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OCENA ZMIAN WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
GRUNTU NA TERENIE PÓL NAMIOTOWYCH
Z POGÓRZA DYNOWSKIEGO POD WPŁYWEM
UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO
Streszczenie
Rozwój turystyki w mezoregionie Pogórza Dynowskiego może mieć ogromny wpływ na stan
środowiska naturalnego. Jednym z nieodzownych elementów turystyki są pola namiotowe, które z racji pełnionej funkcji mogą odgrywać na niewielkich obszarach kluczową rolę w zmianach
właściwości gruntu. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości gruntów na terenie pól namiotowych w wyniku użytkowania turystycznego. Na obszarze Pogórza Dynowskiego, posługując się bazą adresową pól namiotowych, zamieszczoną na stronach Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego, jak również lokalizacją w stosunku do tras rowerowych,
wytypowano 4 obiekty do badań, gdzie określono zbicie gleby w miejscach o potencjalnie największym turystycznym użytkowaniu. Stwierdzono największe zmiany gruntu w pobliżu boisk
na terenie dwóch ośrodków wypoczynkowych oraz pod wiatą na terenie pola biwakowego.
Słowa kluczowe: zbicie gleby, pola namiotowe, infrastruktura turystyczna

ASSESMENT THE CHANGES OF CHOSEN SOIL
PROPERTIES ON CAMPING SITE AREA FROM
DYNOWSKIE FOOTHILLS UNDER
THE TOURISM USAGE
Summary
The tourism development from Dynowskie Foothill area could have a huge influence on natural environment condition. One of the major elements of tourism are camping site, which
because of the function could play an important role in changes of soil properties on small
areas. The aim of the research was estimated the changes of chosen soil properties on camping
site area as the result of tourism usage. With the use of camping site addresses base listed on
the page of Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, as well as the location to the
cycle track, there were chosen 4 objects on Dynowskie Foothill area where was estimated the
soil compaction in the places of potentially biggest tourism usage. It was claimed the biggest
ground changes where near the sports field on the holiday camp and under the shed on the
camping site area.
Keywords: soil compaction, camping site, tourist infrastructure
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1. Wprowadzenie
W profilu turystycznym gminy wymienia się następujące czynniki: położenie,
warunki naturalne i atrakcje, uwarunkowania turystyczne oraz zarządzanie gminą.
Istotnym elementem jest obecność odpowiedniej infrastruktury turystycznej, w skład
której wchodzi zróżnicowana baza noclegowa i dostępność informacji o niej. Według
dotychczasowych badań obecna baza noclegowa jest mało rozwinięta i wymaga niewielkiej rozbudowy [3, 17]. Ważną rolę w rozpowszechnianiu informacji turystycznej
spełniają strony internetowe, które z racji najlepszego dostępu do potencjalnego odbiorcy powinny być na bieżąco aktualizowane [17]. Przeprowadzona przez T. Miturę
waloryzacja potencjału turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego, w której jednym
z ocenianych elementów była infrastruktura turystyczna, wskazała gminę Dubiecko
jako najlepszą w tej kategorii, a najuboższym zagospodarowaniem turystycznym
charakteryzowała się gmina Nozdrzec [12].
Pola namiotowe i biwakowe są jedną z wielu opcji skorzystania z noclegu i stanowią
nieodzowny element infrastruktury turystycznej. Pole biwakowe według definicji jest
to: wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone
prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu znajduje się punkt
poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne [22]. Powyższa forma infrastruktury turystycznej może być wykorzystywana głównie w sezonie
