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Wstęp

Dokonujące się nieomal we wszystkich dziedzinach życia przeobrażenia odciskają swe piętno przede wszystkim na kondycji otaczającego nas środowiska. Zamiast żyć w zgodzie z naturą, umiejętnie korzystać z jej dobrodziejstw, człowiek
poprzez swoje działania paradoksalnie staje się jej największym zagrożeniem
i przyczynia się do burzenia panującego w niej ładu. Absolutnie uzasadniona jest
więc postulowana od dawna idea intensyfikacji kształcenia w zakresie ochrony
przyrody. Stan środowiska zależy bowiem bezpośrednio od poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a ta z kolei uwarunkowana jest ilością i jakością
informacji dostarczanej w procesie edukacji.
Edukacja ekologiczna jest procesem trwającym całe życie człowieka i powinna
być rozumiana jako formowanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości i chęci działania
na rzecz środowiska naturalnego.
Wśród najczęściej wymienianych celów edukacji ekologicznej można wskazać:
• prezentowanie sposobów ochrony wszystkich komponentów środowiska;
• kształtowanie umiejętności obserwacji ekosystemów, zjawisk i obiektów;
• przewidywanie i ocena następstw zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka;
• kształtowanie emocjonalnego stosunku do zjawisk i obiektów w środowisku;
• formowanie pozytywnych postaw wobec zjawisk, obiektów przyrodniczych
i środowiska jako całości.
Trzeba podkreślić, że skuteczność procesu edukacji zależy w dużej mierze od
dostosowania metod, narzędzi osób prowadzących zajęcia do konkretnej grupy odbiorców, jak również od umiejętności interpretacji zjawisk zachodzących
w szeroko pojętym środowisku. Interpretacja ta, poprzez odkrywanie, ma prowokować do budowania postaw proekologicznych i angażowania się w realizację
konkretnych działań ochronnych.
Do tak rozumianej edukacji odnoszą się przykłady dobrych praktyk zawarte
w niniejszym opracowaniu. Ukazują one wartości edukacyjne ekosystemów objętych prawną ochroną obszarową (takich jak parki narodowe, krajobrazowe czy
rezerwaty), ale również prezentują możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego znajdującego się w obrębie gospodarstwa rolnego.
Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, jak ważny jest proces przekazywania wiedzy i kształtowanie świadomości ekologicznej w rozwoju turystyki
zrównoważonej, realizowanej przede wszystkim na obszarach wiejskich. Podkreślają również, że związek turystyki zrównoważonej z edukacją jest dwukierunkowy. Turystyka odgrywa bowiem znaczącą rolę w edukacji ekologicznej, a z drugiej
strony jej rozwój zależy od tej edukacji.
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Zawarte w tej publikacji przykłady stanowią inspirację jak można informować,
przekazywać wiedzę i wreszcie zachęcać do konkretnych działań proekologicznych zarówno turystów, jak i mieszkańców.
Wdrażanie rozwiązań służących ochronie przyrody oraz prezentowanie dobrych praktyk w zakresie użytkowania środowiska i dbałości o nie, różnym podmiotom zaangażowanym w rozwój turystyki, powinno sprzyjać rozpowszechnianiu właściwych wzorców, zachowań i idei.
Magdalena Maćkowiak
Aleksandra Spychała
Sylwia Graja-Zwolińska
Katedra Turystyki Wiejskiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Dominika Zaręba
Niezależny ekspert ds. ekoturystyki

Ekoturystyka a globalne cele
zrównoważonego rozwoju – wyzwania
dla rozwoju terenów wiejskich

WPROWADZENIE
Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) ogłosiła rok
2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki, podkreślając rolę tej
dziedziny gospodarki we wdrażaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
W rezolucji UNWTO czytamy, że turystyka w skali globalnej powinna przyczyniać
się do ochrony środowiska, poprawy jakości życia oraz tworzenia nowych miejsc
pracy, a zwłaszcza wzmacniania ekonomicznego statusu kobiet i osób młodych.
Rada Europy i Europejska Komisja Turystyki (European Tourism Commission
– ETC) zwracają uwagę na zmiany w postawach i mentalności współczesnych
turystów, które przejawiają się przede wszystkim w zwiększeniu się ich świadomości ekologicznej i wymagań co do jakości usług oraz atrakcyjnego przyrodniczo i niezanieczyszczonego otoczenia w miejscu podróży (tab. 1). Szacuje się, że
ponad jedna trzecia turystów europejskich chce wykorzystać okres wypoczynku
na poznanie regionów cennych przyrodniczo i kulturowo lub aktywnie spędzać
czas na terenach wiejskich w pobliżu obszarów chronionych, poszukuje przeżyć
duchowych i autentyczności, spotkań z miejscową kulturą, możliwości poznania
tradycji i kuchni regionalnej. Nowa generacja turystów odpowiedzialnych, pochodząca głównie z dużych miast i aglomeracji, jest zmęczona codziennym życiem
w hałasie, pośpiechu i zanieczyszczonym środowisku oraz coraz bardziej świadoma potrzeby przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym i konieczności
ochrony przyrody, której zasoby nikną bezpowrotnie każdego dnia (Zaręba 2010).
Ekoturystyka, powiązana z pokrewnymi jej formami gospodarowania, takimi jak zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, rzemiosło oraz innymi formami
turystyki zrównoważonej dostosowanymi do warunków regionu, może być ważnym stymulatorem rozwoju obszarów wiejskich, których największym kapitałem
jest przyroda, krajobraz i dziedzictwo regionalne.
		
9

Dominika Zaręba
Tabela 1. Wybrane trendy w turystyce europejskiej
Wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej zwiększa się popularność
aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.
Świadomość
Wzrost średniego poziomu wykształcenia powoduje zapotrzebowanie
i edukacja
na specjalistyczne oferty podróży o większych walorach edukacyjnych
ekologiczna
i poznawczych, związane ze sztuką, kulturą, historią i przyrodą.
Zrównoważony Wzrost świadomości ekologicznej zwiększa zainteresowanie
rozwój
regionami, w których ważną rolę odgrywa ochrona przyrody
i wspieranie lokalnych społeczności. Tracą na atrakcyjności miejsca
przeinwestowane przez przemysł turystyczny, szczególnie regiony,
których naturalny krajobraz został zniszczony przez infrastrukturę
turystyczną. Świadomi, odpowiedzialni turyści poszukują lokalnych
produktów i usług, chcą wspierać lokalne społeczności.
Doznania
Rośnie liczba turystów o wyszukanych potrzebach, którzy w miejscu
podróży poszukują autentyczności, osobistych wrażeń i emocji.
Coraz popularniejsze są podróże z dziećmi oraz wielopokoleniowe
(dziadkowie, rodzice i wnuki).
Style życia
Wraz ze zmieniającym się stylem życia rośnie zapotrzebowanie na
nowe specjalistyczne produkty nastawione na różnorodne hobby
i indywidualne zainteresowania turystów oraz chęć osiągnięcia czegoś
nowego. Wzrasta zainteresowanie turystyką kulinarną. Nowym
trendem jest także łączenie podróży służbowych ze zwiedzaniem
i odkrywaniem nowych miejsc.
Zdrowie

