló71. Wykazuje, m.in. że:

-- brak jednolitego systemu ustalana kryteriów i skali ich wartości nie dave
możliwości prmprawadwnia porównań wyników opracowań różnych autmów,
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- liczba 1Hzedziałów klasowych wpływa na istotność błędu anny; im
wiWU przedziałów, gm nnięjszy błąd oceny,

-- niĘjwięksa nieścisłość aury dotyczy wartości skrahych mwaitych
w poszczegóhych pzedziałach klasowych,

occo& cech jakościowych. dokonywana hidywidualnic, z natury rzeczy
jest oceną subiektywną.

Oiyginohe ujęcie owcy środowiska payradniczega pnznntuUe metoda
modclwra [ó7]. Jęi iHotą jest prntworzenie informacji ilościomu poprwz od-
powiednio dobmną pytać Wji matematyczne(wyldadniczQj). W'edług War-
siWliaiq metoda ta jest paydaha przede wszystkim do opracowań w skali
Inldnięi. których głównym celem badawczym jwŁ wskazmie optymalnych warun-
ków śrlxlowiska da iozwaju oknślonydl dziedzin działalności gospodarczo

C)pt6cz oceny komponentów pizytodniczycb da przetrwania w Mnie nic
zmienionym waha jest ich odpowiednie uży&owanic, Kwestię tę pwwntuje
w swych ptwwb Baranowska-Janota [5]. Niedziałek]47] i Rege1 [57]

lshide iównicż mach częH publikmli. w których autorzy rozwijają ic
zagadnienia od suony planowania prmsUzcnnego i zagupodamwania mWstycz-
nego[18, 23. 25, S5, 56. 58, Sg, 70]

OdRbną grupą metod walaryzulą!:ych środowisko Raya)dniem są metody
takson om iczne. ShŻH one do podziahi nięjednolitego -: z punktu widzenia
określonych i wymienionych cech diagiostl'cznych -- zbioru elementów na
lmpoły wewnętrznie bardziej jcdnorudne[62]. Dzic]i się je najczĘścid na wzorco
we i bwwzarcowe. W Och plci'tszych badany materiał rozgnanicza sie na grupy
według wcześniej zaprogramowanych charakEcrystyk, Działanie takie jest ob-
ei#one sporą dozą subiektywizmu, kt&y można odczytać jako nadmierną ingcren-
qę anton w trakcie realizacji programu badawczego. Metody bczwzoKowe
poiządkqą zbiór elementów n względu na dobrane cechy, a następnie dokonu-
ją podziału na kawy zawierąjącc elementy w danych wamnkach naybardzid da
siebie podobne.

Spośt6d metod taksommicznydt ndczęścięj są sto$awane talde, jak;
-- grupowaniu obiektów na podstawie tablic odleg]ości]15],

taksonomia wmcławska
-- ndkrótsm sieć pohczcń [54],
-- wyznaczanie wieloccchowych ngionów jcdnobtych [9],
-- metoda Piasnkicgo [48],
-- metoda wmcławska,
-- metody Ianem, B/illiainsa [33], Warda [65].
KonccpęR pierwsn] metody podal polski mtropolag Cnkanowskil151.

ajej adapucp do potrzeb badali pczcstrmnno-ekonomicznych d(Aonał FierichE17]
W metodzie różnic przeciętnych wyróżnia się następujące etapy: 1. obliczanie
sumatycznych lub pmecięuych różnic między clcmentami ze względu na dobrze
cechy. 2. układanie Ublicy odległości, 3. ustalenie skali podobieństw, 4. wykreś-
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lenie diagramu Cmkanowsldego, S. uporzqdkawanie diagramu, 6. wyodQbnienie
podzbiof6w -- miejsc największego skupienia. Algorytm ten zyskał dużą popula-
ność wśród badaczy. Kilkakrouiie wprowadzano da niego uzupdnienia i uścisgenia

Taksonomia wocławska sumy do poradkowania zbioru elementów i jego
ddimiwji na obszary autonomiczne clwakKerywjące się większqjcdnoiudnością.
Została ona zapreantowana m. in. prez Flotia, Łukumwicza, Perkala, Steinhau-
w i Zubrzyddogo [19]. Jej pmccdum polega M wymaczeniu macierzy odległości
pcwńędzy owhKni mctryanymi i nHtępnie z uwzględnieniem ablie Mżdc.-- na
wybraniu nąjmnidszych odegłości. W wyniku pdąęzenia n4bliżd stojących
elementów link łainaną ouzymuje $ię dendryt. Za najlepsi uporządkowanie
zbioru uważa się takie, gdy dendtyt ma naUnmiqjszĄ długo#. Metoda ta nie
d4e kompleksowego obiadu analizowanel plwstrzEni. q)iem się.nia mniel-
szcj liczbie infolmaĘji ni2 w pmypadlm wykonystnnia pEŃnel tablicy Qd(mowD-
kiego [lS]. V'gród niet należy wymienić czytehość oru poprawność formahą
pmcduw [20].
' Metoda Bmpowania elclncntów zbioru, zaproponowma przez Prima iS4j,
podobnie jak poprwdnia, sprowada $ię do konstrukcji dcndiytu pd#zań z tym
jednak. & jego dbgość jca nalkiót$zn ze wszysMdt możlivrych. Tlirórm tęj
cioci:doły wpmwadzn dwie zmady wyznmzmia najluótszej sieni połączeń: l.
każdy punkt może być pohczony Ł punknm leZyym najbliżej. 2. kazda częH
zbior unfe być polWzona z mlbliższym sąsiadem, n4klótszym ze Bvszystldch
możliwych odcinków. pay spełnieniu również dwóch wamnk6w, li: każdy punkt
dendrytK jest połącmny bezpośrednio pnynąjmniej z jodtiym nzybliższym sąsia-
dem i każda cwść jest pałyzona dcndtytem co mjmnid z jednym najbliższym
sąsiadem za pcKnocą ]ujbótszcgo odcinka. Procedur oblicwniowa jwt łatwa do
mprogramawmia i niebyt czasoddoma. Za jej pomocą mocna klasyfRowd
liczne zbiory.

Stosują: ana]lzę wiązek Gowera i Rosa [22] dokonuje się delimibqi zbioru
na rod#znc kupienia w wyniku ustalania progu podobieńswx Adaptację
tĘi metody dla poamb waloryzacji środowiska pmyrodniczega wylEonała m.in
Buszko [14].

Metoda Wmaczania wielocechowych regionów jedno]itydi Beiwcgo [9]
została skonstruowana w alu inteipmtacji 4aspisk przesawnnych. Cechuje
się wieloctapawości% a opiea -- podobnie jak poprzedMc -- na wyznwza-
niu nąjmnie$zych adległoki pomiędzy poszczegóhymi. eleatmtami 28danb

zbioru. Jcj 'zaletą jnt możiiwdć ciągłą kanwli izdomiacji szcngólowq
pozy wyznaczamu kolejnych odległości. Jest pxacacHonna, & kxvestią znad-
ńczą Wje dę być dobórjodnouuk podstawowych oraz CKh, któoe sprowadzo-
ne do wartości mierzalnych są przez nią przetwarzane. Znaydule zastonwR-
nie w naukach ekonomicmych [Sll i badą©ych ptzesunli, np- w geografii
turystyki [32].

17. 21 S21
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Metoda taksonomiczma zapnanlowma prez Piaseckiego [48] zmierza do
zobiektywizowania czynności zwivanycb z upór:&ądkowaniem tablic odległości
używanych w algotyanie różnic przeciętnych. Dobór najkorzystniejszcgo uporzi\d-
kowania spiowadm się do dwóch etapów; 1. poszukiwania optymalmgo od-
wzorowania na prostą dla ustalenia porządku pimktów, 2. wyłom najlepszego
uporządkowania m wszystkich możliwych. Algorytm jest nnliznwmy wielo-
etapowo. aż do momentu, gdy de zostaną dokonane żadne zmiany w uporzi@-
kowaniu. Ta ostaaiia itermla prowadzi do porządku liniowego, tzn. że wszystkie
punkty zbioru zostały zgrupowane wzdłużjedną pmstq, a odległości między nimi
infamiują o stopniu ich różnwodności.

Metoda wtoclawska została opracowula pod koniec lat szcśćdziesiątych
prez zespół pnd kierownictwem Bukietyńskicgo [13]. Pozwala ona na podzielenie
każdej liczby ubięktów, opismydi przez odpowiednio dużo cwh, na obszary
bardziej jcdnorodne. Powyższą procedurę możni nalizować w trzech etapach.
Etap picrlvszy polega na wyznaczeniu hipcrkuli dla każdego punktu zbioru.
W kolejnym wyodrębnia się wstępnie pierwsze podzbiory na drodze tworzenia
hipedEuli, która liczy najwięcej punktów. Ostatni prowadzi do stwonenia kolej-
nych hipetkul z pozostałych punktów- W konkluzji otrzymuje się podzbiory
rozłąęzne i wycwipujyc.

Metody Lancer, Wi]iansa 13a], Warda [óSI to algorytm taksonomiczny,
un)ożliwiąjący hierarchicme gmpowanie analizowanych punktów. Istnieje moż-
liwość stosowania kilku wariantów powyżsmU ptowduW, a ich wybór jest uzdeż-
nioriy ul sposobu definiowania odlegości skupisk w pmestrzcni wielowymiaiowj.
Poswzególne etapy to wyznaczanie tr6jkątncj macierzy kwadmtów odległości
euklidesowych między wszystkimi f)uikuini, następnie grupowaNe tych punhów
Odbywa się to na drodze iedukęji macierz) odległości poprzez tworzenie nowych
podzbiorów. Tutaj, podobnie jak w metodzie BcrWego 19]. istnieje możliwość
wyznwzania strat infomacji szczegółowej w kolejnych ctapmh lączmia. Jest ona
mierzona m pomoc:l sumy kwadralów odchylcń wszystkich punktów od śndniej
skupiska, do któwgo należą.

Przegląd powyższych ltietod taksonomicznych Dostał ograiniczony do nąj-
wazmięjuych. Wyżęi wymienione znajdują często zastosowanie głównie wśród
ekonomistów, geografów mymulących się pmblematyką ekonomiczna plmistów,
fizDografów. PojaMj4 się także puby adaptacji tych piuccdw do typologii czy
regionalizmli środowiska pnyrodniczcgo, ale mnicjszn populamość tych metod
jest głównie zwana z ich czasu- i pracochłonnośdą.

Nkada lat osiemdziesiątych oraz początek lat dziewięćdziesiątych to okna
kiedy poUawiaUą się opracowmia tmktuj:pe problematykę waloryzmji środowiska
prapodniczego kompleksowo. Zaczyna dominować w literaturze fłKhowq ujęcie
systemowe [49, 31]. Zaznacza się Ńwnież tendencja, aby obszarem badań stał się
uły kiej, a ich celem m.in. aspekty przywracania dobrostanu zdrowia czlowieka
[71]. Autor. widząc niedoskondości w dotychcza saosowmych metodadb próbuje



14 RaĘKN KaWAiSn

traktować środowisko przyrodnich holistycznie uwahyąc shsznie. iż iozpat-
rywmic jedynie po8edynczydt jego komponentów Jwt zbyt daleko idącym upmsz-
cwnian. Stąd ież rodzi się pytmie czy w świetle aktuahie i$mnDąęel wiedzy
o roli i zmczeniu śudowiska pfqrodniucgo w paywlacaniu dobtostanu naszego
zdrowia można jednozrłacznie i w pełni kompetentnie iozwią;ać ten problemu
Otóż odpowiedź bnmi nie, gdyż brak nam jeszcze odpowiednią wiedzy o:

-- wpływie elementów środowiska przyp)dniczego i ekosystcmów nia zmo-
wie populacji IMzkiei.

-- reakcji organianu ludzkiego paddamgo wpływom oknślonych zjawisk
i czynników środowiska pnyrudniczego,

-- Innnkwenqach zdnwoonych populacji ludzkul pcxldawaną pnsUi ska-
żnncgo środowiska czlowieka w trakcie różnej aktywności życiowy.

-- kondycji biopsychicznęj społeczeństwa polskiego [7 t].
W toku dalszych wywodów autor stwierdza, żc swoistym mtidntum na

niewygaly cgzysterłcji w tak prmkształconym środowisku może się stać aktyw-
nie ruchowe społeczeństwa, realizowana w odpowiednich typach kmjabmzu

środowisko prtyrodnicm cechuje skompJikawana i nielednorulna strukmra
wewnętrzna; stąd też taka róhotoditość metod jego oceny. Podstawowym kiyn-
rium walaryzncji musi być ją cel, a dobór metody jest także uwarunkowane
tozunieniem pojęcia środowisko prKyrodnicn

W latach sicdcmdziwiątycb i osieindzicsiątych w litemmne polRkiq można
było zauważyć tendendę do kwantyHnowania elementów śralowiska payood-
niczego (nieco wozi:Miej PQjawih się ana na zachodzie Europy). W'ówczas to na
szcnzą skalę zaczęto stosować metody taksonomicznc. ]ch adaptwja i wdrożenb
$ą jednak piwtnhłonnc, IWmag4ą stosowania komputerów, a obyaśniuiie uzys-
kmych tą drogą wyników sprawia niekiedy problemy. B7Ć może dlatego aktualnie
odchodzi się od stosowmia tych metod. Dziś środowisko pmyrodniczc postrzega
się jaka wspó komponentów i nłaĘji zachodzących między nimi. W' związku
z tym zyskują uznanie metody waloryzacji traktQącc lodowisko jako system.
UJHic systemowe pozurała na syntetyczne interpntowanie aeczywigości. Wyjaś-
nia. jak się wydaje, w stopniu ndlepszym jej złożoność. Jednak dla chów
dydaktycznych. poŃwnawczych, pzy nicjednorodności materiału fbhograficz-
mgo stosuje się także obecnie met(Hy: opisową i bonitaęji punktowg.

Suwey of tbe Mcthods for Evatuating He Natural Environmcnt

One of dle main maks of touristic gmgraphy is to evaluate dte wvironmmt
in thc slope dcfined by tMs discipline. Ihe evałuation is most bron achieved by
eomplex analysis of individual natural elementu. Thc imponanw (# ńis analysis
coiwlans wide die powulatcs of sociaecanomical policy whosc aim is to describc
Khc best conditions fof die development of planning concepts
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Tln author's intmtion was to prescnt a wide spectnm af tbc mcthods far
cvaluaing thc natural mvironment to abel ncrmtional nocds. Ihe methods wnich
an available and widely used h Polmd have only bcen mentioned ror infom)ation
wheieas thc. original and rarely apphed onas, e.g. geographic infomution pmceE-'
smg, have bwn discusscd in greatn dctail

In rewnt years the literatura of the subject hm shawn a tcndency to tteH the
mwonment as a system. ]t pmserits reseapchen with a new chaUange and lcads to
he cnation of anothu set of evalmtion mehods
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PRÓBA SYSTEMOWEGO P00ĘJŚCix
DO WALORYZA(]l ŚRODOWISKA CZŁOWIEK(A

DLA POTRZEB TURYSTYKA l KZKKEXCJi

Matlak Nowakowski, Irenewz Kt +

Wprowadmnie

Człowiek posiada świadomość nie tylko twego istnienia ale także vyrd
jednia6ci z biosfer% spójną całokią, pozostqącą w procesie ciągłych pzemim.
Człowiek, systemowa całość. poznslaUe w nlmawh infoniiacyjnych i mctabo
licmych n śrlxlowiskiein swego istnienia, któoe jest dla niego systemem wyżswgo

W literaturze przcdmiou środowisko payiodniczc oknślane jest jako nmte-
rialna cał(lść złożona z abiotlĘznych i biotycznych elementów, laóm na siebie
wpływać:F i razem wsp61działąjąc twoją warunki bytowania orZani,umów bio..
logicznych. W wyniku istnienia zróżnicowania podomów energetycznych czyn-
ników abiotycznych i biotycmych w granicach biasfcry powstdą, w drodze
ewolu(ii. różne katcgariB śoodowisk przyrodniczych

Pajęcb środowiska zawiera istotne treści idei systemu jako koncepcji
badawczą. lch wspóhą, zasadniczą właściwośdą jest apis współdziałania i w9pa-
zależności warunkujących się aynników i elementów tworzących całość, która ma
swą genezę, program hnkqonowania i rozwdu, strukturę, położenie. zasięg,
gnamcę l czas istnienia.

Rozwój nauki omz osiWięcia na drodze postępu technicznego prowadzą
w kierunku normalizacji metod badań i wyników. Powszuhne zmlosowanle
komputuów, pmcuyących wedhig programów działania o złożonych i sfomializo
wartych smlktunach logicznych, wiąże się z mzwcjcm toorii systemów. zastosowa-
niem koncepcD, analiz i technik $ysbmowych w nauce. technice i innych
ddedzinacb życia

Systemowa koncepcja badań formalizuUe i selehywnie wyodrębnia właś-
ciwości wspólne dla młd klasy przedmiotów badań. jest także integrującym

Katedr Kkpndi caawiein AWF. Kraków. AI. Jma pawła ll 78
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i 8yntetyznUq$ym sposobem myślenia 2c względu na lelxsw dopasowanie do
właściwości i wymogów używanej aparatów techniczną jest ona cfektywnieUsa
od wiecu stosowanych spowbóv i tHhnik badawczych. idea systemu jest konsuuk-
ęją logicmą o suukturm, z założenia, adekwatna do stmktury pmedmiotu badań.
W systetmwym ujęciu pacdmiot poznania jest wyodiębnioin, spadną całości%
posiadającą wł©ną suukturę, mlmae wewnętrzne i zewnętrzne. Całość ta pozostac
w wbstanęjonalnym zMązku z systemem vbpy2sngo rzędu, jakim jest środowisko
Funkcjonowanie i rwvÓI systeam omz środowiska są SPspólmleżnK Systemowa
strukturą <lznacza się ekologia, nauka o nladach ZHhodząęych między organiz-
mem, populaęh zespołem organizmów(sysBmem) a środowiskiem, systemem
wyższego rzędu.

System przyrody -- gcosystem

Sysnm pmytody jest zbudowany z dwu htcgtnhie ze sobą powiązanych
obiegiem materii. prmplywcm energii i informacji systemów niższego rzędu
-- abiotyczitego i biotycznego. Rwh materii manwęi, energii i infomlacji w sys-
temie abioWcmym kształtują prawa chemii i fizyki. Obieg manrii i prwpływ
energii w pizyrulzic nioo6 wiond przejawia się w ogromnym bogactwie różnorod-
nych zjawisk fizyczny(n i ullGmiczny€h, krów siŁ ruzulnoDn] wicitaaj liczby moż-
liwych kombinmDi. budzących struktury payrody i biorących udział w obiegu
pienviastków, mogących występować w trmch stanuh slmpimi& Prawa, lvedlug
kEóiych ńlnkcjonilk mcd)anizm nuklcosyntezy pierwiastków chemicznych. leh
u palst8w akmahego stanu, fazy i kierunku przemian ziemskiego syBlcmu pnyTody.

W materialnych systemach pczyiody powszechnie zach(Hzą samoaulrn
procesy nieodwracalne, zmierzające mwsm n, herunku równowagi, a pa jeU
odągnięciu procesy tc ustąią. Przez równowagę tcm)odynamiczną mzumie się taki
stan systemu, w którym w duzych wanlnkach nie zwładzą żaden prochy
makroskoposm. System abioŁyczny prwjawia niamrahą dąh)ość do nieodwrmal-
ną zmiany suuktnw w kierunku stmjdtury mniej upomłdkowaną. w kierunku
waosm entropit

Jedmznacz.ną flinkcją stmu każdego systemu materiahego jestjego energi
wewnętrzna. Jest ona wielkością zależną ud masy, nancy systemu Diaz jego stanu
i wamnków zewnętanych. w których się znajduje, tj. czech panamctiów: tem-
peratury, cihienia, objętości(T, p, V), ktdm jodnomacznie olueślalą jego tempo
dynamiczny stan. Pnametry te nie mogą ulegać zmianie niezależnie od siebie, są
one powivane n sobą zależności4 zwaną Mwnaniem stanu.

Pruouy WJące z samorzutnega d#cnia systemu do stanu Ńwnalvagi
mogą byC żródłan piach użyteczna, którą możemy wykonać stosując odpowiedŃe
unLądmnia i maszyny. np. praca realizowana przez wykorzystanie energii spadku
wód płyn#ycb plywow morskich. 8i] rozp©żaląccgo się gmu, sił wiauu itp.
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Syso:m bioqrczny skupia drobną cząstkę materii i energii całego systemu
pnyrody. Inz cechuje go wyższy poziom organizacji niż systemu abiotycznego
aiu właściwość mjisnmiejsm. któż jest ńmkcja życia. Czerpie on materię
z systemu abioEycznego Ziemi i jest zasilany cnergią promieniowmia gonecznego.

Cechą systemów biotycznych jest oknsgony stopień złożoności i upoizd-
kowania ich stnllaury materialnej i ńinkcjonalnel omz kooldynKja wsq stkich
procesów w nich przcbicgdwydl, czyli odpowiedni stopień ich organizacji
Zachowanie odpowiednią organizacji systemów biotycznych przy zxniuliającyeh
się, w pwmych granicach. warunkach wcwnętiznych, np. w stanie spoczynku
stanie zwiększonej aktywnoki, różnicowmia itp., oraz warunkach wwnęuznych
czyli warunkach środowiska, jest nzultatem działania programu zawał'ngo w ko-
dzie genetycznym, krów uruchamia wiele meclwtizmów; metabolizm, wgulację,
koninie i adaptację

Jedna z podsUwowydl właściwości życia, jest piwesem ustawie?:rnj przemia-
ny maoelil czyli meubolizmu. Na pi7ntnianę materii sklada $ię endowgiczny proch
anabojizmu -- prowadz#y clo syntezy baMzicl złohnydl zwi%kóv organicznych
-- oraz cgzoergiczny proces katabolizmu powoduUąęy o07idad substancji złożonych
na składniki piste. Pałą:zcnie tymi dwu procesów -- mabolizmu i katabolianu
-- w kunórw i organizmie stanowi istotę prwmiany tiiatcrii i energii

U podstaw procesu paemiany materii i przepływu energii we wsąrstkidi
systemach biotycznych dnvi proces fntosyntczy, w którym systemy organizmalne
zielonych roślin zmienidą absorbowaną eneqk świetlną na energię dicmiczną,
konieczną w endocrgicz.nym pruwsie syntezy związków OWanicznych z prostych
sldadników. Fotosynteza jest nąjH'ahiiejuym procesem z punktu vpidmnia ilości
dostanzaney materii olganiczneg

We wszystkich systclnach Żywych działają podobnego typu mechaniztn>'
nguluj#e metabolizm komórkowy. jednakże w zalehości od poziomu organiza-
cji systemu uruchamiają one różne czynniki sterujące tym ptucesem. W syste-
mach Żywych, wyżcl zorganizowanydb metabolizm komórki. podporządkowa-
ny jest metabolizinowi tkanki, metabolizm tkanki -- nart:Łdowi, naaądów
-- organizmowi jako całości. Funkcjonowanie całego $ysnmu prowsów meta-
bolicmych w systemie wyżęi zorganizowanym kontroluje, zgodnie z pro-
gratncm genetycznym, nadrzędny mcchani7m układu nerwowego i aynności
hormonalnych

Kontmła i sterowanie wielorakitni prowsami w systemie bioLycznym
odbywają się na zasadzie sprzężeń zwanych, wśród których qemne sprzę-
żenie zwromc stanowi podstawę działania sainmzynnd ngulmUi. Proces ste-
rowania i kontroli wymaga dopływu. przen9rarzania, przekazywania i gromadze-
nia infumacji. Bez dopływu informacji. podobnie jak i materii i energii, nic
jest możliwe ńinkęjonowańe $ysnmów biatycznych. Miarą ouzyntanęj informacji
jest wielka.# zlikwidow'ancgo stopnia niepewności omz nimkreślondci stanu
środowiska
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Systemy biotyczw lńżnego szczebla hieraKhicmcgo i6żnią się nie tylko
wielkością i masą, ale przede wszystkim dożoliością i sposobem wewnęaztnl
integrac$. Sysolmy niższych poziomów organizmji nic posiadają właściwości
systemów poziomów wyższych. chociaż wszysaic powstały wcdhg progaltiu
kodu genetycznego opartego na tych samych prawach fbyki, chemii i biologii.
System biotyczny wieloelementowy złożony, podadąjący określoną strukmrę, jest
zorganizowany z elementów i zespołów wzaycmnic współdziahlącycli ze sobą oraz
z elancntów i znpołów ze sdH konkumjąGych. Równowaga dynamiczna kształ-
ujc $ię w ptocnie współdziałaniaP konkunncji i sukcesji elementów nąjsprawnnl-
szych, nąjpruduktywnicjszydi omz recesji elementów indy sprawnych.

Pojęcie rekrmęji

Rdanacja jest zespołem aynności i zachowań wynikających z dążenia do
osiWięcia na drodze mtoregulacji, zgodnie z włmnym paczucicm i oceną
możliwie najlepszego stanu zdrowia i samopaczncia. Każdy człowldb stosownie
do właściwości i stanu ukształtowanej osobowości, sily witaln4. sposobu, stopnia
i zaknsu uczcsuiictwa w życiu społwznym, we wluściwy dla siebie sposób
odpoczywa, odtwarza stan iównos'agi energetycznęi, biapsychiczncj i intelekmal-
ną sprawności. Rcknaęja jest jednym z dwu podstawowych składników sposobu
zycia. Jednym z tych skladnRów jest celowa, zorguiiaowaia sfera nauk l pracy,
nalimwana w wnunkmh konkuoBncji i pasji zadania, wymagąjąęa skancent-
rowanych. selektyvrnie stosoH'mydl zasobów tnaterialno-energetycznych i infor-
macyjnych(s&m nakładów. kwzŁów i wyników). Drogim składnikiem jest sfera
alimentacji, przywracania Mwnowagi, odpQżenia i odpoczynku, ńwnicż swobod-
nego pmysw4mia infomiacji, uczesniawa w życiu i rozrywce oraz prwżywania
wartości estaycznych.

Reknmja czynna i bierna, jak każde zmtnwanie człowieka, wymaga wiedzy
o samym sobie i środowisku, a także umiejętności autoregulacji. Mredlug kryterium
mcaonalności i higieny zdrowia niektóre zachowania uznawane za rekreacyjne są
w rzwzywistości pozorna wadliwe lub nawet szkodliwe.

Dla ludzi mlodych, pełnych energii i zdrowia rckrmcja jest także spwobcm
emanaęji energii. fomiowania biapsychicznej strukuiy. utrwalania Euycmęi sily,
zręcznoki i stabilności oraz intelektualnej sprawności.

Z rekrcacją związane są często stany kontemplmji i nflckqi o sensie
btnienia, po$tmi i ueści świata.

Rcknacja wspawystępuje z nauką i pracą. jednakże zasadnicza jęi cześć jest
czynnością odrębną, w tym stan snu, który posiada swe indywidualne właściwości
Relaeację upmwiamy w środowisku kulmrowym. w wmouości lub pozostając
bezpośndnio w czynna relacji z ludźmi, infomiacją orm pamięcią utrwalona
w poUęciĘ obrazie i dźwięku, w archiwum, muzeum, śwutyni, galeriach sztuki,
czy tcż np w lniHtach i innych jednostkach osadniczych
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Drogą sfer aktywności nknacyjnęj jwt &udowisko pnyiodniczc. Pierwo-
ua jego postać, zachowana w duzym kraju jedynie w partnch narodowych
i kmyebrazowych oraz rcnrwatach, stanovń niewielką cz4a biosfery

Rekieaęja codzienna przebiega pnede wsz) stkim w śmdowisku kulturowym
zbliżonym do natumhego lub twouonym przez człowieka najw:E$cią w sposób
Żywiołowy, niekiedy w dużęi skala szkodliwy. lsuienie naturalnego obiegu materii
i przepływu mcrgii. plzesądmjącego o spójnej całości sfery Życia, nic IHyswcza
już dla zachowania równowagi ekologicznej w każdej części pnyrodniaego
środowiska. Paywraca i zabezpinżn ją człowiek stosując twhnikę i t%hnologię
ekologicmic zgodną z substanqą biosfery.

Ciągłe payśpeszanie rytmu życiat pozwól środków, systemów kclnunilcnli
i aansportu, auomatyzaęja i komputeryzacja procesów pracy prowadzą z nguły do
wzrostu zasobu wolnego czwu. Pośpiwh, stwo. odpowiedzialność, powodują
wzrost napięcia układu nerwowego, co potęWye potrzebę odpoczynku, pay-
wracuita Ńwnowagi i spmwnońci psychofizyczmj

Unnląc indywidualność każdego człowieka, payjmuyemy istnienie w nim
składnika uniwersalnego, wspólnego wszyskim ludziom, i składnika właściwego
lyjko jednostce. Apmbujemy jednwześnie Mżnorodność jego tommień siebie,
swego Ńudowiska, świata, uwamnkowali, sytuacji, doświadcmń i sposobów Życia,
a tym samym r6żnoludność miejsca, czasu, fomiy i sposobu uprawiania nknacji
i turystyki. Turystyka -- 4awisko właściwe jednostw ludzkiej i grupie społecznej.
jest ucmstnietwem ludzkiej ciekawości w wiecznym ruchu. Turystyka jest proce-
sem nlaluaqi, przywracania zdrowia i równowagi psychosomatycznd, realizują-
cym siw w bezpośredniej więzi 7n środowiskiem popMcz Rwnb<lne paznnw€1niG
cmocaonalne pneżycic, kontemplmJę piękna pmyrody i walorów dzieł ludzkiej
kulturowej knacji, konsumpcję materiaho-enugctycznych zasobów środowiska
podczas wędMwki i pobytu poza stałym miejscem zamieszkania.

Rekreacyjne walory śmdowłska

Rekrcuyjnla wartość środowiska pmyrodniczego jest oknślona przez uea
i zakru psychofizycznei więzi człowieka z biosfuą. Więź ta wynika ze wspóhęi
genezy, współudziału w obiegu mao$rii i energii, wspóhczestnictwa w systemie
infomtal$. Istota idcreaqji człowieka, jako systemu autonomicznego i otwartego,
wyraża się we wzmacniania, utrwalmiu i pnywmcaniu homeostazy w spójnej
telmlogicznej całości, pemanentnie dąłąwj do mchowania rozwQiu i doskonale-
nia swej organtzmai poprzez wymianę energii i infonnacji zc środowiskiem.
Dlatego też mkiemja może odbywać się przede wszystkim w środowisku przytud-
niczym nie zdegradowanytn i nic miszczonym. Środowisko zniszczone i skażone
poprzez zburwnie bariery immunolagicznęi i odporności psychicznej człowieka
może go tylko pozbawić zdrowia i Życia
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Człowiek może. w symmyi lconinznogci, wyjść Dvdc pala niatutalne
śtodowisko życia buduj:p sztuczne izolowane śmdovrisko w ścisłej zgodności
a parami biologii i logiki. naomi się jednak M inną postać swej ewolucji
biologicmęj i ]ulturowel (zanik, osłabienie. stępicnie części zlnyslów. których
używać nie ma pouzMy).

W szefie klimatu umivkowanego turysta i nlaeant. dążący do homeostazy
pychicmo-somatycznej, poszukqq bwpośndnięi, niezakłómg, hmonjjnej
psydiiczno-maaboliczną uwięzi zn słońcem, wodą i przyjazną potęgą slwmulowa-
nej materii Diaz enagii w nieskahnym środowisku naturalnym.

Cdowieka Wn ze środowiskiem złażnny system nllnJi, w klóiym flmk-
cyonqje zespół istonych powiązani. wynik(ająęy z autonomiczną pozycji świadomo-
ści w bias6mm Diaz celowego zmtnwania. Człowiek znbczpiccm oqanizm pizod
zmienuiością środowiska tworząc szmczną, bardziej smbilną niszę swego bytowania,
zwięksm produktywność namrahcgo środosviska oim zakres i skalęjcgo użyuecmo-
ści, jednocześnie zachowac bezpo&ulińą psyctionizycz® więź z pzytodą

Reakcja orgamzmu na bodźcowe działmie śtdowiska przyrodniczego zale-
ży od jego gcmtycznie zdetemiinowanęj wrażliwości, nabytej odporności lub
nadwrażliwości. wieku, stanu zdrowia i sposobu odżywiania. Ebkt działmia
bodźca jest powiązany równoczehie z jego charakterem, natężeniem i czusan
trwmia. Z punktu widzenia właściwości organizmu cztcnvieka istote jest także to,
któż mynniki środowiska prEyrodnicngo prWlmują wartości krytyczne, ogmni-
cmBące, minimahc lub maksymalne, a któoe optymalne

śrwlowisko przyrodnicze marc być aynnikiem spnyjającym dhgowiecz-
nohi. Takie właściwości. dla upmwj4ących turystykę, posiada między innymi
śtndowisko gónkic Q dużym nasłalieczniaiiu, czystym io małej wilgotności
powietrzu omz duby amplitudzie tempcmtury między dniem i nocą w okrwie
leaiim. W klimacie umiarkowanym środowisko gór do wysokości 1000---1500
m npm działa bodźcowo podwyżsml© pajemnaść życiową phc, liczbę czu-
wonych ciałem krwi. podnosząc poziom prwmiany materii i lpysycenie kości
minerałaini, payśpiesząją; obieg krwi w naczyniadi obwodowych i mózgu,
inunsWjkując dzialalno# gruczołów dokrcwnydi. Rmźba terenu wyrażąjWa
ióżnicc poziomów energii kinetycznej wpływa na aktywność ruchową i wielkość
wysiłku fizycznego, jcdnoczehie oddziahjc na cłwak@r i htmsywność emw-
jonalnych przeżyć

Reknacja nad morzun, w okresie leulim3 przynosi jednocnsnc bodźcowe
działanie wielu skojarzonych czynników odpawiadayqCych nastawieniu nknanta.
Słonecmy dzień niesie orzeźwiającą btyzę, ciepły, drobny piasek plaży stale $ię
auybutem vrygody, dostępna rozległa paestr@ń wód mana tonizuye wzmacŃaUąc
stan relaksaqji, a środowisko i kidoblaz koloWtun i harmonią pmybliżają stan
eudajmonii

Boomem to sp6jm, bogab w swej suukturahęj Inmlonii całość. W tei
całości buduje człowiek mtroposfen według swych potrzeb, celu i miary. Am-
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roposfem nie jest hamanijni! całością posiada agatą tóżnoiodn% luźn% słabo
uporządkowane struktur, generowane przez procesy indukowane różnymi pay-
czynami i budowana wieloma sposobami oraz tecluikami. Jest ona dzielem
człowieka i lwymża istotne jego Mkiwości

ReknacHno-u]ystyczna wal(]ryzacja środowiska człowieka. w aspek-
cie wewnetrznej estetycznej oceny, jest sądem wartościQjącym, którego grun-
nm są głównie 4awiska życia biologicznego, natomiast ocena utylitarna, piak-
soologiczna i rynkowa tkwi w hidzkid myśli. w podłożu htełel(tu. Każdy cda-
wiek kieruje się swym systemem warnści świadomie, półświadomie lub nie-
świadomie. z niego ®ją także motywacje czynności i znhowań turystyczno-
nknuyjnycb.