letnim, a dominującymi miesiącami są w okresie wakacyjnym lipiec i sierpień. Według
danych z 2015 r. z tej formy noclegu na terenie Polski skorzystało 312,1 tys. osób na
71 234,4 tys. turystów [23]. Wykorzystanie pól namiotowych w stosunku do usług
hotelowych jest wbrew pozorom dosyć duże.
Konkurencyjna natomiast staje się rozwijająca na obszarach wiejskich agroturystyka, oferująca bardziej komfortowe warunki. Nocleg na polu namiotowym jest
często wybierany przez ludzi młodych, między innymi ze względu na sytuację finansową, ale również dużą niezależność. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. wśród
młodzieży szkolnej z województwa podkarpackiego wynika, że z tej formy noclegu
skorzystało 13,02% osób [18]. Warto podkreślić, że w stosunku do innych możliwości
nocowania, pole biwakowe zapewnia możliwie najbliższy kontakt z przyrodą, stąd też
można zakwalifikować tę formę nocowania jako turystykę „miękką” czy też zwaną
inaczej „łagodną”, która jest zgodna z pojęciem zrównoważonego rozwoju. Według
Światowej Organizacji Turystyki są to wszelkie formy wyjazdów, mające na celu wypoczynek „w ruchu” – o motywach zarówno rekreacyjnych, jak i poznawczych [18].
Niestety, przy braku odpowiedniej wiedzy ekologicznej, powyższa forma turystyki
niesie za sobą zagrożenie w postaci dewastacji środowiska naturalnego. Gleba jest
elementem środowiska naturalnego dosyć szybko reagującym na niewłaściwe użytkowanie. Nasilony ruch turystyczny może prowadzić do degradacji, m.in. środowiska
glebowego poprzez zanieczyszczenie oraz nasilenie procesów erozyjnych w postaci
zmian odporności na ściskanie (nadmierne zagęszczenie i ubicie gruntu). Na terenach
wykorzystywanych turystycznie najczęstszym problemem powstającym w wyniku
ruchu pieszych jest właśnie zbicie gleby [5].
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„Udeptanie gleby” prowadzi nie tylko do zmniejszenia atrakcyjności danego miejsca,
ale również jest jedną z form przekształceń środowiska, prowadzącą do zwiększenia
jej gęstości, zmniejszenia właściwości powietrznych oraz wodnych, co wpływa na
niekorzystne warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych oraz roślinności
[9]. W ten sposób powstaje „podeszwa płużna”, będąca efektem zagęszczenia gleby,
co utrudnia korzeniom roślin penetrację, ogranicza ich dostęp do wody oraz składników pokarmowych. Następują zmiany w strukturze wpływające na ograniczenie
przepuszczalności wodnej gleby, osłabienie aktywności organizmów glebowych,
deformację korzeni roślin, jak również okresowe obniżenie temperatury gleby [13].
Podstawowa ochrona takich terenów ogranicza się do odpowiedniej organizacji
ruchu turystycznego i infrastruktury, w tym celu wyznaczane są trasy turystyczne,
wykorzystywane zgodnie z zachowaniem zasad udostępniania [2]. Jednym z elementów
zrównoważonego rozwoju jest właśnie regulacja rozmiaru i form ruchu turystycznego
oraz odpowiednie zagospodarowanie infrastruktury turystycznej. Przejawem takiej
działalności jest m.in. wytyczenie trasy rowerowej przyrodniczo-edukacyjno-turystycznej „Dolina Sanu” [4]. W dostępnej literaturze można znaleźć wiele pozycji, gdzie
badano wpływ ruchu turystycznego na jakość środowiska glebowego, ograniczając się
jedynie do terenów chronionych i szlaków turystycznych oraz parków miejskich [5].
Mimo dobrego stanu gleb na terenie Pogórza Dynowskiego, aby zapobiec spadkowi
ich jakości, wskazuje się na wiele zadań. W przypadku zrównoważonej turystyki ważne są: racjonalny plan zagospodarowania przestrzennego, prawidłowe użytkowanie
gleb i ograniczanie „dzikich” wysypisk oraz podróżowanie przyjazne środowisku [9].
Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości gruntów na terenach
pól namiotowych i biwakowych w wyniku użytkowania turystycznego.