Źródło: Zaręba 2010, za: European Travel Commission 2004, 2016: Tourism Trends for Europe oraz
Lifestyles Trends and Tourism, Brussels.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA
EKOTURYSTYKI
Geneza ekoturystyki powiązana jest blisko z pojęciem turystyki zrównoważonej
lansowanej w skali globalnej przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO)
i szereg innych organizacji oraz instytucji rządowych i społecznych na całym
świecie. Koncepcja turystyki zrównoważonej nawiązuje bezpośrednio do idei
rozwoju zrównoważonego, zapisanego także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(rozwój zrównoważony to taki, który zaspokaja potrzeby współczesnych mieszkańców Ziemi, a jednocześnie zapewnia przyszłym pokoleniom możliwość zrealizowania ich własnych potrzeb). We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się on w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.
W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę 2030 określającą
17 celów zrównoważonego rozwoju (zob. ryc. 1), które są wyznacznikami kierunków wzrostu także w turystyce globalnej i lokalnej. Podstawę koncepcji turystyki
zrównoważonej stanowi osiągnięcie harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.
Ekoturystyka, jako najbardziej przyjazna dla środowiska forma turystyki, stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Została zdefiniowana przez wiele międzynarodowych organizacji i instytucji, takich jak: Światowa Organizacja
10
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Ryc. 1. Cele zrównoważonego rozwoju
Źródło: ONZ w Polsce, www.un.org.pl.

Turystyki Narodów Zjednoczonych, Program Środowiskowy ONZ (United Nations Environment Programme – UNEP), Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature – IUCN), Międzynarodowe
Towarzystwo Ekoturystyki (The International Ecotourism Society – TIES), Globalna Sieć Ekoturystyki (Global Ecotourism Network – GEN), Światowy Fundusz
Ochrony Przyrody (World Wildlife Fund – WWF) i wiele innych. Jedna z pierwszych definicji opracowanych przez TIES opisuje ekoturystykę jako świadomą
podróż do regionów cennych przyrodniczo i kulturowo, która z jednej strony pomaga chronić środowisko naturalne, a z drugiej podtrzymuje dobrobyt lokalnych
społeczności.
Można wyodrębnić trzy najważniejsze wyznaczniki ekoturystyki, które wyróżniają ją spośród innych form turystyki, są to:
1. ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych (aspekt poznawczy i edukacyjny),
2. ekoturystyka aktywnie przyczynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, wzmacniania tożsamości lokalnej i edukacji ekologicznej;
3. ekoturystyka jest elementem zrównoważonego rozwoju regionu, przynosi realne korzyści ekonomiczne lokalnym społecznościom (zielone miejsca pracy)
oraz podnosi jakość życia (Zaręba 2010).
Ekoturystyka jest blisko powiązana z wieloma formami podróży i wzajemnie
się z nimi uzupełnia (turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka krajoznawcza, agroturystyka, turystyka dziedzictwa, turystyka kulinarna, turystyka przygodowa, turystyka prozdrowotna i uzdrowiskowa itd.), co stanowi dodatkowy
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Ryc. 2. Ekoturystyka i pokrewne jej formy turystyki
Źródło: Zaręba 2010.

Ryc. 3. Model współzależności pomiędzy ekoturystyką a zasobami środowiska
Źródło: Zaręba 2010.
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jej atut i potencjał dla innowacyjnego rozwoju regionów cennych przyrodniczo
i kulturowo (ryc. 2).
Warto zauważyć wzajemne zależności między podstawą do zaistnienia ekoturystyki, jaką są zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego, a efektem jej
rozwoju – czyli ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego, zachowaniem krajobrazu, jego tożsamości i unikalności oraz aktywizacją gospodarczą i poprawą
poziomu życia mieszkańców regionu. Rycina 3 obrazuje te zależności. Jest to jak
gdyby obieg zamknięty. W zamian za korzystanie z dóbr środowiska organizatorzy i uczestnicy ekoturystyki zapewniają trwałość i ochronę tych zasobów. To, co
jest wykorzystywane w procesie rozwoju ekoturystyki, zostaje „przetworzone”
na nowe wartości (ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, interpretacja dziedzictwa, korzyści społeczne i ekonomiczne dla mieszkańców), które są zwracane
środowisku w zamian za możliwość korzystania z jego zasobów.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM TURYSTYKI
W REGIONIE
Zrównoważone zarządzanie w turystyce wiąże się przede wszystkim z oszczędnym gospodarowaniem zasobami środowiska i przestrzenią, wykorzystywaniem
już istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej oraz umiejętnym planowaniem rozwoju z korzyścią dla lokalnych społeczności. Podstawowe różnice
między konwencjonalnym, niekontrolowanym zarządzaniem rozwojem turystyki
a nowym podejściem do zarządzania turystycznego, zgodnym z zasadami ekorozwoju, zestawiono w tabeli 2.
Proces zarządzania turystyką zrównoważoną ma charakter holistyczny i jest
zintegrowany z innymi dziedzinami gospodarki w regionie (ryc. 4). Proces ten
wymaga partnerskiej współpracy różnych instytucji i organizacji (samorządy lokalne, administracje obszarów chronionych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje oświaty i kultury).
W holistycznym modelu turystyki zrównoważonej warto zwrócić uwagę na
kluczową rolę edukacji ekologicznej. Edukacja jest tu rozumiana w szerokim
kontekście, jako:
• poznawanie, odkrywanie, pogłębianie wiedzy o odwiedzanym miejscu, regionie, kraju (dotyczy to zarówno turystów, jak i lokalnych organizatorów turystyki, którzy taką wiedzę powinni dostarczać i udostępniać odwiedzającym;
jest to szczególnie ważne w kontekście rozwoju ekoturystyki i zawarte w definicji pojęcia);
• interpretacja dziedzictwa miejsca – jego historii, przyrody, krajobrazu, spuścizny kulturowej itd. (destynacje ekoturystyczne powinny stawiać szczególny nacisk na nowoczesne i interaktywne metody prezentacji, „opowiadania”
o unikalności miejsca, jego specyfice, różnorodności itd., skierowane do różnych grup odbiorców i grup wiekowych);
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Tabela 2. Różnice między konwencjonalnym a zrównoważonym zarządzaniem rozwojem
turystyki
Zarządzanie konwencjonalne
Zagospodarowanie turystyczne bez
planowania
Każda gmina planuje oddzielnie
Zabudowa chaotyczna
Architektura odbiegająca od lokalnego
stylu i budownictwa
Wykorzystywanie szczególnie
wartościowych krajobrazów
Budowanie nowej infrastruktury,
nowych miejsc noclegowych
Pozostawienie rozwoju turystyki
w rękach obcych promotorów
Branie pod uwagę wyłącznie korzyści
ekonomicznych