Rckannci poszullują zmwyczay w środowisku przyrodniczym panaceum na
pnyczyny i skutki. częstych oraz długotrwałych napięć psychicznych, na stres.
zmęczenie, agrwUę i pesymizm, negatywne oceny własnej sytuacji i niepomyślnc
poognozy, zmienione środowisko humomlne organizmu, obniżoną barierę im-
munologiczną, otyłość. miażdżycę, nicdomagmia układu krążenia, stany dergicz-
ne. a także na choroby nowotworowe i inne dolegliwości.

T\lrystyka i więź ze środowiskiem pzymdniczym zbliżają człowieka do
leków ziolowych stosowanych powszednie w postaci: napai6w, odwar6w, mace-
ratów, nalewek, syiupów, raków, sałuck i olqków zawierających bogactviro
biochemiczne czynnych substacji -- alkaloidy, aliny biogelinc, anuuwiązki
nzuleny, flawonidy, garbniki, glikozydy, karacnoidy. kwasy otganicznc, alejki
eteryczne, wielwukry i inne. Zima zawierają także wiele makro-. mikEmlementów
i witamin niezbędnych dla pmwidławego ttinkcjonawania Organizmu c7.łowieka
Leki ziołowc i dała, tak jak turystykę. otacza powszecłma wima w ich magiczną
moc oddziaływmia. Ziololwznictwo, stwa wiedza i piahyka, zastępuje bądź
uzupełnia terapię synntycmymi lekami chemicznymi. Apitcmpia -- produkty
pszczelego pochodzcliia -- ntiód, mleczko pszczcle. pyłek kwiatowy, ptnpolis,
i boski pwiadają wysoką wartość odźywczą, profilaktyczne i lecznicza działają
przcciwbaknryjnie. cytostatyczmic, ngmuacyjnie, poblKlzajĄ metabolizm i układ
immunulogiczny, adtruwaUą.

Uczatnlcy ruchu turystycznego

Upmwiąjący turystykę wchodzi w nlacje ze środowiskiem payrodniczym
konsumujw jego komponenty materiaha-mergctyczne i infamłacyJne w celu
wzmwnienia lub przywrócenia sprawności fizycznej, dobngo samopoaucia
i wzbogweniB pamięc tnścią Pynącą z otocnnia, W środowisku turysta wy-
stępuje jako konsument w swymi potmcbami. pnyzwyczajeniami, nasuwiniem,
upodobaniarń, pnferenqami i smakiem. Dokonąe on wartościowania i wytloru
dóbr z Iinnych &ódcł wzmacnimia zdrowia i infomlmji orm dostanząj#ych
sayshkęji: emwjonalnq, estetycmej. ineleklualnej, płynąGCU jakże n swobod-
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nego fizycznego vysiłl . W środowisku turysta występuje również ze slvymi
wadami i żywioławym zachowaniem. środowisko lmutŃ8m jako smlńeń i za-
sób. posiad4ący bogatą naturalną strukturę, może oferować mtystyczne walory
wszystkim nabywcom stosownie do właściwości midsca i czasu oraz ch:faktem
i sily nabywczej konsumenta.

Turysta pozosmlącego w poznawcml i reknacyjnd vpięzi w &udowiskiem
mana chaiaktcryzować z punkt widnMa:

ł. nlu, sposó)u kszlałtowmia i zakresu nlacji zc środwliskicm,
2. sprawności psychofizycznęi,
3. wlagiwości osobowości.
4. materialnęi i kulturowej zasobności,
5. sposobu i skali uczestnictwa v turystycznym rynku,
6. kosztów obciąłajyych środowisko,
7. charaklcru wplywu na f\mkęjonowadc i fomlę mgospadaiowania tuiys-

tyczncgo.
Z punktu vridzenia zakruu i stopnia uczestnictwa w życiu spotnznym oraz

wlaRiwości postawy wobu środowiska moizmy wyróżnić następujące grupy
turystów:

1. ludzie $ulnesu, konsumenci dóbr wysokiej jakości, oddziahjący na
rozwoj i podnoszenie standardu turystycznego zagospoduowania:

a) w zachowaniu chroniący i wzboguayilcy środowiska.
b) w rynkowych ckspansywnych zachowaniach o Mżnych dla lodowiska

postawach. wywierdących pasję na mgospodarowanie turystyczne cluonionych
lub wymagających chrony partii g&. pojeńeny, wybrzeża morskiego;

2. pochodzący n środowisk ndbiedniąszych, ludzie niepowodwni& niddo-
dy ulcgąj#y plwcsom dezorganizacji, o różną postawie wobu śn)dowiska,

3. wywodzący się zc środowisk o dymy społecznej pozycji(śmdowisko
nauk, kultur, biznesu, neopozytywiści o orientacji piockologicznęj, zwolenulicy
idei rozwoju; cywilizacja--środowisko przyrodnicze w iównowadzą

4. npmzentuUący środowisko innowacji ptoekologicznych cywilizu)nnych
i kulturowych,

S. będ©y zwolennikami idei .,Żyje się iw". ruchlivri. spontmiczni, s4 to
uczcsuiicy tuiysycznego tynku o zróżnicowanydi postawwh wobec lodowiska,

6. ludzie, hóWch zachowanie w środowisku vryraża stan oraz właściwości
obycz4u społnznego i mody, dopasowUąęy się do iŃejsca i czasu(środowisko
naylicznieUsze),

7. knuj©y w pizwzlości modele zachowań, postaw i decyduj@y o postępie
społeczno-gaspodanzym, pnzentuJący uczuciowy i konserwatorską stosunek do
wszystkich waloE6w Urystyczmych w kraju i ngionie,

B. turyści de juto ,,przymusowi'' ze względu na zdrowie, laótkotrwałc
obowi$:ki, np. biznes, o i6żnych zamiłowaniach i zainterwowaniach omz po-
snwach wobu środowiska.
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Z punktu widzenia sprawności ńzycmęi, sposobu uprawiania turystyki.
mchowania $ię w lodowisku i na turystycznym rynku, wyr6żniamy następujące
grupy turystów:

1. młodzież -- naybaidziq dynamiczny ucwsbik tuW$tycmego rynku,
obrony w każdym jego segmencie, o plmwainjącym uniwusalnym nastavpieniu na
infmnaQję, krajoznawstwo, nkreację, walory estetycmc, wynik sportó-aly, olimpłj-
skil zabawę, młoddcżową rozrywkę i pnygodę,

2. sportowcy hobbi#i i profesjonaliści obojga plci, różnego wieku, ńzycznie
sławni, ludzie samoKalizaęji i dużego wyniku: żnglaae, tatemicy, latniarze,
upmmyący sport szybowcowy. naniarze, wodniwy, grotołazi i inni,

3. kidoznawcy, zn wszystkich środowisk $połwznych i zawodowych. obojga
plci: przyrodnicy. medycy, humaniści, technicy i hni

4. pąmicy, pielgrzymi,
5. podMżnicy. prafesyonaliści, hobbiści i amatorzy, w tym: dokumcntdi#i

htografowie, nportażyści, ehoMowie. kolekcjonerzy, wcheolodzy, goo:oazy,
biolodzy, Emgrafowie, hbtolycy. historycy nauki, antyki malarza. hummiści
mzyntcnowlrte l uml

6. pmUektanci drugiego dymu i ogrodu w obszarach górskidi, wyżynwh. bad
moncm, jeziuem, rzeką iw Imie. urozmaicający i wzbogacający lub szcpcący
i degraduUąpy kn$obraz i śrcHowisko,

7. wycieczkowicze sobomio-niedziclni, upnawuyący krajoznawstwo, oekrea-
CUę i sport, zbierwze kamieni, roślin, jagód i gnybów, obserwatorzy przyrody
i nlaksmci.

8. kuracjusze. wypoczywający w uzdrowiskach. stacjllch klimatyczn).ch
k:lpieliskach. {glodknh wypocQrnkowych, lemiskowych i turystycznych, osiągąią.
cy wypoczynkowe i zdrowome cele terapeutycznymi właściwościami biojdimatu
obszarów górskich. nadmorshch, paHeziernych i leśnych, korzystający z przyrudo-
lecznicn\4ra, w tym także z balneologii i talasotempii.

Wśród uczestników tynku turystycznego. w skali makao, według kiytcrium
właściwości prmdmiotowej środowiska scali?mji tulystyczncgo celu wyró&tiamy

1. turystów - konmtlientów dóbr dziedzictwa kulturowego i walorów
Współcznnych wielkich i historycy.nych miast oraz ośrodków.

2. turystów -- konsumentów dóbr i walorów biosfeW.
Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu tciytoriahego, wyodrębniamy:
1. utystów na tynku krajowym,
2. turystów nla rynku zagranianym, amatar6w. hobbistów i piofmjonalistów,

globtronrów. uczesulików piwesów inegracji euopcjskiej i międzynarodowęi,
mówców Tynków lewantyńskich i zwhodnich.

Turysta lat dziewięćdziniątych dwudziestego vdcku prząawia rosnące
mintelesowmie światem, histerią jego dziejów, przyrodą i bogaawem systemów
kulturowych.(brwilizwyjny i kulturowy postęp. w tym szcmgólnic rozwój tech-
nild i tKhnologii, środków transportu i komunikacji, wiedzy o człowieku i jego
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świecie. aynią fizyczną skalę Ziemi, w naszej vyobmźti, znacznie mniąną.
pomnahyą zaś jej materialną i duchową stluktuą, nwalorWÓą dziedzicNO
historii. W myśli turysty dcgąją pomniqszmiu melryczne i czasowe odległości
między kontynentami. Srzrasta nż dostępność do mcl)zwanego zasobu pnnięci
czasu plzeszłego i wspdczesności. Dla zasobnego turysty blihn i osiągalne są
wmysthe regiony gmgraficzm świata rośnie waga walorów biosfety.

Waloryzaga turystyczna środowiska i jego komponentów

Turysta ma warnściują:e poczucie stanu zdrowia psyclnfizycznego, włas-
nych dążeń. oczekiwac. możliwości, osiWięć i niepowodzeń, posiada ww-
tościujqFą inhm)azję o pobić, własnych nlaęjmh ze środowiskiem i jego kom-
poncntmb.

Informacji o waluymcui Ńudowigu udzielili, w ankietowmym sondaże
studenci drogiego mku turystyki Akademii Vyydiowania Fizycżzngo w Kl8kowie.
w paździemiku 1993 roku, ok. l(X)0 wób

WalotyzmJą turystyczną oUęto 121 cech, dokonując ich owal na skali
wartości od minus 10 punktów do iluś ID punktów włącznie z wartością
zero. W założeniu pnyjęta, b śrixlowisko jako waloryzowany system posia-
da strukturę hietarchiczną i opisane jest zbiorem pojęć ogóinyctb np: środa'
nisko wysokogórskie, łańcuch górski, g&a, szczyt, stok, stał o ekspozycji
pahdniow4. nachylmic i dhgość stoku, typ gleby na stoku. piętra roślinności, typ
siedliskowy lasu

Z ogólnego paUęcia środowiska wypiowadaono i poddano waloryzacji środo-
wisko: piers'otyle, naturalne, zzgospodmowane. zubmizawane, iiHustiialnc, mbu-
rzom, zdegradowmc, zniszczone, skażone.

Strulcrurę środowiska geograficznego, z założenia w granicach Danego
kraju, dęta w inakiuskali według typu jednostki: środowisko wysdkogórskic,
śtedniogórBkic, pogórskie. godin śE6dgórskich. wyżyn, nizin(niżu), pqeziemy
(palodowcowe) i wybneży morskich

struktwę okleślond jcdnosth geograficznej opisano wcdhg przyjętych
w podstawowęl literatwze jcj komponentów: budowa geologlczna, klimat, iwźba,
wody, roślinność, fomiy zagospodarowania ziemi. inne, a sEruktu© kompanentu
kolejnego szczebla lńcranhicmego układu, np. wyadąbnioncgo ze względu nia
sposób rolniczego użytkowane, pnedstawiono następująco: użytku rolne, w tym:
tąłó. pastwiska grunty omą sady i ogrody.

Dobór składników do niystyczneB wdoryzaęji Ńudowiska zan)knięto zbio-
rem właściwości, np: czystość powietrza. nasłonwznienie, ekspoqda, zachmutw-
nie. wilgobiość powietrza, gubość pokrywy hieżneB, tempcramra, WUU i inne.

Z przcpmwadzoncgo sondażu wynika, że studenci turystyki najwyżsi ooe-
nnyą te składniki i wlaściwaści Ńodawiska, z którymi pozostauq w powtyw-
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nęj, koniecznej encrgetyczmoiidormmgnej więzi -- czyste powietrw, wody
minaahe.

W dalszą koldności n4wyżsw wartości otaymują ńuikcjanujye w har-
monijnej całości ekwystcmy o wysokiej mocy bodźcowego oddziaływmia; środo-
wisko wysokog6iskie, póki narodowe, parki kralobiwnwe. Wysoką pozycję
zajmują walory o dynamicznym charaknnn -- wodmpady, wody o podwyższoncl
nmperatune(cicplicc, !eany).

Kolejne miejsce w ulnrzqdkowanym sznrcgu onn przypada środowisku
nąjbardziey zasobnemu i dostępncmu, o z.lożonej pnyrodnicnj stmkturze integ-
rujwj główne sHadniki -- ziemię. wodę, pawie&ze, nasłonecznienie oru bogaty
biologiczny zasób: śiudowisko pqezierzy, środowisko stn:Ę nadjeziemel, lodo-
wisko wybneży marskicb z czystą wodą i piuszczysq plagą.

W'solo walaqzowanc SĄ osobliwości mało znane, intxyguji\ce taUemniczoś-
cią. stwarmuące bariery i sytuacje ryzyka podczas cksplorwji: jaskinie, genty.
piwlomy rzwzne, &6dla, gadki(podkrakowskic skałki) -- Łrdyeyjne mięjwa
pokumików. punkty widokowc

Wysoko cenione są elementy prahycznic użytnnie dla upmwiąjących sport
omz będących w nlaksacyjnFn ruchu: gruboW pokrywy śnieźne], czas jęj trwa-
nia. śiodoulsko średniogórskh, intensywność urzznienia, nasłonecznienic,
Łempemum

Wśród dóbr kultury wysoko waloryzowane są wspoły obiektów sakrahycb.
także pojedyncze świątynie, pamiątki narodowe, zamki i pałace.

Atrakc)jne turystycznie są kompomnty o dużej zawartości infomiacyjnęj,
zazwycmy obiehy dziedzictwa kulmmwego; muzea i nzerwaty przyrody. ogrody
botaniczny, parki i ogrody zabytkowe

Kolejność pozostałych wybranych gmp walorów turystycznych środowiska
wcdhig malcjwj wartości oceny przedsawia się następująco:

-- wdów ukształtowania i położenia nrenu, wysokość bezwzględna
i względna, ekspozycja stoku, potoki, czeki. wąwozy,

-- walory klimatyczne wyrażone w poUęciach syntetycznych; klimat, mikro-
klimat, bioklimat, pogoda,

walory obszuów leśnych; las iglasty, miwzany, polana leśna ,,sad
ekologiczny'

-- walory jednostek ńzyczno-gwgraficznych; kotliny śródgórskie, obsmiy
pogórskic, wyżyny,

-- walory typawcD doliny, poza obszanm gónhm; doliny, wierzchowiny,
bór świeży, gleby lessowe, łąki, osobliwości blilŁej nieoknślone,

-- walory zespol zabudowy; zagrody, ubytki twłmiki.
-- walory tennów wiejskich; las łęgowy, pastwiska, gleby bielicowe,

grunty ome,
Najniższe pozytywne oceny pnypisano:
-- zadlmurzmiu, wilgotności powietrza, rowom melioruyjnym, mgle.
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Ujemne oceny sDutawiono:
-- lennon prwtnysłowym, obszHom o środowisku zaburzonym, obszuom

niszczonym. zdcgradawanym i skażonym.
W sl'ntetycznym pędu wyniki waloryznqi miystyamci środowiska imżna

sformułować następują;o;
1. pozycja komponenm w hieranhiczną strukurw środowiska przyrod-

niczego nic ma wpływu na stopień atrakcyjności turystycnicj, ma zaś istotne
znaczenie w sile giawitaęji twystycznej.

2. komponenty abiotycznc i biotyczne środowiska przyrodnicwgo są walory-
mwane z podobnym wynikiem,

3. kompmenEy przyrodnicze uzyskują wyżsm wyniki walotyzacli niż ant-
mpogeniczne, jedynie część zbior anUopogcniczncgo -- okrcślma mianem
zabytku dziedzictwa kulmrowcga -- otrzymuje oceny równorzędne naturalnym
komponentom,

4. komponenty ptzyiodnicm, konsumowane w postaci dóbr materialnych,
wody mincrahe omz składniki dynamicme, zmienne, są waloryzowane Wżel niż
komponenty suto, z \vyjąlkicm gór oddziaływająpych silnie ogromem swej skali
i mocą ostngo konuiastu amz foma skalnych z atrakcją tkwiące w ich kwtałciB
i osobliwość,

5. zazwyczaj komponcnt wykorzystywany jako produkt materialnoener-
getycmy -- promieniowanie słoneczne, tempemtum, powieaze, woda jest warun-
kiem tiuystj'cznej konsumpcji dobra, źt6dła informacji i prmżyć intelcktualno-
emocjonalnych oru IWsakości ocaiy walor

Wnioski

Wyjańiianie postawionego w pracy zadania -- walozyzmja lodowiska
człowieka jako systemu -- ogniskqe $ię wokół uzcch podstawowych kamponm-
[ów problemowea całości: zadmia -- idei waloryzacji, przedmiotu -- lodowiska
czlowieka, w tym jego mlysEyczno-rekieacyjnydi właściwości, systemu -- sposo-
bu oqanimęji i flmkcjonowmia pncdmiotu badań

Waloryzacja jest naturalną, pcrmmcnlną właściwością isUienia i zmhowa-
nia się człowieka -- w tym tłusty, nłueanta. środowisko ałowieka jest spójną
całoki% systemem pozostającym w citlgłym ruchu i ewolucji. Waloryzacja jest
miarą relacji zgodności i współdziałania istoty świadomej ze swym otoczeniem
pmymdńczym, anlropogenicznym oru drogim człowiejdem. W procesie waloiy-
mcji ucmstniczy wewnętrzna. naturalna psychofizycma struktura oraz intelekt
uksztahowany w pioccsb edukacji i indywiduahego doświadczenia. Uznane oraz
wykuzystywane walory turystyczne i nknacyjnc środowiska mogą stymulować
zjawiska pnywmcmia, formowania, wzmacnimia i uti'walenia dobrostanu, jakim
jest zdrowie człowidca. Zatem waloryzacja, uŃwersalny ciągły proces właściwy
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istocie mysgqcęj(odczuwanie. domawańe właściwe wszystkim organizmem ży-
wym). wyraża ocene zgodności człowieka ze środowiskiem przyrodniczym oraz
onnę ładu i hannonii. błędu i sprzeczności w środowisku antropogcnicznym
Turystyczna i tduewyjna waloryzacja środowiska czlowieka, czyli jego wntoś-
ciowanic w chwili wolnęi iw $tmie poaucia własną swobody, jest w najvrięk-
sarin stopniu jego pełną kulturową winą(mienona jest na całej Mali właśdwości
człowieka, a błąd oceny, ustalony wedhg klytcrium prawa konieczmści, wynika
z błędu tkwiącego w jednostce ludzkie)

WaŁoUzaqja jwt problemem dużej wagi poznawczej i piaktycznq
Ją wyniki nagą służyć celom ocłuuny przyraly i krajabmzu, kreowania
rynku tuWstycznego omz piQjekUntom turystycznego i rekreacyhego zago-
spodarowania.

An Attcnipt to Systematic Evoluation ol Environmcnt lor Tourist
and RecreaŁion

The aim of this pager is to rwogniw the values of human cnvironnKnt fu
turism md recrcation. Thc tourisEic and ncreational valorization of the envimn-
ment is in a wide scn$c its cultuml evaluation bccause it is nlated to ńc
innraaions bctllvcclt a man md ńe environlinent. Evcry human being panicipates
h a iecrmtion procesu h a spwific manitcr, which depcnds on a variety of thc
individual characteristics stach as eg. vitabty, vigour us weU H a Hale of his
participalion in a social life. 'lbc main aim of c creatlon for bach individual is
to improve Me healń and komfort. Naurally. this is very much depcndcnt on a
subHKdve needs of ńc cvcry given person. 'lhe needs an satisfy by direct
interactions with Mc mvironment involvhg die cognition and contcmpladon af the
bmuy of a nature as veH as thc works of art, gwerałly during a wandering or
during a stay outside a permanent nsidcnce.

The potential customcr cltooscs thc touri8tic go(Hs according to his customs,
habits, likes md dislikes, needs, pnfennces and taste.
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POTRZEBY BIOPSYCHICZNE CZŁOWIEKA
WZGLĘDEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

GrażHm Ko&Jli!#sia*

Zagrożenia zdrowotne mieszkańców
adomeraęji miejsknprzemyslovych

Celem zachowania równowagi między środowiskiem zewnętrznym a we-
wnęaznym człowieka niezbędna jest stała wymiana, lj. pobieranie z aocznnia
różnych elementów(tlenu, wody, pokarmów itp.) i oddawanie produktów ich
przemiany. Potrwba jest mkM ulczuciem pewnego braku. którego uzupehienie
stade $ię konieczne i niezbędne dla lozwcju i cgzysaenqi człowieln]13]. N4ogól-
nid mówiąc, poawba to ptak w organizxnie czegoś. co jest niwbędne dla jego
życia [22]

I'9k ujmując zagadnienie potrzeb możemy wyixlRtmić dwa zngadniczo ich
rodzące. !i. potrzeby uwarunkowane biologiczną strukturą człowieka(pott7nby
biologiczne, nzaologicznc lub haczel zwane egzystcncjonalne) i psydliczną slruk-
nią owbowości człowieka(potrzeba towarzystwa, kulturalna, władzy itp.). Po-
vrsnlą onc i rozmJaDą się w warunkach życia społecznego, $ą niewątpliwie sumą
ddwiadczeń, jakich człowiek dodawał w ciągu swojego życia(powmie
określonego porządku zdarzeń i )go konsekwencji).

Czlowiek w tnikcie rozwoju nabiera więc Mżnych paeświadczcii dotyczą-
cych tego, jak uporządkowaity jest świat alzyczny i społeczny, Idm jest on sam
i jwy są ludzie, powstaje zatem trwałe powiązanie .ja---świat

Potrzeby odgryw4ą ogromną rolę w Życiu człowieka, są czynnikami dyna-
mizującymi jego życie, pobudmyą do działania, ale także są niezbędna do
zachowania zdrowia psychofizycznego.

Współcześnie ma miejsce deprywaqa wielu potnnb. tak biologicznych, jak
i spdnznych. Związane jest to m.in. z tym, źe środowisko wieRomieyskie.
w którym przyszło żyć przeważającej cześci społeczeństwa, hamuje dopływ wielu
bodźców, które są niezbędne dla pmwidtowęj piny organianu(homcostaza).

Katedr Ekologii Cdawieka AWF. KIRkó' AL Jana Pawla ll 78
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Pinsdo 60% ludności Pulsu mieszka w miastach. a więc v środowisku,
laón dalelo odbbga od naturalnego [l}.

Aglomeracle miejsko-pzemygowe cechuje zanieczysnzone powiatze at-
mos&Wczne (pyłowe i pzowe} W' Polsce w ostauich 20 latach osiągnęło ono
poziom. który stawia has w rzędde mybatdzięj zanieczyszczonych ngionów
Europy. W latach 1987--1989 jedynie Zwi©ek Radziuki i NRD w tym względzie
nas vrypaedzały [1].

W środowisku miękkim ma miejsce talżc zubożenie widma słmecznego
docieiającego do powiernlni Ziemi, co mia niewątpliwie negatywny wPyw na
Mówie jego mieszkańców.

Nieodlą:znym clcmcntem życia mieszkaiiców miast stąie się l)das. Po-
nadnomiatywne jego natężenie zaznacza się na 21% powierzclułi kmyu oddzia-
hjy na 1/3 ludności [1]. Nigdy dotąd nie był an tak powszechny i uciążliwy
jak obecnie.

Ciągły paśptnh. udogodnienia komunikmHne (mala.IJ(Vwność ruchow)
i inne czynniki, takie jak np. szanyzm murów. bnk zieleni, sztucme światła
neonów, wszystko to może stać się jednym z czynników nerwicogennych db
mieszliańców miast. Ponadto wody ulegają ciągłemu zanieczyszczenia, w powie"
trza systematycznie zmniejsza się zawartość tlenu omz nieustannie wna$ta
zawatość picrvpiastków piomieniotwónzych i innych nickarzystnych dla
wszysacich lbmt życia pierwiastków toksycznych. Dzialanie tych wszy-
skich czynników na organizm czlowieka może być pzyczyną rozległych za-
burzeń w sfery ti:akcji wegeutywnych organinnu, a także wyczcipywanie
się możliwości adapacyjnych ustroju, które mogą dołączyć się do ogólnego obra-
zu zmęczenia.

Tak więc choroby cywiHzuyjnc, a nierzadko także zawodowe. których
liczba sysnmatycznie się zwiększa, są właśnie następstwem przystosowawczego
nagowania organizmu do mgatywnie dzial4y:ych nań bodźców. Choroba niedo-
krwienie wrca. która nąjl)ardziej niebezpieczną postacqjcst miał, zwiększa stale
swq zasięg. BijĄC pod uwagę lata 1976--1990 uińeralno# wśród mężczyzn
wzrosła o 41%, a vpśtód kobiet aż o 57%. Liczba hospitalizowanych na tę chaobę
wyraźnie się zwiĘksq'ła. Według danych zwanych w .Ochlotiie Środowiska
[1 1] zgony ludności z powodu choroby uldadu kqżenia są na pierwszym miejscu.
CbarakoEiystycma w Polsw jest przewaga zawałów ciężkich. m wynika m.in.
z lekceważenia wcześniej sygnalizowanych przez organizm oUawów chorobo-
wych, niewystanmyąccj opidd pozawa]owęj, braku n](nacji, złej higieny życia,
stresów itd.

Częstym nickotzystnym elementem nuzcgo życia są stresy. Mogąje powo-
dować zarówno czynniki mcchaniczzn, chemiczne, hfekcHne, termicme(sera
biologiczny), jak i tzw. sytuacje brudne(staw psyclńczny). Do sytuacji nudnych
możemy zaliczyć np. zagrożenie bezrobociem, złe warunki micszkuliowe i mate
walne, ciągły pośpiech. nadmiar infomiadi, utrate bliskiej osoby. Powtarzali)c się
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sytuaqc stKsowe mogą doprowadzić do spadku odporności organinnu, a w razie
dłuższego ich tiw:idla -- do Ęvycwrpania się mechanizmów przystosawawczych
(choroby). Dla paykł®u nadtnicńmy, że 40% dolegliwości na jakie cierpimy, ma
podłoże nlerwicowe tó]. Częstą payczyną śmierci w Polsce są także urazy
(znaczna wypadkowość) i zatmcia

Me.możemy' także uporać $ię z chorobą taką jak gmźlica. na którą
zniclulścią chomją ludzie między 22 a 44 rokiem życia [6]+ Ponadto pwtępuUąm
dnmizuja życia i qednolicenic warunków bytowania człowieka nia całej kuli
ziemskie powodują m.in. choroby aleQicmc- Wprawdzie choroby te nic q
bwpośrednią pmyczyną zgonów, ale wymagają długotnwalego, intensywnego
i uciążliwego lccznnia. W krajach upnemysłowionych ok. ]O--20% ludności
doroslęj cicipi na te dolegliwość, a gdy dołączyć do tego dKicci i mładz.icż
-- wartość u sięga do 50% [8]. Przycz)lią ngo stanu jest m.in.l to, że zmiecz},sz-
czone środowisko powoduje stałe uszkodzenie elementów stanowiących baring
ochronną przed alerBcnarni i ich agresją. Alwgenami mogą być deiergcrlty
występujące w środkach piarqcych. niektóre związki mwaHe w antybiotykach,
kosmetykach, zanieczysznzonym powietrzu atmosfeiycznym, glebie itp.

Calu częścięi poHawiayą się choroby zawodowe. Na większość z nich są
podauti pracownicy przanysh i budownictwa. W przemysgc węglowym np-
dominujc pilica kizemowa phc i zawodowe uszkod7nnie słuchu. żaurucie oło.
wiem jest kamienne dla Wmmysłu metali nieżelaznych i hlmictwa. Ponadto
pracownicy tych gałęzi ptzcmysh ndczęśięj chorują na pylicę kizemową phc,
chorobę wibiwyjną i uszkodzenia sucha

Podobną strukturą chorób znwodnw)-ch chariikteryzuja sie zntmcia w prze.
myśle metalowym i mmz)nowym. aioraby dMg oddechowych(nidyty, zapalenia
oskrwli. rozedma płuc, dychawica oskrzelowa) czWQid występują w województ-
wie katowickim niż na terenie innych województw. Lekwn województwa katowi-
ckiego zgodnie podknśl4% że istnieje współzależnog między zanicczysnwniem
powietrza a wymienionymi chorobami. Faksy tc świadczą, jak środowiska zanie-
czyszczone óżnymi ,,odpadami'' może niekorzystnie wpływać na stan zdrowomo-
ści ludzkiej [51.

Mial jakości naswgo życia jest także jego długość. hncięny Polak żyje
66,8 lat, a Polka 75 i pół roku. Za nami są tylko Węgrzy i mieszkancy byłego
Zwiądu Radzieckiego. Nicpokcjące jest to, że dhgość życia nie wzrasta, alc ma
tendencję spadkową. Ny 197S r. przeciętna dhigość życia dla mężczyzn wynosili
67,02, po czym stopniowo spadała osiągają w 1991 r. tylko 66,11. Wśród kobiet
pizecięua długość życia n' 1975 r. wynosiła 74,3 i wykazywała tendencję
wzrostową do 1990 r. (7S,41). a od 1991 r. ma miejsce spadek długości życia do

Zła jakość numgo życia powoduje, że umieramy szybcid (#ednio ad 6 do
7 lat) niź ludzie żyjący w krdach zachodnich. Przyczynami śmierci Polaków
najczęściej są jtll:

rs,27 1 ll l
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-- cboloby układu kiążeni8(5S7 na i00 tys. hldności),
nowotwory dośliwe(193 na 100 tys. hdności).

-- urazy i mtrucia (83 na 100 q's. ludności),
-- dioioby układu oddecliowego (40 na 100 ty8. ludności),
-- choroby ukladu tmvliemcgo (32 na 100 tys. ludności).
Powodów takiego stmu jwt wiele, m.in. da pmnijaktyka, a naFzęściel jej

brak Niatety. w naszym spdwzeństwie nie ma tiadyęji aktywnego wypoczynku,
który m6dby bW skuuecznytn środkican zapal)iegąjącym wielu chorobom i łago-
dzącym skutki stawów [15, 16, 14].

Wlaalach ndwyżą mzwhiętych toczy się walkę z niewłaściwym tWbem
życia. PropontĘle się i propaguje zdrową żywność, drastycznie ogranicza się prawa
palaczy, iozpavsmchniąjąc jednoczehie modę na niopalmie i sportowy tryb
życia, lecznictwo jest nwawione na profilajctykę i wcw$ne wykrywanie chorób,
a nie tylko na leczenie. W Polsce taka symacja jnt jeszcze w dorn marzeń
i pobożnych żywca.

Należy w tym iniqscu za2;naczyń, że sprawa zdrowia to nie tylko odpowiem
nie ńmdusze na )nznictwQ i ushgi z tym zwiyanc, wiele także w tym względzie
zależy od nw samych. Nasz p(Ustawowy grznh to bylcjako# życia codziennego

byle jak jeść. byle jak odpocz#, n4chętnicj przed telewizoran. Ponadto
zagrożuiia płynące z otaczającego nw środowiska, mała aktywno© nchow&
uciążliwości związuie z wykonywaniem play mwollowcj Ola;c ptak elementów
neuualizujących je sprawiają, że w dągu ostatnich lat w Polsw znacznie powięk-
uyła się liczba inwalidów. Jest ich obwnie t0%, a dwadzieścia paQ lat temu było
tyko 3% [9].

Reasumując można stwierdzić, h) przyczyny owego stanu rzeczy tkwią vr:
-- nicraęjonalnym trybie życia -- wódka. papieitisy, bezruch, niewłaściwy

sposób odżywiania, niski poziom higieny sanitameU;
czynnikach mwnętrmych -- zanicayszcaona woda, powietrze, gleba.

w tym jej płody, zagronnie bezrobociem -- uaata poczucia bezpieczeństwa
todzĄca dhgouwały sens, a w konsekwencji chomby;

-- Medoskonałości shiżby zdrowia -- niepełna dostępność. brak odpowied-
nich apa18mry i sprzętu itp

Aby złagodzić niekoaystne skutld współcnsnel cywilizacji. prmciw-
dzidać dcprywacji pouznb, których zaspokoUmie warunkuje zachowanie
zdmwia, należy poświęcić odpowiednią ilo# swojego czad na rcgenemclę
psycbofizycziR

Liczne badania [[S, 16. 21] potwieidz4ą, że genei:boja $ił po pracy i najw
moB być jednym ze &udków łagodzvych negatyvrm skutki Wiirili;W$ i oprze"
mysłowienia. Ndwiększe komyści dla organizmu będą wówcms, kiedy wypoczy-
nek i nknacja będą miały mięsa w nieska&)nym środowisku, z dala od zgiełku
i hałasu, zanieczyszczonego powietrza, czymików aletEizŃącydl kiedy będziemy
dalel€o od trosk dnia codziennego.
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Pragląd potrnb biopsychicznych związanych
z rtkreacjĘ i wypoczynkiem

Przystępując do omówienia potrzeb związmych z wypoczynkiem i nkreacją
należy uwzględnić rozległe &ódla zmęczenia i deprywację wielu potrzeb. Takie
podejście do zagaddcnia wskaże nam, jak dokonać wyboru obsznów(miąsc)
wypwzynku dla mieszkaiSców aglomeruji miejsko-przemysłowych, aby umoż-
liwić dopływ ió2norodnycb bodźców niezbędnych dla pmwidlowego funkcjonowa-
nb organizmu. Dlatego też zaspokojenie potrwb iekreacyjnycb powinno stanowić
istotny element profilaktyki zdrowotnej i aialeźć odzwicrdedlenie w nadonahie
Pojętym wypmzynku.