2. Teren badań
Pogórze Dynowskie stanowi obszar należący do Karpat Polskich, dokładnie część
północną Zewnętrznych Karpat Zachodnich, mający powierzchnię 1840 km2 i będący
największym mezoregionem Pogórza Karpackiego w Polsce [8, 17]. Granicznymi
krainami są: od zachodu i północnego zachodu Pogórze Strzyżowskie, od wschodu
Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie, od północy Podgórze Rzeszowskie,
a od południa graniczy z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską i w niewielkiej części z Pogórzem Bukowskim [8].
Karpaty Zewnętrzne stanowią utwory fliszowe, czyli naprzemianległe warstwy
m.in. piaskowców, z których wyróżnia się dwie serie: kwarcowo-krzemianową oraz
marglisto-krzemianową. Pierwszą serię stanowią utwory o grubszym ziarnie i mniejszej ilości spoiwa, mające mniej korzystny skład mineralny, w porównaniu do drugiej
serii. Piaskowce kwarcowo-krzemianowe są materiałem tworzącym gleby bielicowe,
natomiast z utworów marglisto-krzemianowych została utworzona zwietrzelina
gliniasto-pylasta i gliniasto-ilasta, która stała się materiałem wyjściowym dla powstających gleb brunatnych i niekiedy płowych [1, 7], a także pararędzin [19]. Na
terenie Pogórza Dynowskiego wyróżniają się rozmieszczone nieregularnie i powstałe
w różnych warunkach sedymentacji lessy, określane jako odmiana karpacka [6, 10].
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Pogórze Dynowskie z punktu widzenia walorów turystycznych charakteryzuje
się mało zdegradowanym środowiskiem przyrodniczym o dużym zróżnicowaniu
fizjograficznym i bogactwem zasobów naturalnych, co daje korzystne warunki do
prowadzenia działalności turystycznej [9].

3. Materiał i metody
Na obszarze Pogórza Dynowskiego, posługując się bazą adresową pól namiotowych udostępnioną na stronach Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
[20], jak również lokalizacją w stosunku do tras rowerowych [21], wytypowano do
badań 4 obiekty: w mieście Dynów Ośrodek Wypoczynkowy „Błękitny San” (fot. 1,
2), w gminie Dydnia w miejscowości Krzemienna Ośrodek Wypoczynkowy „Viking”
(fot. 3, 4), w Dylągowej pole biwakowe „Niezapominajka” z Nadleśnictwa Dynów (fot.
5, 6), a w miejscowości Nozdrzec prywatne pole namiotowe (fot. 7, 8).
Z podanych na stronie internetowej pozostałych pól namiotowych nie można
było skorzystać, gdyż zmieniły właścicieli, a do nowych nie było danych kontaktowych
lub jak w przypadku pola namiotowego w miejscowości Słonne nastąpiła przebudowa terenu i nie było oddane do użytku w trakcie prowadzonych badań. Natomiast
wybrane pola namiotowe i biwakowe można podzielić na dwie grupy ze względu na
standardy w nich panujące. Pola namiotowe „Błękitny San” oraz „Wiking” znajdują się
na terenie ośrodków wypoczynkowych, co pozwala stwierdzić, że charakteryzują się
lepszym standardem, gdyż można korzystać z pozostałych elementów infrastruktury,
tj. sanitariatów, boisk czy też miejsc do grillowania. Powyższe obiekty charakteryzują
się w związku z tym bardziej przekształconą nawierzchnią: nastąpiło wyrównanie
terenu, zaaranżowanie roślinności na terenie i wokół otaczające pole namiotowe.
Zarówno „Viking”, jak i „Błękitny San” stanowią dobrą bazę noclegową dla osób
wymagających, ceniących sobie wygodę i komfort. Najprawdopodobniej odbiorcami,
z racji panujących warunków, są rodziny z małymi dziećmi. Obydwa ośrodki położone są na terasie niskiej przykorytowej na wysokości 1–4 m nad koryto rzeki [15]
i o nachyleniu terasy do 3˚. W oparciu o powyższe dane oraz skład granulometryczny
utworów określono brak zagrożenia gleb erozją potencjalną na terenie badanych pól
namiotowych [16].