Tworzenie bazy dla prywatnego ruchu
samochodowego

Zarządzanie zrównoważone
Najpierw planowanie – potem
zagospodarowanie
Planowanie całych regionów
Koncentracja zabudowy, oszczędzanie terenu
Typowa architektura okolicy (formy i surowiec)
Pozostawienie szczególnie wartościowych
krajobrazów w stanie nienaruszonym
Lepsze wykorzystanie istniejącej już infrastruktury, dywersyfikacja obiektów noclegowych
Pozostawienie prawa do decyzji i udziału w turystyce lokalnej społeczności, która najbardziej
korzysta ekonomicznie z jej rozwoju
Przeprowadzenie bilansu strat i zysków
przy rozpatrzeniu wszystkich aspektów
ekonomicznych, ekologicznych
i socjologicznych
Popieranie komunikacji publicznej
i alternatywnej, tworzenie szlaków dla
turystyki niezmotoryzowanej

Źródło: Zaręba 2010, za: Schmollgruber K., wg Zielińska 1996: Za i przeciw turystyki. Jak ją należy
organizować, aby była korzystna dla ludzi i środowiska, w: ,,Eko-dom’’, nr 2.

Ryc. 4. Holistyczny model turystyki zrównoważonej

Źródło: Zaręba 2010, za: Council of Europe, 1997: Tourism and Environment, Strasbourg.
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• propagowanie zdrowego trybu życia w harmonii z przyrodą, potrzeby ochrony
i zachowania zasobów przyrodniczych dla następnych pokoleń;
• kreowanie szacunku dla lokalnej kultury i różnorodności, budowanie otwartości i tolerancji;
• dążenie do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska i zachowań
proekologicznych – zmniejszanie ilości odpadów, oszczędność energii i wody,
ochrona powietrza, zachowanie krajobrazu, eliminowanie z użycia substancji
niebezpiecznych dla środowiska, edukacja środowiskowa w szkołach, podczas
lokalnych imprez i wydarzeń itp.
Zarządzanie rozwojem turystyki zrównoważonej w regionie wymaga dużej świadomości ekologicznej, zarówno ze strony organizatorów turystyki, jak
i społeczności lokalnej oraz samych odwiedzających. Wiele regionów i destynacji
ekoturystycznych na świecie tworzy regulaminy (kodeksy etyczne) zawierające
zasady właściwego zachowania turystów na danym terenie i wskazujące zwiedzającym działania szczególnie niepożądane ze względu na ochronę zasobów przyrody i kultury. Międzynarodowym dokumentem, istotnym dla promocji i rozwoju
ekoturystyki, jest Globalny kodeks etyki w turystyce (Global Code of Ethics for Tourism)
Światowej Organizacji Turystyki (WNWTO) z 2001 r. Kodeks określa 10 zasad
sprawiedliwego, odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju turystyki na świecie będących wskazówkami dla wszystkich uczestników rynku turystycznego.

RYNEK EKOTURYSTYCZNY NA ŚWIECIE A ROSNĄCA
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA KONSUMENTÓW
Współczesna cywilizacja wkroczyła w nowy etap rozwoju, którego cechą charakterystyczną jest świadomość ekologiczna. Poznanie i zrozumienie wzajemnych
relacji między człowiekiem a przyrodą, antropogenicznych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i potrzeby jego ochrony odzwierciedla się w w codziennym
życiu współczesnych ludzi. Na rynku pojawia się nowy konsument, który jest
skłonny do kupowania ekologicznych towarów i usług, jak również gotowy do
zmiany swojego stylu życia, przyzwyczajeń i modelu konsumpcji, aby chronić środowisko. Świadomość ekologiczna wpływa bowiem np. na rutynowe czynności
wykonywane w domu lub pracy, zakup dóbr i usług, wreszcie sposób spędzania
wolnego czasu, wybór miejsca i formy podróży. Turystyka, która jest nierozłącznie związana ze środowiskiem przyrodniczym i zależy od jego jakości, szczególnie elastycznie reaguje na zachodzące zmiany myślenia i potrzeb współczesnych
ludzi. Nową generację turystów odpowiedzialnych wyróżnia specyficzny typ zachowań w stosunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego, wysoka świadomość ekologiczna i wrażliwość społeczna (zob. tab. 3).
Dzisiaj ekoturystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów
rynku turystycznego na świecie. Zgodnie z raportami Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystyki (TIES), opracowanymi na podstawie danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) oraz badaczy z Ameryki Północnej, rynek
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Tabela 3. Charakterystyka turysty odpowiedzialnego/ekoturysty
Odwiedza miejsca wyróżniające się bogactwem przyrody, pięknem krajobrazu
i dziedzictwem.
Poznaje kuchnię regionalną, kupuje na targach i w małych sklepach pamiątki i produkty
wytwarzane lokalnie, poznaje miejscowe zwyczaje i tradycje, odkrywa klimat miejsca,
poszukuje autentycznych przeżyć.
Jest zainteresowany zwiedzanym regionem, jego historią, dziedzictwem, przyrodą,
wsłuchuje się w opowieści ludzi, szanuje miejscowe zwyczaje i mieszkańców,
uczestniczy w imprezach kulturalnych i artystycznych.
Wypoczywa aktywnie na łonie przyrody (turystyka piesza, rowerowa, wodna itp.),
korzysta także z publicznych środków transportu.
Źródło: opracowanie własne.