W psychologii istnieje mczeg klnyfikaqi p<rzeb m.h.Obuchowskiego [[2],
Maslova[10], Smwczuka ]i91, Kosowskiego [7]. W'gród wiecu różnych i nimbęd-
nydi dla zdrowia psydlofuycznego człowieka potrzeb znwzące mięjscc zajmują
te, które lą związane z odpoczynkiem, nknadą, rozrywką itp.

Komwski [7] wyodrębnił potrzeby związme z wypoczynkiem kwa]ifikdąc
je do pomeb egzystencji(ieknacyjne. zdnowomc) OHZ psychicznych(aktywnęi
wkicuji, ludyczne). Podobnie Szewczuk [i9] pow.cby odpmzynku i aktywności
zalicza do biologicznych. a na przykład pouzebę obawy do społecznych. Należy
Eakżc zaznaczyć, żc wiele potaeb, kt6N realizuje się m.in. poprwz nkreację
i wypoczynek (potrwby zmian otoczenia, kontakt z przygodą, światła, oddychania
itd), przyporzdkowano innym kategariom potrzeb.

Jak należy wtem interpretować potrzeby nknmyjne?
Wcdhg Staszcnuka j18] rozumime q one .jako:
-- wyróżniony stan orgu)izmu wymagający zmiany prez ruch, nknaqę.

wypoczynek ZnpokoJenie potrzeb nknacji jest wamnkictn kuiiecznym dla
isnienia jednostki i zachowania jej zdrowia rozumianego pzede wsąrstlcim jako
somatyczncgo;

-- pruws odnowy $ił psychofizyczulych danej jednostki, przy czym dotyczy
on bar1lziej strony motywacyjnej jednostki niż $tmu orgmizmu;

-- wartość wyznacmUiFa mmwnie czasu wolnego dla jakości życia.
Tak rozumima potrzeba rekemyjna stanowi pewną wartość w życiu jedna-

stlń wpływające na jei aktywność w czasie wowym, i jest konieczna dla iozwolu
oraz funkcjonowania orgmizmu

Potrzebę idcKacHną należy rozumieć wieloaspektowo, shąr ona przede
wszystkim poprawie jakości życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Nieza-
spokojenie jęl wplywa dysńinkqonalnie na stan zdrowia. negatywnie na zmimy
w układach kqbnia, mięśniowym, oddechowym i innych.

Ruch, ielaeaęja -- potrzeby nkiewyjne -- mają być panmeum na syg-
na[izowme wcznhicj niebezpieczeństwa. Podobnie wg Kocowskiega 17] potrmby
rekreacyjne ,,...obejmują niezbędne dla zdrowia i życia wymagania dotyczące
ilości i jakości snu, dopuszczalnych pmiomów wysiłku i pizwi©eń(stresów) oim
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inne warunki rcgenetaĘji sił i utnylnania aąjolagicznęi i psycbologicznęi wydd-
ności do życia i dzialania związane z isaiieniem namralnych piucesów użycia
i zmęczenia...

Barda ściśle z q pauzebą wiec się potmeba aktywnej rekreacJI.
Wynika ona z potrzeby zmian aktywności w ogóle, a z kolei z monotonii dzia-
łali, któż są zwivme z wykonywaniem obowiązków rodzinnych, zawodo-
wych i innych.

Pouzeba ta obdmde dema]że wlszysddc rodzaje aktywności ludzkiej, jakie
moab sobie tylko wyobrazić. Uprawiana jest ona dla własnej przyjemności czy
iozwju, a nie dla arów utylitamych. Można tu wyróżnić m.in. takiekategoriejak:
wszelkiego mdząju spały. podńżn i turystyka, rozrywki umysłowe i inne formy
dzialahoś;i hobbistycznq. Potncby aktywni reknaqji są --jak widać -- bardzo
zró&licowane i pełną często hxnkcję kompensacylną względem inuiych. Na
przykład spor kompensuje niedobór ruchu; podMże i turystyka -- niedobór
wrahń -wynikający z monotonii otoczenia, trybu życia; działalność hobbistyum
moh zastąpić potrzebę samorealizacji, któnj zaspokojenie nie nastąpiło np
w pracy zawodawJ. w ukole itp.

Potrzeba zmiany otocwnia

Człowiek przebywający w uciążliwym śradowlsku, anęcaony nadmianm
działających bodźców orm mało zróżnicowmą jego damą (hala, wibiuje. po-
śpiech. dok, SHuczne światła, szarzyzna murów, niedobór zieleni itp.) Bagnie
zmiany otoczenia nąjuęścici w kontakcie z pizymdą. w city i spokoju [14].
Często małe enklawy zieleni na obszarwh zurbanizowanych utrudniają zaspokojo,
nie tej potiwby, a słaba ich izolacja od uciążliwości środowiska miejskiego
(zanieczysznzoin powietrm, hałas) mobilizlĘje ludzi do szukania cichych i spakoU-
nycb miejsc. I'onadto zmęcznie spowodowane wykonywaniem podobnych czyn-
niki w ciągu dnia czy tygodnia zmusza ich da zmiany otoczenia, w którym będą
warunki inspiruj@c do podąmowania admiemiej &)miy aktywności.

Wcdhg Kosowskiego [7] poErznbę te należy rozumieć między imymi jako
obieg zmierzający da zwiększenia odporności orEmizmu i zapobicgnięcia szkod-
liwym dla zdrowia skutkom deprywaęji twych pauzeb. W (ńliczu coraz po-
wszeclmiej i głośniej sygnalizowanych mglożeń zdrowia psychofizytznego, spa'"
wodawanych uciążliwo&ią warunków cywilizacyjnych, w spdeczeństwie obscr-
wje się dzialania idąc w kierunku zmlnwania zdrowia. Pnejawyą się one m.in.
w tym, że mieszkańcy aglomermai mn8sko-prnmysłowych w d)wilacb wolnych
ad pracy udąą się tam, gdzie &odovrisko przytodniczc, zad)owując w mine
naturalny charakter. stwarza jednocześnie warunki do kąpieli wodnych i słoneca-

Potmeba zdrowia
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nych, spacerów, wędrówek turystycznych. uprawiania sportów nlucmylnycb otóz
prmbywania w ciszy i spokoju Tego typu zachowania są związane między innymi
z przypisywmiem ptofilaktJ'cmych i terapeutycznych funkcji środowisku pnytod-
niczemu. Ponadto chonicznc znęcanie towarzyszilce współczesnemu czlowieko-
wi zmusza go niejako do działali umożliWńących mu neutralizaqę uciążliwych
bodźców środowiska bytowania 14J

Potmeba czystego powiew'za

Tlen należy do czynników, od kEÓtych między ininymi bezpośrednio 2nleży
wewnętlma równowaga uganizmu. Miięjsza zawańo# genu w aunosfein wpb-
wa ujemnie nic tylko na prochy somaq'czuc, ale i stany psychiczne człowieka.
Niedobór jego w tkankmh vywohje Masową zmimę postaw, zmniejszanie
luytycyzmu, wzmożenie złego samopoczucia, dezorganiimję osobowości. Powiet-
ne otmosfbrycznc w miwtadi jest przesycone toksycznymi substancjanń, gamtni
i pytani, a zwarta mbudowa, wysokie muq' utrudni4ą nięjednokmuie ptzewie-
trzemc orm rozpmszanic zmiieczyszczeń almmfery. Spnyja to utrzymywaniu się
warstwy szkodliwego aelozolu. Stan taki stwarza nid(orzystnc waunki dla zdro.
wia jego miwzjmńców. Sde niedotlenienic organizmu mo@ powodować uszlon
dznnie różnych narzi\dów i tkmck wskutek utiudnionych procesów utleniania kiwa
[12]. W związku z tym ]udzic coraz częściej odczuwają potrzebę oddychania
czystym powietrzem, nasyconym substanęjami aromatycznymi. płynącymi m
środowiska pzyrodniczego. dlatego też podcpis dni wolnydt od piany w miastmh
obwrwuje 8ię n)-'nwr wch ich micszkaóoów w kierunku enklaw ziclvni

Potmeba światła

Praekszeałcenic środowiska bytowania człowieka, ogtanicz4ąę znacznie
niabędne dla jego egzystcncU bodźce guyczne, chemiczne i biologiczne. pł)nącc
ze środowiska prayrodniczcgo, doprowadm do deprywacji wnsoryczncj. Wyelimi-
nowanie wielu bodźców płynących ze śradovpiska przyrodnicmgo na skutek
paeksztalccń środowiska tnidskicgo zubożyło jego koloryt. Brak zieleni, szarzyz-
na mwów. sztuczne świata neo1lów, asfalt mogą być przyczyną wielu zaburmiS
psychosomatycznych w organizmie człowieka]14]. Ponadto zanieczyszczone
powietrze atmosfciyczne w miastach może powodować straty w doplywie energii
promieniowania słonecznego. Najvdększe szaty promieniowania don'czą biologa
cenie naycenniejsze] jego części, d. promieniowania na(moletowego(UV). Jest
to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia zdrowia człowieka, ta czek fal
protnieniowania odgrywa bowiem rolę w syntezie witaminy D w skórze, pnypisu-
je się im także dzialania bakteriobójczc i bakteiiostatyczne. W zwivku z tym na
obszuach tych może występować między innymi nasilenie chorób związanych
z krzywicą [2].
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Potmeba ruchu

Jednym z elementów warunkujących spravrniość całego otBaniunu i po-
snngóhych jego układów jest ruch. Stanowi on clemmt niezbęąiy dla za-
chowania zdlo'lri& Zautomatyzowanic wielu czymości, tak w plecy mwodowel,
jak iw gospadantwie domowym, iozwÓI komunikacji ińąskiej i indywiduaheU
oraz kansumpcllny styl Łyci& który upowszechnia się wśród członków nasmgo
społHzeństwa. eliminują coraz barddd atym-noge nKhov% ograniczdąę ją do
minimum. Dopuwadm n do osłabienia organizmu i sprzyja powstawaniu chorób
psychofizycznych. V' obliau land Wtuacji ruch szyc się nie tylko poazcb% ale
i obowiyĘkiem wspólcwsncgo człowieka Aktywność mchowh w tym zespołowa,
skutecmie iedukuye napięcie psychiczne, wyzwala radość, dostarcza zadowolenia,
uinożlłwia wyladowmie nadmiaru meigii, iozładowuje agiwję [21]

Potmeba mbavry

Dostarcza ych elementów, których nic zaspokajają inne pogrzeby. Wynika
ona między innymi z monotonii otoczenia i codziennego bytowania, chęci paeży-
wania czegoś ninodzienncgo, przygody, zmiany wrażeti. Realizować ją można
poprnz humor, óżw farmy ubaw i ronywck towarąrskidl, kibicowanie spor-
towe omz ime farmy aktywności doKatczayące radości i pozytywnych mama
Odgrywa ogtumną nlę w utrzymaniu zdrowia psychicmcgo i nie shży tylko
czystą przyjeamości. Patrnbie tej pmypisuUe się hnkcjc terapeutyczne, na
pmynad humor [ozladowle aglwję w gnipic, zmnidsza napięcie ]ękowe, wzmac-
nia lpięź grupowe sympatię między lud;Emi, sprzyja Bawią?.ywaniu kontaktów
międzyludzkid}. Zabawa aktywizuje człowieka biologicznie i psychicznie, po-
zwala szybcid usunąć skutki zmęczenia czy depnsji. Mania ją uznać m psychiw-
ny odpawiodnik potneby nuhu [7]. Należy również nadmienić, żc jest ona
nąjbaidzią razbudwrana u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym, szkolnym.
W' miarę upłysw lat życia człowieka paybiera ona inny charakter, niemniej jednak
nie Fzesmle ktnieć jako jedna z pouzeb cdowiek&

Potrzeba kontakt z pmymd4

Obecnie coiw czwścięj daje się zauważyć. źe związek między mlowickiem
a środowiskiem pnyrodniczym zostal oitabiany, dlatego wyniki badań naukowych
coraz baMzięi podkreślają wagę tcD właśnie potrzeby. Dzięki nią człowiek
zaspolc4a wiele innych potrzeb zarówno nauk bioiogicmei, jak i psychmpołwz-
nęi, któż są narażom na deprywaclę w wamŃach miejsko-plzanydawydi:
Człwriek obcuje z payrodą majduje odpr@mie, ciszę, spakq, barmmię, ład
i piękno, doznde wielu wrażeń zmydowycb i wtetycznydl Z punlnu widzenia
pqułiolagicmego przyroda jest źrtidłcm niezastąpionych bodźców. które pogłębia-
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ją osobowdć człowieka w kierunku coraz dojrzalszego i pełniejsngo czerpania w
świat przyrody $ił integmU©ych wewnę[!złlie [20]. Ponadto na]cży zaznmzyć, że
kontakt człowieka z payrodą został uwarunkowaly jego filogenezą. Bardzo ściśle
Ł tą potrzebą łączy się pouzeba intymności, najizaąji IdómU spmyja kontakt
Ł przFodą.

Potrnba intymności(samotności)

Współczastiy człowiek, uwikłany w problemy codzienntoai, w ciągi)m
pośpiechu, zaabsarbowany bieżącymi sprawami imdko majduje cas dla siebie
i innych. Nie sprzyja to pomzumiewaniu się ludzi tak w sensie ńuycznym. jak
i plzesmennym, a qm bardziej nie ułatwia kontaktu psychicznego. Dla komfwtu
psychicznego człowieka niezl)ędna jest pewna izolacja bodźców zewnętrznych
atakujących go w różnych sytuacjach życiowych, dlatego też człowiek poszukuje
mieHn zapewnnUącycb inu spokoj wwnęumy i wcwnętizny(payroda). Pm'\'-
dziwy wypoczynek polega nic tylko na szukamy bodźców płynąca'ch z zewnąTZ,
ale iz gnębi własnej psychiki. Człowiek w atmosfere ciszy i spokoju (będąc
z samym sobą) side się skłonny do refleksji, snuje szerokie plany, w wyobraźni
pt7ntwarm doznania z życia zawodowego i osobistego. Izolacja taka, swarząjW
atmosfeQ intymności, czyni człowieka sklonulym do zwierzeta, chętnym do wymia-
ny swoich spostrnźeń, myśli i przeżyć omz oovwtym w stosunkach z innymi
ludźmi. PotrznlM u może być zaspokaUona między innymi poprzez obcowanie
z pmyrodą, w której zieleni, hannonia. SPokQ] wyzwalayą emocjonahio pozytyvpiie
paeżycia, radość, poaucie swobody, bwpieczeństwa -- sprzyjają nflcksjom
Atmosfcm intymności stwarza więc korzysme warunki do byciu z sobą QrlB
innymi ludźmi [21].

Petr'zęba owy i spokoju

Człowiek pncbywając w środowisku miejskim podlega oddziaływaniu bo-
dźców typu: hałw, wibrwją 8ok na ulicach, w środkach komunikuje, pośpiwh
i stale napięcie nerwów'e towarzyszące mu tak w pracy zawadowd, jak i poza nią.
Narażony jest on na wicie stresów. Sbn taki doprowadza do róhlego rodzaju
zabwzcń psychofizycznych. Bodźce akust)-cene działające na człowieka niemalże
we wszystkich sferach jego dzialania (w pracy, domu, midscuh nkicaęji i wypo-
czynku) pnekrwz4ące często przyjęte standardy higieniczne, mogą wywierać
między innymi niekoią-sony wpływ na wydolność umyslow% stan emocjonalny.
rozproszenie uwagi, co w konsekwencji doprowadza da stanu wyczerpania.
Ponadto zngęszczenie występqąw w dużych skupiskach mieUskichjest elementem
obciążąjącyin również psychikę wspótcz-unego czlowieka. W życiu jego item
form. mnie zup)k4anc jest pragnienie ciszy, otwartą prwsttzeni[4]. Stąd
właśnie wyłania się potrzeba ciszy i spokoju którą między innymi można
Kalizować w kontakcie z przyrodą
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Potmeba kontaktu emocjonalnego

Do skutecznego vpspółżycia i współdzialmia niezbędna jnt potrwba kontak-
tu emacjmahego. Vrynika ona między innytni z dążenia jcdnmtki do }dentyfikaęji
z gmp% wzaFmnęi życzliwdci i ofiamośd, chęci do nawiyywania payjaźni,
przebywania w gronie osób prczentQ©ych zbliżone zapatrywania czy zaintereso-
wania. Aktualnie ałowiekowi czesto towamyszy uczucie alimm$, a koniaku
międzyludzkie -- na dcutek przebudowy struktur społccmych -- stają się wraz
bardziej sforinalizowane. zinstytwjonalizowane, nieiednokiotnie wrogie i nasyco-
ne WUą Nic więc dziwncga, źc człowiek w chwilmh wolnych od przy i innydi
obowią;ków codzienuiych dąży do zaspokojenia tel potrzeby poprzez szukanie
kontaktów nieformalnych opa'tych na pnylaźni, wspóhym prnżywaniu, nalizo-
wmiu wspóhych celów, kEón będą satysfakqonowM zarówno jego, jak i wobu
skupicKK wokół tego samego celu. Swmgólnie spmylalącc warunki do zaspokoyo'
nia td potrzeby istnieją w czasie wolnym, gdzie podcms rekreacyjnych obaw.
spędzania czasu w otmnniu payrody, w atmosfere ciszy i spokc$u, w trakcie
odbywmia wędrówek, z dala od kiosk i codziennych problemów człowiek sume się
bardziej łagodny. wrażliwy, serdnzny i uśmiechnięty. Atmosfera taka stwarza
komfort psychiczny sprzyjający nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. W cm-
sie wolnyn} od wszelkich codzienny(h obowiązków człowiek dąży da prmbywania
w gronie osób. któż ceni, gubi, w towamystvrie]ctórych czuje się dobru [12]

Potmcba poznawcm

Właściwy stosunek człowielm do noczywistości nguluje potrnba poznania.
Wiedza i orientacja w izuzywistaści pozwalają odpowiednio rmgować na zmiany
zachlxlzĄcc w środowisku wwnętrzuym człowieka oraz poznawać innych i samego
siebie. W' czasie wolnym ismiclą splzyj4i\ce warunki do zaspokojenia tęj potrzeby.
Można ją realizować między innymi poprmz poznawanie ciekawyd) ludzi. idą-
cych nidednokrotnie modWjący wpływ na zachowana czy zaintensowania
Potrnba domawmia wrażeń, poznawania skłania nas da zwiedzania własnego
kraju i innydl, znanych jedynie z opowiadali czy literatury. Aktywizujc ona
czlowieka do ogladania osobliwości payrody, zaką&ów ciekawych pod względem
kiajobruowym czy krqozmawczym. Taki iodząj aktywności może też przyczynić
się do ukształtowania nowych zaintunowaiS czy ugwntowania już isuiiejwych.
Potlznba pozimwcza, zaspokąjana prez różne formy aktywności może sprzyjać
nawiązywaniu nowych, nieformalnych kontaktów międzyludzkich, mogących
przekształcić się w trwale pnyla&iic [12]

Potmeba sainormłizaęjl

Wulług Maslova j10j ponzcba ta zawiera się miód:y innymi w stwier
dzeniu: ,,robię to co lubi% to do czego się nadaję". Polega ona n& wykomys
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tywaniu wszelkich możliwości tlcvriących w człowieku. zgodnie z jego
uzdohimiami. zainacresowaniami czy v/ykształceniem. Alaualnie . dominu-
jący zautomayzowany i zmechanizowmy system produkcyjny ogranicza twór-
czy wkład pracy czlowieka. Zbiorowe wytwarzanie dóbr materialnych oraz
przekształcanie plecy i twónzo6ci cdawieka w utoinizowane elementy skla-
dayącc się na towary, kiedy nie widzi się dbktów swoją pracy, lodzi
czesto nielndowolenie i brak satysfbkc$. Często tcż praca zawodowa podli
mowia z konieczności. bez osobistego zainteresowania stąie dę źr(Sdłem &ust-
rinai i niezadowo]mi& Nięjednokiotnic działania,]ctórym oddac się człowiek
w czasie wowym q zwiilzane z jego piją Nórczą, hobby, zamilovraniami bp
Wtedy może on dozmwać uczucia zadowolenia, realizować siebie, ąrskuj# często
udanie. Ponadto ma możlivaść wykazania się swoją vdi:dzą i umięjęuościami,
ma okazję ponad nowych pnyjaznych mu ludzi. Potrzebę te można uspokoić
między innymi popzez aktywność nlaeacyjno-sportową, turystykę kwalińkowa-
ną, Wywka sprawność, umicięhości ay walor etyanomoralne, jakie kszJahuje
lub już poezcntqc człowidi w ulubionej aktywności, mogą mu przynosić zadowo
lenie, udanie, popularność w Pubie osób skupionydi wokół aktywności re-
kRacy@j [17].

WyodQbnione w anykulc poawby nie wycwrpują mpewne amawimego
probletnu, niemniej jednak sygnalizqą me, jak waha jest ich zaspakojcnie dla
zachowania zdrowia psychofizyczmgo współczesnego człowieka. lstomc jcsŁ
zatem, aby pouzeby. których depiywmlę obseimÓe się w śnadowisku wielkomięj-
slrim, mogły być zupokaUone podczw wypoczynku sobotnio-niedzielnicgo i waka-
cyjnego.

Biopsychical Neds ol the Human Being in Regard
to the Natural Environment

Envimnmental thnats in óc prcscnt world causa a number of changcs in
hultwt's htcmal environment. Unprofitablc changcs h our surroundings an ńe
reason of losu balance betwwn what is necessary for our orBlnism and what tbc
mvironment can suppły us with. h auch a $ituation we fue so called ,,deprivation
af our nceds''. If this situation lasts for a long time it can glve lisa to numcrous
diseans and -- as a consequence -- hcrmse ńe data rac. That is why mortality
in Poland is higher chan h Testem counbies.

h this paper Ge needs wnich an nwessaly to lamp up onc's psyche-physical
health have bwn discussed. Among others, tłn nwds are as foUows: the ncccl of
recrmtion, being in diHennt sunoundings, bealdl, bteańing, light. motion, amu-
sing, kccping toucb with natural environment, intimacy, silence and peace,
enlodmal cantnts, cognition uid wlf-awomplislunent,
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BIOKIIMATYCZNE UWARUNKOWANIA
PRZYWRACANIA DOBROSTANU ZDROWIA

.4dim .&froczia +

Wstęp

śtudowisko nantualne czlowieka jmt zbiorem kilku elementów powiąxallych
zc sobą. Dzięki pioccsowi kn\żenia materii elementy te są uzależnialle od siebie
i jako jedna całość oddzialqą na człowieka, Komponenty środowiska, mimo 2e
powiązane zn sobą, diwakEeiyzują się ulmimnymi właściwościami 8izykochemi-
cznymi i stąd ich działanie na organizm człowieka jest różne

W'arunb atmosfk:iyczne są istamym ogniwem wymienionych oddziaływań,
gdyż wpł)wadą nia stan pozostałych kcenpancntów środowiska. Odbywa się to
popzcz prowsy utlmiaiia i mzkladu, wietrmnia, pwowania, kondensadi. trans.-
tt)mtmai mas pawieuznych i Jiluuwania promieni pozazianskich. Posada i klimat
wywierają również wpływ na wszystkie piucay biologicme, w tym na rozwó.l filo-
l ontogcnctyczny gatunku oraz PQlcclynczego ustroju. W'mika to z Eiktu, źc
atmosha jwt środowikiem o zmieniających się niwstmnie paralmtmch i n
anicnuiość wymusi na oiganizmuh ciągle paystmowanie biologicme. Dotycz)-
to szcwgólnie organizmów hnmQjotemiicznych -- do których należy też człowiek
-- a któż są zmuszone do ulaymywania starości warunków środowiska wcw-nęt-
rznego, czyli homeostazy.

Dla poszczególnych składowych atmosfuy można wyznaczyć pnzcdziaty
wartości naybardzicj optymalne dla organizmu. Natężenia bodźców klimatycznych,
wykraczające poza [ę strcfG stąią się sttesorami i wyzwa]ają rÓŻnego stopnia
odczyty stnsowe. Sposuznhnie to jest podstawą leczenia klimatycznego -- przez
odpowiedni dobór warunków klimatycznydl można choqch mylą;zyć spod szkod-
liwego wpływu bodźców klimatycznych miejsca zamiazkmia lub też, w przypad-
ku chorób powstałych na skutek niedoboru oknślonych bodźców meteorologicz-
nych, umożliwić im poddanie się dzialmiu takich bodźców.

F Kaletba El;obBii Czlowieka AWF. KIŃól AL Jma Parka ll 78
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Hamoataza gwarmtqe m ogół prawicBowe funkcjonowanie aBanizmu
mimo zmian zachodz#ych w atmoshrn, niekiedy jednak (np. z powodów
gaietycznyd\ diord), plzecidenia lub starości) samongulac# ustrqiu daje się
ninpmwna i mogą $ię rozwinąć choroby wywołać dzialmiem niekompmsowa-
nydl hb bardzo silnych bodźców atmosfcr)vznycb bdź też może ddU do
śmielej orgnninnu.

Wplyw warunlaów metoomlogicznych mde $ię więc aĘjawłać odmiennie: od
odddaływalM dnyętnego(tzw. kjinw ouc@dmyąW, powodq+y zanik meclunib
móv obiomyM i IWdclikaccnie), poprze urniańowuiie pbudzqjące, związać
z efUnm lwtowaŃa i działąjqce InzŃczo, po sihie d)d#nW które .jest szlcodbwe

ze względu M przedążeMc Mjologican i możliwość ioz;wQiu dalób.
Zbyt slabe, jak i zbyt silne badźcc nie są pożądane. ale nie mowimy b)d one

iówniajodlxistąjm. Ndepnl oddzidqą badźw przcmiennc w swoim natężeniu, pay
CWm ich gh powinna odpowiada indywidualnym modivościan nleranqi u:lmuu.
Wartości graniczne między wymicnimymi tiwnła stopniami oddzialywmia nie są
stale. Zależą am od widcu, stanu drovia. sposobu ieapwania i stylu życia

'l'ewperatura powietma, wilgotność, wiatr

Stala lęmpcratum wewnyaznu lxBulizmu czlawiGka stanowi wiuunek jego
sprawnego dzialania Poziom, na jakim się ona utaymqje (37'C), jwt qtymalny
dla ńmkęjonowania kluczowych enzymów stemHqcych przemiana materii, leżącą
u podłoża wsŁy81kich dawisk życia i przejawów akywności czlowieka.

Utrzymanie odpowiedniego bilansu cieplnego zależy, obok sprawności ukla-
du tcrmangujacylne8o. od czterech procesów uwarunkowanych stanem atmosfb-

-- promieniowanie -- efektywność ngo prochu Jut proporcjonalna do
różnicy między temperamną $kóly a temperaturą otoczenia i stąd niewielkie
wahania temperatury środowiska pawodnyą duże zmiany w wielk(Ńci odlładzania.

-- przewodzenie i konwelccla -- ostatwzny efekt tych dwóch procesów
zależy od ropnia wilgomośoi powietrza, kt6iy wanmkuW przewodniawo cieplne
atmodexy, i od szybkości pnmuwania się czą$tck powietrza wokól organizmu.
Brak uchu powietrza zatrzymuje konwekcyjną utrate ciepła, a to ogranicza
intensywnoa paewodzeni&

-- parowmic -- zachodzi tylko qrtedy, gdy PR2ność pały wodnej otaczają.
jego powieam jest niżsm niż na powierzchni skóry ludzkiej. Pd splywaj#y
kioplami po powietzdui ciala człowieka i nic panujący. nie ma znaczaiiB tu.
mongńacypego. Zachodzi to wtedy, gdy nasycenie powiedza parą wodną zbliża
się do 100%.

W twoneniu bilansu cieplnego ciała człowieka lemperamra powietrza
i vlilgntno# muszą być mzpatiyvme jako iównawartohiowc elenKnty. Pam

a. są o
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wodin zawiera okeśloną ilość energii czynnęi biologicnie i dlatego dla utrzyma-
nia odczuć cieplnych na jednakowym poziomie. pmy wzroście tempemtuiy
pawieuza musi następować spadek vdlgotności, a przy obniżaniu tcmpemtuiy,
wzrost wilganości. Obydwa te elementy kompensują się nawzajem. Wynika stąd
shlie obciilżayący dla oigmizmu człowieka wplyw wysokich tempemau polączo
nych z wysoką wilgoaiością, Takie otoczenie hamuje efektywność cztench
wymienionych prowsów oddawmia ciepła prez człowieka, prowadząc do stanu
bipartcrmii, Za wysoką warość wilgotności w takich warunkuh paHmqc $ię
zwykle 70%.

]stomc znmwnie lpilgomości widać na przykładzie działania sauny. Tetn-
pemmra powietrza pędu i00'C w takim pomiesznwniu byłaby w nonnidnych
wamnkacb nic do zniwienia, gdyż piowadzilaby do tnrdego uszkodzuiia tkiuiek
W sumie jest to możliwe dzięki panq©ą tam bardzo niskimi wijgotncścl
w=gĘdnq, góra połączona z wysoką temperaturą powietrza qytwiuza sily
niedosyt wilgatno&i wnunkujący intensywne parowanie potu. Ihrypnwwulle 0,5
liga pom usuwa z ustrcju około 300 kcal ciepła(125,? kl) [8]. Jwt to więc proces
bndzo wydajny energetycznie

Rola piaru, obok mikmmaażu skóry, polega na konwekcyJnym unoswniu
ogrzmych przez ciała czlowieka czystek powietrza i dopiowadzcniu powietrza
o niższym potencjale cnergeqcznym. Umożliwia to ciągłe oddawanie ciepla
w wyniku przewodzenia i prcKnieniowania. Oddziaływanie wiatru w tym aspekcie
przedstawia tabela l

Ruch powietrza jest źiiHłem whładzania ciała czlowieka piopomlanalnie do
wzrostu PQdkości wiatru. W temperaturze otwznnia 37iE, pay pelnym nwyceniu
powietrza paR wodną, ruch powietrza nic powoduje już wrażeń temicznych,
natomiast powymU temperatury 37'C ruch powietrm st4e się źródłem ciepła lub
-- racej -- gorąca, a nie schładzania.

Zmiclmc warunki termiczną-wUgomościowe środowiska są powodem i6ż-
nych nakcji organizmu. Termomgulacyjną odpowiedzi unroju na wzrost tem-
peratury otoczentajest rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry i wzrost skómeEO
przepływu krwi. Zwięksa się w ten sposób przewodnictwo cieplne tkanek
powierzctlniowych i organizm ,,otwiera się" w sensie mcrgctycznym. Gdy

RW ] m l Wn AnmlHnĘI #ęakCK l .K $1
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tcmpemtiua otoczenia Fzekruza 2F-32'C. na$tępuW wzmożone sydzielańe
pon Oba te mechanizmy, z jednej skory, unymują homeostazę tcmiczM,
a z dmgięj pompą szaeg zmian a dwaktclw czynnościowym, jak nniany
w rozmieszczeniu krwi, plzyspieswnie czynności sena, odwodnienie, utrate soli
z organizmu [10].

Reakdą organizmu na nadmieim od)ładzanie jest skurcz naczyń krwionoś-
nych skóry, który wplywa na zmniejszenie pizepłyvu skómego krwi i przewodnic-
twa chplnego tkanek powierzchniowych. TcmperaNra powierzchni ciała zostaje
obniżona, w wyniku czego zlnniejszdą się straty ciepła na drodn pmmieniowania,
przewodzenia i kanwekqji. Zmnicjsm się równocześnie ukrwienie ńektóEydl
okolic ciała, co może być jednym z czynników pow(Hujących nieżytowe zmia-
ny nou, gardła i oduizeli. ObserwUe się to często w okresach wahań temperatury
powieum [18].

Odczucia cieplne. jakich daznąje człowiek podczu odpoczynku -- tak
w Inie. jak i w zimie -- w określonych warunkach tem)icznowilgotno-
śdowo-memologicmych, konlują dodahio z wiclł:ościanń utraty ciepła z ustro-
ju i natężeniem plmmiany materii. Stopień wnim ocNadzania i natężenia
przemiany maledi w miar zaosazqących się warunków zewnęuznych ukazuje

W [ecznictwie uzdpowiskowym stwieK]mno [i3], że pod wpływem jedno-
raznmj li4pieli powietrznej ' w orgmlzmb pmacntów zwhtxl;cą nwtępuivc

talnla 2

Tabela 2. Bodźccmoa uiotctapii w ZHIEho#ci ad nomialnd OBmpelamly dŁlEtyswej + paMarza
(NTE) na tle achładzDnia. neięŁenia pr2nnimy mBIElii H i odczlH cieNnydi

Romana tcmpcntun crekqwm (NIE) jut kambiiuacA lcmpEremly pnwieua ('C). v818gt.
Raki svzgiędaej(%) ł'niebu pawieiin (mAX qjmujqcą le my ejemcnW w jedną wmoa Uczhllą
(uzyddwam ZB vnHÓw Mis8cnaidB lub nana8ram6w)

H Należenie przadany maieiii częsoa wyraża się v jednutkach ,.met" (od an8- meiabaHsm>
Jedn Ttm -- pncciQme neiĘienie plzcmiany ttwnii u cdaqvieka pozmuuOcego w poq'li siódmy
-- synod 90 kclVm' .lb ayb 104.7 BRAD'.

bóao: apractpwmo na pnóuue [13].

Za kTiBI jeaarazawq w+ się plz:byw8nie w laBMe ownlym przez olms lO..-30 miast,
z co&innym Flzodluhniem o 2--3 miwV lv zajeżnolci od stcpnb bodhowdci ńodawiśb. Pelny
cyu ioczaiwy obejmup is kopia.

                
            nePP

             
      L4      
      L2      
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reakcje: wzrasta spoczynlcowa przemiana materii, zwiększają się wskaźniki spiro-
meaycme, podwyższa się udatimie ]crwi, zwięhza się minutowe oĘiętość serca
nutępuDe pzyspiwwnie tętna i wzrasta ciśnienie tęUiicm krwi. Po przeprowadze-
niu pebnU kuiacli aerotempcut)vznq dodatkowo obniża się poziom pokednich
pioduktóv pncmimy białkowej we krwi, mega uspmwnieniu termongulaqla
ustmUU i wzrasta podstawowa pnemiana mao:tii.