Fot. 1. Pole namiotowe w Dynowie
„Błękitny San” – grill
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś
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Fot. 2. Pole namiotowe w Dynowie „Błękitny
San” – miejsce na namioty nr 1
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś
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Fot. 3. Pole namiotowe w ośrodku wypoczynkowym „Viking” – grill
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 4. Pole namiotowe w ośrodku wypoczynkowym „Viking” – miejsce na namioty
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Dwa pozostałe wytypowane obiekty w Nozdrzcu i Dylągowej stanowią ich przeciwieństwo, będąc samodzielnymi obiektami bez większych udogodnień w postaci
rozbudowanej infrastruktury, bez większej aranżacji terenu, a co się z tym wiąże
zmian powierzchni gruntu, na którym następuje rozbicie obozu. Powierzchnia została
w stanie w miarę naturalnym, jest nierówna, z naturalnie wzbogaconą roślinnością
trawnika. Pola te znajdują się w znacznej odległości od miejscowości i zabudowań
mieszkalnych, co powoduje, że nabierają bardziej kameralnego charakteru. Można
więc powiedzieć, że powyższe pola namiotowe znajdą większe zainteresowanie u osób
pragnących spokoju i ciszy, bez większych wymagań co do wygodnego użytkowania.
Pole biwakowe „Niezapominajka” w odróżnieniu od pozostałych położone jest
w znacznej odległości od zabudowań, przy drodze wewnętrznej Nadleśnictwa Dynów
i otoczone jest lasem. Jest położone na równinie stożka napływowego o nachyleniu
3–6 m, co przy składzie granulometrycznym pyłu gliniastego pozwala na stwierdzenie
umiarkowanego zagrożenia erozją potencjalną [16].

Fot. 5. Pole namiotowe „Niezapominajka”–
wiata
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 6. Pole namiotowe „Niezapominajka” –
miejsce na namioty
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Prywatne pole namiotowe w Nozdrzcu znajduje się bezpośrednio przy rzece San,
w pobliżu przeprawy promowej. Podobnie jak poprzednie ośrodki wypoczynkowe pole
namiotowe w Nozdrzcu znajduje się na terasie niskiej przykorytowej na wysokości
1–4 nad koryto rzeki [15] i o nachyleniu terasy do 3˚. Należy zaznaczyć, że jest to
prawdopodobnie zaadaptowane wyrobisko surowców mineralnych, na co wskazuje
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charakterystyczny wał otaczający oraz sąsiadujące stawy. Na badanym terenie również
nie stwierdzono zagrożenia gleb erozją potencjalną [16].

Fot. 7. Pole namiotowe w Nozdrzcu – domek
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

Fot. 8. Pole namiotowe w Nozdrzcu –
miejsce na namioty
Źródło: fot. I. Makuch-Pietraś

W wytypowanych obiektach wiosną 2016 r., za pomocą penetrometru tłoczkowego
(typ 16–TO171) została oznaczona odporność na ściskanie gleby, a przy użyciu wilgotnościomierza firmy Extech (model MO750) określono wilgotność gleby. W każdym
z obiektów zostały wyznaczone miejsca charakteryzujące się największym wpływem
presji turystów: grill, podjazdy, teren wokół boiska, wiaty czy innej infrastruktury
turystycznej na polach namiotowych. W poszczególnych miejscach w 5 powtórzeniach
zbadano odporność na ściskanie oraz wilgotność i dodatkowo pobrano próbki gleby
do głębokości 5 cm, które następnie wysuszono powietrznie i przesiano przez sita
o średnicy 2 mm. W zgromadzonym materiale glebowym wykonano oznaczenie składu
granulometrycznego metodą Bouyoucos’a–Cassagrande w modyfikacji Prószyńskiego
według normy PTG z 2008 r. [14].

4. Wyniki
Badane gleby charakteryzowały się następującym składem granulometrycznym:
w ośrodku wypoczynkowym „Błękitny San” była to glina piaszczysta, w „Vikingu” –
glina piaszczysta i piasek gliniasty, na polu namiotowym „Niezapominajka” był to
pył gliniasty, a w Nozdrzcu glina piaszczysta [tab. 1]. Porównując zmiany wizualne na
polach namiotowych, określono, że największe przekształcenia powierzchni gruntu
nastąpiły w ośrodkach wypoczynkowych, gdzie powierzchnia była wyrównana, a roślinność nasadzona.