ekoturystyki na świecie rośnie w tempie 20–34% rocznie, trzy razy szybciej na tle
globalnego przemysłu turystycznego (TIES 2006). Dla porównania rynek turystyki wypoczynkowej w nadmorskich kurortach pozostaje na tym samym poziomie,
bez tendencji wzrostowych. W pierwszym ćwierćwieczu XXI w. będziemy obserwować prawdziwy boom turystyki przyrodniczej oraz ekologicznych ośrodków
turystycznych i hoteli (wzrost o 20% rocznie). Ekoturyści zostawiają w regionie
50–80% wydawanych pieniędzy, podczas gdy 80% należności za wypoczynkowe
pakiety turystyczne all inclusive trafia do linii lotniczych, sieci hotelarskich i innych firm międzynarodowych. Dzienne wydatki osób uprawiających turystykę
kulturową i ekoturystykę (ponad 70 EUR) są wyższe niż wydatki turystów wybierających wycieczki zorganizowane (52 EUR) albo turystów plażowych (48 EUR).
Ponadto ekoturyści podróżują częściej niż przeciętni konsumenci. Badania TIES
pokazują, że ponad dwie trzecie turystów amerykańskich i australijskich oraz
90% brytyjskich uznaje, że odpowiedzialnością hoteli jest aktywna ochrona środowiska i wspieranie lokalnych społeczności. Prawie połowa brytyjskich turystów deklaruje, że chętniej wybiera biuro podróży, które posiada pisemny kodeks etyczny gwarantujący dobre warunki pracy, ochronę środowiska i społeczną
odpowiedzialność w miejscu podróży. W Niemczech 63% podróżnych oczekuje
jakości związanej z ochroną środowiska, a 42% uważa za szczególnie ważne znalezienie przyjaznego dla środowiska miejsca zakwaterowania. Aż 53% turystów
z USA ocenia, że ich doświadczenie i przeżycia w czasie podróży są głębsze, jeśli
mają możliwość poznania lokalnych tradycji i kultury. Z kolei aż 95% szwedzkich
turystów za bardzo ważny podczas podróży uważa szacunek dla miejscowej kultury i dziedzictwa. Interesujące są także badania czytelników prasy podróżniczej
i najpopularniejszych portali turystycznych. Aż 93% czytelników pisma „Condé Nast Traveler” uważa, że firmy turystyczne powinny być odpowiedzialne za
ochronę środowiska, a 53% wybiera hotele, które wspierają lokalne społeczności
i ochronę planety. Ponad 70% użytkowników portalu Trip Advisor deklaruje gotowość wybierania bardziej przyjaznych środowisku usług i atrakcji turystycznych
(Center for Responsible Travel 2014, 2015, 2018).
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EKOTURYSTYKA – WYZWANIA DLA TERENÓW WIEJSKICH
W POLSCE
Największym atutem Polski, na tle innych krajów europejskich, jest bogate dziedzictwo przyrodnicze. Wybitne zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych plasuje
nasz kraj w czołówce państw europejskich pod względem zachowania bioróżnorodności. Obszary prawnie chronione, zajmujące ponad 30% powierzchni kraju,
są uznawane przez międzynarodowych przyrodników za jedne z najcenniejszych
ostoi przyrody w Europie.
Ogromny potencjał do rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki,
w tym ekoturystyki, drzemie w terenach wiejskich. Zamieszkiwane przez prawie
40% społeczeństwa, na tle innych krajów europejskich wyróżniają się wysokimi
walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Polską wieś charakteryzuje duża różnorodność obszarów i krajobrazów wiejskich, dominacja zrównoważonego rolnictwa bazującego na rodzinnych gospodarstwach rolnych, a co za
tym idzie wysoka jakość żywności, produkty regionalne (coraz częściej rejestrowane jako chronione w Unii Europejskiej) i bogate dziedzictwo kulinarne. Turystyka przyjazna dla środowiska staje się ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych, rozwijania nowych innowacyjnych rynków
pracy oraz tworzenia zielonych miejsc pracy.
Ekoturystyka, i powiązane z nią formy turystyki zrównoważonej, organizowana jest obecnie w Polsce głównie oddolnie, z inicjatywy pojedynczych samorządów, lokalnych grup działania, regionalnych organizacji pozarządowych albo
świadomych ekologicznie przedsiębiorców. Na mapie kraju pojawiają się pojedyncze „proekologiczne” gminy i regiony, które zrozumiały, że jedynie nieskażone środowisko może przyciągnąć turystów w długim okresie i zachęcić ich do
ponownego odwiedzenia regionu. Inwestują w poprawę czystości wód i powietrza, rozwiązują problemy składowania odpadów, tworzą szlaki turystyczne, adaptują istniejące nieużyteczne i niszczejące obiekty pod infrastrukturę turystyczną, promują zrównoważony transport, sadzą drzewa, tworzą zielone przestrzenie
publiczne, wpisują zrównoważoną turystykę, ekoturystykę i agroturystykę do
lokalnych strategii rozwoju, wreszcie pozyskują środki finansowe na lokalne inicjatywy i tworzenie zielonej infrastruktury (Zaręba 2015).
Interesujące są wyniki badań krajowego rynku turystycznego, przeprowadzonych przez PBS na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach segmentacji rynku wyróżniono cztery grupy turystów różniące się oczekiwaniami
wobec wyjazdu i podejmowanymi formami aktywności. W tej grupie znaleźli
się „odkrywcy” (19% wszystkich turystów krajowych), którym można przypisać
wiele cech ekoturystów. Preferują oni spontaniczne wyjazdy do nietuzinkowego
i nieznanego miejsca, chcą mieć swobodę podejmowania decyzji i lubią aktywnie
odpoczywać na świeżym powietrzu – 84% z nich spędza czas, spacerując, 69%
uprawiając swoje ulubione sporty na łonie natury. Drugą ważną grupą są „rodzinni wczasowicze”, którzy także w istotnej części mogą być odbiorcami usług
ekoturystycznych w czasie wypoczynku (POT 2014).
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Ryc. 5. Potencjalni polscy ekoturyści – „odkrywcy” i „rodzinni wczasowicze”

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna 2014: Raport z badania krajowego rynku turystycznego, PBS na
zlecenie POT, Warszawa.