W tabeli 2 podano zakns zi1lian efŁktywnqj temperatury powietrza(NTE)
łącznie z jej oddziaływaniem na organizm człowieka

Silnie bod źcowc wamnki otoczenia są wskazane dla ludzi zdrowych
lub z całkowicie wyMwnanymi pioccsami chorobowyiTń,])ziałają aile koaysaiie
na owcy o sprawnej homoostazie, dobrze zaaklimatymwuio' i nieskłonne do
przwiębieti. W'arunki takie q koniwzne do celów profilaktycznych(dla !nd-
bzymania pmwidlowych nakqi organizmu) i rehabilitacji po obrażeniacb u mlo-
dych, zdrowych ludzi

Średnio bod źcawo warunki są koaysne dla dicuych z dość sprawią
odczynowością ustroju. Oddziałują pozytywnie we uczonych oknsach award.
mienia tętnic, alc tylko na osoby z wyrównanym krąźeniem oru na chorych
z lekkimi pwtaciami samoismego nadciśnienia tętniczego levi.

S ł abo bod źc owe warunki działają kor'zystnie na osoby osłabione, o du-
żej chwidności neumwcgctat)-wną i dużo pobudliwości, na chorych odczuwają-
cycb dolegliwości układu kr#enia w chorobie gośćcowq, ośradkowego i ob-
wodowego układu nerwowego -- bcz skłonności do zaostr7nń -- oraz wc
wc7nsnych okmsach choroby nadciśnieniowcj i trwale skompensowainych choro-
bach kości i stawów

Promieniowanie sloneczne

W wamnkwh naturalnych organizm czlowieka styka sie z uzema rodzajami
promieniowania słoncczuiego, które wywicmyą odlńenny wplyw biologiczny
Jest to piomicniowanie ultrafio]etowc, widziałne i podcznnNone. intensywność
oddziaływania zależy od długości fdi ptomieiliowania i stąd promienie ultra-
fiolctowc(UV) -- charaktcryzuj#e się falą nąjjaótszą -- są naUbaidziej aktyuwe
biologicznie

Poomicniowanie podczerwone (cieplne) ksztahĘje wami)ki termiczną środo-
wiska atmosferycznego, wpływąjąc isnuie na procesy termorcgulaąi ustroju.

I'mmieniowmie widzialnc jest dla człowieka mńikiem bodźców optycz-
nych, a więc warunkuje przekazywanie infomiacji o stanie otoJczenia organizmu
Oddziah4je ono na psychikę hłdzi, ich zachowanie oraz ksztahowanie się ryanów
akoEodobowych i rocznych

Promicniowmie ultlafialetowe dzieli się na uzy z&resy fhl Pierwszy z nich,
uluafiolct A(UV-A), o długości fN1 0,31--0,38 pm, obdmuje około 90%
promieniowania UV w środowisk. Drugi, ultrafiolet B(UV-B), o długości fHI
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0,29--4,31 }lm. jat tylluo c%kiwa plzepuszczany Diaz atmosferę. przed.
ultrafiola C(UV-O, o dhgości fhłi 0,18--4,29 }um, jest pawle w całości
pocblanimy pizw amońcQ.

Ptomieniosumie UV-A przlcnika zmgwraciały nnkórek i warswę loztudczą
nań6rka. docictajqc do warstwy btodawkowj skóry właściwa. Pramieniowmie
UV.B jest innieU prwnikliwc, dociaa bowiem jedynie do wu'stwo tozrodcnu
naskóda. Obydwa iodzab prulnimiowania bardzo aktywnie dzialąją na żywe
komórki skóry. Rozkład4ą biało piotoplazmy i jqdm komórki, niehedy des-
piralizqąc kwas dezuksytybmukleinowy [13]. Produkty rozpadu białek i substan-
ęic bistamhopodabne dostają się wtedy do lcrwioobiegu, dziahl#: na caly ustióH.
Organizm poprawia stan Inmófek poprzez mzymatycznc procesy odnawiania
białek i uszkodzonego DNA.

Promieniowanie ultmHiolctowe, na diody fotoclnmicmęj, vywałqe prze-
mianę dehydrostetolu w skórze na witaininę D} Diaz zwięksm pxzyswajanio
wapnia i fosfom prez organizm, co ma duże znwwnie w rozwoju kośćm u sieci
(brak aktywną witaminy D lub ją niedobór powoduje Imyvpicę).

Nadfiola vrplywa na czynttQa gruczolów wydziclają$ych hormony. Wzma-
ga plagę nadnerczy, jajników i tartzycy. W schorzeniach przebiegających z nad-
czynnością tych gruczdów naświct]ulie nadfidetem jwt nicwskazane117].

Działanie tego promieniowania na Łnw wyraża $ię wzostem liczby krwinek
czerwonych i ziiwartości hcmoglobiny. Właściwość u jest wykorzystywarm w le-
czeniu mumii. w tekonwaleswncDi po chorobach zakaźnych i zabiegach opcraclj-
nych. Ponadto. zwykle w okresie od 7 do 10 dnia po rozpoczęciu heliotcrapii,
wzrasta liczba knvhdc biabrch o 150D---2000 w ] mml [i3].

Nąjbardzięi znanym oyawem dzialania promieniowania nadfioletowego j®t
proces powstawania opalenizny. Jest to wynik tmclwlizmu obronnego organizmu
przod lvnikmicm nadmiernej ilości promieni nadfiolctowych. Organizm piudukuje
vówczu bartnik skóry -- mclaninę, lctóm ma zdolność pochtaniania pmmieni
nadfioletowych. Wynikiem jest pigmentm$ skóry, zwana nż ramieniem fota-
chemicznym

Pod wpływem naświalań promieniami nadfioletowymi zwięksm się prze-
miana makrii i payspiwza spalanie deszczów w mganizmie. Z tego tcż względu
opalaMe Jat zalecane dla osób otylychl171

Bnózo istotną wchą promieniowania nadBioletowego jest fakt, że dla
drobnych organizmów, które $ą całe plześwietlanc tym pn)mieniowanicm, jest ono
czynnikiem laalnym liGI. Silna absoWja promieniowania nadfioletowego pum
zwiq4ki o dużych cząstliach pawodge, że wszelkie dmbne uganizmy są przez to
pmmieniowanie zabjjanc. Cały zakns piomieniowmia UV jest IDEalny dla bakterii,
a ehkt koiicowy jest tylko kwestią casu naplomieniowania. Podobnie legalne
działanie wywiera nadFmlct na grzyby i jaja nicieni

Ta Ńżnorodne dzialmic nadfiolctu jest vrykomystywane w leczeniu i profi-
laktyw wielu schorvnii. Brak odpomości grzybów na Huczne dawki tego pxomie-
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niowania stwana tnożdiwość skutwznego leczenia gaybic u ludzi i zwietzqł oiu
plzedhża czas ptzedlowywania ńektórych owoców po naśvdclleniu ich promie-
niami UV. Pmlńeniowmie typu A iB ma właściwości pobudzenia ziaminowania.
co jest wykorzystywane w leczeniu Mżnego iudzaju chorób skóry -- omzmzeń.
gruźlicy skóry, hszczycy. K:H)iele gonecznle stosuje się iówież w lżejszych
postaciach samaismego nadciŃlienia tętnicmgo.

Ogóle wskazania do kąpieli słonecmydl są w zasadzie takie same jak do
odpowiednich zbiegów powietrznych.

Pni:ciwwskmaniem do poowadzcnia k:Ę)iele stonecmych są wszelkie po-
stacie uczulenia i nadmiemą v?rażliwości na promieniowanie nadfioletowe(np
albinizm) onm choroby skóme ulegąjące zaosnz.cdu pod wpływem tego promie-
niowania. Do nich należą: gruźlica płw, nicwydalność kłRżenia. sumy nowo.
nwacowe, śkloliność do krwawiefi 2 nai:wdów wewnętrznydl, nadczynno# ur-
czycy. nadpobudliwość układu nerwowego. zmwanwwana miażdżyca i kamila
żółciowa [t 91

Dla celów belioterapii określono najmniejszą ilość energii pnomicnio-
wania słonwznego, po przekrwzeniu której pojawia $ię mmień R)tochemiczny.
T& ilość energii, nazprana standardową dawką rumicniową(SDR). jest zależna
od wysokości Słońca nad horyznntcm, zachmurzenia i wmżliwości indywidualnej
człowieka.

W uminkowanych szerokościach gcograficmych działanie biologiczne pro'
ińeniowmia nadfioletawego UV-A występuje od 20', a UV-B od 30' wywkości
Słońca nad horyzontem [3]. Pmmicniowanic UV-C. zn względu na sihie dział4ą-
cc na nic pioccsy ckstynkcji almosferycznej, wysĘpujejedynie przy ndwiekszych
wysokościach Słońca nad horyzontem(powyżęi 6q) i przy dużych wysokościach
nad poziomem morza.

Osłabienie promieniowania nadfioleuwego w zależności od stopnia za-
chmurzcnia wynosi według BtitUera [3] 6% lezy mchmuneniu równym ]/]O
pokrycia nieba. 28% Frey zachmurzeniu 5/10i do 5S% przy zmhmurzeniu pehym
%' zwie:ku z tym m barzo dobre warunki do helioterapii uznaje się dni
bezcllmume, a za warunki doba -- dM z zadumuaeniem poniżej połowy pokrycia
nieba, Gdy zachmurwnie przekracza wielkość 5/10, nie prowadzi się dawkowa-
nych kąpieli słonnznych

W praklyw hctiotempculyuną $tandaMową dawkę rumieniową podaje się
w j<lnostkach casu, a nie energii, gdyż unika się w ten sposób uci@liwą
konieczności dokonywania pomiarów natężenia promieniowania słonecznego
praw:ąkm aktynoinetiycznym

I'rzykładowe wartości średnich dawek rumieniowych przy wysokich położe-
niwh Slońwa, od m4a do sierpnia. na Bremie Polsjd. są następujące (wedhg
danych Instymtu BaheokJimatycznego) [18]:

-- dawka d]a b]ondynów wynosi 2,55]1),13 mW/cmz napromicniowanea
powienchn{ skóry. co odpowiada dcoło 36 minutom napromicniowania,
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-- dawka dla sutynów synowi 2,72H).l l mWAmz. co odpowiada 40
mmutom napromiemowama,

-- dawka dla bmnctów wynosi 2,94ł0,14 mW/cml, co odpowiada okno 43
minuDm napmmimiowania.

Zmyomo# wielkości dawki ilnnlimiowcj pozwala na odpowiednio daw-
kowanic promieniowania słaneczncgo.

Ciśnienie atmwferyczne

Człowiek prwbywająQy na powierzchni Ziemi pozostale przez cab cz© pod
wpływem ciężaru zalegay#cgo nad nim shpa powilnza sięgającego aż do g6mel
granicy atmo$6:ty. W'artość powstającego w tm sposób ciśnienia wynai śndnio
na poziamic moim 1013 bPa i jest równoważona ciśnieniem płynów wcwniluzust-
rojawych organizmu. Qśnienie atmosńlrycznc nic jest jednak wielkości star ale
podlega ]aótkoolawowym wahaniom, któż wpływają na zmiany ciśnienia płynów
umdowych

Szybkie zmiany ciśnienia, wskunk działania mechanicznego, wywohlją
rozpężanie i spQż8nie powietrm w whu środkowym i dzialająę na błony
bębenkowe są odczuwane jako ucisk. kłucie i dzwonimie w uszach omz wywohĘją
pizelściowe włabicnie słuchu. Gazy jelitowe przy obniżaniu się ciśnienia aamo-
sferyczncgo rozpięmyą się [6].

Jak podaje Boksza i Bogucki (za Kazłows[cą-Szczęsny [9] -- podwyższenie
lub obalanie śndniąi dębowej włości ciśnienia aunos6nyczncgo o:

1--.4 hPa odczuwane jest słabo,
5--8 1)Pa odczuwane jest umiarkowanie,
powyżęi 8 lIPa odczuwam jest silnie.
Róhtice ciśnień podczas dawisk buczowych w Europie mogą dodndzić

do 40 mm llg(53 hPa). a w obszarach tropikalnych do 80---100 mm Hg
(106---133 hPa).

Nutępuj#y wrm ze wzrutem vrysokości nad poziotnem morza spadek
ciśnienia atnDsfetycznego pociąga za sobą spadek ciśnienia czą$tkowego gazów,
w tym ciśnienia cząstcczkowego genu. W wyniku tego. obniżone w górach
ciśMenie atmosfeiycmc oddziałuje na ludzi nieprzerwanie, zarówno na terenach
otwartWh, jak i w pomieszcwniach zamkidętych. Stan ten pogłębia się poduas
nasuwania się niżu atmosfcrycznego. uczególnic w lecie, wizy wysoldch tem-
puamruh powietrza. W' micjscawościach nizinnych Polski niżowe syNacle pogo-
dowe mogą zmniejszyć mwartość genu w powietrzu o 10% w stmunku do jego
ciśnienia normalnego. Są to sytuuje obqęue dla ludzi zdmwycb. lwz niekarzysl-
nie obci#;ajq owcy z obniżoną wydolnością oddnhow& W warunkxh górskich
Polsb zawartość tima w atmosferze pay układach niskiego ciśnienia tnoże
obniżać się o okno 30% w stosunku do cińicnia normalnego, co jat już sihym
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bodźcem aunosfe:ycznym wywałujvym natychmiutowe nakcje przy$tosowaw-
cw ustroju [61. Po]egąją one na zmianach w zakresie ukladu oddecbowego
kląłenia, we krwi i ukladzie la'wiotwóKzym Diaz na zmianach aktywności
enzymatyczną. Reakcje te sprzXjaUą zwiększeniu objętości powietrza dacienlqce
go do powierwhni oddechowe pluc, usprawnieniu przenikania genu do kwi
i tkandq a także ekonomiczncmu jego wykorzystmiu oraz wzrostowi iwartości
hemoglobiny i krwinek czen'wonych we krwi

Dla InznicEwa klimatycznego dużo znaczenie ma %kt możliwości aklinlatyzacp
do obniżomgo ciśnienia cząstnzkowego dmu, co moon nastąpić pay c(dńenUTn,
1--3-rodzimym, plmbywaniu M wys(kości co niljmnięj 700---8(D m npm, plzcz
Mes 15---30 dni ]i3]. U osób zaaklimwyzowanych zaznacm dę wówczas prnrost
ściany pmml komory sena i wzioa ciśŃetiia krwi w tęmiqr phnnel.

Na wysokoai 2000 metrów npm obniżone cihienie ahnosferycznc wplywa
również na zmnięjszenic PQżności paW wodnej w powietrzu do wutości o około
50% inniąsmy niż na nizńach. SpiWla to pwowmiu wody Ł powieinhni bron
śluzolWch i dróg oddwhowycb, prace co oddziałuje korzy$nie w leczcMu
nieżytów now, godła i oskrzcli. Leczeniu tych dolegliwości sprzyja również
wztnożony prupływ płucny i prmkrwicnic Dion śluzowych dróg addecl)owych,
będące na$tęp$twan zmniejszonega ciśnienia cząsteczkowego tlenu.

Ogólnie biorąc, wskazaniami do leczenia w obszarach obniżoncgo ciśnienia
atmosfeiycmego $ą wszelkie postacie nicdolawistości, nieswoiste choroby dróg
odduhowych, choroby układu wydzielanie doknwnego, szczególnie po opcrac-'
jack tarczycy i óżne postacie gruźlicy.

Zmniejszmne ciśnienie cząsteczkowe genu ma też silne efekty niekorzysme.
Dotyczy to osób z chorobami wrw(szczególnie ze zwężeniem zastawki dwudzicl-
ną), z cięższymi postaciami choroby wieńcowe] i chorobą nadciśnieniową oraz
z cięższymi postaciaitń rozedmy płuc. Ostn powikłania qch chorób mogą
wystąpić Już po przekrocmniu wysokości 10a) metrów nad poziomem morza.

Aerozole

Uklady koloidowe. powsuUi\ce w wyniku rozproszenia ciał stałych lub
cieczy w ośrodku gazowym, noszą nazwe aeruzali. Większość z nich ma promiciS
mniejszy od 5 pm [7). dzięki czemu przez dłuższy czas utaymują się me
w powieuzu w stanie zawieszonym.]lość wrozoli przy powierzchni ziemi waha
się w szerokich granicach -- od pan wiek do kilkudziesięciu tysięcy w l cm'
powietrza. W miarę wmazcnia się zawartość ich szybka malde. Część mrozoli
ciekłych ma zdolność panowania i po pewnym czasie przechodzi w fom)ę gazową.

W aspekcie higicnicma-zdrowomym znaczenie acrozolu polega na Jego
zdolności penetracji di6g oddechowych człowieka oru na jego działaniu bio
demicznym.
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Do svpoiścio działąjvych, IWkanystywanych w lwmictwie klimatycznym,
aemzoli i gazów należą: aetuzol morski. aerozol tężniowy, terpmy. ńtoncydy,
badan Oraz naturalny hydiowrozol. lstoun są również aĘjonizovane cząstki wdy-
chamgo powicuza.

Aeiowl morski powstŃe na skutek panowania wody monkięi, iozbryz-
giwania wody i potyvmia ptzm lpiatr drobnych jęi cząstek. w wyniku czego
dochodzi do wylaystalizowmia substacji mimmlnych zawartych w wodÓR

TypolWmi składitikami aerozolu morskiego są jong chlorkove i sadowe,
któlycb stężenie w powletizu atinosfetycznym motshm waha się od 1,1 mg do
45,3 mg Nach/] ms [2]. Stężenie aerozolu morskiego zależy od niektórych
parametMw pogodowych -- głównie od kierunku i prędkości wiaiu. Hzy umiar-
kowmcj prędkości wiatru (4---8 nVs) stężenie wrozolu bywa nąjwięksw. Sihiq-
szy gpiatr prowadzi do jego rozcieńczania l rozprzestmeniania. Osad wyraźnie
obniża koncentrmH wrozolu powodując jego wymywanic z amosfery. Poza tym,
stężenie acroznlu Brymźnie zmniejsza się w miarę oddawania $ię od wyblnża
malskicgo i w warunkwh polskich. w odległości okno 150 metŃw ad bacgu
obniża się do 40% wartości maksymalnych.

Ważnym składnikiem aerozolu morskiego jest jod, który należy do głównych
mikioelementt$w adgiywąjących colę fi4ologiczną

Istotne działanie bimhemiczne pnypimUe się x6wnież obKności w aeiozolu
morskim magnezu i wapnia oraz fitosieWdów. klan są ptuduktami przxmimiy
materii planktonu roślinnego.

Wdychane ziarna aermmlu nnrskiego miad4ą na śluzówkach gómych dróg
oddnhowych, a mniejsza niż ip docimją do pęchcczyków phcnych i stąd doslayą
się do krwioobiegu. W nn sposób zostdą pobudzonle uklady krwiotwórczy
i wewnętmtego w) dzialania. Lihalacje aaoznlu morskiego wywohiją już po
kilkunastu minutach wzrost wskaźników oddechowych, a po wielodniowym dzia-
łaniu złagodzenie oUawów uczdeniowych i zapalnych śluzówck dróg oddwho-
wyclt Pod ich wpływem wygasają nniany zapalne w osl(rzclach, zmniejsza gię
ilość l[ydzieliny śluzowo-ropne] i śluzową, nomializują się rugby męskowe
i wzrasta polemno# oddechawa ]i3]. Actozol morski osiadając na skóne czlowie-
ka twory na niej cienką warstwę soli morskich. co łagodzi odczyty zapalne
i alergiczne w chorobach skóry.

W$kmania do lwzniczego stosowania aemzolu matskiego obęjmu6ą choroby
ukladu oddedlowego, łagodne postwie nervric wegetatywnych, choroby ukladu
wydzielanie doknwnego. Szerokie zastosowanie ma aerozol w lwwniu chorób
wieku mzwojowego. Doba vryniki d4e w IKzeniu choi6b alorgicznydi dróg
oddnhowych, skóry i ptwwodu pokarmos'ego. Aeroaol ten zmniejsza ważliwość
a[wgików na hiaaminę [4].

Podobny do sposobu powstawania aerozolu morskiego jest mKhaniztn
wytwarzmia acrozolu podczas zngęszczania solardd na tężniach w Ciuhocinjm
Woda podczas wpływania po gałązkach taminy pasje powodując zagęszczenie
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sołanki z 5% pny snzycie mężni do około 25% u XI podstawy. Najdrobniejsze jd
cząstki zosnlą uninionc praw wiad jako odąbna faza -- Kiozoł. Doprowadzic
do tani solanki ciechocińskie są solmkami jodkawobmmkowymi. hipciosmotycz-
nytŃ. ]ch ńladnikami sąjony chłorkowe i sadowe omz ważne famakodynatnicz-
nie -- jodki i bmmki

Zastosowanie lecznicze obejmuje te same pnypadki co aeiozol morski
Najkomyshidszymi oknsami do inhaluDi {w samym Ciechocinko) są lato i jesień
(nasilenie wiatrów mchodnidl), podczas gdy nad modem to okruy vpionmy
i wczesnoletni(największy uddał wi&lóv od morza).

Natluulne hhalacje chlorkowo-sodowa stosuje się też w komorach powyro-
biskawych kopalni soli w Wieliczce. Tamtejszy aeiozol. podobnie jak wala
morsjca, lawina oprócz chluku $odowego jong wapniowc i magnczowe, ReaHzo-
wane tam leczmic klbnatyczne stowje się w Ńżnych postuiach dychawicy
oslcrmlowcj. Dąjc ono pozytywne wyniki u chorych z ©tiną oskrzelową i plzc-
wleldymi nicżyQmi dńg oddeclnwych [15]

Tcrpeny są produktem przcmimy matce'ii roślin. szczegóhie dach i ktzn-
wów szpilkowych omz cytnnowych. Wptępują obficie w ngionach leśnych
i wśród sadów cytmsowydi. Twoją one aerozol wywicrąjący słabo dmżniące
działanie na sguzówkę dńg oddwhowych, co spnyja jcj lepszemu ulawieniu
i wzmożnncrnu wykatuszaniu. Terpeny znalazły s/.czególne zastosowanie w lecz-
nictwic lalyngologicmym [13]

Fitoncydy są zróźnicowaną grupą substancji chemicznych powstających
w procesach przemiany materii roślin. Są to substancje 7abńHczn dla bakterii.
pierwomiaków i grzybów, stąd ich działanie oknśla sie .jako baktcriostatyczne
i baktciiobójczc, a nawet insektobóUcze, gdyż działają taksycznic na różne
zwierzęta wielokamórkowe(owady. kleszcze itd.). Fitoncydy pmyczyniąją się
w ten sposób do oczyszczania pawictrza z mikroorgaizmów chorobatwómzych
odgrywayąc istotną rolę w terapii chorób dróg oddwhowycb. Oddychanie powicl-
izem leśnym, na ogół mocno nasyeonym finncydami, wyraźnie popmvpia wskaź-
niki fi4ologicznc czdowicka. ao tlumaczy się pizyswalaniem substancji lotnych za
pośrednictwem phc jl]. W niektórych uzdrovpiskuh prowadzi się ńtoncydotera-
pię, polegającą na leżakowaniu w miejscach obfitcj ich emi:ji. z równoczesna
gtmnmtyką oddechowe.

Radon (Rn-222) powstaje w wyniku rozpadu mdu(Ra-226). Jest on cmi-
tenm pooinicniowania alfa posiadającego energię cząstek S,49 MeV. lzo-
Eop ten występuje w skdach skorupy ziemskiej i pranikając przez porowaQ
część skd uw'dnia się do atmosfery lub rozpuszcza w wodzie. ddąp wody
mdoczynne.

Radar dostaje się do ustroju czlowieka gł(Swnie drogą odechową, stanowiąc
nicswoisty bodziec energii promieniowmia aŁfb. Tylko niewielkie jego dawki
mogą działać leczniczo. W tych celadl wykorzystac się miknokjimat wyrobisk
kopalni rud uranu. Wskmaniem do lwnnia w takich wamnjcwh są choroby
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gośććowe i zwymdnimiowe narządu mchu, choroby układu krążenia i układu
nen'nowego, choroby skór, plżnmimy materii i choroby kobiet [13].

W Polsce do lwzenia radancm vykorzystqe się inhalaqe mdonowe w szto-
Ini dawnej kopalni iud uranu w Kowarmh oru iilhalacje powietrnm pobiermym
mad zbiomika wody mdonowo-sianzkowel ,,Jerzy" w Lądku-Zdroju. Stosuje się
je przy tahch schorzeniach jak: nadciśnienie tęmicze, miażdżyca naczyń wień-
cowych, zaburzenia ukrwienia obwodowego i ośrodkowcgo, choroby zwyxod-
nieniowe stawów, niektón nhorzenia ocene [5].

Aciozol zyonizowany wiqłc się z wysępowaniem w powietrzu cząstek
elektrycznie nicobojętnydl, czyli jonów. Jak stwicdm Luszawska]12], obecność
jonów w poq'ictrzu jest niezbędna {b 4cia wszystkich organizmów. lsolicjc
powszechna opinia co do korEysniejszcgo wPywu na organizm jonów lekkich
ujelmych, która -- w pnzociwicństwie do jonów dodatnich -- powaduUą zwięk-
szenie aktywności życiowy zdrowego oiganizmti [11]. Warunkuje one wiece
procesów fizjologicznydi wpływaUąc na skład i ciŃiicnie krwi. częstotliwość pulsu,
funkcje oddechowe, układ nerwowy, gmczoly dolacwnc oru na przemianę
materii. Zjawiska te wykomystuje się w leczeniu dolegliwości na Ue alagicznym
i w nrapii schot7nń dróg oddnhawych, układu kiążcnia i systemu nerwowego.

Zjoniznwmy natulahy hydloaciozal, anitowmy prez wodmpady. kaskady
i fortuny, wydanie obniża stężenie acrozolu pyławego w powietrzu, nawilża
i whladza powictra poaczw updów p(Bicrają; cieplo panowulla, co jest szcze-
gólnie pożądane w stmmh rekonwalescemji

Zakończenie

Zgodnie z przedstawionymi możliwościami prońlłaktyki klimatycznej od-
powiednie dotowanie wybranych czynników klimatyanych może wymźnic wpły-
wać nia poprawę stanu zdrawotnega osoby chorej lub wzmacniać organizm zdrowy
przed niepożąimymi, ujcmnymi vppływami środowiska naturalnego. Klimatotcra-
pia jest isoJtnym elementem w zapobieganiu, leczeniu i nłiabilitacji wielu chorób,
dolegliwości i zagrożeń wynikdących z prwesów uprzemysłowienia, urbanizaęji
i mało aktywnego stylu życia.

Stim6ąę IWbranc dcmenty klimatu jako środki zamdcze przwiwko ujem-
nym wplywem cywilizacji. nie należy zapominać, że i6wnieŁ sam klimat może
wpływać obciążdąęo na lirydclikacony organizm współczesnlego człowieka. Cho-
dzi tut4 o wysacc bodźcowe oddziaływanie tak zwanych mctcorotrupowych
sytuacji pogodowych.

Bodźcami pogodowymi są gwahowne nniany sytuacji synoptycmych połą-
cmm z dużymi wdianiami wartości paramcaów meteorologicznych. Należą du
nich: układy ll0rsokiego i niskiego ciśnienia atmosferycznego, fronty atmos8Drycz-
nc oraz niektóre wiatry lokalnie, w Polsce głównie vpiatr halny. Są one przyczyną
dolegliwości meteorotiopolWch, które charakteryzują się subicktywnościĄ w od-



BiOKLIMxrvaNB l)WARUNKOWANIA iRZYWRAaNiA u)BRoSTANO ZDRowiA 59

cztKiu i względną kótkinwałości& gdyż działają t& dhgo, jak dhigo istnieje
boddec. Niemniej, gntki.nntnrotiopianu mogą piowadz.ić do poważnych kon-
sekmgi w postaci powikłań choroby podstawowej, a mwet zgaEiów. Należy m
vrymicnić: krwotoki śn5dmózgowe, zawał serca. krwaoki i przcdziurawienb
owzzodzoń żołądka i dwuiuasalicy, ptzdomy naczyniowe i tanBycowe, napady
kapicy żółciowj i ne&owęi, zaostrnnia bólów stawQwych, zaburzenia nerwowo.
emwaonalne. [6]. Aktywna mctcarotmpowo faza pogody nie jest -- co prawda
-- bmpaśtedniĄ przyczyną tych powikłań, gdyż choroba podstawowa już wcześ-
niej rozwinęła dę u danego osobnika, ale stanowi bardzo istotny element dodat-
kowy obciqżąjący cały ustiq i upośledzajqFy jego homeostazę.

Wrażliwość na zmiany wamnków pogodowych wykazują zarówno ludzie
zdrowi. jak i chorzy. aczkolwiek wrażliwość osób chorych jest hz poŃwnmiu
WIęKsza.

l)ziałanie sytuaqi meteorotropowych opiera $ię nie tylko nla znchodzącycłl
Ńwnocmśnie zmianach pulstawawych elementów mcteorologicznltli. lecz rów-
nież na dużych wcylacjach pnametlów dektrycznych atmmfexy -- na zminuich
natęhnia pola elektrycznego, jonizac$ powietrza, a zwłaszcm zmianach impul-
sowcgo promieniowania elekEromagnctycznego, któż powsuye w atmosfere
podczas intensywnych procesów termodytiamicmych i elektrycznych(na przyklad
podczas blKzy). Ze względu na zbieżność częstotliwości poornieniowania impul-
suwego z częstotliwością niektórych bioprądów czynnościowych w organizmie
człowidca, przyjmuje się możliwość bezpośredniego oddział'wmia tego promio-
niowania na drodze nerwowej j17]

Duża siła wymieniona'ch, skonlowanych ze sobą bodźców środowiska
atnaosfuiycznc6o, obgnwinjącycil $ię w postaci sytuacji meEeanouopowych, oraz
óne wymienione wcześniej niekorzysme wPywy cywilizwyjne wskazują na coraz
większą rolę lecznicopa klimatycznego jako naturalnego sposobu utnymania
odporności organizmu na odpowiednio wysokim poziomie. Leczenie klimaocane
wrażliwdci metwrouopowęi, szczególnie wywołanej domestykacją, towarzyszą-
cej stanom nkanwajescenqi lub spowodowanej przewlcklymi chorobami czynnoś-
ciowymi, dąjc dobr wyniki. Po wyleczcniu choroby podstawową i usprawllicrtiu
homcostazy dolegliwości meteorotropowe ustępują lub znacznie łagodnieją, co jnt
przejawem istotnego wzrostu odpomości organizmu

Bioclimatic Conditions of Restoring Good Health State

Tbe paper pnscnts dependences taking plam between candition of human
healh and diffnent climatological factors. 'lbe followhg fwton have bcm
considered: air temperatur, humidity, wind velocity, som spectrum and radiadon,
atmospheric plwsun md same mrasols (sea aerosol, graduadan house elfect
miosol, terpenes. radar, air ionizntion).

Biological effbcts of mdt af the mmdoned climatological hctors ha\ e been
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described h two apect$. Tbe Eulst tuba to a Inaldiy man and is a consequence of
general influmce af he aunosplnn on the biolagical stara of tbe hunan algaiómi.
T)n swond aspekt concuns die possibilities of medicinal use af same climatologt-
cal stimuli and tlnir mb in rwtoring hcalh condition {lf tłn human being.
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WALORY SZATY KOŚĆ.iNNĘJ
W PRZYWRACANIU DOBROSTANU ZDROWIA

KÓ$Ona Kraw+

wńęP

Seta mślinna w sposób pośredni lub bczpaśredni jest podstawą Życia na
Ziemi. Rośliny sąjedynymi Olganizmami owymi m6ącymi zdolności wylonys-
tania energii świetną w pmcesie fotosyna:zy, kosztem dwudenku węgla i wody
uwalniąią dm i wzbogacają nim aanosfeQ. Egzysteaqa człowieka była, jest
i będzie uzależniona od istnienia roślin, tak więc na calą kuli ziemskiej rośliny
w pienzel kolejności ksztahują śxudowiska człovrieka

lsaiieje wym8iy związek między warunkami panuUącyini w środowisku
pnyrodŃczym, w jaldm mąjdQje się człowiek, a jego zdrowiem. Od jakości
powietrza, typu klimatu, iodzqu gleby, roślin i zwierząt zależy jakość pożywienia
cdowidia, sean jego nlrclwiB. zdohość do pracy i długie życie. Aby być zdiowJm
i odpomym na choroby, człowiek musi żyć w kontakcie z prą'radą.

W obliczu mgmżeti zdtowonych płynących ze środowiska bytowania
człowieka. potmeby zaspokajailc pau wypoaynek są warunkiem zachowania
drowia psychofizycznego. Potrzebom czlowieka z punktu widania Fychologii
i smJalogii poświęcali wiele uwagi Obuchowski [11], Rcykowski [14]. Tomaszew-
ski[19], Staszczuk ]t8]. K]asyamUąc potrzeby związane z wypoczynkiem na]cży
uwzględnić przede wszyskim rozległe źrlidła nnęczeniowe wywołało warunkami
army. zainieczyszcwniem środowiska głównie miaszkaiiców miast oraz aglomera-
cji midsl(o-przemysłowych

Biorąc pod uwagę powyższe, sponądzono ich klasyfikadę, w która za
nąjważniąszą potrmbę uznmo ?Hlchowanie zdrowia psychonuycznego. Tęj po-
trmbie podporządkowana ponstdłe. W klasyfikacji wyróżniono potnnby: za-
chowania zxlrowia psychońzycznego, zmiany otoczenia, intyimości, koniaku
z przyrodą, ciszy i spokoju, samorcalincji, pozmwcz%

Kaedm nmiadi Czlowieka AWF. haków. AL Jua Pawla ll 78



62 i(RYSrYNA KRAUZ

Celem opracowania nie jest swngaowe przedstawienie ptoblcntnyki
sygnalizowanoi w tytule, Inz prześledzenie tych mgadnień na de zbiaa-
wisk leśnych

Niektóre aspekty stanu zdrowia ludności

Śiudawisko pnymdnicm może zaspokoić pottaby człowieka wynikające
przcdc vrszystldm z uciążliwości życia w wamnkuh nie odpowiadWych wymaga-
niom organizmu, w jdich cześć spdmnństwa nlluszona jest egzystować. Pojęcie
zdrowo nie jest jednoznwznie ducdone w Nśmiemictwie[23],[16]. Definicja
światowa Orgmilmji Zdrowia brzmi: ,,Zdrowie jest panią fizycznego i społccz"
nego dobiostanu cdowiekl, a nie Vko btakicm choroby lub Ńedomaga-
nia". Nąjbaidzld adekwama, wg autorki, jwt definic$ przytocaona ptnz
Wolańskiego [23], rozumiana jaka pewien stan psychofizyczny osobnika uwa-
rtmkowany właściwą stn)ktuq uganizmu i będący efektem Mwnowagi dynamicz.
neU(homeostmy) między organizmem a środowiskiem, Htologiczna koncem
cja dobRgo zdrowia polega więc na wz4emllęi zależności między oiganizmcm
a warunkami śmdowi$kŁ naumiast kancepcUa braku zdrowia -- na ziddóceniu
hamDonii między organizmetn a warimkami środowiska na skutki niespełnienia jego
potizcb i wŃ'w]i [16]

W' ocenie kompetentnych przedstawicieli Świata medycznego omz na przy-
kładzie danych statystycznych stan zdrowia społwwństwa polskiego jnt wysoce
niepokojący i wymaga wzmożonych starań dla mtuymania niekorzysmych ten-
dencji w jego ksztahowaniu. Za istane czymiki zagrożenia zdrowia uważa się
cłnmiczne skażenie żywności, na któż mąką wpływ: ipad pyłów i kwaśnych
deszczów, nieprawidłowe nawożenia uńnemlne i stosownie pe$tycydów, st)mula-
toiy wnostu zwicnHt hodowlanych, związki chemiczne używane w przetwórstwie
chemicznym. Za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia uważa się metale ciężkie.
watahy i sianie toksyczne azotyny i mykostoksyny [i3]. Nic wszystkie wymienic
ne zaniwzyszczcnia muszą powodować nagłe objawy choroby. mocz wchłaniane
pina wiele lat mogą stać się dziedzictvrmi następnych pokoleń.

