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Stan rozpoznania 

• Dobry stan rozpoznania zagospodarowania  turystycznego, 
rekreacyjnego, edukacyjnego  (mapy, broszury, przewodniki). 

• Częściowy stan rozpoznania ruchu turystycznego (ograniczony 
do 4 punktów: Jedlnia, Przejazd, Zbiornik Budowa, Królewskie 
Źródła) – ramach projektu: „Opracowanie mierników i narzędzi 
pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych 
Lasów Państwowych”.  

• Fragmentaryczne rozpoznanie walorów wypoczynkowych. 

• Potrzeba opracowania przewodnika turystycznego KPK. 

 

 

 

 



Metodyka prac 

• Prace wstępne (zebranie materiałów źródłowych, 
przeprowadzenie ankiet). 

• Prace terenowe (inwentaryzacja zagospodarowania). 

• Prace analityczne (opracowanie diagnozy stanu). 

• Synteza (ocena zmian w zagospodarowaniu, wskazanie 
zagrożeń). 

 

 

 

 

 
 

 



Wyniki prac – walory KPK 
 

 

 
 

 

• Walory turystyczne - wg. O. Rogalewskiego (1979): krajoznawcze, 
wypoczynkowe i specjalistyczne. 

• Walory krajoznawcze - wg. T. Lijewskiego i in. (2008): krajoznawcze 
walory przyrodnicze oraz krajoznawcze walory antropogeniczne. 

 Krajoznawcze walory przyrodnicze: walory ukształtowane bez 
ingerencji człowieka (osobliwości flory i fauny, doliny rzeczne, źródła, 
obiekty geologiczne), walory wytworzone przez człowieka (zabytki i 
miejsca pamięci) oraz walory, w których ingerencja człowieka nie 
wpływa na ich charakter (punkty widokowe). 

 Krajoznawcze walory antropogeniczne: obiekty archeologiczne, 
zabytki urbanistyki i architektury, upamiętnione miejsca historyczne, 
zabytki techniki, muzea i zbiory, obiekty i ośrodki kultury ludowej, 
obiekty współczesne i imprezy. 

 



Wyniki prac – walory KPK 
 
 

• Cechy niezbędne, określające minimum walorów wypoczynkowych: 
 czyste powietrze (wolne od zanieczyszczeń) 
 walory estetyczne krajobrazu 
 cisza, spokój (niewystępowanie źródeł hałasu) 
 niewystępowanie zasadniczych przeciwwskazań klimatycznych 
 niski stopień urbanizacji 
• Cechy korzystne, podnoszące wartość wypoczynkową: 
 szczególne walory widokowe krajobrazu 
 korzystne warunki do uprawiania czynnego wypoczynku 

- przyprzydatność terenów do wędrówek pieszych i kolarskich 
- datność terenów do sportów zimowych i wędrówek narciarskich 
- przydatność wód do kąpieli, sportów i wędrówek wodnych 

 korzystne warunki bioklimatyczne 

Walory specjalistyczne: myślistwo oraz wędkarstwo 
 

 

 

Walory wypoczynkowe: wg. J. Wyrzykowskiego (1986)  



Wyniki prac – wykorzystanie KPK 
 

 

 
 

 

Rodzaje turystyki w Parku: 

• krajoznawcza (rozwój nowych form: geocaching i bieg na 
orientację) 

• przyrodnicza (rozwój nowych form: birdwatching) 

• piesza i rowerowa (rozwój nowych form: Nordic Walking)  

• narciarska i jeździecka 

 



Ruch turystyczny 
 

 

 
 

 

 
•    największy ruch turystyczny odnotowano w rejonie Królewskich Źródeł, a 
następnie     w rejonie Jedlni,  
•   w skali roku największa frekwencja była w dni wolne od pracy w okresie od 
wiosny do jesieni, zaś najniższa w okresie zimowym (w dni robocze), 
•   największy udział wśród odwiedzających mieli piesi (85%), a następnie 
rowerzyści (11%), 
•   turyści głównie przyjeżdżali z Radomia (39%), a następnie z Pionek (14%), 
Kozienic (8%) i Warszawy (8%), 
•   odwiedzający Puszczę Kozienicką nocują głównie we własnym mieszkaniu 
lub u swojej rodziny lub przyjaciół (64%), ośrodku wypoczynkowym (11%) i 
kwaterze prywatnej (11%), 
•   głównym środkiem transportu służącym dotarciu do Puszczy Kozienickiej jest 
samochód osobowy, 
•   Puszcza Kozienicka odwiedzana jest głównie przez rodziny lub/i znajomych, 
•   Puszcza Kozienicka odwiedzana jest z następujących powodów: zdrowie, 
spokój,    odreagowanie stresu, możliwość kontaktu z przyrodą, a także czas 
spędzony z bliskimi i rekreacja. 
 

 
 



Zagrożenia 
Wewnętrzne: 

• degradacja lasów – związana z ruchem samochodów osobowych 

      i quadów , parkowanie w miejscach do tego niewyznaczonych, 

• zaśmiecanie terenu – obserwowane głównie w miejscach 
odbywania się ruchu turystycznego, 

• nadmierny ruch turystyczny w rejonie zalewu w Garbatce-Letnisko, 

     Rezerwatu przyrody „Jedlnia”, Rezerwatu przyrody „Źródło 
Królewskie” oraz szlakach pieszych i rowerowych. 

  

Zewnętrzne: 

• funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pionkach. 



Zagrożenia 



Dziękuję za uwagę 

 

 

 