W 2016 r. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badania marketingowe będące pierwszą próbą analizy tematu ekoturystyki od strony popytowej
wśród turystów krajowych. Z raportu pt. Ekoturystyka w Polsce 2016 dowiemy się
m.in., że wśród najbardziej pożądanych i atrakcyjnych elementów podróży respondenci wymieniali: kontakt z naturą i podziwianie krajobrazów, czyste powietrze, ciszę, wodę i oddalenie od „cywilizacji”, wędrówki piesze, rowerowe i żeglarskie oraz zdrową żywność. Ponad 70% uczestników badań uznało, że ważny
jest dla nich zdrowy styl życia, poznawanie nowych miejsc, kultury i ludzi, a także
lokalnych produktów, potraw i usług. Dla potencjalnych polskich ekoturystów
Tabela 4. Ekoturystyka w Polsce – charakterystyka krajowego ekoturysty
Profil potencjalnego –– 25–59 lat, nieco więcej kobiet niż mężczyzn,
ekoturysty
–– głównie z dużych miast, ze średnim lub wyższym
z Polski
wykształceniem,
–– aktywny zawodowo, odkrywca i indywidualista
w podróżowaniu.
Główne elementy
–– kontakt z przyrodą, podziwianie krajobrazów, czyste powietrze,
oferty
woda, cisza, duża odległość od „cywilizacji”,
–– wędrówki piesze i rowerowe, zdrowe jedzenie,
–– oferta dostosowana indywidualnie do zainteresowań i stylu
życia.
Źródło: opracowanie własne, za Polska Organizacja Turystyczna, 2016: Ekoturystyka w Polsce. Raport,
Warszawa.

18

Ekoturystyka a globalne cele zrównoważonego rozwoju – wyzwania dla rozwoju terenów wiejskich

ważne są także kwestie ochrony zasobów naturalnych i kulturowych, a odwiedzane miejsca starają się zostawić w stanie nienaruszonym (POT 2016). Ogólną
charakterystykę polskiego ekoturysty prezentuje tabela 4.
Decyzja o zachowaniu walorów przyrodniczych i ich wykorzystaniu w turystyce jest dzisiaj przedsięwzięciem strategicznym dla Polski. Niezbędne jest określenie wytycznych i kierunków działań na szczeblu krajowym odpowiadających
polityce i standardom stosowanym w Unii Europejskiej i na świecie. Zarówno
na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym potrzebna jest długofalowa strategia rozwoju branży turystycznej oparta na założeniach ekorozwoju oraz
partnerskiej współpracy instytucji rządowych i samorządowych, administracji
obszarów chronionych, uczelni, organizacji pozarządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, branży turystycznej
oraz ośrodków badawczych i placówek oświatowych. Kluczowe są decyzje dotyczące długofalowej wizji rozwoju turystyki, która będzie godzić priorytety gospodarcze, ekologiczne, społeczne i przestrzenne. Ekoturystyka może stać się ważną
polską marką w Europie i na świecie.

LITERATURA
Council of Europe, 1997: Tourism and Environment, Strasbourg.
Center for Responsible Travel (CREST), 2014, 2015, 2018: The Case for Responsible Travel:
Trends and Statistics,Washington D.C.
Jędrzejczyk I., 1995: Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wydawnictwo „Śląsk”,
Katowice.
Kamienicka J., 1995: (Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
Warszawa.
Kazior B., 2008: Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie ekomuzeów, [w:] D. Zaręba (red.) 2008: Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Polska Organizacja Turystyczna, 2016: Ekoturystyka w Polsce. Raport, Warszawa.
Polska Organizacja Turystyczna, 2014: Raport z badania krajowego rynku turystycznego, PBS
na zlecenie POT, Warszawa.
The International Ecotourism Society, 2006: Global Ecotourism Fact Sheet, Washington D.C.
United Nations, 2015: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
World Tourism Organization (UNWTO), 2001: Global Code of Ethics for Tourism.
World Tourism Organization (UNWTO), 2017: International Year of Sustainable Tourism for
Development Resolution.
Whelan T. (red.), 1991: Nature Tourism. Managing for the Environment, Island Press,
Washington D.C.
Zaręba D. (red.), 2008: Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Zaręba D., 2010: Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wyd. III.
Zaręba D., 2015: Rozwój ekoturystyki w Polsce – przykłady dobrych praktyk, [w:] Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań, III Europejska Konferencja Ekoturystyczna, Społeczny Instytut
Ekologiczny, Warszawa.

		
19

Izabella Engel
Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek”

Jak edukować turystów?
Przykład rejonu Ujścia Warty

WPROWADZENIE
Edukacja ekologiczna, by odniosła oczekiwane efekty, nie może ograniczać się
wyłącznie do zajęć (nawet tych terenowych) realizowanych w placówkach oświatowych. Powinna stać się integralnym motywem wypraw podejmowanych w czasie wolnym, w gronie rodziny, znajomych. Takie założenie przyjęło w swojej działalności Biuro Turystyki Przyrodniczej DUDEK, funkcjonujące w unikatowym
przyrodniczo, w skali Europy, rejonie Ujścia Warty.