Sytmcja zdrowotna ludności Polski w odniwieniu do innych państw europd-
skich przedstawia się niekorzystnie. Świadczą o tym takie wskaźniki demograficz-
ne jak: umiualność. zgony nicmawląt, mchomwania i zgony wg niektóqch
przyczyn. Pod względem wysokości umierałności, np. w latach 1986---1987. wg
standaryzowanego współczynnRa zgonów liczonego na l(X) tys. ludności. Polskę
wyprzedzaly Rumunia. W'ęgry, Czecllosłowacja i Bułgaia. Srysoka umierahość
ścisłe wiąże się z dNgościĄ życia. W 1988 r przwięma długość życia vrynasiła dla
mężcWzn 67,2 lat, a dla kobiet 75,7 łat. Plzwiętna długość Życia mężczyzn
w Polsce -- w porównaniu z innymi państwami europejskimi -- przedstawia się
niekorzystnie (lyc. l).
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Ryc. 1. pvzcaęlm dhgoe Och meżczym w niektótydi krajach w laiadt i97{)-198714]

W'skaźnikian stosowanym do oceny stanu drowia są zgony niemawht na
lO(X) żywych ulodzeli. Wskaźnik en jwt nadal dwuluoHie wyższy niź w Imjach
Eur(py Zachodnięl i pmwic tmykiomie wyższy niż w Japonii(tab. l)

Tabela 1. Njeklón mkańiiki dema8ianiczne

6óaia: aprwo'-ano na podstawie l41

Głównym piobletnem zdmwohym w Polsce, tak jak iw innych krajach
europejskich, są dioroby zwytodnimiowe o dhgcńrwałym pnnbiegu, prowadzące
w konsekwencji do pracdwcnsnego zgonu lub niepełnej sprawności. Akmalnie
w Polce pnyczyną około 50% zgonów są choroby ukladu krążenia. Drugie
miejsc w statysqkach zajmują chuoby nowotworowe -- ponad 19%, a urazy
i zauucia stanowią 7% ogólnej baby zgonów(ryc. 2 -- na str. następnej).

Cbnakterystyka siedlisk i zasobów leśnych Polski

Szata roś]inna jest szczególnym komponentcm środowiska geograficznego.
ponieważ jęi uksztahovmie jest nzultatem wamnków abiotycmych oru od-
działywań człovpicko. W szacie ioślimel Polski wyMżnia $ię uąr podstawowe
rodzaje zbiorowowisk: leśne. łąkowe, uprawne.

B W! BSlr i          
           
      hS    
  l.$ 1.1      
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Ry©. 2. Zgn.y VMdhq nickt6lych p12yczyn ltX) ip. m6b w lauuh 1960--1989[4}

Wmz z rozwojem ludzkości rośnie znacznie roli lwów i ich hnkqi. Lu
jako źi6dło budulca, opału i żywności w postwi zwierzyny.i owadów. żywił
i payodziewał cdowieka. Z uplywcm lat postęp c)wilizacji spowodował, h
zaczelo coraz głębią i sarzci dosazegać rolę lasów w oddziaływaniu na śiudowis-
ko przyrodnicze i vparunki Zycia. Znany jest isntny wpływ.ekwystunów leśnych
na 8mpadarkę tom% zapobieganie pawodziom, cmąli, lawinom i wiatrem. Dob.
mc&ynny jwt wpływ lasów na gwpodwkę mhą, czystość powietrza i wody. Lasy
mąką ogromny wplyw na warunki wypoczynku, ngeneracjl zdrowia. na walory
estetyczne krąjobrmu. a tym samym na rozwój turystyki i reknaqi. Ekologiczna
substmcja lasu jest kapitałem, który należy umiejętnie wykorzystywać.

SieHisko leśne jest umawane za p"'ustawowe kiytnium oknsnająw potenc-
jalną pnydatność danego lasu do użytkowania nknacyjnego: Je© więc ono
układem czynników abiotycznych. dmydującym o warunkmh życiowych zespołów
roślinnych i zwierzęcych na danym terenie.

Klasa-fikację sicdlisk leśnych Polski oprmowali Mmczldewicz i Ttamplu
[10, 20]. Podstawą do zakwalifikowmia ńagmcntu lasu do konkretnego siedliska
typu lasu są:

a) knha pnyrodniao-leśna,
b) t)py gleby z uwzględnieniem postaci pióchnicy,
c) glębako# zdegania wody gruntowej,
d) roślinność dna lasu,
e) elementy drzewwtmu
Biorąc p<1 uwagę tejnynria, instytut badawczy Leśnictwa [10] wyróżnia na

teKnie Polski:
a) ubogie typy siedliskowc pod względem żywności gleby. czyli lasy,

w laórych na niżu gatunkiem dominuóąęym jest sosna, a w górach świerk,
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b) średnio żyzne typy dedlislnwe -- bary mieszac z panuH©ą nsną
i domieszl:ą dęba na niżu. w górach zaś n świerhem i domieszkolpym hukiem,

c) ąznc typy siedliskowe -- Imy miwzam. gdzie suna i dąb s4 gamnkami
współpanującymb w dohym pięuze występuje glab, w górxh pneważa buk,

d) bardzo żyzne Wy-lny z pimważayąęym na niżu dębem lub hukiem
B udziałem gruba w dolnym piętno, w Bólach zuś z doininuj4cym bukiean i jodtą:.

e) olsy nia barzo żyznych siedliskach wilgohycb z pizcwagq olsą' czamęi
i jesionu oraz lasy ligowe na termuh ulewanych żyznWh glob nadrncznych.

W typach ych wyt6żniano w zależności od poziomu wód gnntowych typy
stach, świec, wilgotne i bagienne.

Warunki lodowiska pnyrodniczego zadnydowały, że pnewaml#ą część
obsz&u Polski ząjmujit baty oim lasy tniwzBnc -- 65% ł:tFznęi powicuchni
leśnej. Luy mieszane i właściwe, mliGzane do grupy siedlisk żymyd) i bmdzo
żyznych, stanowią około 32% powicrnlni lasów(iyc. 3)

@"
lielliTŁ

Ołr

Bll mlesilae

RYE- 3. 1)Py i SkUhum sjedliA lchych [4]

L.uy Polsh występują na obszarze 8,7 mln b, ca stanowi 27,8% powielz-
dini klanu. Charakteryslycaią cechą lasów Polski jest duże rozpiosmnie, a zara-
zem nierównomieme rozmieszczenie, co wpływa nickoaystnie i ogranicząj#o na
ftulkcjc luu w ksztahowaniu środowiska naturahego (lyc. 4). Wskaźnik lesistości
dla poszczególnych WQlcwództw w 1991 roku wahał się od 11,9% w WQiewóda-
wie ptochm do 48,3% w dclonogórskim. W zaknsie lesistości poziom Ńedniej
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Ryc 4. 1nisioa i poz)Blwńe dawna(Biubizny) w 1991 r. jiZI

knyomj został przekroczony w dwudziestu waUewództwwh. a w pięciu(ziuluio-
górshm, ktośnieńskim, gorzowskim, shpskim, nowm#leckim) osiWd wartość
pong 40% j12, 13].

Sklad gatunkowy lasów Polski jest wynikiem SEnlktury siedlisk lewych orm
poligki leśnąi. która w ptzesdości miała nicjednobotnie charakter mbunkawy.
Konsdcwencją prowadzenia taliięl gospodarki jest małe zr6żniwwanic składu
gaunkowego naszych dmcwostanów. Aktuahie ponad 78% powierahni lcśnęi
mymują dawrostany iglaste z prmwagą sowy. Wśród drzewostanów liścintyd}
(22% areału lewego kraju) dominQą dnewostmy dębowe łącznie z jaioncm
i widzami) i brązowe, stanowiące 6% ł©znci powiuwhni lasów: przecie mieUwe

z4muje olcha -- ponad S%. Ndmnicjsza powierwhnia (1%) pnypada na osiczyny
i gmbhy (ryc. 5).

arie a illaRe 0'l$Hfa llŚCi411e

=1981$.'1p
& l::l:; [=Jw.]8 '"'" :":'

g821 siła. lipa. wiHibi

Ryc. S. Sklad g8unkowy uMÓw w i99i (sim w dniu ]. O1, 9i) [i2]
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R)E- 6- Stnihum wiebow8 lasów w 1991 [lzł

NegatyvlĘ cwhą lasów Polski jest nickoaysha sauktum wiekowe. W la-
sach wszystkich hmt wlasnoki występuje przewaga drzewostanów młodych ]]
i 111 kawy i niedobór drzewostanów do$!całych powl V klasy wieku. Snzegóło-
wą strukturę ciekawą lasów obraaje iycim 6

Zanieczyszczenie powietrza, szcmg61Ne dwutlenkiem siarki i Uenkami
azotu, janowi główne źródło mglożenia lasów w Polsce. Zagmżenic to -- w wy-
niku oddzidywmia zmieczyszczeii pwńetlza -- puybiera Rany utajone, chmni-
cme(lokacie utn). Stan zdrowahy lasów w Polsce ocenia się od 1988 metodą
bioindykacyjną przyjmując za podKawowc kryterium stopień ub)dw apamN
uyinilacyjncgo drwi. Pueprowadzona ocena wykazała, żn w pallad 49%'bada-
nydi drew wystllpiło uszkodzenie aparatu asymilacyjnego. w tym w stopniu
silnym u 314% drzcw]13]. Nalfwięluzc szkody obserwuje $ię w lasach pobdniowei
i znhodniel części kodu: GOP, Knikowskim Okręgu, Legnicko-Głogowslcim
Okręgu Micdziowym, w Sudetach Zachodnich, Tbmobrzeskim Zagłębiu Sin-
kowym omz w okolicach Pułap. Tomala, W'rocławia. Bdchatowa. W' Górmh
lzerskich i Karknnoszach zjawisko przybrała rozmiar klęski ekologicznej. W'-
stępowadc szkód w tym icjonie rozszerza się i obejmuje SudcEy Środkovn
i W'nhodnie, a następnie Beskid śl+ki i żywiecki oraz Kalpaq Wsdiodnie, gdzie
stwierdzono zamieranie jodły

Biogenicznc znaczenie ekosystcmów leśnych

Odnowa sił psychoauycmych jest zwią&ma z dzialaniem szengu bodźców
na organizm ludzki. Czynniki klimatycmc środowiska pnyiodniczego należą do
nayważnięjszych bodźców. W zalehości od clwakteru i natężenia czynników
meteorologicznych badźcc klimatyczne mogą działać na człowieka kQjąco lub
pobudząjąw.

W porównaniu z tnenami zurbanizowanymi lasy, zc względu na procesy
klimatotwónze, wyróżniają się spwyRcznym milaoklimanm. Klimat lasu cechu-
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je się baMziej wyrównmym ptzcbieglem zjawisk tinŁeomlogicznych i 6uycz-
nych [lS].

alaiakterygyczną cnłią ióżniego typu ekosystcmów leśnych }st ddenna
hmja dohęi valstwy pawieum do vysakości 2 m. Daninująęy wplyw m to
zjawisko znają korony dimw w zależności od ich zwarcia. Silnie zwarte balony
ocieniąjq: dno lasu slabo prmpuszaaUą ptomłenie słonwznc i, jak z ngo wynika.
Bmpemnila jest tam niżsm w poiównmiu z gómymi warstwami WypromicMawa.
nie depła v prze nocnej z powierzdini moim do atmosfbiy -- a tylko w innej
części do wi,Hena dtzewosuaiu -- powduje, żo dno basu jest ciep]ąsze 13]

RozMj ulisuimia w zbiomvlislcach leśnych powoduje pocNanianie promu'
niovmia donwznegojuż w waMwie Roma. Liście paepuszcmuą tylko około 10%
padąjąęego na nie światła W koronach drew pochłanimejest głównie promienio-
wanie kiótkofblowe. Do dna lasu dociec przeważnie promieniowanie rozproszone,
twalzące tylko placki świetlne na dnie lasu. Dla samquzucia człowieka istotny
jest VPpłyv lasu podczas znim pogody. Jeśli nadchodzi hla ciepła, to i® zaczyna
panować ocHadząjąF powietrw, gdy nadchodzi fala zimna, w lesie powstaje iona
i ciepło kondcnsacji ogrnwa otoczenie. Zmnięjsznm są tu amplitiidy dobawe
i rwzw tempaatuiy powicttm, wyższa i bardzięi vyrównam jest wilgotność
powietin [1, 2, 3].

La wpływa na mlimę prędkości i kierunku wiabu. lEtóry dziala iilnic
l)odZcowo na ulBuliult czlawickn V'ewnąuz Inu prędkość wiatra jest mnicama
D IO---30% nU nix otwartym polu. Prnciwwietrzne działmie luu polega Ńwnież
na obniżeniu tuibu]mcji powietrza [6]

Ważnym elementem klimatu jut jakos powietrm i wplyw lasu w piongio
oczyszczania atmosfery. Ocl dawna lwjnt uważany za podstawowe wlmlobmzb
naturalne źródło czystego powietrza, ao wiąże się z tym. a pzyswaya on
w procesie fdosyntezy olbrzymie ilości dwudei0(u. węgla.

' z jakością powi;tryb lcśnega vfi4łe się wydzielanie przy roślin! wbsmDi
stałych i lotnych. takich jak ąrwica, garbniki, olelRI cteiyczne i inna NdviĘkszą
intmsywno# vrykmqją rośliny we wcnsnei fazie tozwqju bici i kwiatów
W wyniku silnego nagrzania i wiatrów alejki eteiyczne ulatnidą się z iuślin
intatsywnic pachnąc. Miesanją: się z powicuzem atmafctycznym tworza aemzol,
który posiada liczne właściwości lecznicze niezbędne do regeneracji arganizmu.

Skład chemiczny fi80ncydów jest bardzo t6żnorodny w zależnohi od
gatunku roslin i nicstały. Początkowo ptzypuszczatlo, źe włagciwaści bdcteriob4j-
cn lnajq wyląl:znim oleje etefycznc. Później okazało się, że równiez inne związki
chemiczm nio będące olcjkami -- ąrydzielmc plzcz liście niektórych drzew(dębu,
klonu, lipy) -- są bahctioMycn, a emitowane przez czenmchę, jal;qbiw i orzech
włoski ::'hwklaŚjca. W oknsie lcmim l ha lasu liściastego wydziela 2 kg
fitoncydów lahych, l ha bom iglastego -- 5 kg, a ] ]njałowca -30 kg [7, 9, 21].

Kolejnym czynnikiem w$ywyącym na mikmklim& lasu jest konccntrmaa
jonów iljeimych. lstniąe pawszechm opinia o komysmym wplywio m orgmizm
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janów lekkich uinmych, klon powodują zwięlcsnnie aktywności życiowhpej dro.
vega organizmu. Czymik ten warunkuF wide procesów 6zplogicmych od-
ddalująp między imymi na skład bwi, częstodiwość pulsu, ciśnienie krwi, Mle
oddKhowe, układ nerwowy. Waunld panujące w losie, dzięki koncentracji joMw
IĘiemnych, mogą być pomomi przy leczeniu dychawicy osbzcłomj, clnroby
nadciśnieniowęi, nerwobóti[2. 21. 22].

Jedną z istotnydl flmkcji, jaką panią ekosystcany leśne, jest ograniczenie
zmieczyszczeń powietrza. Lasy stanowią wporę dla dymów i gazów. Pyłodlłonna
Hojność roślin zbiotowiska leśnego polega na zanzymywaniu cząstek pyłu na
powieizdlni roślin wskutek utraty pucz nic siĘ bezwładności przy opadaniu na
liście. Również zmniejszenie szybkości wiatm oraz gwałtowna zmiana jego
kienulku są przyczynami opalania zmieczyszcali powierza. Wpływ lasu nia stan
zanieczysznzcń jest wieloraki. Polega on między imymi na pochłanianiu gazów
pna r(gliny wykoaystujące je w pmccsach życiowych. Absorbowanie tego
rodzaju zmiwzyszczeń jast tym bardziąi anne, h w ich składzie znajduje się
wiele szkodliwych dla zdrowia toksycznych składników, a zwłaszcza zwhzków
ołowiu [2. 7. 8].

Luy oraz zieleni miejska odgrywają rolę w thmieniu hałasu będącego
jednym z nddtkuczliwszych demetnów życia na obszarach wielkich aglomeracji.
Skutki hałasu to bóle głowy, szum w uszach, osłabienie shchu, utrata snu, stany
niepokoju, zakłócenia w pracy mózgu, nen\Bród i seata. rlałasy uliczne $ą pny-
czlną 80% paypadków migreny, 52% zakłóceń i oo n4mnięj połowy zaburzeń
cłiaraktenlagicznych [3. 7. 8].

Tabela 2. KajaUnz airacji plzyrulnicWch
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środowisko leśm -- jdn element lcnyobrazu barda lmzmaicon%o -- od-
dziahije dadamio na pqcłlikę człowicln Do vzbogmenia tych doznań pny-
ayniają się rozmaite mbarlpienia liści w i6żnych polach toku, zwłunza jcsienh.

Wykorzystanie &odawidca leheEO piwa człowieka pod kąkm wypoczynku
ma charakter sezonowy. Związane jest mo z cykliczne zmiemością przyrody
Obser'wowanie wrmowych zmienności w świecie payiody jnt &ódlem wte-
ycznych przebć i możliwości poznania szaty roślimęi. W Białowiesldą
Stuji Gcobotmiczml Uniwersytet Wuszawskiego opacowmo, pod kierunkiem
Kiy$tyny Falińshcj ]4], kalendarz aaakqi pnyrodniczych w zbiooowiskach leś-
nych (tab. 2).

Czasowe i pnes&wnne zr6żnioowanie zbiorowisk lewych charakteryzuje
Mwnież zbiorowiska ląkowe, murawowe. czy też dolin rzecznych.

Zdrowotne vlaścivośd wybranych typów siedliskowych lasu

Zdrowomość ckosystemów leśnych interesuje nw z punktu widzenia skut-
ków. jakie dta zdrowia ludzkiego może mieć przebywanie w konkretnych warun-
kwh. W liknatuin polskiej występuje niedosyt infomiacji o wPywie zbiolowisk
lewych i innych zapołów roślinlnych na zdrowie i samopoczucie człowieka. Na
szczególną uwagę zasługują opracowania Boguckicgo]]e 21 3] i KrzymowsKic8-
Kostrowickięj [4]

Biorąc pod uwagę właściwości zdrowome znsbną schaxakteryzowam na-
slępuUące siedliska lege: baty, bary Mieuane, lwy mieszane, lasy l olsy.

Bary n ubogie pod względcni żyzno#i typy siedlbkowe. Stanowią je
wysokopicnne lasy sosnowy nla niżu oialz wysokopiennc. silnie zacieniane lasy
z doininadą świecka w góruh. Bary sosnowy występują w calej Polsce Ł Wjąl-
kiem terenów górskich na sicdliskach skrajnie ubogich i suchych.

Siedliska barów wsnowych, z punkt widzenia bioldimatycznego, są koays-
tne dla zdrowia człowieka. Jest to typ siedliska oddziahjący lwzniczn na choroby
ukladu oddechowego. Występujące w boracb substancje lotne m4ą działanie
dwynfekujące, wpływają na obniżenie ciśnienia krwi dzial4ąę tonizująFO na układ
nerwowy, Z siodliskami balów sosnowyd) łiŁczą się pewne pmeciwwskazania
zdrowotne, zwłaszcza dla osób starszych z niskim cihienicm tętniczym krwi,
niedoczynnością tnczycy, jak też podanych na tnigrcny

Bioklimat barów świerkowych pięta figla gómego w Karpatach i Sudeach
jest niezrównoważony. Powoduje to duża wilgotność powietrza zmienność w'anm-
ków pogodowych, któż wpływają nickoaysmie na organizm cdowieka. Duże
stężenie fitoncydów -- produkowane przez świerki i mchy -- stwarza kord stnc
warunki mrosmilamo, wzlnacniajqc odpomoH organizmu.

Bały mieszane, stmowią dość widac wysokopienne lasy sosnowy-dębowe
lub jodłowo-dębowe-bukowc. Podszyt tworzą leszczyny i tnmielhy, jarzębina,
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iwa, b@ kotalowy, jdovPiec. a luda: boiówka czarna, iokid pospolity, komik ilP.
Bały iŃeszane występulq w całęl Polne.

Boq minzane są zbiorawigiem leśnym uniwersalnym z uwagi na działanie
bioterapeutyczne i psychoBgulacyjne. Z uwagi na stężenie substancji balEteriobÓj-

lbbb 3. mdzilaywenie iyp6w dEdhltavrydl IE n8 0rganian czławielu
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wyda i anliiejszoM bodhowość biokliinau, zbiorovńsko to wskazac jast do
Wzynku dla osób w późnym wieku i o zr6żnicawanym soanie zdrowia. Buy
iniazane dwakoeiyzqą się malym ugtożenicm deQenami pylkowymi.

Odmianę bonów minzanych stanowią kwaśne dąbrowy i buiczyny z mniel-
8Wm lub większym udzialem drzew iglutych, na niżu sosny, a w górach
światka. WysWją głównie na lbmorzu Zmhodnim, w Sudetach i Karpa-
tmh Zachodnich

BioUimat cenawianego zbioiowiskajest og6hie koaysmy. Działa pabudza-
jąco, odkażd#o, stymulqąc naturalne mechanizmy odpctności orgmizmu. Zbio-
lowigco nadąe $ię do ?pypwzynku dla wszyskim ludzi bez względu na ich wiek
i ltm zdrowia. Jedyne plzeciwwskazaiie może stanowić zbyt vńełka liczba pyłków
(alagenów).

Lasy 8niwzane są to widac lasy dębowe z udzialem sosny, lipy i klonów.
Warstwę krzewów stmovri4 licho gatunki cieplolubne(dcnń, głosi, róże. lecz...
czyha). Rude jest nąbogatsw ze wszystkich zxispdów leśnydt Lasy mieszane
vystępqą lokalnie w całą Polfa z vyj#kiem gór.

w)rwotzony tutsi bioklimat. dzięki olejkom eterycznym, ma laonystny
wpływ na otEanizm ludzki. Działa pMudmyąęo na ośEodkowy uklad ncnvrwry.
wzanga aldywmść i podnosi ciśnienie krwi. Lasy te pod względem zdrowotnym
należą do najwartościowszych typówjwÓw

Luy miwzanc npKwntovanc są też przez wielogatunkowe lwy liściaste
z przewagą dęba i grabn. W doińnzcc vrystępują lipy i klony. a w paswwgólnydi
ie©onach blŁ świerk i brzoza, rzaddcj jodła. Jcg n zbiarowisło ioślitun
lńelal)osuciawą twotzWe liczac zespóty, podwspoty, fmje. W zalehości ad
zwalcza dfww iozMya się runa. Lasy te wysęwją w całej Poki.

Bioklimat lasów wpływa pobudzayąco, wzmaga odpomość mganizmu, po-
pawia luqżeni% zwłasmm in6zgowe, podwyższa ciśnienie.tętŃcze krwi. W nie-
wielkim stopniu działa mtyscptycmie. Dhiższe piwbyvnme w lasadi jest ptzo'
ciwwskazane dla osób z wyrańtym nadciśnienicm tęaiiczym i nadczynnością
taiczycy.(Uwagi U dotyczą nmnu letniego). Oddziaływaniejm6w wiodą ma
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charakter poaygwny. Jako czynuiik ograniczający !ekreacyjne użytkowanie tego
zbiomwiska należy wymienić występwanie komwóv, gzów i Ueszay.

Olsy są to barda żyzne siedliska z prmwagą olszy czamą z domieszką
jcdonu. Warstwę knewów stanowią: kmszyna, poizeczki, czeoemcha i wieaba.
Rund jest bogate, utwonaonc z ziół. tuayc i uaw bagiennych. Zarówno olsy jak
i łęgi występują w całej Polsce.

Właściwości zdrowiu)e przeważnie $ą niekorzyshe, gdyż obdążają akcję
serca. Olsy chwałaeiyzują się wysokim stęhniem substancji lotnych wilgotnoH
pay małym pczcvrictizaniu pmuk tu duża. Wypoczynek ogranicza masa uciqł-
liwych owadów arm występ)wanie toślh para:lcych (tab. 3).

Uwagi koiicowe

Walory turystyczno-iejcleacyjnc ekwystcmów lewych były do ni<lawna
w naszym kraju zdominowme przez funkcje pludukWjne. Obecnie wkremja
w lasami stała się faknm, a potrzeby wciąż wzrutają. Rozwojowi świadomości
społecznej, coraz bardzie wraHiwj na zagrożenia cywilizacyjne, towarzyszy
ożywienie zaineresawań ielanadą iu ti=1:nach leśnych. Jest ona odbierana jako
środek pneciwdziałayący negatywnym konnkwenęjom współczesnych przcob-
rażeń. Coraz powszwhnięjsze jest rozumienie bigieniczno-zdrowotnych walorów
lasu, a przede wszystltim jego biopsychicalych komyki, które czynią go motonm
wykonywania czynności dnia codzienlncgo.

Thc Valucs of Vegetation rover lor Restoring Good Health State

h thc papcr thc importmce of vegetation covcr -- wia])aiticular nkwd to
fonst cammunitics -- md its iMluence on dn human mganism hu bwn
discussed. The author, onc after the otłnr, deals wi& ńe foltowing pmblems:

-- Bomb healdt aspecn of polish pwplą
-- chamcnrization of łubitats and forest nsources of Poland.
-- biogenic importancc of fonst ecosystems,
-- sanitaiy futures of choscn fonst habitat typem.
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WStęP

lbstępowi cywilizacyjncmu towarzyszy intensyfikaqa pracy ludzkie. siły
psychicme i 6zycznc utrawne w procesie pracy czlowiek stan 8ię ngenerować
przez odpoczynDek w czasie wolnym od pracy. Chwakterystycznc cechy odpoczyn-
ku to oderwanie $ię od stałych. codziennych obowiązków. uwolnienie się od
wyniku wymagającego zaangażowania umysłowego, pełne odprężenia psychiczne,
poczucie radośd i zadowolenia [1]. 34ówiąę o wypoczynku mamy nla myśli takie
warunki, w których człowiek może w ińarę możliwości organizować sobie wolny
od zajęć cms z dala od codziennych czynności. Dobór s'trunków i zajęć
lurpoczvnkowych jest gpmwą bardzo indywidualną i ,"leży Qd wielu czynników
charakteru piany, wieku. zainteresowań i stopnia mmożnoki.

Nąjważnieyszym elementem, który sprawi, że czu wolny będzie efektywna
wykorzystany dla zmgenerowania sił, jest sama świadomość czynnego wypoczyn-
ku cdowieka w dowolnie wybrmym przez niego miejscu. Najczęściej i najłatwią
potneby czynnego wypoczynku nalizuUc się w mięjscuh. któż człowiek dob-
rowolnie wybiera, a są to zazwyczd tereny usytuowane nad morzem, naturalnymi
lub saucmymi zbiomikami wodnymi i lekami.

Zyczenie wód stoj©ych lub płynących dla paywriScenia dobrostanu zdro-
wia jest piwa społecaŃtwo nie docenime. Sieć hD'dtograficzna jest odbierma
jako jeden z walorów wypoczynkowych i jako taka wymusza pewne ćwiczenia
ruclnwc(pływanie, wędkarstwo, sporty wodne). mzluźniające i uspokajająw
(szum.wody). Mikroklimat na pogimiczu dwóch środowisk lądowego i wodnego
jest silnie bMnowy, co wywohGe ",kije odpomomowe olga«imu. Te wszy&-
kie ńulkcjc woda może pełnić z pożytkiem dla naszego zdnvria, jesli jest
elementem estetycznego ki4obmzu plzyciągąjącego swą kampozyęją omz jeśli
jest nysa

Katedra Ekabdi CzlaMeka AWr. Kiakó AL Jma Pawla ll 78
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Sieć mnzm jesc -- niesteW -- adbiomikicm spin)Ijego rodzaju wieków
przemysłowych i komunahycb. W' takich pnypadkacłi stanowi ona mgrażcnie dla
zdrowia ludzkiego. Zmikąją Nvłaściwości leczniczo-zdtowouo i gmoNiri ona
bnielę dla rozwoju różnych foma iacywnego lwpoczynku nad wod%

Tematem aptacowania są wody powierzchniowe, cechy chaiaknryzuj#e ich
paydanoa do celów ielirenyjno-vuypomynlcowydl oiu hh sun sadnmy jako
czynu ognnicmy#y.

Celun pracy jnt poszuhwanie mietników. któż w sposób syntetyczny
scbaraknryzują ponncad iekl=uyjny w6d powicrmtutiawych. Dokonania próby
wyodQbnienia podstawowych elementów stmawiąęych iłościawą i jakokiową
chaialanygykę sieci hydngrańcmęi, Takie wsuwienic pozwoli.m ocen pmyda-
mości wód powietzchniowych w ałaeślatiych jednostkadi badawczych

W literatura o atrakcHności śrudowislm pnynaniczngo świadczą bzy
elanmty: rwźba !cemu, wody powierwlmiowc i szata mślinna. Brak uializy
jakaściawed wybrmydl cwh d4o nicpehy aru walorów śmdowisln pnytod-
Ńcmgo POlsb. Dcłychczasowe opracowania Państwowi hspebji .Sanitamey nie
miabr swojego odzwieniedlmia w placach z zakruu walayzacji hodawiskn.
Znglożenie dla zdrowia człowieka, na jakie jest narażony z ngo.tytułu, powhim
poznać szef(ńd king odbiorców. W' ngo typu akcji uświadamiania społnzeństwa
isnieje nadzieja na poprawę syhiacli

Na podstawie vrywiadów przeprowaKlzonycb wsród studentów KhrunKU
tuWstyki Akadanii Wychowania Fizycznego w Krd(owie stwierdza Bię siak
K)zmnania w zaknsic stanu sanitarnego sieci hydrogiaficmej. 'W)jeżdżayący nie
mdą świadomości zaniecq'snznŃa wód obszarów wybranych przez sicbb db
celów wypoczynkowych. Wynika to z pewnego stleotypu myaowego, v którym
daminqq$e unczenie mają lane elementy lodowiska pmylodnicwgo jak: imźba
Blęnu. 'czata ioślhna i woda. Brakuje wśród Wjeżdżających wiedzy o jakości
wymienionych momentów, które w lvięluzości przypadków decydują o dogr:idadi
walorów wypoaynkowych danego nrmu.

Próba vrydzielenia paramcti'ów chnakteryzującycb wody powlerzchniowe

Gę&togĆ sieci hydrograficznej
Rozmiesmzcnie wód śi6dl:ldowych, a więc gęstość sieci czecmq. baba

i powierzchnia jezior nie wszędzie są równomisme. Gęstość sieci tzecznęj 28leźy
od &odoviska geograficznej), głównie od klimatu, tzez8y terenu, prnpuszczalno-
ści podłoża. Duża gęsoaść dcci jest ctnrakterystyuna dh d)czarów o wysolddl
i częstych opadmb, 8 malych stmtuh w vryniku Darowania(np obszary gótslde
i pqjeziam). ]m baidzięi iwzmaicona rzeźba terenu, tym.sieć rzeczna jnt na ogół
gęstsza. DecJrdqące marzenie ma jednak przcpuszcza]ność podłoża ' im bardziej
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nieptnpuszczalm skały. tym gęstsa jest sieć. W' obszarach o podabnycb opadach
i podobną izeźbie, i6żnica gęstości siwe jest prawie wyłwmie spowodowana
zróżnicowana przepuszalnaścią podłoża.

Zgodnie z podmymi wyżęi czynnikami duża gęstoa sieci r2zcznd IW-
stęWUe w pohdniawq części kraju zajmując miejscami obszv do 1.44 1(ilVhn'
w dorzeczu Wiał(Ńa po Kmsno i 1,35 ]an4anz w dorzeczu Sanu po Lekko. Drogim
obuarun o większej gęstości są pqjezierza, gdzie przypada 0,8 hn biegu leki na
l hn' (lyc. l).

R
\

Ryc. ]. O]Cięgi easpaduki waómj t4]

NierównomiemaU ta jeszce wyrahiej zahacza się w rozmieszczeniu
jezior. Na ogóhą babę 9692 jezior w Połów, 6960 wiąże się z obszanm
Wjezieay. Juior o powierzchni większęi niż l ha jest około 9300. Łwzna ich
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pawicrzdnia wynosi 317 tys. ha, a więc nieco pallad Ł% powierzc]mi ]aayu.
Jezior w Polsce $ą przcwahie pocbodmnia lodowcowego.

Oprócz jeziw polodowcowych nad mazcm spotyka się jeziora prWbfzehe.
lch odmimą są jedom powstałe w deltach lwcb, jak np. Dąbie lub Druhio. Na
Polcshi Inbelskim vystępuyą jeziora bazowe, a w TaaKb i Kaikonoszach
nieliczne małe polodolĘlcowe jeziora górskie(ryc. 2).