258

Ocena zmian wybranych właściwości gruntu na terenie pól namiotowych…
Tab. 1. Skład granulometryczny gleb w badanych polach namiotowych
Procentowy udział frakcji

Miejscowość

Miejsce

2–0,05

0,05–0,002

<0,002

Symbol
podgrupy
granulometrycznej

[mm]

Miasto Dynów
ośrodek wypoczynkowy
„Błękitny San”

Gmina Dydnia
ośrodek wypoczynkowy
„Viking”
w Krzemiennej
Gmina Dynów,
miejscowość Dylągowa
pole biwakowe
„Niezapominajka”
Gmina Nozdrzec
prywatne pole namiotowe

grill

52

45

3

gp

boisko

59

34

7

gp

miejsce na namiot

52

43

5

gp

miejsce na namiot

52

44

4

gp

grill

78

20

2

pg

boisko

77

22

1

pg

miejsce na namiot

60

36

4

gp

miejsce na namiot

68

31

1

gp

grill

28

65

7

pyg

wiata

25

64

11

pyg

miejsce na namiot

37

57

6

pyg

miejsce na namiot

38

57

5

pyg

domek

68

29

3

gp

studnia

65

30

5

gp

miejsce na namiot

67

28

3

gp

miejsce na namiot

71

26

3

gp

Źródło: Opracowanie własne

Pola namiotowe w Dylągowej i Nozdrzcu charakteryzowały się małymi zmianami
powierzchni gruntu, a w miejscach o intensywnym użytkowaniu były widoczne ubytki
roślinności, które występowały w miejscach, gdzie prawdopodobnie odbywały się spotkania towarzyskie. Mimo w miarę niezmienionej powierzchni na polu w Nozdrzcu,
tutaj właśnie określono największe średnie dla zbicia gleby, jednakże ze znacznymi
różnicami między maksymalną (nawet do 4,50 kgcm-2) a minimalną wartością (tab. 2).
Najmniejsze wartości zbicia gleby wystąpiły w ośrodku wypoczynkowych w mieście Dynów, a dodatkowo różnice między minimum i maksimum były niewielkie i nie
przekraczały 1,50 kg·cm-2 (tab. 2). Z przeprowadzonego wywiadu na temat powyższego ośrodka wynikało, że został niedawno przebudowany, a pole namiotowe było
sporadycznie użytkowane przez turystów. Może to tłumaczyć niskie wartości zbicia
gleby przy badaniu i małe różnice między minimum a maksimum (tab. 2).
Największe zróżnicowanie wartości między próbami stwierdzono na terenie
ośrodka wypoczynkowego „Viking”, z maksimum osiągającym nawet 4,25 kgcm-2
w miejscach najbardziej użytkowanych przez turystów, tj. przy grillu i boisku (tab. 2).
Z pozyskanych informacji wynika, że jest to w miarę prężnie funkcjonujący ośrodek,
który w porównaniu z pozostałymi objętymi badaniem obiektami jest bardzo dobrze
zagospodarowany i bogaty w atrakcje turystyczne.
Na terenie pola biwakowego „Niezapominajka”, jedno z miejsc pod namioty
w pobliżu wjazdu osiągnęło największą średnią wartość 3,35 kgcm-2 przy maksimum
3,75 kgcm-2, co można tłumaczyć prawdopodobnym wpływem pojazdów parkujących
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w tych miejscach. Wysokie wartości (3,75 kgcm-2) wystąpiły również pod wiatą, gdzie
było najbardziej widoczne użytkowanie turystyczne ocenione na podstawie całkowitego
brak roślinności i dużej ilości odpadów. Kolejne miejsce pod namiot znajdowało się
w znacznej odległości od pozostałych i charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem
zbicia gleby oraz bardzo niską średnią wartością (1,70 kg·cm-2), (tab. 2). Można to
tłumaczyć małą atrakcyjnością i wykorzystaniem tej powierzchni przez turystów.
Mimo potencjalnie dużej intensywności użytkowania miejsc do grillowania i zmian
w postaci braku roślinności, nie stwierdzono znacznego zwiększenia zbicia gruntu
we wszystkich objętych badaniem obiektach. Zmiany wilgotności nie były znaczące,
jedynie pole namiotowe „Niezapominajka” odbiegało wartościami na „udeptanej
glebie”, co można tłumaczyć odmiennym składem granulometrycznym oraz jego
położeniem w obrębie lasu, w stosunku do pozostałych badanych obiektów (tab. 2).
Tab. 2. Zbicie oraz wilgotność gleby w badanych polach namiotowych