OPIS TERENU I WALORÓW PRZYRODNICZYCH
Już sama nazwa Ujście Warty wskazuje na lokalizację tego miejsca. Tam, gdzie
Warta kończy swój bieg i wpada do Odry rozciąga się szeroka dolina, fragment
Pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej (Kondracki 1994). Przed ponad 250 laty Warta za Gorzowem rozgałęziała się na liczne kręte odnogi, tworzące śródlądową
deltę, wpadające do Odry na południe od Kostrzyna. Warciańskie Błota (Warthe
Bruch) zalewane przez wody obu rzek porastał las łęgowy (Jermaczek, Maciantowicz 2005). Obecnie dolina dolnej Warty jest osuszona i ekstensywnie zagospodarowana, co nie przeszkadza istnieniu niezwykle atrakcyjnych siedlisk przyrodniczych, ważnych w skali Polski i Europy.
W odróżnieniu od reszty województwa lubuskiego, którego około 50% powierzchni pokrywają lasy, w okolicach Słońska przeważają tereny otwarte. Podmokłe łąki i pastwiska, urozmaicone kępami drzew, krzewów i trzcinowisk, poprzecinane zarastającymi kanałami tworzą doskonałe warunki siedliskowe dla
wielu gatunków ptaków, a dziesiątki kilometrów wałów umożliwiają przyrodnicze
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obserwacje podczas wędrówek pieszych i rowerowych. Szeroka i płaska dolina
Warty otoczona jest od północy i od południa wzgórzami morenowymi i jeziorami, które tworzą krajobraz polodowcowy. Wśród dominujących na Pojezierzu Lubuskim drzewostanów sosnowych nierzadko można spotkać fragmenty starych
lasów liściastych – buczyn, grądów i olsów.
Warto podkreślić, iż Ujście Warty to nazwa kilku obszarów chronionych: parku narodowego, krajobrazowego i Obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
PLC 080001.
Nadwarciańskie rozlewiska, jako jeden z najważniejszych europejskich terenów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu, chroni od 1984 r. również
Konwencja Ramsar. Zaobserwowano tu około 280 gatunków ptaków, z czego
gnieździło się ponad 1701.
Park Narodowy „Ujście Warty” w okresie wiosennym stanowi istotne miejsce gnieżdżenia się wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków,
a rangę tego obszaru potwierdzają zjawiska koncentracji dużej liczby osobników.
Teren Parku jest również ważnym miejscem dla pierzących się, migrujących
i zimujących ptaków. W lipcu i sierpniu można tu zaobserwować stada kilkudziesięciu bocianów czarnych (czasem ponad 100). W okresie wędrówek i zimą
zatrzymują się w parku znaczne ilości dzikich gęsi: tundrowych, zbożowych i białoczelnych (nawet do 200 000), żurawi (ponad 20 000), kaczek (78 000) i łabędzi
krzykliwych (ponad 2500). Przez cały rok można tu obserwować bieliki, jednak
największe ilości (do 50 szt.) spotykano w sezonie zimowym.
Jak wynika z powyższego opisu, walory przyrodnicze i krajobrazowe Ujścia
Warty przyciągają tu głównie turystów zainteresowanych przyrodą, a przede
wszystkim obserwacją ptaków oraz miłośników otwartych przestrzeni.
Należy jednak dodać, iż Ujście Warty jest specyficznym obszarem, który pomimo dużej atrakcyjności przyrodniczej odwiedza stosunkowo mało turystów (tab.
1), przez co występujący tu Park Narodowy zalicza się do terenów o najniższej
intensywności użytkowania turystycznego (Liszewski 2009)2.
Teren ten położony peryferyjnie, odległy dla wielu mieszkańców Polski, kojarzony z ostatnim utworzonym parkiem narodowym, stanowi miejsce realizacji
wielu interesujących działań z zakresu edukacji ekologicznej.
Tabela 1. Liczba turystów w wybranych parkach narodowych w 2017 r.
Park Narodowy
Tatrzański
Karkonoski
Woliński*
Ujście Warty

1
2

Powierzchnia parku w ha
21 197,40
5 951,42
8 199,41
8 074,00

Liczba turystów
3 683 100
2 000 000
1 500 000
43 200

*Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego; powierzchnia stanowiąca własność Skarbu Państwa
w zarządzie Parku.
Źródło: Ochrona środowiska w
2017,
GUS.20.10.2018.
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/56,ptaki?tresc=120,
data
dostępu

Liszewski 2009: Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] Gospodarka i przestrzeń, red. B. Domański, W. Kurek, Kraków, s. 187–201.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W OFERCIE TURYSTYCZNEJ
UJŚCIA WARTY
W rejonie Ujścia Warty znajduje się kilka podmiotów (o różnej strukturze) instytucji i organizacji zajmujących się edukowaniem turystów, dzięki czemu na
przestrzeni lat wykształciła się bogata i zróżnicowana oferta zajęć (tab. 2).
Jak wynika z powyższego zestawienia, prowadzona przez dwadzieścia lat
działalność edukacyjna w regionie Ujście Warty jest bardzo zróżnicowana. Każda z placówek organizuje zajęcia merytorycznie i metodycznie dostosowane do
wieku i poziomu uczestników oraz pory roku. Ośrodki edukacyjne – Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie oraz Klubu Przyrodników w Owczarach są
coraz lepiej wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce umożliwiające prowadzenie zajęć laboratoryjnych i terenowych. Zajęcia takie najczęściej są odpłatne
i organizowane przez trzy pierwsze wymienione w tabeli placówki. W ofercie
znajdują się również zajęcia bezpłatne i ogólnie dostępne takie jak Spotkania
z Łąką i z Sadem, wycieczki w ramach cyklu Rodzinny rok w Parku Narodowym „Ujście Warty” lub Rajd pieszo-rowerowy organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Słońska „Unitis Viribus”.
W zależności od czasu jaki grupa chce spędzić w tej okolicy do dyspozycji są
propozycje bardzo krótkie takie jak projekcja filmu „Bagna są dobre” (45 min.)
w Parku Narodowym „Ujście Warty” lub dłuższe – 5-dniowy obóz przyrodniczy
dla rodziców z dziećmi w Stacji Terenowej w Owczarach. Wiele osób korzysta
z usług przewodnickich, które zapewnia przede wszystkim Park Narodowy „Ujście Warty” i Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek. Turyści indywidualni lub grupy, które nie chcą korzystać z pomocy przewodnika, mają do dyspozycji około 45
Tabela 2. Placówki zajmujące się edukacją ekologiczną w rejonie Ujścia Warty
Nazwa
podmiotu
Park Kraj
obrazowy
„Ujście
Warty”

Data
rozpoPosiadana
częcia
infrastruktura
działalności
1997 4 tablice
informacyjne

Tematyka zajęć
(przykłady)
–– Dlaczego warto
chronić przyrodę
–– Pomagamy
ptakom – budki
lęgowe
–– Poznajemy ptaki
w Ujściu Warty
Zajęcia w przedszkolach i szkołach
na zamówienie

Cykliczne
wydarzenia
–– Konkurs wiedzy
dla SP i gimnazjów Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski
Zajęcia edukacyjne podczas
imprez gminnych
np. „Święta ryby”
w Słońsku

km ścieżek przyrodniczych i około 80 km szlaków turystycznych.
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Nazwa
podmiotu
Klub
Przyrodników Stacja
Terenowa
w Owczarach

Park
Narodowy
„Ujście
Warty”
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Data
rozpoPosiadana
częcia
infrastruktura
działalności
1998 –– Muzeum Łąki
–– Sala dydaktyczna
–– Schronisko turystyczne 22 miejsca
–– Ogródek chwastów
–– Ścieżka przyrodnicza Na murawy
–– Szkółka i sad
starych odmian
drzew owocowych
–– Wypożyczalnia
lornetek, lup,
kluczy do rozpoznawania roślin
i zwierząt
–– Hodowla owiec
wrzosówek, kóz
i koników polskich
2001 –– Ośrodek
edukacyjny
–– 4 ścieżki dydaktyczne: Mokradła,
Olszynki, Ptasim
szlakiem, Na dwóch
kółkach przez Polder
Północny
–– Ogródek dydaktyczny z wiatą
edukacyjną
–– 7 punktów edukacyjnych
–– 2 czatownie obserwacyjne
–– 5 wież widokowych
–– 1 platforma widokowa
–– Tablice informacyjne około 40