Obok jezior naturalnych ishięją SHucme zbiomiki ntencyjne, z których
więluzość występuje m pohdniu knÓu. Zbiorniki mają za zadanie zaazymywanie
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hli powodzimH, Wyrównywanie bocznych pizepływ6w rzeka służą do celów
mciBetycznych lub jako zbiorniki wady pitnej, np. w lbbczycach i Besln

Naloty też vupamnieć Q małych zbiomikach pmhodzcnia antropogenicz-
nego, powstdych M tHenmh pmksplotacgnych. Są t8 wyrobiska, glinianki które
lokalnie spetniąją blade rekreacyjne

Stany i przepływy wód powierzchniowycb

Poza obszarami gńr wwystkie raki Polski mają charako:r czeków nizinnych.
mznacnąją dę one dużymi wahaniami sanu wód w ciągu roku czeki gónlCio 6--4
m, Ńzinne 3--4 m),.uzalcżnimymi od wanmków klimatycznych, Cnhą chwak-
htystyczną są wysokie Wiosenne stany wód, będące czwem nawet pmyczyną
powodzi M gminach Są one spowodowac ablacją połaywy hiehęi i lodowej
w Bólach. Również latem zdamayą się wysokie sumy wody, które są wynikian
obfitych opadów w g6radl, czawm powodqą onie powodzie wysĘpqjącc all cwś-
del v południaml części kleju.. W miesiącmh jesiennych lub 'zunawych wy
Etępują niskie wodostany, tzw. niżówki, wywołane popzedinjąFymi je długimi
aktesami suszy

W'dania poziomu wód w sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych
maul podobny Wybieg v bocznych cyklu hydrologicznym. Ampłituda wahań
w sznnmych zbi(xnikach jnt większa, co wynika z ftuikcji, dla jakich zostaly
wybixlowane

Tem peratu ra wody

Śtsdnia inna nmpemtum wody obnrwawanych r7nk i kanałów wahała $ię
od 6,6'C do IS,OC, wyłąpząjąc zanieczyszczone odcinki nek, w lym również
hmiicmie. oru odcinki rzek w pobliżu budowli pięUząęych. Analizując nm-
peratutę &edni4 luczmą i rozkład oemperatury wody w czasie, wyrażony poplzcz
warmia &edniej temperaany zimy i lata, można lvyl6żnić na tennie kmUU rzeki
z niższą śndnią iuczną nmperaturą wody, wynoszącą 6,6'C i amplitudą od 7,6'C
do 12,1'C oraz luki cieplqsze o wyżsmg śiednicj toczrieU BmpemNaep wał)ającel
Się od 7,6'C do 12,5'C i amplitudzic od ll,I'C do 14.2'C ' ' '

Do cHodnięjszych rzdi należy zaliczyć karpackie dopływy Wisły i Odry
w ich gómym bogu, gamy bieg Wbprza, I'Uicy. 'Wmy, Narwi, Biebrzy- Dmwy.
Gady, hy, a także Wla% Bedę, O$ę, Wieizycę. CNodniejsze są również rzeki
pizym'n n.

. Do ciedąszych uzck należy już cała Wisła i Odm wraz w środkowymi
i danymi doplywami.

Spośród szmcznycb zbiamików wodnych ndcmodnięjszajnt woda w zbior-
niku Myczkoww; ją &edtda iocma tcmpełUura wynosi 8,5'C, a śndnia amplituda
8,2'C. W pozostalyd zbiomikadi woda cbaraktclyzuje się średnią roczną nm-
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perHurą waMyvą się w ptzedziałuh ad lO,I'C do 11,4"C i &ednią roczną
m)plitudĄ od 12,3'C do 13,9'C.

' Do emodnidszWh jaim naturalnych zalicza siQ juiom: tańcu, Maauy.
Raduńskie i Chanylnwaie. Pozwiale jeziora należą do ciepl4nych Należy
slspmmieć. że piWtme dun q nidcompletne w względu na nicdo$tateczm
pokrycie lKmgu biedą punktów pamiauwyM.

Piawsze zyawviska w postaci śryżu lub lodu brngowcgo polawiąR się nn
górnych odcinkach górskich dqływów wisly, Dary i Narwi.juł .w pierwszej
dełcadzie Maopada, M pozmtałycb rzckach na ogół w trznięj dekadzie styBnia,
nuomiast na dolnych odci1l:adi dopływów Wisły i Od:y w pierRrsny dekaxlzie
grudnia W' sumie dawiska lodowe na rekach, pizetywanc króaotrwałymi
ocieplcniami pawodqją;ymi ich chwilowy zanik, trwają v dorzeczu 86lnq.Wisły
i Odry do 60 dni, w doiznzu dolnnU Maly i Odry piar na plzymazu okolo 4a dni.
a v ńodkowym dorzeczu obu głównych rzek około 30 dni. Lokalnie w micbcadl
pozosnUqęych w zasięgu oddziaływania zrzuów wód padgrzmych i wniwysz-
caeń komunaho-przemysłosrych cas vrystępawania zjawisk lodowydt ogranicza
sie do lcillm dni lub zjawiska lodowe nie występują.

Zjawiska lodowe

Stan sanitarny wód powierzchniowych

aP'"-'&"n Ś.h.Id poMOc "'i«Ws--M wM p""'i''-?lł«i«WM..M
lzekich dakmywano systematycznym pomiaMw -- pmpio\Padzalyń jodcn lib.dm
laąF v miesi#u -- WWlędniab om ou'ac'edia 23 parameŃw jakim vM.. .

Da l kawy czystości zaliczano wody nadające się do zaopatnLcllia ludności
w wodę płuc ptzemysh spażywczcgo i imycb przemysłów wrymagających wody
o iakięi 'umq jakości oraz do hodowli iyb łososiownych

lb H klasy czystości zaklasyfikawano wody nadające się do hodowli ryb
(z wyjątkiem ła90siowatych). do zaspahyania polrnb hodowli .zwierząt gos-
podanzych. urządzania 'zatEanizowanych k:Biiclisk oraz uprawiania sportów
wodnych.

Do 111 kl©y czystości należą wody nadające się d0 280patqrwania ptmmys-
łów (z Wląthem ptzcmydów wymaplących wody o jakość phidł au do
niawadnintia terenów dolnych wykazwywanych do upraw ogrodniczych oraz do
Upraw pod szHent.

V' imczywistości stan zanieczyszczenia wód jest .męluszy= gdyż vxxV
l IElaBy wystWyą równie na obszarze gór oim nia pqeaerzuh, i ta tylko
w lnałydb'izckach. potokmb i jodorach. v pobliżu. ]Elóryó nie nn większydi
ciag, a&odków przemysłowych lub nie vrprowadza się do gleby lviększych ilości
nawozów umcmych
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Tabela 1. stm cqsnki rnlc atjęiWh honDolR malńlariW podRawawe8o vndluB klalylik8c$ ogóimg
v t99i r.

Gą8 d(i$W ł(b. n14 st?. nusepn)

 
    WW
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ciąg d ł v nb. u alr, llePnzednle#

wo©
nulmiaRb
annczyH'

E
v tym odda.

v p.i,n l kó« .i#©

DORZUZE ODRY

PŁAZEM

Radew

Łulnwa
Rada
Pbslęb

S63.4

98.7

H.9
laP

4aJ

57.7
n.6

RZEKI FRZYMORZA

32.9

9.1

91.0
3S.9

62.4
100.0

90.9

bóao: dane lj Ochrmy Śxodwisla

W' latali 1964--1989 obwrwowano stały spadek odwtka wód wszystkidi
klw czystości w głównych dorzwzach Polski i ptzymorza pay jednoczesnym
wzrośdc odsetka wód p03nklasowych. Wedhg stauiu czystości izck objętych
kontralq monitoringu podstawowego wedhg klasy6kaąi ogólną w 1991 iraku,
piaktycznic rzeki krajowe nie posiadają wód o l klasie czystości a wyjąihem
górnych odcinków źródłowych. Jedynie 5% dhgości mek dorzccm Wisly i przy-
morza należy do ll klmy czystości wód

Daizecza Odry posiadają za]l;dwie 0,6% wód ]l klasy czystość, a więc wód.
w których można orgmizowiić kąpieliska i uprawiać sporty wodne.

    mSŃ     ł  
  1+1.g          
    1242        
    Ll49     14.1  
             
             
             
             
        !4.   L7j
             
    L .i        
    .S        
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Dominqącą czek wód prowadzonych prez doplywy i Reki główne Polski
stal)onią wody pozaklasowe: rzek pzymotza 64,2%, dorzecm Wisły 75.6%
i Odry aż 94,8%. Powstałą cześć stmowią wodyjll klasy czystości (Eab. l).

Na podstawie pomiarów prowadzonych przez Państwową h)spełcclę Ocluony
śmhMska dokonmo analizy j&ościowj lz;k górskich, MaWyd.'nizbinych.
pojezterzy l plzymoiza.

Generahie, w dopływach karpackich nie odnotowano wód l klasy czysmści.
Dotyczy to również potoków latrzańskich (Białka, Biały i Czamy Dunajec). Wody
prowadzone przez n dopb'wy należą do ll klasy czystości(Białka CzanW
Dunajec) i pozaklasowych(Bialy Dun4w). Zwiąame jest to z bmpośrednim
zrzutem ścieków m schronisk tauzańskich i małą wydolnością oczysznzabii
w Zakopanem.

Wśród karpwkicb dopływów Wisły ndwięccl wód ll klasy czystoki
(33,0%) prowadzi Wapienia(Beskid Śląski). pozostałe raki puiadaUq wody llT
kl©y i pozanommtywne. W myMższych latach należy się spodziewać poprawy
jakdci wód w dopływach biorących sMH początkowy bieg w Bwkidzie Niskim
i Bieszczadach. Moab to nastąpić w wyniku likwidaqi PGR-ów będących głów-
nymi pn)ducentami ścieków i zuieayszczeli w tych rąonach.

Górskie dapływy Odry -- łącznie Ł istniejącymi na nich sztucznymi
zbiomikatni wodnymi -- posładayą wady 111 klasy i pozmomlatywnc -- główne
źródło zmicczyszczeń stanowią ścieki bytowe związane z sich osadniczQ i rolnic-
twem. Podobnie jak w Talradl, źródłem dmtawy zmieczysKzcń są włu niska
górslde w Sudetach Me mąjącc własnych oczyszczahi ścieków.

Rzeki wyżynne teontycznic nic N)siadają wód li ll masy czystości
Wyjątek stanowi tatą Reka Pilica, któż na 436 hn posiada 27,7% wód ]l klasy
czystości. WiększoK rzek już od aódłowych odcinków prowadzi wody 111 klub
czystości: Nina, Tmcv, Kamienia, Wiepm(3.2% Radomka). Rudawa, Dhbnia,
Warta. krosna od &ódeł posiadają w 100% wody pozaklmowe

W Imjowym bilansie czystości rnk n4korą-stnicj praedstańHą się
Reki pojezierzy i paymorza, Posiadają one największy odsetek wód ll kla-
sy w porównaniu z pozostałymi rzekuni klnjowymi(Nano, Biebrza, Bida,
Wda. Radunia, Płonie, Radcy, Rada). Wśród nich występują również dopły-
wu z wodami pozaklasowymi na całej dhgo#i(Drwęca, Gada, Drvra, Rego,
Łupawa, Pasłęka)

Stan czystości jezior otnówiono na podstawie wyników badań tcNnowydl
shżb ochrony środowiska. Klasy czystości jezior w latch 1989--1990 oknślono
wedhg ocen jezior opracowan)-ch w Państwowym Instytucie Oclurony lodowiska
w lńrar$mwie. Dobór wskaźników i ich nomtatywy zostaly dostmowanc do
spuy6UI wód jeziemycb. O ogólnej ocenic wód w jezioiw decydują wszystkie
uwzględniane wskaźniki: Rzygać, chcmicme i biologiczne. Ponadto wska&iiko-
wi: sanitamemu(imam Gołib nQmlatywom zdiowomym(niektóre medc i pcs-
tycydy) oiu terenowym obwrwacjom biologicmym(święcie ryb lub ginięcie



84 WAQAW

twych orgmizinów vodnWh) t18dano lange wskaźników WJ@ych klasę
czystości akieślollą m podstawie pozatałych oamzeń.

Zgodnie z zasadami systemu oceny jezim przcpmwadzono także Dane
stopnia podahości jezior na dcgiadację na podstawie spgkaźników morhmeaycz-
nych, hydiograficmych i zlewniowydb ponieważ wskaźniki te v macmq mial
daterminqją jakość wody.

Obnrwacja stanu sanitarnego brody w jedornh nauialnych w latach
1974--1990 pawieldzłła ńewielki wzrost odsetka klasy l i X. czysto&i wód;
stanowi n niewic]c ponad 30% v plwbaxlmc] glupia jezior. Wśród zaninzyu-
ezeń spam było zwi4Hków pochadzqęych z nawozów sztucmych, pawaduyqcych
wtrońzuję jezior.

Na podstawie analizy mapy ścieków prnmydowych i komuinahycb Hymn
gąjących oczyszczenia, wg mjewództw z 1991 hoko. stanu czystości rzek w 1991
toku i Sladu czystości viękwych jozior w laacb 1989--1990 możnla oheślić
obszary występowania wód pawicachniawycb o ]i ]l Ulic czyuaści(oc. 3):

Do grupy wolewództqr posiadaląGych na swoim obszarze wody vymienianeo
klasy czystdci należą WQjevództ$ra: północno-wschodnie. wschodnie, połudnb'

wschadnic, środkowego wybrzeża oraz pilskie, zielonogórskie, leswzyńskic,
kaliskie i sieradzkie.

Ę:
[=} ""mH

EB8 di nqptcloi
QF HgbPn

RXC. 3. Ścieki pnenwslm'i kunundm UwAGe a(zyszczuó. wedlug wqjw6dziw w 1991 r. [4}
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Walory wód poviernhnlowycb

Za podstawowe kiytedum dalszej analizy walorów sieci hydioglaficznęj
uznano stan sanitarny wód powierzchniowych (ryc. 4).

Według kłasy6kacji dquszczalnych norm zaniwzyszczenia wód. okna
lonych rozporządzeniem Rady Ministńw z dnia 14. )a1. 1987 r., dla celów
nknacyjnowypoczynkowych nadają się tylko wody o li ll klasie czystoki.
Istniejące óbicktł, któż znajdują się w obrębie występowania wód o pizckroczonej
nomtic zanicczysznzcń, zarzildwniem lokalnych stacji Sanitamo-Epidemiologicz-
nych są zamykane.

Niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa powodqc, że wyniki
badań są przyjmowane do wiadomości, alc nie są nspeknwane. W zwivku z tym
povrsmHądzikie kqpieliska, a w sprzyjąiących do !egQ wlu warunkmh są uprawia-
ne sporty wodne. Czlowiek udąjFy się na wJpomynek w celu ngeneiacji zdrowia
i $il popnez różne formy xeknacji powinien być świadomy zngrohń, jakie płyną
nawet z. czasowego Wzcbywania w środowiskach skażonych bakteriologicznie.
W tym celu istnieje pouzcba edukacji ekologicznej spotecnństwa, l(tóre nm prawo
wiedzieć o stanie środowiska payrodnicmgo.

środki masowego packazu podejmują tcn temat sporulycznic. nayczękiej
pny okmli katntrof ekologicznych. Zaniwzysnzenie środowiska pnzyrodniczcgo
jest zupehie pomijane przez biur podróży przedstaMJ4ce o&fty wycieczek,
wczasów i innych fwm wypoczynku (na podstawie llrywiadów pneptowadzonych
w krakowskich biurach podróży)

Zanieczyszczenie wód powierzcluiowych. w większości nie dostrzegane
gołym okiem, nie jest jeden)m elementem wplywającym na stan sanitamy
środowiska pmyiudnicwgo, ale ze względu na temat opracowania rozpatruje się
tylko wody povrierzchniowe

Biorąc pod uwagę knntak! człowieka zc skażonych środowiskiem wodnym
i zagrożenia z ngo wypływająęc należy tcn element uznać za podstawowy
w waloryzacji wód powicrzcbniowych. Na tęi podstavdc wydzielono kilka ob
szaiów atrakcyjnych pod względem czystości wód powicrzcllniowych, posiaddą-
cych również inne walory pnytodnicze. Do nj gmpy należą pohdniowe części
WQiewództw nowosądukiego i krośnieńskiego, pas województw wschodnich,
województwa póhocno-wsdiodnie, środkowego wybaCZa oraz część WQjewódznur
na Nizinie Wielkopolskiej.

Pny upmwimiu turystycznych form nlmji i sporów wodnych należy
uwzględnić talde cwhy dla czeków jak: długość. spadek. występowanie bystry,
plag, naturalne przeszkody wodne. Bardzo ważnym elementem jwt głębokość
cidm, charakter i spadek dna. Dodatkowymi elementami iaatwiąjącymi penetracaę
terenu są dostępność komunikmyJna i charakter linii bizegowej.

Więksaaść wyżej wymienionych cuh oraz dhgoa i gęstość kanałów imożna
odnieść do jeziw.



86 WAQAW R

11 kb9a ciy8tQed

(4.T%)

Rle. 4. san &8nitnny rzdl w 1991 r
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Wnioski

Na podstavic zcsUwionych cwb d)arakicryzq#ych jakościowo i ilo#iowo
sieć bydiograńczną można dokonać vrstępnego bilansu terenów slwai7nlących
możliwości iozwaju wypoaynku i turystycznych form nkreacji na wybranydl
obszarach. Przedstavrione wytycme waloryzacji #udowiska payrodniczego wy-
magań dalszych szczegółowych badań w odniesieniu do wybranydi terenów.
lstniqe pomeba wląucnia jakościowych cnh, takich jak stan sanitamy wód
powierzcbniowych i aimosliny, do walorymcji tulystycznei.

Dotychczasowe opakowania z zalaesu wypoczynku, turystyki i nkrcmji
pormyaW lub margiltalnic traktują btm środowiska. Pobcme stwierdzenie, 2e

WJeżdżamy zaczetpni# świeżego powicuza" straciło na znaczeniu. Poprze
analogę to sumo można odnieść do wypmzynku nad wodą. W obecnqi chwili
obszary posiadalqGe li ll klasę czystości nalilżR do Wjątków

Buuyąc M pamiarwh stmu smitamcgo w(;d luwierzdlniowyd\ piżz-
prowadzoną piwa Paiistwową Inspclaclę Ochrony Środowiska, można wyróżnić
potencjalne obszary rozwoju turystyki i nkrcaqi. Są to Pojezbrm Drawskie,
Kasmbskie, Elckie. Suwalshe, Leszczyńskie, Ł€ayńsko-Włodawskie Olaf Beskid
Niski i Biwzczady.

Znaczną część kinju o bogatych walamch wypoPczynkovrych stanowe ob-
szary zagrożone ekologicznie, nie sruraiząjącc możliwości rozwoju turystyki
i rekrimji. Zni\jdują się one w pobliżu lub na terenach zurbanizowmych lub
użytkowanych rolniczo. Większość zanieczysnzeń pochodzi m ścieków bytów)vh
mieszkańców. zakładów pE7.cmysławych lub zanieczyszczeti rolniczych. Do tej
grupy nale&l obszary wyą-nnc, $udcty z pogóaem i środkowa Polska.

Nicuźytki walne, do których zalicza się zbiomiki powstałe po wyeksploato-
wmiu surowctiw, stanowią potenc]alnc obszary wypoczynkowe. Szmuje się [3], żc
na obsnrach tych, występuUilcych w zasięgu 50 km sureĘ podmiejshej, tnogłaby
jednoczehie wypnzywać np iS% mieszkańców ROW'-u, 18% miazkańców
mspdu miejskiego bydgoska-toruibkiego, poznańskiego i szczecińskiego. 3 do 4%
mieszkańców konurbacji gómośląsldej oraz około 1% aglomeracji wrKławskiej.
warszawskiej i łódzkiej.

Z powyższego znstawieMa wynika. że bazą dla wypoczynku mogą być nie
tylko osoby i walory naturalne sieci hydrogmficznęi, alo taka) obszary adaptowa
ne pochodzenia anmpogcniczndgo w wyniku od)aywkowej eksploatacji surowców
naturalnych Mogą onc być oddane do eksploatacji po stwienlzcniu klasy czystości
wody i gruntownym zbadmiu dna. l:ropagowanie idei wykorzystania w celach
reknacyJnych tego ąpu zblomików wodnydi wpływa na stan i kondyqę zdrowot-
ną mieszkańców miast. W' wyniku zledukowania kaztów dojazdu i dziennego
uuzymania lego typu obiekty będą cieszyły się du4'm powodznnicm

Reasumując, wirnioskuję o powołanie niezalehego zespołu badawczego.
któngo zadaniem byłoby coroczne badanie stanu smitamcgo wód powierzch-
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niovych w obsznwb wypoczynkowych. Na tęi podstawie miałby pas-stać ranking
teimów posiaMJąęych n41epwe pod względem jakości walory nWyczno.n-
k:eacylm.

Patryka wladz samolz:ldowych ma na celu przedstawicnic lpalolóv turys-
tyczno-rekieacljnydl dmel gtniny. Ukazanie się mpoitu occniąjąccgo środowisko
paytodniczc pod względem cuh jakościowych main wpłynąć na uaizymanie lub
poprawę czystogd w&l powielzchniowych

UselDlness af llydi'ogmphlc System for Tourlsm and Recration

Tln impoltancc of stapiant and flawing waoers h dic procesu of iesnring to
healh is understiinated ly people. Hydmgiaphic ncwolk is understood as one of
ncreatianal values, thun atorting ceruin kinds of exenises; motor (swimming.
angling, aquatic spam), nlaxitig and swthing oins(marmur of waua} Micioc-
limate on ńe botdu-line of bodo die land and wawer envinnmcnts constitutn
a grona slimulus aushg iinmunologlcd remtions af thc otganinn. All óaw
ńmaions can be usefuHy pedomled by w&tcr for our healQ. if it is an element of
aesthetic landscape, auacdvc scennery and if it is not pollutcd.

Tlw river Q'stems i$, unRxtimately. a receiver of all kings of industńal
wastes and municipal uwage. In auch casus it camposes a mcasun of thieat w
human Inalń. All kinds of herling and wholaotne abilides disappear and it
bccomes a barricr to die development of any kind of active lat n tln tivenid&
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ROLA l ZNACZENIE i(XAJosmu
DLA TURYSTYKI l REKmCJI

Sa#b# Sac#a+

Wprowadzenie

Termin krajobiu dc jwt paDęciem jednoznacznym, a wynika to z rozumie-
nia kr4obmzu jako kategorii fidonomicznq -- niematerialncj lub materialnej.
a także z łączenia obu tych znaczeń. W sensie materialnym ,,krdobraz geograficz-
ny jest częścią powicachni Ziemi, tóżni#ą się jakokiowo od innych części,
otoczona granicą naturalną i przedstawląjącą sobą prawidłowy, wmyemnie uwamn-
kowany catoksztah przedmiotów i zjawisk w sposób typowy wyrażony na znaczna
powierzchni i pod każdym względem nierozerwalnie związany z powłoką geogra-
ficmą" [6]

Ten sens rozmienh terminu ,wyobraz" rozMUąją gografawie rosyjscy, np
Armand [1], PnwbmżeBki it ]], a ta]cże nietniwcy, którzy tiuktują go ja](o zbiór
wzajemnie powiyanych kclmpnncntów, które można ruzpoanać jeó>nie zu pomocą
badań szczcgóło-lrych. W tym ujęciu kmUobrm jest s)nonintcm terytorialnego
kompleksu pmyrodnicmgo, czyli ,,ograniczonego przestrzennic zbior komponen-
tów powita:mych ścisłym wząjelnnym oddziaływaniem'' jll. Wśród polskich
geografów taki pogląd na krdobmz nprezentują, m.in. Rich]ing j13] i IVzewoż-
[lj& [12].

W niemaoeriahym znaczeniu lcmjobraz jawi się jako ,.fizjonomia powien-
chni Zierrń. będa;a syntezą wszyskich elementów przyrodniczych i działahoki
ludzkiej, pozost4ących we wzajemnym stosunku i oddziaływaniu lub jako wyci-
nek prwstrzeni lozpoznawamj za pomocą zmysłów, szcngólnie wzroku [4]. Takie
pojmowmie kmjobmzu akceptują m.h. w architekturze krąjobmzu Bogdmowski,
Łuczyliska-Bruzda, Nowakr3], skłaniają się ku niemu także niektórzy gwgrafo-
wic, np. Szczęsny]14]. Wdciechowski115]. naomiast Bartkowski [21 uważa,
i2 1aayobmz stanowi kategorię geograHczno-psychologiczną, Wywodzi się
stąd pojęcie kmjobmzu multiwnsorycznego rozumianego jako ,,obiektywnie ist-
niejąca rzeczywistość strukturalne-terytorialna. która jest postrzegana wieloma
umysłami" [9].

Katedra Ekologii CzlauiekR AWF. Klak6' A]. Jma Pawla ll 78
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lsnimie wielu kierunków bdań nad kiajobazem odzwienicdlają tkie
shmułowanią jak np.: ,,archinkhita kiajobmzu", «ekologia ktaWbmm". ,,bio-
logia kiąjoblazu". ,,gwfizyka i geoclnmia kraUobmzu". itd.

Z uwag na przedmiot naszych rozważań doqczących oknsOenia boli i zlu-
cmnia kmyobiuu dla tuiyltyh i n:lmji. to zróżnicawmie PQjmowmia wnsu
słowa MJobraz" i uprawimych kicrulnków badawczych nie ma większego
znaczenia. Z pułku widzenia ion jalq odgrywa la4oblu w nkrimji nde2y
mzdęddć zarówno materialną jak i fidmomiczną inteipru;adę krajobrazu.

Czyniąc pewne uogólnienie moon stwieMzić, 2e luajobmz .maetialny
stanow?i przede wszystkim podstawowy czynnik oknślający fomialnc(w wnsic
ptzntrzennym) i ekonomiczno..kchńcme uwarunkowania tuiysqki i nkrenji.
natotnint rolę kiajobtazu ,.nizyonomiczncgo" należdoby lozpauywać w kalego-
liacb psydlologicznycb i smlologicznych.

Rodląje krajobrazu

Oknślenie mli i znacwnia kmyobruu dla turystyki i nkreaęji wymaga
pncprowadzcnia. chociażby uproszczonej, typologu kmUobrazu.

Ekologiczm interpntacja kmHobrazu zakładał że poszczególnie elementy
pozosnją w określonym związku hnkcjonahym i znajdują stę w równowadze.
Zabuiwnie tej równowagi. co wynika myczęściel z ingenncji człowieka, powodqc
zmian krŃobmzu i j%o ńinkcji. W zalehości od stopnia tych zmian Szc%gny
[14] proponuje vryló2nienie następujących n)dzajów krajobrazu: piawotny, natum-
Iny, kulturalny, zdelmstowany. Opicmyąę się na tym samym kryterium, budzieu
oozbudawaną kJasyfikmJę kiąjobrazu proponuje Bogdanowski [3]. Autor mzygnujc
v tej typolagu z poHęciajcrajobmzu zdewastowanego, dzielącjcrdobmz kulturalny
na łiamlanjjny i dysbamlonjjny, dokonując jcdnaczcśnie podziałujmyobrazów
wedhg ukształtowania. po](bycia i formy ku]tuowej krajobrazu. Kondmcki [7]
proponując typologię kmlobimu naturalnego dzieli go na klasy, iodzde i galuriki
Wyi6żnia się w tym podziale klasę kr4obrazów nizinnych. wyżynnych i górskich,
któż następnie dzielą się na n)dzaje (np. kiąjobrw nadmorski) i gandhi (np.
krajobrm wydmowy).

Pnytoczone podzial krajobluzu, mimo ogólnego charakteru, swoi:dają
dostateczną podstawę do podjęcia pi6by określenia jego znmwnia dla turystyki

Rola l marzenie krajobrazu dla turystyki i rekrcacji

Ocena środowiska geograficznego, któngo pnwnętrznym pizęjawem jwt
kmUobraz, dla tuWstyki i nkrcuji stanowi prwdmioŁ wielu oprawwM. W więk-
szości wypadków pmu te anicnząją do vryodiębnienia obszańw. która z uwagi na
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określane cechy kiąjoblazu mogą pełnić ńinlccję tennów nkreuyjnych Badania
polegają na omnie waRości panczegóhych elementów lErąjobrazu z punkt

widwnia smtoko tmumianęi nkreacji. Stosuje się w tym względzie róhn oceny
licżbawe valtDgduiqoe cechy j&ościowe śmdowisla natural1lW. Hćktcm tych
badań jest kwałiMja powłoki lanjobmzowęj, adzwieniedląjąm możliwości
zupokojenia potrzeb rclaewyjnych. Word podknślić. że najczęścid occnimyjest
w tym względzie kmyobiaz naturalny, natcwniut znacmie już 'nadzięj jegc}
elementy anuopogeeticznc

W'miód wtorów podqmujących się oceny walorów krajobmmwych w sposób
kompleluowy, uwzględni4ący elementy będące dziełem zwówno pnyiudy.
jak i cdowidca. należy wymienić przede wszystbm BogdanoqBskiego [3]
Józefczyk IS] proponuje ocenę waloMw krqobmzowych z punktu vrldzeda
ich wpływu m .shię psychiczną człovpieka, co należy uznal m htensując)
pomysł wartościowania krqobrazu. W nowszych placach dotyczących ww-
tościowania krdobmzu podnawą do okłUlenia kryteriów ocen walorów wicfoko..
wych ]uajobiwu jest studium pemepcji społeczml wyŃżnionych cech i bpów
laajobrazu.

Mimo znmzną liczby opracowań, stosowania różmychjcryteriów ocen
waloŃw ki$$obmzu odnmi się wra@nic jednostronności podęjmawmych badań
Wydaje $ię bowiem, iż kmUobiaz dostaKza znacznie szersWoh możhwogai wartoś-
ctawania, na ao zresztą zwraca uwagę Krzymowska-Kostrowicka [8] pisac
o lcidobmzic jako ptzedtniocie badań w ujęciu aksjologicznym. Weto również
podknślićt że dotychczasowe badania nic uwzględniają w dostatecalym stopniu
człowiekai.jego potrzeb jako podmiotu twystyki i reknaęji. przynajmniej w sensie
bezpośrednim

O krajobrazie jako o pewnym systemie warUści mania mówić także
v odnowieniu. do jego znacmnia i ion jaką odgrywa w nkrw$. Tę rolę
lEmyobrazu. którą trudno prwwnić. można rozpatrywać w wielu aspektwh, Ogól-
Ńc racz biora, tc imległe możliwoki analizy znaczenia kiajobiwu dla nkieaqi
i turystyki można sprowadzić do;

-- dcreś]cnia robi ]myobmzu w ksztahowaniu funkcji paastrnni mlaeacyj-
ncj i jel wewnętnmel struktury.

-- oknślenia roli kmUobrazu w zwpokQjeniu pouzeb mkrcacyjnych czło-

Zajmjjmy się qm pierwszym aspdctcm. Otóż, każdy rodzaj kiąjobrazu może
stanowić podstawę roz.wola zjawisk. któż o]cieś]amy mianem ,,ickrcadi'' ]ub
lury$1yld". Wynika to z fkd:tu. iż krąjobinz posiada właściwy wbij potencjał

i charakter walur6w turystycznych, kern z kolei stymulują możliwości'rozwańu
różnych form tuiysyki. Takimi walorami charakleryaje się zarównojciąjobiu
piór'wolny, naturalny, kulturalny. jak i zdcwHtowany.

Każdy typ krajabiazu i zwi©anle z nim walory tulyslycme decydują
o chaiaktern potenęjahych i pdnionych flinkcji nkreacyjnydl o charakterze

Iden
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i stnikttBzc podaży whg tluysqcmych. wywohją także zjawisko segRgmji
paes&zeni rekin:yjneU.

Turystyka wkraczayąc na jakiś obszw zasade okieślottą strukutę formalną
prmstrnni gmgragicznej, do której musi się, w wnsie ogólnym, dostosować. Nie
oznuza to aGzywiścic pelnego detaminianu gwgrafianego w kształtowaniu
zjawisk tury$tycmych, clnciaŻ w wielu wypadkach folia ta zinydup calkowite
uzasadnienie. Nie wyklucza to również faktu, iż turystyka jast istotnym czyn-
nikian znim w krajobrazie.

Roh pwznngólnycb Imjobrazów w kutahwraniu przestrzeni turystycznej
jast oczywiśde zr62nicawana. Rmpauzmy ę na na kilku plzykładacb

KmUobiaz pierwomy ma dla twysqki ogranicmnc znaczenie z uwagi na to,
że najczęścid jego fragmenty v Formie parków nwodowydi lub nznrwatów
pnymdy są objęte odirmą prawni. Z tych względów obszary kiajobruzu piet\ilro-
uego H strehmi ogranicwncgo ruchu turystyczmgo(CWsn togulowmega)
i bardzo ogianiczoneEO zagospodarowmia turystycznego. Obecność panów

azeni mysqcznej nmzuca określone nguły obowiązująoe w xozwoiu buy
mateliahej turyslyh i nkicacji w ich otocnniu. Wokół chonionydi 6ngimntów
kinjobrazu pierwomego nwięWje wyraźna wgngmla pnestrżnnna mji w po-
staci wydzielonych stref whonnych(stieb oduony sanibmcj, omliny), m
wywiua określony wpływ na strukairę prznuzcnnĄ in&astruktury turystycznej,
a nkże tchu tuWstycznego. Kmyobraz piuwuuiy narzuca iównicZ, jako ol)sza'
clumimy, oknsgone warunki penctrmli turystycmcj. co vymża się w koniwziKo-a

ści odpowiednią organizacji ruchu. tras, szlaków tiuystycziWch. ścieżek dydek.
tycznych itp. PizykłKly tego typu rozwiązań orgmizacyjnych i przestrzennych
znajdziemy' tam, gdzie lłagmenq krajobrazu pierwoucgo podlegają ocłliunie
stmowiąc jednocześnie istotny aymik modelowmia przestrzeń .tuystyczml

Dla twystyki i [eheacji m naybadziej pnydane i atrakcyjne uzmP. się
krajobrazy n#uiahe. Szcwgólna rola jest przypisywane kmUobiazom górskim
i nadmorskim. O roli i znnzeniu tych krajobrazów świadczy. między innymi,
iozmicszcwnic mdlu turystycznego. w czym wyraŹNą się t6wnicż prefuencb
uirystów. Góry i sticfy nadmorskie należą do najsilniej zagospadnowanych stwo
krabbrazowydi co spania, że kanwnttujc się w nich nąjviększa liczba tury©ów
Każda z tych stref kiajobmzowych chaiaktelyzuje siQ okieglonym typan walorów
[urystycmych i spwyficznyini qlnrunkami gwgraficmymit co różnim6e sposób
i możliwości pmgmmawania iozwdu turystyki i lekleacji.

Wdowy tWSWczne Imjórazu górskiego kszlahują dę głównie pad wpb-
sokości nad pozioman morza i róh)ic wysokości względnycb. Pewiui

wpływ na różnieowanie ogóhego chnakteru walorów tluyuycznych krajobraz
gónkicgo mogą qpywiud położeińe i przebieg pum górskich.