Miejscowość

Miejsce

Wilgotność gleby
[%]

Odporność na ściskanie
[kg⋅cm-2]

średnia
minimum-maksimum
grill
Miasto Dynów
ośrodek wypoczynkowy
„Błękitny San”

boisko
miejsce na namiot
miejsce na namiot
grill

Gmina Dydnia
ośrodek wypoczynkowy
„Viking” w Krzemiennej

boisko
miejsce na namiot
miejsce na namiot
grill

Gmina Dynów,
miejscowość Dylągowa
pole biwakowe
„Niezapominajka”

wiata
miejsce na namiot
miejsce na namiot
domek

Gmina Nozdrzec
prywatne pole namiotowe

studnia
miejsce na namiot
miejsce na namiot

15,28
13,10-16,70
16,64
16,30-17,00
17,06
16,10-19,40
15,32
14,30-16,20
13,08
9,70-16,80
14,50
9,30-17,00
16,42
15,40-18,30
15,76
13,00-18,70
20,04
17,00-22,40
18,92
17,10-20,70
19,10
15,00-22,20
18,08
17,50-18,90
14,42
11,40-16,70
14,54
10,90-17,20
15,86
14,90-17,20
17,82
15,00-20,00

Źródło: Opracowanie własne
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1,80
1,50-3,00
2,40
2,25-2,75
2,55
2,25-3,00
2,60
1,75-3,25
2,50
1,75-4,25
3,20
2,25-4,25
2,15
1,25-3,25
2,90
2,50-3,50
2,85
2,00-2,75
2,65
1,75-3,75
3,35
3,00-3,75
1,70
1,25-2,50
3,45
2,25-4,50
3,00
1,25-4,25
2,70
1,75-4,25
3,20
2,50-3,50

Ocena zmian wybranych właściwości gruntu na terenie pól namiotowych…

5. Podsumowanie
Wybrane pola namiotowe ze strony internetowej Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego charakteryzowały się różnym stopniem zagospodarowania
i położeniem w krajobrazie, co może wpływać na ich wybór przez potencjalnego
turystę. Stąd też ze względu na różnorodne oczekiwania turystów podzielono je do
prowadzonych badań na dwie grupy, uwzględniając potencjalne potrzeby klienta,
aby ocenić ich stan.
W przypadku pól namiotowych o rozbudowanej infrastrukturze, będących częścią
większych ośrodków wypoczynkowych, nastąpiło przekształcenie krajobrazu oraz
powierzchni gruntu. W przypadku pól namiotowych znacznie oddalonych od ścieżki
rowerowej oraz od najbliższej miejscowości, infrastruktura turystyczna była znacznie
uboższa, ale powierzchnia gruntu mniej zmieniona.
Przeprowadzone badania „udeptania gleby” nie wykazały różnic między powierzchnią, gdzie są rozbijane namioty, a miejscami rozrywki. Można stwierdzić, że
użytkowanie turystyczne na badanych polach namiotowych w minimalnym stopniu
zmieniło powierzchnię, co pozwoliło na zachowanie w miarę naturalnego stanu
środowiska glebowego.
Warto natomiast zastanowić się nad aktualizacją bazy pól namiotowych ze strony
internetowej Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego poprzez sprawdzenie dotychczasowych adresów oraz wzbogacenie o nowe miejsca, które funkcjonują
na Pogórzu Dynowskim.
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