Tematyka zajęć
(przykłady)

Cykliczne
wydarzenia

–– Murawy kserotermiczne
–– Łąki są różne
–– Ginące gatunki
chwastów
–– Gatunki obce
–– Poznajemy trawy
–– W starym sadzie
–– Przyroda doliny
Odry
–– Filcowanie wełny
owczej
Filmy o Parku
Narodowym „Ujście
Warty”

–– Wiosenne i letnie
spotkania z łąką,
–– Spotkanie
z sadem,
–– Warsztaty łąkowe
–– Obóz
przyrodniczy dla
rodzin z dziećmi
–– Warsztat
szczepienia
drzewek
owocowych

–– Poznajemy ptaki
–– Ptaki szponiaste
–– Migracje ptaków
–– Rośliny wodne
–– Bezkręgowce
wodne
–– Polubić płazy
–– Do czego są nam
potrzebne mokradła
–– Polskie Parki
Narodowe
Prezentacje:
–– Historia błot
warciańskich
–– Ptasie dzieci i ich
domy
Film „Bagna są
dobre”
Gra „Poszukiwacz
nadwarciańskich
skarbów”

–– Światowy Dzień
Mokradeł
–– Rodzinny rok
w PNUW – trzy
wycieczki w różnych okresach
fenologicznych:
1. Poszukiwanie
wiosny
2. Czas zalotów
i rodzinnych
kłopotów
3. Jesienne
migracje
–– W wakacje raz
w tygodniu
warsztaty lub
wycieczki
–– Zimowe
ptakoliczenie
Konkursy:
ornitologicznyi
o polskich parkach
narodowych
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Nazwa
podmiotu
Towarzystwo Przyjaciół Słońska
„Unitis
Viribus”

Leśny
zakątek
w Ownicach

Data
rozpoPosiadana
Tematyka zajęć
częcia
infrastruktura
(przykłady)
działalności
2001 72 km
wyznakowanych
szlaków
turystycznych:
–– piesze – gęgawy,
derkacza, kani
i dudka; ścieżka
przyrodniczo-edukacyjna – szlak
dzięcioła;
–– kajakowy - szlak
zimorodka;
9 tablic informacyjnych, wypożyczalnia
lornetek
2018 –
Wycieczki i zajęcia
terenowe
–– Zapomniana
Warta
–– Na tropie bobrów
–– W krainie łęgów
i olsów
–– Skarby ujścia
Warty

Cykliczne
wydarzenia
–– Zlot Obywateli
Rzeczpospolitej
Ptasiej;
–– Rajdy pieszo-rowerowe
–– Szlakiem bocianów,
–– Na ptasich
szlakach,
–– Szlakiem
Maurycego
–– Konkurs
plastyczny na
temat ptaka roku

Źródło: opracowano na podstawie materiałów informacyjnych i wywiadów bezpośrednich
z ww. podmiotami.

Ponadto, na terenie PN „Ujście Warty” w ciekawych i często odwiedzanych
miejscach (Chyrzyno, Strefa, Czarnowska Górka, II Górka, Stara Warta, Śluza,
Niwka) zorganizowano punkty edukacyjne, w skład których wchodzą tablice informacyjne i zadaszone ławostoły.
Ze względu na bogactwo przyrodnicze oraz znaczne możliwości organizacyjne
(dobrze wyposażone ośrodki edukacyjne, wyszkolona kadra), parki narodowe są
ważnymi instytucjami, w których może być i jest realizowana edukacja ekologiczna. Jest to również istotna część działalności Parku Narodowego „Ujście Warty”.
Główne cele działalności edukacyjnej to:
• Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w celu uzyskiwania i podtrzymywania akceptacji istnienia Parku.
• Eliminacja zagrożeń przyrody Parku poprzez oddziaływanie na grupy odwiedzających.
• Propagowanie zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej na
terenach podmokłych.
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Ryc. 1. Uczestnicy Rajdu „Na ptasich szlakach”
Źródło: zbiory własne autora.