Z llmyobrazem góisldm wice się snroki wachlarz walorów turystycznych
o uMąwnalnym charakteru, któż umożliwiają rozwód wielu ddedzin turystyki,
przez co góry stąlq siG w tym względzb, obs7zrami wielaftinkcgnymi.
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Warunh orograRane, charakter, długość i pnebieg dolin górskich, obec-
ność konin, warunh toH)graficmc i techniczne lokalizacji obiektów oru uizą-
dnii. a także koninzmog ubezpieczenia potrzeb Mżnych foma turystyki sprawia-
ją, iż w kmyobrazie górskim wytworzyła się spwyficzna oqanizacja przcstaeni
twystyczneH. JeH elementami są jednostki osadnictwa mkrenHnego o tóhych
hnkęjach. sieć dróg dojazdowych, szlaków i has tuiystycztlych, róhiego typu
ur74clzeó umożlivriąjących i utatwiąjących puntxacię wy&zych pntii gór, sieć
specyficznych obickdw i urządzeń sportowych itp. W' zależności od warunków
lokahych te elementy inhwtmktuiy tulystycznęl tworzą l6żne fomly przestrzenne
Najczękid są to układy pasmowc, zgodne z przebiegiem dolin śródgórskich, ]ub
gniazdowe -- v pnypadku mzwolu inftwtruktury w obrębie konin, czy wnszcie
sai&twy pasmowo'gniudowc. W wysokich górach(np. Alpach) obsemOe się
także układy pr7nsuznnne nawhzującc do wysokości nad poziomem morza.
Powstają tata wiclutopniowe fomiy prnsazennc hfłastruktuly turystyczna o zró-
hicowmych hnhaach. Tworzą ją na pnykład jednostki osadnicy o hnkqach
mzrządow0-2mopatr7nniowych i usługowych, zlokalizowane u podnóża gór, jedno-
stki osadnictwa wczasowcgo i ośiudki naniarskie(w Alpmh na wysokości
1 500...2000 m) omz schroniska wysokogórskie i stacje narciarskie usymowme na
tak zwanym ,,fłoncic śnicżnym''. Poszaególne elementy tego układu są polączane
wpowymi dla gór środkatni komunikwji(różne typy transportu linowcB}, kolejki
górskie) omz Uwami i szlakami tuqstycznymi.

Ogólnie rzez biorąc, stniktura prznstiznnna turystyki w gómcb ma charakter
ukladu paliwntiycznego pay jcdnaczcsnym, znwznym mzproszeniu jednostek
osadnictwa teknacvJncgo, rozMjających sie często w warunkach izolacji piw-
strzcnnęi. Uniwersalny charakter walorów turystyczuiych krąjobmzu górskiego
wyraża się w wysokie efbkWwności ekonomicznej infrustruktuiy turystyczno-
nknacyjnęi, z uwagi na możliwość niemal cdoroczney eksploatacji obiektów
i urządzeń.

Znaczenie i rolęjmjobrazu w kształtowaniu pnestrzeni rdcremHncj i jej
wewnętrznej SUuktuW możnla lirykazać również na przykładzie ktajobrmu nad-
monkiego.

Obs?nry nadmorskie s% obok gń', najbardziej wykorzyslywaną turystycznie
przntrzenią geograficzna co wiec się z położeniem geograficznym (dugość
swonu relwacyjncgo) omz z przebiegiem linii biżngowd i chamkterem wybneży.
Położenie wybizcży w wysokich szcrokościach gaogmńcznych. ich niedostępność
od strony moab, brak szelfu i naturalnych plaż stanowią często nauialne
ogmniczenia mozliwości rozwodu ńuikcji nkreacyjnych stref nadmorskich

Wybrzeża món i owadów to ńwnież aadycyjne stnfy sihcgo rozwQlu
osadnictwa i wielu funkcji gospodarczydb co stanowi dla turystyki dodatkową
barierę ogrmicząjącą jeU ekspansję pfzcstrnnn& Jest to bariera wiele bardzięi
trudniejsza do pokonania niż ta, którą dla turystyki w górach wyznacza na przykład
funkcja iohicn. Ponadto pojęcie ..]cmyobmz nadrnorski" odnlosi się do wąskiCH
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sueb kontaktowej morza i lądu. Te i inw jnnzn uwarunkowania powoduUb że
kmUobiazy nadmorskie wyrómiają się spnyficzm olganiznją plzesuzenlR turys-
tyki Mamy tu do czynienia z lineamym(pumowym) uUadem elementów
inftastiuktuiy Uiystycznd i ushgowd, zgodnym z przebiegiem linii bnegowej
i o vryraźnie zaznaczonęi, poziomej ngregaęji plzesunnnęi ńinkcji,

Z uwagi na szcioko# study kontaktowęi morza i lądu zagwpodarowanic
nkiengne chamktei7zujo się występowaniem stref o zróżnicowanych fbnkęjach.
Na podstawie analizy zagmpodarowmia nknacyjnego obuańw nadmorskich
dają slę wyŃżnić nutępujqce strefy f\mkqjondnc:

-- strefa l(O---500 m od brwgu) -- z progtamcm zagospodarowania,
w któlynt dominują plaże piasnzyste natumlnc lub sztuczne zc zbiomikami
podgaewanq wody monkięi, plaże aawiaste, zieleni pmkowa, urz:dznnia dla
rcktilacji rucbowg, plzysunie juhtowe itp..

-- swfa ]1 (500---1(X)O m od brzegu) -- użytkowana pod zabudowę
wypmzynkową ekstensywną o n4wyższym standaKlzi& a także pal ushgi hand-
lowe i związane z że81ugą,

-- strefa 111 (1000---2000 m od brzegu) -- użytkowane pod mbudowę
wypoczynkowe średniej intensywności i śndniego $tmdardu(obiekty o 3---4
kondygnaqach). parkingi, urządzenia nkreacyjne itd.

W wyróżnionych kolejnych sucfach(IV i V) narasta intensywność zagos-
podarowania, i\inic wybakaść mbudawy. paÓawiayą się obiciay go$podawzc,
hżyŃeWlne itp.

Ten ideowy program układu prmstrzennego turystyki i rekreacli tnusi
nawhzywd do naliów mŁjografii terenu(szerokość stnfy nadmarskiej, typ
wybrzeży itp.) aru do isoiiciącej struktury osadniczęi i funkqonalnej. Wmo
również dodia, iż ograniczony obszaiowojmjobrm nadmorsjd. pny olbnymicj
pruUi potrnb spdwznych, wywołuje 4awisko nadmiemą koncentracji inflmtruk-
tuly turystycznej i tchu turystycznego, co prowadzi do powstawania tak zwanych
nadmorskich agłomemęji wczasowych o układzie pumowym

Równie isDtne zalcżnohi między lodz:ljemjclajobrmu a funkcją przn$bzcni
tuiysWcmęi i ją wewnęmną strukolrą można dostrzw andizqv inne iudzajc
krdobrazu nauralnego.

W przypadku krajobrazu kultwalnego te zależności wydają dę być mMęi
istotne, dlociaź zdarza się, że zastanla sńniktum fomialna przestrzeni gwgraficznej
wymusza potrzebę dostosowania piogmmu mgmpodarowania turystycznego da
isaiejąpych warunków.

Rolę i znaczenie krajobrmu dla uiystyki i rekreacji mozna iozpaaywać
również w upd(cic jego ńmkcli w mspokąjmiu poezeb nkrcacyjnych człowieka.
Pod tym względem rola kraUobraw będzie załeżnć od struktury potrzeb społecz"'
nych, pnfennęji w zakresie wyboru fama wypoczynku i oczekiwali [ekreantów.
Kl4obraz i każdy z jego składników działa na człowieka poprze zmysły
i pozazmysłowo wywolugql} oheślone nakqje i odaucia. To oddziaływanie nia
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Mowieka charakteryzuje $ię ogromną ióhotodnością oru bogactwem hnn
i dotyczy znówno jego deW psWhiczml, jak i fizycmd.

KmBobim jako 6ąjonomia otaczajWj nas izmywistości tawaiąrszy cało..
vidnwi niewtannie podczas calego świadomego pzeżywani& Jego chalal(ter
i struktura oddziahłh na człowieka pozytywnie, obojęnie lub negatywnie wywolu-
je ióharoow ghany emmjonalne(zachwyt, nosblgię:, euforię, depngę, niepak4i,
lęk itp.). Zależy to nie tylko od fi4oilłoinii kmyobtazu, ale także od stanu psychiki
człowieka w dimj chwUI, poziomu wrażliwości ogólną, ióżnotodności czasu
pclwHp: tempa życia uybkości pokonywania przestrzeni, indywidualnydl upo
ddbań itd. Peiwpęja kr4obmzu stanowi więc sumę jego obiektywnych'wartości
i uwarunkowań psychosocjalogicznych postr7ngaj©ega. Znmzenie. jane skłonni
jesteśmy przypisywać poszczegćilnym krajobraaom w procesie mkreaęji może też,
i czesto tak .bywa, lwńkać z subiektywnych, obiegawych opinii. klóoe stcndą
nasąrmi achowaniami w tym wzglglzie.

. Z p'M'tu Md-ctiia ieMacji, :ola kiaWbm'"n «Tnilca ńe tylln z jego
ogólnego charakteru. Często dwydqą o tym niektóre jego elemcnV akieślaj#e
ogólne wamnki nkreacji lub stanowiąc akcent podkleślajyy odmienno#. unikal-
noe czy atrakcyjność krajobrazu w omawianym zaknsic

'hiiystyka jako jedna z fnmi spHzmia czasu wolnego spełnia wobec
cdowieka oknślonc funkąjR Wiążą się z nią między imymi flmkde wypoczyn-
kos-e, poznawcze, zdrowome, wychowawcy itd. Fllnkcje te wyrażająjodnocześnie
rnożliwaści zmpokoUenia potrzeb zróżnicawmd suuktumjnie populacji tury-
stów. Rcałizm$ tych ńinkdi jest uwamnkowana wieloma względami w&ód
klóiych niezmiernie ważna rolę oder)wajaajobraz zarówno naturalny. jak i m-
tropogenlczny

Ogólnie rawa biorąc, jnt wręcz niemożliwe wiązanie pnszcwgóh)ch
funkcji turystyki z konkKtnym typem krajobrazu. W zasadzie każdy xodząl
krajobrazu main spehiać wszystkie hnkęjejednocześnie i tym samym zaspokajać
zróżnicowane potrzeby społeczne. Pewne zróżnicowanie roli kinlobmzu w tym
zalaesie może tkwić jedynie w szczegółmh. na pnykład potiz:eba wypoczynku
może zostać zaspokoUona w każdym typie ]aąjobruu, natomiast ró&tice w tym
względzie tnogą polegać na istnieniu lub bialcu warunków do uprawiania konknt-
nei R)mty nknaqi. Nieco silniejsze związki między kiajobmzem a jego ńuikqą
mana obserwować w prq'padku zaspoicdania pouzeb związanych z chęcią
osiWięcia tzw. dobrostmu zdrowia. Niektóre krajobmzy mogą się bowiem
charakteryzować szcngólnymi walorami leczniczymi, kMn zaspokajają potrzebę
pm6Haktyki zdrowia lub eliminują skutki nabytych chorób. Znaczenie zdrowotne
kmlobrazu można także rozpatrywać na de ograniczeń, jakie mogą dotyczyć
przebywania w określonym środowisku osób cierpiHych na niektóre schorania.

Do ważnych ńinkcji mrystyki nalay zaliczyć także BI funkcję poznawcze,
poprzez któż następne aspMojenie społccznęj pouzeby poznania. te zaś można
uznać m jeden z podsmwowych czyxuiików inięjahycb tchu tuiystycmego
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Potrzeba ta tnob zostać zaspokajom w każdym Imgobrazią glyŁ każdy kraWbiw
tworzy pewną całość paylodniczo-kulturową o ogromnym ładunku dydal©w-

Ziółnimwanie zztaamia ktąjdmzu, w tym pizypadkĘ mah. zależeć od
konkienego celu podjętej l)odtóży lub umiegęmości postrzegania i interpraacli
klajobimu.

Na zakonczenie tydi lozwaźań dodamy, iż z uwagi na szeroki wachlaa
wańości kiajóbmzu(wartości psycbo6Ęjologiczne, kulRuowe, społwme, nteqcP
m. lńtoryezm, nligljne itd) możliwe jast zaspokdenie a6hicowanydi mzcb-
wań. piehnncp i pouzeb poUawiaj©ych się wśród populmai tlllygtów. Oknśla to
colę i znaczeniojEnyobruu dla turystyki i ielaeaęji.

The Role and Impoi'trace if Scmciy for 'Fourism and Recration

Onc can talk abaut scenety u a system of values conddcrhg albo its
impoitancc and ione h ncieatian. In dzis iespect tłe imponance af sccnety un bę
reduced n the waluation of its role h amting thc fŁmction of iccreational space,
md its innej stnictun and role in satisfyhg ncrcadonal noeds of man.

Ttw author thinks dw bah crwdon and ae way of availhg of iecrcadonal
spue an deterinhed by die khd of sccnefy, wbile satisfying the xecre&ianal needs
is pusib[e h any kina of sceneiy. ]t dcpends not on]y on Uie wencry physiognolny
bn albo on die nwi's staoD of mind n a given dme, his likings, expcctations.

pro&nncw and speci6c noeds.
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OGRANICZENIA I'ŁJRYSTYCZNYCH WALORÓW
ŚRODOWISKA

Wprowadzenie

Współcnśnie istnieje wole prób podjęcia problanu waloWzacji środowiska.
Czen jest waloryzacja? Utożsamiać ją anna z nadmiem temu, co stanom
pncdlńot walolyzaqi, czyli w przypadku nuzych rozważań środowisku, pewnych
waHości. Winny one ukrywać hnkęjonalność przedmiotu względem wc7eśnięi
ustalonego layterium, nawiązującego do wlu, jakiemu walowmja ma służyć.
Oknślenie wyhj wymienionego celu jest wynikiem zaintensowań podmiotu
walaWzacji. Funkcję tę należy pnypisać człowiekowi. Celem, cla którego osiilg-
niecia będzie on dążył. jest nknślenia przydatności środowiska do ZMpokaÓ8nin
potrmb ludzkich związanych uprawianiem turystyki. Śiudowisko rozuillicmy Utah
jako zbiór czynników oddziahUących na podmiot [ 1]. Istotne jest akreś]enie, jakie
czynniki mogą wpłynąć na człowieka, a jcdnocześniB nawiąąrwać do zjawiska
mrystyki. Można za nie uznać zespół elementów środowiska payrodniczego oraz
elementów pozapayrodniczych(antropogenicznych), gdyż wspólnie -- lub każdy
z osobna -- mogą być onc pczcdmiotem zainteKsowań turysy. Mogą vdęc
potcndalnic spełniać role walorów turystycznych ]ó, s. 39--49]

Niekańle byloby stwiedzenie, iż o waloryzacji turystycznej środowiska
stanowi ocena składollych konglomeratu, w skład którogo wchodzą elementy
środowiska payrodniczego (ogół payludy ożywionej, czyli czynniki biotyczne.
i niwżywioncj -- czynniki abiotycme) orw elennnty antropogcnicznc(świad-
cz@c o zagospodarowaniu temnu). Jak pisze 1.. Bertalanf8 ,,właściwości i sposo-
by działania(w naszym pnypadku oddziaływania -- paypis autora) nie dąą się
objaśnić prez sumowanie właściwości działania ich składowych badanych od-
dzielnie. Jednak gdy mamy zbiór części składowych i zachodzące między nimi
poluje, wyższe poziomy orEanizaqji MJą się objaśnić przez ich składnild" t3, $.

Katedr Ekologii Qłowieja AWF. l(iak6w. AL IMa Pawla n 78
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18]. Zgodnie z tą ngulą musimy dakoliać nie tylko uializy czynników od-
dziahjąęych na człowieka. lecz również dastrzw sprzężeni& nlacje jakie tŃędzy
nimi zachodzą.

Warto zauważyć, &) ze względu na powyżsn, czynniki te stanowią system.
Wedhg R. Ackoffa system to ..zestaw takich składników. między którymi
zachodząmjemne oddzia]ywańa" [2, s. 21]. Ocena składowych takiego systemu
względem praydamości całości dla pouzeb ludzkich związmych z turystyka,
stanowić będzie dopiero o waloryzacji mrystycznęi środowiska. lstnieW więc
pouzeba znalezienia tych elementów systemu, któż będą wpływać na zwiększenie
walorów tuiystycmych śiodawiska i lvskazanie tych, które mogą jc ograniad.

Rola środowiska przyrodnicago i zagospodarowania terenu v valoryzadi
turystycznęi środowiska

Szcwgólno znacznie dla walayaaęji pmiadayą komponeny środowiska
pmyrodniczngo. Podlegają one wpływom ewolucji biologiczną, znpcwniayącei
trwanie wchodz#ych w jego skład biownoz v stanie binkcjonalnęj Mwnowagi.
W procesie ewolucji biologiczną bierze udział również człowiek -- traktowany
w kategorii oqanizmu biologicvncgo pnynależy on do środowiska przyrod-
niczego. Jest jcdliuczcśnie włqlzony do ślodowiskB socjo-iwhniczno-kultuiowc8o
żyje i działa w obu sfuach swego środowiska [4, s. 50], uczestniczy więc ówŃcż
w innym iodząju ewolucji -- ewolucji kulturalnej. Potwierdz to F. Jacob. który
stwierdza, że .,w całym procesie ewoluęii świata u człowieka charaktaystyczne
jest to, że na pucjawy ewoluqi biologiczinj, pimbiegającd bardzo wolno,
nałożonajest cwoluęja kultumlna. znacmic szybsza. l wlaśnie ewolucja kulturalna
zaczynia oddziaływać na ewo]wję bio]ogiczną''[4, s. 50]. Frob]cm stmowi różnica
szybkości w prŁcbiogających przemianach

Często antropogcnicznc wplywy (do których należy również zagospodaro-
wanie środowiska), będąęc wynikiem ingerencji człowieka w trwające w stanie
ńwnowagi hnkcjonalnęj śrulowisko pnyrodnicze. doprowaclząiąjego komponen-
ty, a co m tym idzie całe środowisko. do dcgradaqji. Tym samym zostaje
zmieniona ranga tegoż środowiska lozważancgo w kangoiii waloru mrystycznego.
Dla większości osób upmwiaUących turystykę głównym motywem) wpływayącym
na podjęcie przez nic takiego działania jnt motyw zdrowomy, którego nalizacla
ściśle konsponduje z jakości śudowbka przyrodniczego. ,,Dziś zdwydowana
większość populacji zwłaszcza miwzkańców wielkidl aglomeracji miejsko-prw-
mysłowych iw ogóle miast pmgnic w każdym nadmmjqęym się wowym cmsic
pinbywać w modiwic nie skażonym środowisku, w lesie. nad wod% byle z dala
od śrot[owiska bytowmia" [8. s. 118]. Atiakcyjnc jest dla nich prndc wszystkim
pnwidłowo funkcjonqące środowisko przyrodnicze, zapcwnnyące człowiekowi
właściwy rozwój biologiwny, wprowadzagąFC go w stan tzw. dobmstanu.
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Zaznaczmy jednocmŃiie, iż komponenty środowiska pzyiodniczego mogą
być ińe tylko postrwgane w kategadi walorów turystycznydb de iówRież mogą
mioł nagany wpływ na kszMowanie pesrnych zjawisk, takich jak np. bioklima,
któż ume w sobie nagą stanowić dla ludzi istotną wańośĆ. Wydayc $ię. U
elementy wchodzące w skład lodowiska przyrodnicwga i qawiska, któż K od
niego zaldte można ixożsamiać z walorami turystycmymi o flmdamentalnym
znaczeiu. ]suiicnie ich dla współczesnego człowieka upmwiąjiĘcego tluystykę
prawdopodobnie jest nicwystaKmU#e. Dlaolgo stwaaył on gapę walorów zvrik-
zmydl z zagospodarowaniem turystycmym środowi$1K których rok jest umoż-
liwialie mu zaspokajania Golu to budzięi wyraautowanych poazcb mqstycznych.
Na początku zjawisko to ogimiczało się do Marzenia ulaków tutystycmych
i nblicznych scllronisk. Z czasem in8wtruktum turystyczrła tozrastala sne
d do moincntu, w którym turystyka stała się prężnie działającą gałęzią 8ospo'
parki. Nie taeba dodawać, iż w wielu wypadkach zostala na stałe lub'na
pewien owies zakłócona homeoshqcznła t6wnawaga pomiędzy czlowiekiem a śro-
dowishem. Wyznaczenie jej .kst możliwe qlko dzięki uwzględnieniu zalehości
między skalą a pmiomem zaspokajania ponzeb i nieucłiponnymi, koniecz.-
nami prowsarni ingerowania w środowisko [3, s. 46}. Te warunki nie astmy
dotrzymane.

Wiał z oknsem poslaamiania pmytody przyszly czasy, w hórych zapom-
niano, źc zagwpodamwanic śmdnwiska musi być procesem niezwykle pczcmyśla-
nym, w kóiym zostaną uwzględnione nie qlko real(cje. ale i odczucia środowiska.
Jak pism A. Kępiński -- ,,czlowiek zamiast wczuwać się w otoczenie, atam się
nim nwłipulować. Próbuje nni8nqć 10 10, to um i czeka na efekt. Nie obchodzi go
co pl;Ęedinia przeżywa, ale jak reaguje' ' 13, s. 22]. Jeśli nie podejmiemy Hgo
wysiłku, to podobne postępowanie. będące zapewne wynikiem ewolucji kuhuld-
nq, może doprowadzić do ekonomizacji pnyiody.

Wedłu T. Kotarbińskiego ..jednym z naUpospolitszych spwobów ekoilomiza-
qii ddałań jest ich automatyzacji polegi$ąca na tym, n czynności intensywne
zastępuje się czynnościami mmhinalnymi. To co mianowicie robiło się świadomie
iz cudem, ioni się teraz nic myś]i]c ]ub prawie nic myś]ac o tym i tak łatwo, że
nieraz się nie dostrzega wtasnega wysilku" [4, s. 52]. Konsckwcndąjat wś, co
mogla nuwać -- za J. Kolipińshm -- odwetem ekojogicmym lub bumerangiem
eko[agicznym. ]]asła te można zdcfhiować jako ,,nieprnwidzianc, szkodliwe
nmtępstwa przekształcania środowiska, któż niwwzą spodziewane korzyści lub.
co się często zdaja. stwarzają więcą nowydt problemów niż było ich do
iozwiymia" [4. s. 96].

Podsumomj© -- wprowadanie do środowiska paytodnicngo elementów
ngwpodarowania, nie zachowując przy t)m wymienionych powyżęi postulatów,
może wpłyną degiadqjąco na naturahe walory tura etyczne. Odnosi dę to noszę
nie ylko do za8mpodwowania turystycznego.
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środovpisko pmyrodnlcze -- jego flinkęłe ł walolT jako dcmenty
warunkujące rozwęi turystyki

$udawisko dla ludzkości main pełnić uzy ńuilEcje Pierwszą, podstawową
jest ńlnkcja egzystcncjalm, pozostałe to gospodarza i naukowa. Wszystkie one
postingąią w śiodowbku przyrodniczym, jego kompomntach. istotną wdość
Pnypisują im imię walorów. Zwróany jednak uwagę, iż kawa z flinkcji będzie
uważała za walory różne elementy gudowisk& Przykladowo, dla ńinkcji egzystcn-
dalnej walor stanowić będą tc elementy środaviska pizymdniczego, któoB
wamnkqą podtrzymanie hnkqjonowania całości piuccsów życiowych charak-
terystycznych dla orgulizmu ludzkiego. Będą do nich należeć między innymi
czyste pawietize i woda oru trwające w stanie i6wnowagi hnkcjonahej ckosys-
nmy. Wart) zauważyć, że tak rozumiane walory egzystencjalne są bardzo
zbliżone, żeby nie powiedzieć tożsame, do walaMw turystycznych, nawi4mjqcych
do lodowiska przymdnicngo. Winny ow zapewnić człowiekowi prawidłową
ngeneiację sił psyŃdizycmych, wpływać na poduzymanie dobrostmu zdrowa.
Można zatem stwieMzić, k w ńnkcji egzystcncjalnąi zawita się pa części funkcja
reknacyjna, turystyczna

Dla działalności naukowa walorami nawiązującymi do środowiska pmyiod-
nicnEO będą np. unikahe gatunki roślin i zwierząt, ekosystcmy w jak najwięk-
szym stopniu zbliżone do naturalnych lub rzadkie struktury geologiczne. Nie
wpływa ona z znady ogranimją:o na walory egzystencjalne, a więc pośrednio
i turystyczne. Badania naukowe w pełni wydają $ię doceniać ich rangę. Poza tym
piuwadzone są one z reguly na niewielkich przwtrzcnimh, co jnt dodatkowym
elementem zmniejszającym ich mlę jako czynnika mog@ego w znaczący sposób
wpływać na walory egzystencjalne.

Jeszcze inaczd będą postrmguic komponenty środowiska pmyrodnicmgo
z punktu widzenia realizowania frakcji gospodarczej. Za walory będą uznawane te
elementy środowiska, które można utożsamiać z cennymi zasobami surowcowyml.
ich polożmiem umożliwi4ącym łatwość wydobycia i łatwość pczctransportawania
ich do mielca, w którym zostana przetworzone. Do iealizaęji celów związmych
z ich pozyskaniem i paembianicm jest dostosowane zagospodarowanie terenu,
którego wyrazem jest infrasuuktum prmmyslowa. Często wplywa om.w sp08ób
degndują$y na te elementy środowiska payvudnicngo, które pnsiaddą dla
człavrida v ogóle, a zwłaszcm dla człowieka uprawialąngo tury$qkę dominują-
w znacznie. Koiwpondują one bowiem z walorami cgzystenqjahymi, turystycz-
nymi. Dlatego w śn)dowisku plzeznwzonym do rozwoju tutystykl, odznaczającym
się wybinymi walorami środowiska Wzyrodniczego(pqmowanymi w kanogaii
walońw egzystencjalnych), niewskazany jest n)amymie pacmysłu.l na odvnót.
[am, gdde jmt rozwinięta flmkcja gospodanaLa+ nie lnleży uprawiać ttaystyki,
gdyż infrastruktura przemysłowa w znacmym stopniu może wPynqć na obniżenie
wartości walorów tutygycznydt.
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PozastaUe do rmwiązmia problem -- co dobić, gdy tuiysQka stiÓe się
Pranie ńlnkcjonuUąęą gałęzią gospodarl& czasatni niemalże równie uci#liwą dla
śtodowisln jak pacmy8ł. Jqo konsekwencją jest pytana ay możliwe jnt
utaymywanie spmvmie MDonqącego. awyilcego w stałe równowagi ekalogi-
czm] środowiska pzyrodnicngo pny jednwzesnym taldm go uaktowanitt, klan
slxowadza je do iob s'woistcgo .urz#lzenia służącego zwpokayaniu potneb"
dzięki któremu uzyskać moh)a zysk ekonomiczny.

l\oblem tm nuirtoval już J.G. Pawlikowskiego, jodu z czołowych postaci
w historii turystyki w Polne. Tak pisał an o ekspansji turystyczm] na arenie Tau
,Jean urok Tatr jest podsta-llĘ ich wntości ekonanimmj jako ińeUsce wędrówek

polsldch przybyszów, to zniwccmnie tego Bloku musi w dalszą payszłości
zniwwzyć ich wartoU mablialną" [S. s. 76). Całe szcz4&ie. że tak się do koniu
nia stUD. gdyż powstała instytucja maUWa na celu dirunienie walorów środowisjm
przyrodnicwgo. Jnt nią Tatrzański Plik Narodowy. Problemjednak pozostał i jest
ciągle aktualny. Dotyczy on podejścia współczwncgo cdowieka do paylody.

Psydimpolemne aynniki vrplyvąjące na valoly turystyczne &'odowiska

H. Skolimowski pisał: .Jak ligi(iulemy pnyrodę zależy od ego kim jwe$
my.jakajest nasza śvńadamość,jane są nasze poumby'' [7, s. 27]. Poniek%] Męe
rozwiązanie tkwi w nas samych. Z jedną sarny bowiem dezydemu konsumpcji
stawiania jest na pierwszym mietwu. a więc czesto koszem ochrony lodowiska [7,
s. 51, z drugiej mś intuicy.inic czujemy, jak ważne jest dla nas środowisko
naturalne, chcemy w nim przebywać. cłlmmy tam właśnie ngcnerować swoje siły.
Cechuje nu podświadoma dążność do zmiany środowiska nlrbuizowanego na
bliższe naturalnemu, a jednoczcńie dążność do przckszałcania go tak, aby
można w nim było realizować coraz to nowe potrzeby, Mwnież o cbaralmcze
turystycznynn

Nad człowiekiem uuktowanym w kategorii organizmu biologicznego, nie-
odłą:znęi części pnymdy. zaczyna dominować człowiek Wjmowany jako istota
społnzna. haą cechuje nieustanna dąaość do rozwoju swojej cywilizacji. nawet
gdyby mogl być an możliwy tylko kwztem ndury. &sploatujemy ją ni$zcz:lc
cznem bezpowmtnic to, co $tanlowi ndwyższy jeU wału, czyli ład, rozumiany za l.
Katem jako ,.ngulamo# zjawisk, któż nuywamy przy'radą" [5, s. 147}.
A przwieź wcale tak nie musi być. Proces tcn można ograniczyć. Wystarczy
wyzbyć $ię choć w części myaenia o lodowisku w kategoriach Byłą)anie
ekonomicznych.

Wiadome rzeczą jest. że ,jedynie w nikłym zaknsie możemy zaspokdać
potrzeby bez czuj ingerencji w środowisko. Aby mogła być ona skuteczna,
musi być podporząRowana prawom pnyrody" [4, s. 81]. hnzcj rzez biorąc,
powinniśmy nalizować w środowisku naturalnym swoje poawby tak. aby nie
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przekształcać pnylody, ale ją kszbhować. Ksaahowanie, jak pisze J. Kolipińs14
jnt to ,,działanie odpowiednie do tego, co zostało uznane za sluszne... zastąpienia
Żywiołowych wyborów świadomymi dnydomi zmietzają$ymi do iealizaęji propo'
w wzrostu" [4, s. 1231. świadomo# decy4i wiąże się ze dniem sale spmvy
z tego, jaką colę odgrywa środowisko pnylodniezn w naszym bciu, jakie niedz zc
sobą wartości. Aby to oknślU, konieczne jest przestawienie się z podomu
czlowieka -- cdanka wpacmsnd cywiliwli na podam czlowieka jako cąści
paymdy. na poziom człowieka traktowanego jako organizm biologiczny.

Głównym walonm trwającego w lównowadzie środowiska pzyrodnicwgo
jest walor biopsycłnlempculyczny, śiudowbko to gwamntule bowiem pmwidławy
xozwęj populacji ludzką. puywraca jd dobiostan zdpovph Jest to wartość isntna
dla c8ld populacji, ale jej v/ydźwięk jut charakłeiystyczny dla indywidualnych
osobników. Każdy człowiek jwt przecież orgmizmem o oknślonym sumie zdro
wia. dlatego indywiduahe będil jego vymagmia i poazeby względem przy-
wracania dobrostanu zdrowia zarys-no w s6un psycl)icznej. jak i 6uyczney.
Musimy jako społcczeńswo zdać sobie sprawę z t6żnoiodności swych pouzeb.
a co za tylu idzie -- z wybaw rodzaju środowiska, w jakim powinniśmy
wypoczywa. uprawiać turystłłĘ. Nie jest shumc, aby ludzie cicrphcy nu
schorzenia ukladu laqźenia wypoczywali w Tauuh lub też innych wysokich
Bólach, czy też ludzie zgący nia oo dzień w środowbku o dużej zawartości metali
ciężkich uprawiali tutysWKe nia telenacłi Hucznie uprz:cmysłovpionych.

Celem tria próby waloryzmli jest wUazanie środowisk optymalnych dla
wypoczynku poszczególoych grup ludzkidi durakteryzująęych się podobnym
środowiskiem bytowmia i wynikającymi z niego warunkami wplymląęymi nie
tylko M stan zdrowomy ludzi lam żyjących, ale i na nayczęgcici nęlnjąoe ich
zespoły diombalw. Postępowanie to shayć ma temu, aby ka&ly cdogpiek mógł
wybrać dla siebie tako inicjsce, by istnięiqw tam walory związane ze śiodovris-
kiem prqrodniczym zagwaiantowały mu prawdziwą ngeneiwyę sił.

l$©ue jest q-skazanie nowydl do nU pory nie zawsze daccnianydi tNeoów
tuiystycmych, któż mogą służyć poprawa zdrowoulości spaleezcństwa. Możnato
osiW# pwz dewntralizmlę tchu turystycznego. W psychice łudzkid ubwaliły
się swoiste SBreQtypy nawuąm do wyłom aliąsca vlypaczynku. SĄ one
kansekwmclą oddaiiałyvania na nią ewoludi kdturalneg. któnl przejawem jwt
unika sumunków spałwznych ł jednwzesny rozwój in&uuxdctuiy. Wydaje się
jednak, iż konccnmcja tchu turystycmcgo jest w. pewnym.BŁopntu zwifwm
z Halą świadomością spdeczną potrzeb biologicznych populacji, któż nawiązują
m.in. do ngenemwmia sił oim warunków, w których winna ma przebiegać.
Pbpmwio taldęi symacji povrinuta shąrć waloiyzula prowadąm m.in. do decea-
rałimęii nicku tuqstyczneEO. Skutkiem takiego dzialaja będzie mniejsze ob-
ci@enie środowiska mynnikami, która mogą jB qvytiy:ić. zo stanu ównawagi
ńinkcjonalnoi. Taki stan rzeczy może zapewnić czławiekawi zachowuje ipHloiów
natur8hych, B Fraz to należyt3di waninków do przywracania dobrwtmu zdrowia.
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Luimwanie nowych terenów dla turystyki, z &dnnzemym vrskazmiem im
ńinkęji..jaką mogą panu względem otBmianu ludzlEieBU. powolna dopnwadzić
do wyióżnłmb śrudowia. które dnrakteWzqą $ię walorami mogvyini skUecz-
nie VPplywać.na przywracanie dabtostanu zdmwh otu tych, któż w DWIE imgą
wpływać M jego podtlzynimie. Zabtą qch dmgich, obok niekoninznie nąjwyh
szedł warlaści środowiska pnyrodniczcga. jest dogadna ich dostępno€ [8. $.
12G--121].. Sluthem tcga mdząŃ działań lna2e być lepsi dostosowanie zagos-
poduowania turystycznego do zaspl)]myania w danym'środowisku kolilumyd)
potrzeb.pełniqęych ohcślone zadania do których środowiska jest predestynowane.
Pozwoliłoby to na mniejsze prżnkształcenie lodowiska, gdyż in&ntruktura zwią-
zana bylaby w sposób ścisły z jeg) walorami, stanowiłaby ich uzulnłnicnie

Współczesny człowiek nie jest w stanie znzygnować z ingerowania w śm.
down, z przekształcania go.(Hnui się to również do padqmowane$ pmaz
niego działahości turystycznej. Związana.bsŁ ona z wprowadzeniem do środowis-
ka. chaiaktcrystycznega dla danej formy turystyki, n)dzaju zaEmpodarowania
Stanowić ano winno Talar uiystyany uzupełniający walory nawivująm do
n8mralnych komponentów śiudowiska. któż posiadają dla młowieka znacznie
flindamcntalne. Onc to trwayąc v stanie ńwaowagi Mjonalnęi wplymBą na
orgmizm ludzki, ngcwruUąjego sily, wprowadzają go w stan dobrnstanu. St;lavpi
to wutaść nadrzędną.

Niewłaściwa wydaje się sytuwja, w której dominuUq$ą notę pnypsup Się
ngapodaroyyiu turysWczncmu. spychaj© jakość środowislm pnyzod;icmEO m
Psim duszy. luka hicranhia wartości może doprowadzić do faklyczniega obnib-
nia aaakcyjności turysty?zinj środowiska, zwłaszcza jedli pzHńiemy, iż
główną motywacją dla osób upmwiąj4cych tuwstyke jat mowia zdruqntna.
Również pazatuiystyczw iudzajc zagwpodarowmia mogą ograniczyć nalizaęję
nl motywmai

. Za inny ncgatyvny czyninik należy uznać źle zoiBaniznwany ruch turystycz-
nyIDoprowadza on do nadiniemej koncentracji mry$tów a co za tym idzie ..= do
nadmiernego obci©mia środowiska. Zjawisku temu wydaje $ię sprWjać nieda-
statcczna świadomość społwzeństwa dotycząca warunków #(xlomkowyd\ któż
mogą mu zapewnić wła&iwy wypwzynek.

Wynikiem wyżu wytnicnionych ograniczeń jwt nadal nie do konca optymal-
ne -- qykonystywanic wartości tkwiących w środowisku przyrodniczym. a VRcz
czasami dopwzcz;anie do sytuacji. w których dmhodzi do ich degradac.ii. Praw-
dopodobnie uświadomienie sobie zagrożenia, jalde ograniczenia e ze mbą masą,
pozwola na poprawę sytuacji, której wynikiem może być podniesienie oceny
waloryzacji turystycznej dmcgo środowiska

Limitadons of 'Fouristic Values of tlłc Envlronment

The purpose of ńi$ nticle is to show fbctors that lilńt the touristic values of
the environmcnt. Fintly 6e idea of a touristic valuc i$ examined in order to maki it
piecise. secondly there mvironmental factors that have flindamental role in the
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awurTenw of a twristic value ue dclmnsMted. The basic motifs of people
Kdvely excrcising tourigH are treated as the divisialial fmtH. Hcncc, touristic
valua:l.aoe divided hto the ńmdamental and supplementary. Łt the division
ploposed Inre, tbe fomler onas compriw the nauial mvirotmnntał f&ton, tbe
latulr onas iniclude die $Kton mnneded with thc exploitadon of tlK etlvirwmcnt.
Dluegaidhg iln htenelańoitB odsting betwccn hese factors may lead to the boss
afthe tourisdc va]ues of thc cnvironmcnt. ]t may be scen in ńe dogr:ldation of tłK
cnvilonmmt of excessive comcntmtion of tourism. 'llKse elementu negativeły
hflunw Wyhg human nwds comected with tourist.

PiśmienMctwo

lt] Battlaowski T., K żldfołianfe i mhrpna środowiska. Warszawa 198i
[2] Go6ciński J., Zwys teorii :f parada ełanopdczm8a. Warszawa 1977:..
[3] Kolipiński J.. CdawieŁ -- CaspadzrŁa -- Śrad>whła -- Pnesrzed, Wu-

smwa 1978
[4] Kolipiński J. $Wfeiny pneifrzennie jako lodowiska czlawfeła. Warszawa

1980
[5] Kulczycki Z., ZaWf hfsfadi l rysOŁI w Polsce, Waisznwa 1977
lój Nowicka M., Zmady ŁwalgTłowania icrenit lia par=cby nXrcacjl. Lubin

[7] Skolimowski ]L JVudzfęia Pmfł4 iMc&7ch. Ł,Mź
[8] Znuda S., Whz&)iyzac;b # dawishi przyraddczega Pol=ł! dh pofrzrb rmh

rebewl,m-f Qs6''zRe8o,(W:) Folia Ti«fslf'a, w 1, 1990.



NR ó 19%

SZKWENCYJNa ME']DDOLOGiA PROGRAMOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA REI(REACIUNEGO

W piogramowaniu zagospodarowania reknacyjnego(turystycznego) nic
opmcowmo dotychcza kompleksowej, sekwencyjncj metody pwtępowania. Wię-
kszość prqektanów, działdąc w oderwaMu, bu konwtwji ze speqalistami(np.
z mkiesu reheacji, ekologii), stosuje określone normaWwy i wskaźnki przestrzen-
ne. Bywa, że pmjektanci nic mzważalą -- b:ldź tylko ogólnikowo -- walorów
payiodniczych, nie zwracają uwagi na cHonność nkrcuyjną lodowiska itd.
Konsekwencje takiego postępowania są widoczne na większości zagospodarowa-
nych nkreacyjnic obszarów.

Biorąc pad uwagę powyżsw niedomagania oknślono nąjistoaiięisze obiek-
tywne i subiektywne czynniki. któż stały się podstawą do opracowania komplek-
sową, sclowcmyjncj metodolog&jctóra -- po wiclokiotnym sprawdzeniu --
może być użyteczna w piogramowaniu zagospodarowania reklexyjnego w skali
miejscowej

Przegląd literatury

W dostępnej literaNrzn naukowej zaŃwno krajowej, jak i zagranimnęi
niewiele miejwa poświęcono kompleksowym metodom ptogiamowania zagos-
podarowania nkrcmyjnego. W'ięksmść pozycji litcnatuly przedstawia wycinki lub
poszcngóhc elementy pmc związanych z zagospodarowaniem(waloWzacla,
chłonność, piny, schematy itp-). Spdród pizeanalizowanej litciatury zwrócono
uwagę na kilka pozycji

Rutkowski[13] pwługuUąc się terenem mode]owym ustalił metodykę Wm
w skali planowania regionahego. Wskazuje zależności i związki ngionu z ob-
szarem snzególowych angli% prowadzonych w skali planowania midscowego.

Katodm Ekologii Czlawiekz AWF. l(lak6w. AL Jana Pawla ll 78
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Wydziela tu ateny Bury ngadnień:
-- owce wnunków #udowiska payro&iiczego,
-- spdecme vymagmia orgmizadi wypoczynku,
-- powiązania ńinkęjonaho pizestrnnne.
-- doslępnaść komutiikacHną.
Porządek czymości planistyanych związanych z wyboimt i agospodaro-

wankm turystycznym obsznów iekieacji zaproponował Su]ski]14]. Koleho# Q
jest następi$ąca: Etap 1 -- Wybór obszar. Ogóle charaherystyka walorów
turystycmych. Owca cech obszar zależnie od ich praydauości dla poswze8ól-
nych foma mchu. Etap ]] -- sfolmuławanie 3 krytycznych do planu ogólnego
mgaspodarowania turystycmcgo: 1) wskazanie hnkęji nknnegnd obrzam; 2)
podział na stnlĘr o odmicamym użytkowaniu; 3) olaeślcnic cHonności tuiystycznel
obszam. Etap nl -- pngram zagospodarowania tury$tycmngo obszam.

htensulącc podcjścb do planowania pivnstnamcgo w twystyce zapnz:en"
zwał Stdanowić [15]. Autor :cn uważa, iż spwy6ka przmtrzcnnego planowania
turystycznego wynika z ńinlacji, jakie spehia turystyka. Jego zdmicm, każdy
Wgektant zajmuj#y siQ plmowaniem winien się zosEmowiĆ przed podjęciem prw
nad następuj©ymi problemami: wyborem mięsa dla pcjedynczych obiektów
i kompleksów. oknśleniem ich Urystycmego przeznaczenia. ustaleniem pierwszo-
plmowych ńmkcji turystycznych ngionu. możliwościami opieki i konser'na-
cji tych obieki6w. Dalej autor omawia upckty humuiistyczne, jakie nalcŁy
uwzględnić pny podjęciu zagospodarowania turystycznego danego obszaru. Za
nąjważnidsze uważa: oheślenie zbiorowości. jaka będzie odwiedzała dany obszar;
przewidywanie dla niej elementów rcknacyjnycb proch urbanizacji danego
obszaru orm proces ińgiwji ludności absługująuj obszar zagospodamwany
turystycznie.

Gearing i V© ]4] omawiąją problemy związane z wyborem umielscowienia
centrum tluystycmega(budowa nowych obiektów czy też mgospadaiowanie
nowych tcnnów) na wybranym obszarze. Pizcdstawiayą oni metxxly matemaqcz-
nęj analizy zaŃwno dmych mierzalnych(np. nakładów hwatycyjnych), jak
i dmych niemicr7nlnych(właściwoei klimatyczm. piękno krajobrazu), kńn mają
odpowiedzieć na pytanie. gdzie najlcpiq w względów d(onomicznych i pom-
ekanomicznych wybudować nova obiekty nknacyjnc.

NikogoĘjm, Grigajan, Chśdan j] ]] zaprWonowzli intaesująęy sposób
higimiczmH ojny tcoenów nkreacyjnych. Podstawą ich oceny był stan zdrowia
spolwzności zamieszkująoąi dane erytorium. Autorzy dowodu% iź jest małliqpc
wykorzystanie danych o stmie zdrowia dmcgo społnaństqn, jako jednego
z 'integiahych czynników w ocenie kienów i ich przydaności rekreacl$ęi

Gorstko i Ugolnickij[5] rozpalrywdi centrum ieknwyjne jako systun
dtolagicznoekonomiczny. Zbudowali imitmyjny model centrum nknacyjnego
będ#y hsuummtan shżącym analizie i annie socjalno-ekonamicmych atm
ckologicmycb skutków działalności rekrcacljnęi. Podstawą modelu byla for-
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alizHja ccnQum iekoeacHnego jako systemu masowej obshgi. Osobną uwagę
poświęcili ani współdziałaniu rckrimji i środowiska pnylodniczego. Podsuwawą
część modelu stanowił blok gemy oddzhlywania nkrwli na biogeocenozę legią.
Pnedstawiony model rozwiązywane był z zastosowaniem kompnera.

Rnv&lq [}2] rozważał piob]emy wspóbniemaści i pnewidywania konnk-
$enqi m021im$ działalności ałowida w rejonach posiadalącydl potendał n-
beuyjiDr: ZaBadtńenia n znsuly opmcovane w formie ekspeayzy ekologiczną
i ekonomicznej: Ekspeaya ekologiczna zawicm: analizę ńinkejanowanb kan
pjekBów.atanawiących potenqd ielacuyjny, postawienie właściwy diagnozy aiBZ
akieślenic stopnia nienaruszalności ckoly8tunu. W taldm działaniu konieczm jast
prawne zalegalizowanie piqektów

Zdaniem Karuneris'a [6] kmyobrm jako czynnik może być użytwzny
w gemie wylwnystanh nrytodum. W tym celu została przed$ięwzięta próba
owniaiia krajobrazów 4 enklaw Parku Narodowego Buchnshadsn (RFN) tm.
okieślcnia intensywności ich mknwyjnego wykorqrstania i ukazania mlannych
związków między tym wskaźnikami. hnnsywność nkmacyjncgo wykorzystania
okn#lono liczbą dni zwiedzanh enklaw Parku. ustaloną za pomocą zmodyfikowa-
ney metody ..błyskawicznego zdjęch". Kmyobrazy ocmimo w $topnimh, pmy
czym brano pod uwagę nastęWJąw przyrodnicze i techniczne elemenqr (w
nawiasach uwzględniono znaczenie dcmcntu w %): uksztahw-anie powiemhni
(30), ]esistość(20). gęstość dróg (lO), wody povrierzchniowe -- rzeki. strumienie

(20). klimat..(lO), zabudowę(lO). Zdeteminowanie intensywności nkreuHnęi
przez czynniki ki4abrazowc waha się w zależności od enklawy od 8,8 do si,a%.

WodJug .]!jubćenki[8] w nheacli zażnaczyło sic pmęjście fxl rozwoju
lokalnych miąsc wypoc;zysku i turystyki do formowania wielkich grupowlrch
systemów nkreacgnych i obszar'ów chronionych. W tych warunkach podqyższ#ły
sie wymagania dotyczące wyboru omz oceny zasobów nheacyjnych, przede
wlrszystkim w rRmacb całościowych geosystcmów. Uwydahdy się 3 gmpy anality-
cmych wskMników: 1) podstawowe parumetly gcosystemów, któż 'QbeślayĄ
warunki payrodniczc życia ludości: 2) zasoby naturalm; 3) wslcahiki wzajem-
nego odddał)wania człowieka l krajobrazu. Odzwicniedlają to tny wpehy
oceny: nctuolagiczny, fiąjologicznŁ i psychcllogiczny

Vcdcnh, HHippovic, Ćalaja. Śabdurasulov' j16]' uważają. iż ewolucja n-
kleacyjnego wykorzystania obszarów posada nutępuyąw cechy charakterystycz-
ne; 1) wzrost prŁeŃżnych obiektów i ąiawisk, rozpaUywanych w jakości teiytn
riów rekreacyjnych, przecenianie nkreacyjnego znaczenia wielu obiektów. 2)
prze3kie od oceny jakości przyrodniczych i przyrodniczo-historycznych temnów
do oceny ekologiczną orm ekonomianych i mateńalno-twhnicznych możliwości
payaosowania nowych terenów; 3) mzswrwnie wadUana plocesóv organizacyj-
nych Sfomlutowano podstawowe owady optymalizacji wykorzystania njlwaclj-
nego terytoriów, są to: osiągnięcie odpowiednich finn i dziedzin organizacji
gospodarki relucwyjneg; konstrujcEywnc podejście do Urenów rekreacyjnych;
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ochroni obszaMw i poduzymmie komfortu środowiska dla ddałalności iekrm-

Z lańtldego pizegde litaaiwiry wyniln. iż próbę komdcksawW .pooak-
towania zagospodarowania iekieacyjmp przedstawU] Rutkowski [13] i Su]śki t14].

bernujqcc podejścia jeśli d)idzi o -i\wybór terenów, zapnzentawali Gu-
ńng i Vx [41. B:i]omiast niekonwencjonalne Qęcie wybuu ntcnów rekreacyjnych:
Nikogodm, Giigodan, CHijm [11].

Reasumdąc, naledty awietdzić. iż żadn z przedstawionych zdożeń pro-
gmmolWdl nb ma kompleksowego mi sekwencyjno-logicmego charakteru.

cyjnęl

Metodologa ugospodarovania rekrenyjnego

Z padstawionych zdożcii vsępnych wynika że program ZBgospodatuwmia
iekieac1lnego powinien być nalimwmy z uwzględnieniem. almglonyeh lcryb-
tiów, podzielony na etapy, z których każdy kolejny jwt logiczną konsekwmęją
poprzedniego iz nago syliih. Tak więc w budowie lpieloasp&towcgo pmgremu
zagupodamwania rekreacyjnego. uwzględniającego złożenia: waWczne, ekolo-
giczne, programowe itd. wyróżniono 4 podstawowe etapy (pzybliżenia, sekwen-
cje) (ryc. l):

wuoiyuda
ńudmldH

p'qQOmC"8'
®

m«kej.
Qbszam

ł

ł

©

BDlicm
. maści
środowiska

©
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Ryc. i. SciwencP w pmpamawaniu za8aspodaiwrmh niacacybego

A. anna walorów payiodniczydi obszaru -- stamwi podsnwę do. oke&
lema flmkĘji nkreacyjnych obszanue w efekcie do wyznmzenia terytorialnych
systemów Klcrcacyjnych (TSR).
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B. Terytorialny sy$nm rekreacyjny (TSR) -- uwlzgl+dnia charak@r i domi-
nują:ą aukcję iekreacyjną terenu oraz Mle towaizyszqce; stanowi również
podstawę do obliczenia stopnia antnopopngi na środowisko payrodnicze, wywo-
laneU nlaeugnym i gmpodaKqm użytkowaniem terenu.

C. Obliczenie ekologiczny bańefy odpomości środowiska. Róhego rodzju
ddałalność nheacyjm na dmym obszaru wywduje róhtc skutki(w mniojuym
lub vriększym stopniu) negatywne w środowisku paytodniczym. Obliczenie
buiery odporności dja każdego iodząju działalność nkracHnci, występqjąmg m
okruaonym temu)ie, pozwoli na ochronę środowiska poprzez aprogiunowanic
adpowiedniel liczby olaeślonych tiiządzcń wypomynkowych(np. bazy noclcgo-
we], ąwieniowcl, urządzeń sportowych itd.) z uwzględnieniem możliwości apo.
biegania powodowanym prez nie uciążliwościom.

Stopień tych niedogodności za]cży ta](że od rodzilju i nasilelnia uciążliwości
isaiięjących obiektów(baza tuxystycma wru z in&utruktuią) uaz zastosowa-
nia Ńżnych sposobów ograniczdących je(oczyszczalnie ścieków, kontrolowa-
nie i właściwe mbezpieczenic wysypiska odpadów, ekologiczne sposoby ogrzewa-

D. Moduł progrmnowy. Madulem olwślono pewną stałą wielkość, stmowią-
cą jednmtkę pzyroM;tu danej sauktuW. W ptw@g imtodologii jest to wielkość
n" -- oknślaj#a liabe osób.

nm itp,)HP

SeksrmcJa A. Oceni środovpiska przynpdniczcgo(walorWja)

Walory payrudnicze są jednym z podstawowydl elementów airacljnaśd
nkicacylne] obszar, o którug (lwyduuą aq' czynniki:

-- mnga walorów:
-- dosQpność ]comunikacyjna '.
-- zdohość obshgowa urządzali
Dla nkiWlnego zagmpodarovania główną Uudiość v kompleksowej

ocenie lodowiska przyrodniczego stmovi ,,mierzalnoa" i ,,poMwnywalość"
ióżnycb vwtości odn%ząpych się do pouczególnych cnh tego środowiska.

Dotychcms stosowane nntody waloryzacji &o(bliska pizytodniczego dla
potrub iekrm$ możni ogóhie podzielić na 4 grupy:

e) iwtedy opisowe,
b) metody boniwli punkEowęi,
c) metody modelowi.
d) metody agngatov'e
Poszcingóhe inKtady mają zarówno warnści pozytywin. jak i określom

niodoniogani&

Doiolpiagf mnunilWpa to zaranm obciążenie #odowidn ZRnlnqszcndani lodiodzą
dyni z inupnnBI. kadcFzna# iHninia fuji p8lłw iid.
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W pnyjWI metodologii zagospodarowania rclaenHli%o zasnsowano me-
todę modelovą, któn] obiawm jest madej funkcji wykładniczęj:

W modelu tym podstawa ńinkęji ,a" dwakteiyzlłjo ilościowo cechy
środowiska. nahHiHt ,,z' ' -- jego fochy jakościowe. Założono. że cechy wartości
,y" bolą się anienialy w przedziale od 0 do 1. WaNość 0 omaca caRovriV blat
koaystnydi cnh środowiska, a 1 -- stan ideały. Aby przyiętc zało2mie mstdo
speblione. watości ,A" muszą także najdować się w obszarze zmiermości (H 0 do
1. Wartości ,+'' tnogą payltnować dowolne wartości od 0 do +m. Pny z = 0 (ma-
ksymahie koraptne cnhy jakościowe) i ,,x" = 1(maksymalnie korzystne cechy
ilościowo) ,,y" prayjmqe wartość 1. Cwhy ilościolhpe i jakościowe wAdników
-wyznaczono za pamacą fizycmego modelu sprawności układu(S):

(1)

(2)

gdzie: P -- pouuicjał

Jako potencjal traktowano kamyshe dla vyp)czynku człowieka cechy
środowiska, 8 jako opór -- takie warunki, któż znacznie utrudninUą lub uniemah
liwmuą nalizacje zimie--ea rekneacXjnXeh w środowisku pnzyroaniczym. po wielu
próbach(zagosl)odalowanie nkrcacyjne obroży J. Rożnowskiego t983. zagos-
podarowanie iekrenyjne gminy Kłąi 1992) Diaz budowie modelu symulacyjnego
ostatHznie model oceny lodowiska pnytodniczego dla potrnb nklmji pmyjd
postać:

0 -- OP&

(3)

gdzie: P. -- potencjał cech ilościowych
O. -- opór cedi Uościowych
P. -- paencaał ach jakościowych
O: -- opór cnh jakościowych

W ocenie środowiska przytodniczngo uwzględniono cztery komponenty:
-- urzeźbimie,

-- wody powicrzchniowe.
-- bioklimat

-- ]esistość

W opracowaniu metody modelowi wykorzystano pmn WanzytiskiejE18]
Błażejczyka [2] dokotiujK znacznych modyfikacji.

R ezultat: Ebktem prac waloiyzacyjnych jnt oknślenie stopnia wdcyjności
środowiska dla poszcwgólnych form ruchu Wzynkowego,
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a w konsekwcmai -- wyznaczenie Wji nkniWlmd dmcgo ob-
szam.

Obliczone WBkRhiki atrakcHności(poszczególnych komponentów) zmic-
niąją się--jakjuż zaznaczono -- w przedziale od 0 do 1. Poszczególne ptzedziały
wartości slday6kowano następuj#o:
y ś 0,200 -- wamnki nieatialKylnie
y = 0,201 -- 0.400 -- mało auakcyjm
y = 0,401 -- 0.600 -- przociętnie atrakcyjne
y = 0.601 -- 0.800 -- auakcyjne
y ż 0,801 -- bardzo 8ktrakcyjne

Znając wartości wskańiików charakicryzujFycb poszczegóhe elementy
śiuduwiska płyn)dnicmgo oraz ich dcałę tnoŁna pnystąpić do kolcancgo etapu,
a mianowicie do olaeślenia ńinkdi obszaru.

Sckvenqa B. Określenie funkcji rekreacyjnej obszaru

Pqjęcic ftmkQji ielaeacyjad jest różnie intclpntowane. W bardziej szczegó
nowym znaczeniu uwzględMa potrwby mkrcwyjne określonych foma tchu,
odnbsione do walorów obszaru. OkKgenic funkcji mkreacyjną obszaru służy
sformułowaniu założeń do pmgramu jego zagospodaowania

Funkcję mknnylną obszaru można wyznaczyć poprzez sprecyzowanic np.
dolninuóącęi &)mly ruchu tuiysWcznego w rekreacyjnym użytkowaniu tennu

Miarą wykorzystania walorów rekreacyjnych obszamjest możliwie nąjwięk-
sm fłekwmcja vypoczywayąpych w ciW roku oraz możliwie nąjmniejszn nakłady
inwestycyjne zapewnmyące tę sekwencję

W metodologii wyzmczanta ńnlkcji nkreacyjnęi można wyróżnić następuyą-
cc etapy:

a) wytypowanie formy dominuj@ęj,
b) określenie form gawitującycb,
c) spoecyzowanie pozostalych fom tchu. kcón bczkonRijdowo mogą

istnieć na danym obszarze,
d) ustalenie nasilenia &ckwcnqji wybranych gmp wypoczywalącycb w róż-

nych polach roku,
ę) ustanowienie pnybliżonego udziału procentowego wytypawan)eh foma

uchu w użytkowaniu obaam w ciągu roku.
Fomiy ruchu można oknślić uwzględniając wiele aslnktów. Wedlug kon-

went.jonalnego podziału stosowanego w urystyce fomiy ruchu są następuUącc:
-- wypoczynek wakKyJny,
-- wypoczynek świąteczny,
-- wypoczynek weekendowy,
-- wycinzki.
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-- wysoka VNlaówkwn,
- turystyka lel:!óŁz&
Podstawą w ustałanh W$ nkaeacylmD abszam --pmyjętą w opruosPa-

niu -- są walery środowiska pizyiodnicn8o, uimżliwiąłące realizowanie od-
pmiemj ddałahogi vypoczynkml. ®ieiai# się m typologii dddahości
iekxeacljmy wy&ielono czumy podstawowe Mje obszar:

a) łna-!c",
b) wypoczynlcawa.
c) Wldhym-;
d) bayaznawcm-
Fui&cje obszar wyznacmUą taytariallry system lekieac11ny (TSR), kt&y

dła td&wienła typałodi, podzielam na odpwlednie pozwy(tabela l)-

TlbelB 1- Poddał tera Filii-jpii syuem6w

Rezultat Etapnn kończ#ym te wkwcncjejast okieśleda ptzybliżonego utlddo
pioKntowego wytypowmydt rodzajów działahości nłwac)jmU M
dmym obszaru w ciągu calego robi. Należy zamuzyć. U nie nn
obszaru. na którym vystępowałaby tylko jeden farm imho teknmlj-
mp. Zazwwj jehd donMuyw] lonie nwwzpą hmiy g"w"i;-r
titjye (współdzialąj©e} Znąj+ foma dominuj#ą orm formy do ńeU
ci##e, a td(żc ich prncntowy udział(powierzchnia terenu prze"
uinaonia dla konkiunęj fomly) można pzystąpić do koleUncgo rapu
-- obliczenia bariery odpomości &udowiska.

    HR

    13
LA 1%k".
Ln h«y

     
    )lq

   Ł" h'!
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Sekwencja C. Antropogrqla. Baden ekologicznej odporności lodowiska
prze'odnłczego (BEOSP)

Wielkość mcbu nkrenyjnego(mlystycznego) na dmym obszarze zazwy-
cmy olaeśla się obliczają nowy cHonności. W'atwzeMe TSR ma szczególne
zinaenie da obliczenia bariery ekologicznej odpomości śodawiska, która zależy
od wymaganej swobody poruszenia $ię ludności wypoczywayiwy oraz potrmb
nheacHnych ludmści starej, Baiiem tajest także uzalehiona od jakosi hodowi
ska, g. stopnia zaniwzyszczenia Olaf klitnatu. Elementy tc również w {)knślony
sposób'wpłymją na cHonnto# tuiy$tycaią. Dotychcas Zadna z metod obliczania
cHomości nie uwz#ędniała tych czynników. W litemmrzc cNonność tuWstyczna
(miąwowości, ngimu, przeRrwni) de&niowan jest jako mak$ymdna liczba
uczcsuików wypoczynku, który nagą ńwnocmśnic przebywać na danym ob-
szaae nie powodując dawuwji i degradacji środovbka payrodnicngo, a tlm
samym -- pogonznnia warunków nkreuji [lO, 14. 18, i9 i inni].

W obliczaniu cbłonności turystyczny stosuje dę szewc metod, wŃ6d
których można wyodrębnić 4 grupy, a mianowicie

a) metody intuicgne,
b) metody wskaźnikowe,
c) met(Hy ńtosocjologiczne [7, 9].
d) metody z zastosowaniem programowania liniowego]14].
W sekwencHncj metodzie pmgramowania zagospadaiowania oelWjncgo

uznmo za celowe wyznaczenie bariery odpomo&i środowiska przyrodnicwgo,
która uwzględnia:

-- powierzchnię obszaru
iudzal działalność nkrewyjnej,

-- wartość środowkka pnyrodnicago.
cechy prznwidzimych iodząów działahości rckmxyjnel(sposób spę-

dzania wolnego czasu, intensywność wykuzystania elementów środowiska przyTo"
dniczngo)

Matematycznie barierę odporności środowiska payrudniczcgo diego ob-
szaru(dzielnicy, wsi. miota, gminy) można obliczyć wcdhlg fumuly:

looan
(4)

gdzie:
11 -- powierzchnia obszaru(d%tępnego do penetmąji reknac)jnel),
n -- współczynnik odpomości środowiska(uwzględniąjwy odpomość szaty roś-

linne na wydeptanie, nachylenia, stopien zanieczyszczenia środowiska),
d; -- współczymik swobody poruszania się na obszane Iha. umlcżniony od

pnewidywanych form ruchu (uwzględniaj©y zarówno fizyczny, jak i psy-
chiczny komfort wypoczynku),

;.q s:
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s: -- 8uuktwa ruclw iehcaWjnego; układ liczb SI, S:.
tony udział każdą formy ruhu.

Ę. oznaczający pxocen

Rezultat hzedsbwiony inadal obliczania mkol%iczne] bariery odporności
środowiska payiodniczego, zains$iowany ideą programowania li-
niowego M Stalshego. pozwać na olueślenic nakarzysmielsmH
liczby osób, hoop mogą Wznbywać na t&nślmym Mszarze { nalizo-
wać bez negatywnych konwkwwli(zarówno dla vłasmgo idtowia,
jak i ocbiony środowida pnylodnicm8o) program ieknacylny
Znąjąp te liczbę można pizyst:kpić do kolejnego rapu programowa-
nia, a mianovpidc planowania liczby orm jakości urządzeń tuiystyczp
nydi i pamturystycznych(z uwzględnieniem ich uciążliwości powo-
dowmych w środowisku i możliwości ich zmniejszenia).

Sekweaęja D. Koncepcja modular'na

Oblic?eric bariery ekologicmej odporności środowiska paytodniczego po-
rwano na uslaleMe dopuszcmlnd liczby osób, któż -- wypoczywaUW -- nalizu-
ją okmślone ptogmmy nkreacljne. Dla posnngólnycb jednostek administrmH-
nycb(np. w gminie -- wsi) są to różne włości. By zoptymalizować program
mgospodaruwania nkrcacyjnego zaproponowano koncepcję modulamą. Modłuem
olcieślono pewną stalą wielko#, shnowiącą jednostkę pnyrostu dmej struktury

W pnyjętd ntctodzie modutcm jest wielkość ..n" -- określdąl:a dopusz-
aalną (wyliczoną bariaę ekologicmej odpaności środowi&a) liczbę osób, która
okidla zaiuzcm najmniejszą Ęviclkość programu

plam można w przybliżeniu rozpatrywd jako widokromość jednostki z,.n
W ten sposób każdy większy

miejscami, czyli jako złożony z dwóch, uizcch i wiwU jeclnmtek.modulamyon.
Każda jednostka modulama posiada -- oprócz np. jcdnakowęj liczby miejsc

noclcgosych -- pewien jednakowy program minimalny, mpewniaUący jci
owe MJmowanie. Tafli program składaSlę

właś-

-- noclegowcj,
z buy:

-- towaaysz:Fea
Widz n wzrostem wielkości terytorialnego systemu rclueaęji (TSR) -- ist-

na jącego lub piqektowancgo -- kolejni jednosci modulamc zawiexąją oprócz
tego minimum coca bogatszy pod względem liczby i jakości progiem usług
nknacHnych. Elcmmty tego programu shi2ą także do obsNgi jednostek modnlar-
nycb powstałych uprzednio. a alem o niższym standardzie. Założona. 2e jta
pienluzy, ndmnięjsąr TSR, opary na jedną(pierwszęi) jednostw modulamcy,
w pani za$pokala elementarne wymagania vypmzywaUąCych.

- gasliornlnicznq
-- komunikacyjnej

Rezultat: Efektem pracy w sekwencji D powinno być:
-- opracowanie podsmwowego (naUmnięjsngo) modus,
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-- okrutnie inaksyauhego pnyrwtu jednostek lindulanych, np. A(jednostka
podstawowa) do E(jednwtka o ndwyższym standardzie),

-- wypełnienie programem Uaściowym i jakościowym pmzcngólnych jednostek
modulamych.

Podsumowanie

Przedstawiona wkwencyjtia mctadologia programowania zagospodarowania
nkreacylnego składa się z 4 etapów Quroków, przybliżeń). Zutala pmygotowana
Ł myślą o zastosowaniu w skali miqscową. Ukońcnnie pmc na każdym etapie
stanowi punkt wgścia prac na kolejnym.

Pmgmm przebiega następująco:
A -- Dana walorów środowiska pnyrodnicwgo,
B -- URalenie ńinki$ obszuu
C -- obliczenie bariery odporności środowiska ptzyrodnicngo,
D -- modulama budowa biogramów,

Każdy z tych etapów winien być systematycznie udoskanalany, umpełniany,
a nawet zmienimy vrraz z mzwqan wiedzy.

Sequa)bal Methodology ol Programming Recreation Facilitiu

Pnscnted sequmtial mediodology of programming iwreation fbcilities con-
sists of four states(steps, approximations).

It biel bęęn pHpn113d on purpo$e tQ apple it h a lokal $cBIB.

Completion of wmks on onc stare is Mc starting point for ńe watts on thc
next stade.

The program runa as follows:
A -- estimation of he naiwni environment valuw.
B -- detemiining the flmction of the aria.
C -- calculation of the nsistance barricr of thc natural cnvironmcnt,
D -- modulus cowtruuion Of the pn)grnns.
Emh of tbe states sl)ould be systanaticaly perfwted, complctcd and cvcn

changed according 10 the development of Imowlcdge.
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Cena zł 5,00

INFORMACJA DLA AUTORÓW
PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACE DO DRUKU

W CZASOPIŚMIE ,,FOLIA TURIS'HCA"

W' casopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny turystyki w jej
szerokim intcrdyscyplinamym ujęciu(teoria turystyki, zagadnienia ekonomiczne, or-
gmizacy)ne. prawne, geograficmo-puwuzcme, społwzne i ime) otm wnzao prac
z tego zalmsu.

Prace w 3 cgzempluzmh (maszynopis) naleą' odsyłać pod adKwm ndakcli.
ObWtaść prw nie pnirima w zasaddc przekracza l afisza aistorskiego(a1.22

suon mwqnapisu znomnlizowanego w fortmcie A-4 -- ok. 3Q wierszy na salonie).
a sHsznzenie 3/4 sumy (dumaczenia na jęWK mgielski dokonuje autor). W wykazie
piśmiennictwa w porządku alfabetycznym należy podać: nr bieżący w nlawiasach
kwadratowych, nazwisko i inicjał imienia automat gtuł publikwli, nazwe czosopnim
(tom), nazwę wydawnictwa. miejsce wydania i rok publikacji. PuwołQąc się m daną
pracę w tekście należy padla numu pozycji piśmiennictwa w nawiasie kwadmtawym
(długopisem), ewentualnie stronę. Możni w en sposób cynwać np akty prawne i inne
źródła Pnypisy objaśili8$ye(tekstowe) należy umieścić pod tekstem na n] snnle]
stronie. oznncząjąc je knlęjnyxni cyframi arabskimi

Rysunki naleą wykonać czamym tuszem na kolce twluiiczliej. Na odwrocie
iysunhl prosimy podać jego numu i nazwisko autora, a na addzielnęi lyonie
!porządzić spis podpisów wwystkidl rysunków. Rysunki i tabele inlcży umieścić na
końcu przy. a icb midsce w tekście zaznacq'ć ałówbem nla mugincsie

TbrtŃ pracy powinien być opisany dużą cnionką(welsalikalni),. nazwisko
autora(wtorów), zaopataanc w gwiazdka umieszczone pod spodem. W odsyłaczy na
uj wJ stmnie prosimy podać nazwę instytucji i adns. Wszelhe poprawki autorskie
należy zazmczyć zwykłym ołówkian na marginesie

Redakcb zwuzega obie prawo lwen4i ptm, a także dokonywania poprawek
i skracania tekst.