Ryc. 2. Zajęcia edukacyjne w terenie
Źródło: zbiory własne autora.
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• Propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Parku, w ramach realizowania pozaszkolnej edukacji ekologicznej.
Do najważniejszych, aktywnych form działalności edukacyjnej Parku, należą
zajęcia i warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się
one w ośrodku edukacyjnym Parku w Chyrzynie lub w terenie – na ścieżkach
przyrodniczych. Są to warsztaty zamawiane, płatne. Tematy tych zajęć, które
ukierunkowane są głównie na walory przyrodnicze, kulturowe i najważniejsze
problemy ochrony Parku, można wybrać z przygotowywanej, co roku, oferty dla
szkół.
Corocznie jest też przygotowywana specjalna oferta, skierowana przede
wszystkim do społeczności lokalnych (kalendarium imprez i programów edukacyjnych). Grupą, do której Park kieruje najwięcej propozycji, jest młodzież
z okolicznych szkół. Niektóre z realizowanych z lokalnymi szkołami programów
mają już charakter cykliczny, np. warsztaty dla szkół podstawowych pt. „Do czego
są nam potrzebne mokradła?” czy warsztaty dla uczniów gimnazjów pt. „Do czego jest nam potrzebny Park Narodowy?”. Grupy szkolne z okolicznych gmin biorą
również udział w jednorazowych akcjach, jak np.: „Zostań tropicielem dzikich wysypisk” czy w międzynarodowym projekcie pn. „W ślady Darwina” (uczestniczyły
w nim dzieci z SP w Dąbroszynie). Corocznie są organizowane konkursy, np.:
wiedzy (np. „Konkurs Ornitologiczny”, „Polskie Parki Narodowe”), plastyczne
(np. „Pocztówka z mokradeł”), literackie, a nawet teatralne („Legenda z Mokradeł”).Bardzo ważną grupą, która ułatwia oddziaływanie na lokalne społeczności,
są nauczyciele – tylko dzięki ich zaangażowaniu można było zrealizować szereg
programów (np. „Parki narodowe skarbem naszej małej ojczyzny”). Nauczyciele biorą też udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Parku, np.:
„Zielone lekcje na Polderze Północnym”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie”,
„Przyroda wokół nas: Ptaki”.Do dorosłych mieszkańców okolic Parku oraz do turystów z całej Polski są skierowane takie imprezy jak: „Dzień Mokradeł”, „Święto Krowy”, szkolenia dla organizatorów turystyki z okolic Parku czy cykliczne
rajdy piesze pn. „Rok w Parku”.Park uczestniczy również w imprezach organizowanych przez inne instytucje. Są to przykładowo: „Dzień Ziemi” w Warszawie,
„Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej”, „Powiatowe Święta Plonów”.Oprócz
aktywnych form edukacji, do zadań Parku należy również popularyzacja wiedzy
o walorach przyrodniczych i kulturowych nadwarciańskich mokradeł, skierowana
również do turystów indywidualnych. Służy temu m.in. wyznaczanie w terenie
ścieżek przyrodniczych i punktów edukacyjnych. W niewielkich pomieszczeniach
wystawowych w Chyrzynie oraz w Witnicy prezentowane są wystawy stałe i okolicznościowe oraz postery. Od 2003 r. działa strona internetowa Parku. W siedzibie Parku można nabyć wydawnictwa i materiały promocyjne, a także skorzystać
z biblioteki zawierającej szereg woluminów o charakterze przyrodniczym (książki
i czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu).
W Stacji Terenowej w Owczarach i w Biurze Turystyki Przyrodniczej Dudek
w Słońsku, poza siedzibą PN „Ujście Warty”, można nabyć mapy, przewodniki
i inne wydawnictwa przyrodnicze.
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Wszystkie wymienione w tabeli podmioty często biorą udział w imprezach
organizowanych przez gminy lub starostwa z regionu wzbogacając merytorycznie ich program. Organizują m.in. konkursy tematyczne, prowadzą gry terenowe,
warsztaty i sprzedaż wydawnictw na swoich stoiskach.
Szczególnym podmiotem prowadzącym szeroko pojętą działalność edukacyjną
jest Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”. Stowarzyszenie to, powstałe z inicjatywy mieszkańców, jest autorem i realizatorem pomysłu Rzeczpospolita
Ptasia®, który przez lata rozwinął się i stał markowym produktem turystycznym,
nagrodzonym certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w 2004 r. i wieloma
innymi nagrodami.
W ramach tej inicjatywy w terenie ustawiono słupy graniczne, rzeźby-witacze
przy wjeździe do Słońska, emituje się monety z wizerunkiem ptaka roku, wydaje
kalendarze Rzeczpospolitej Ptasiej z datami imprez i adresami przydatnymi turystom. Poza celami promocyjnymi tego pomysłu bardzo ważna jest też funkcja
edukacyjna. W paszporcie Rzeczpospolitej Ptasiej, w którym odwiedzający Słońsk
turyści zbierają pieczątki potwierdzające pobyt, zamieszczono Kodeks obserwatora
ptaków. Znajdują się w nim zasady, którymi powinien się kierować obserwator
ptaków, aby nie szkodzić przyrodzie.
Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Słońska kontynuując pomysł z Doliny Biebrzy, i wspólnie z Klubem Przyrodników, PN „Ujście Warty” i Biurem Turystyki
Przyrodniczej „Dudek” opracowało Deklarację Ekoturysty, służącą edukacji gości
i promocji ekoturystyki w Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty (tekst załączony na końcu artykułu).
Kolejnym działaniem stowarzyszenia jest ustawienie przy szlakach turystycznych kilkunastu tabliczek z satyrycznymi rysunkami, zachęcającymi do zabierania
swoich śmieci i utrzymania czystości. Uczestnicy Zlotów Rzeczpospolitej Ptasiej
oraz rajdów pieszo-rowerowych organizowanych przez stowarzyszenie angażują
się społecznie m.in. w sprzątanie ptasich szlaków oraz sadzenie drzew. Towarzystwo Przyjaciół Słońska przyłącza się do różnych ogólnopolskich lub międzynarodowych akcji innych organizacji społecznych (np. BIG JUMP, Światowy Dzień
Migracji Ryb, Europejskie Dni Ptaków), aby przy tej okazji, również edukować
i aktywizować turystów na rzecz lokalnej społeczności. Powyższe działania mają
na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jaki wywiera każda forma turystyki.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA BIURA TURYSTYKI
PRZYRODNICZEJ „DUDEK”
Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” (BTP Dudek) istniejące od 1997 r. początkowo miało na celu organizację pobytu turystów zainteresowanych przyrodą
w bardzo mało znanym wtedy w Polsce rezerwacie przyrody „Słońsk”. Turyści,
przeważnie z zagranicy, zakwaterowani w nielicznych obiektach agroturystycznych lub okolicznych hotelach, otrzymywali w pakiecie przewodnika i program
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umożliwiający odkrywanie awifauny oraz promujący dodatkowo poznawanie najciekawszych przyrodniczo miejsc w regionie.
Po utworzeniu Parku Narodowego „Ujście Warty” liczba turystów krajowych
zaczęła rosnąć, przyjeżdżało tu wiele grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa pojawiła grupa turystów posiadająca odpowiedni sprzęt i zainteresowana fotografowaniem przyrody,
w tym ptaków. Byli to ludzie różnych zawodów, nierzadko bez przygotowania
przyrodniczego, zatem wymagający pomocy kogoś, kto wesprze ich w poruszaniu
się w terenie czy choćby nauczy rozpoznawać ptaki. Z myślą o takich osobach
BTP Dudek zapewniało przewodników-przyrodników oraz zaczęło organizować
warsztaty fotograficzne. W ostatnich latach pojawiła się grupa rodzin z dziećmi,
które również są zainteresowane edukacją ekologiczną, nawet podczas wakacji.
Jak pokazują własne obserwacje potrzeba taka wynika z tego, że rodzice, szczególnie pochodzący z dużych miast, mają świadomość oderwania swych dzieci od
natury i często nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i telefonie. Dla
nich właśnie organizowane są zajęcia z mapą w terenie, zabawy ruchowe i warsztaty edukacyjne dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Ponadto dla
mniej wyspecjalizowanych grup BTP Dudek opracowuje specjalny atrakcyjny
program w towarzystwie przewodnika, w zależności od długości pobytu, wieku
i zainteresowań gości.
Dodatkowo Biuro prowadzi informację turystyczną, sprzedaż wydawnictw,
wypożyczalnię kajaków i rowerów w Słońsku. Przy BTP Dudek od 2004 r. działa
kwatera agroturystyczna „Z dala od zgiełku” dysponująca 4 pokojami dla 13 osób.
Jest ona prowadzona zgodnie z zasadami ekoturystyki zawartymi w wyżej wspomnianej Deklaracji ekoturysty i posiada certyfikat Instytutu na rzecz Ekorozwoju
„Blisko Natury”.
Turyści i gospodarze stosują określone zasady postępowania, korzystne dla
środowiska m.in.:
• segregują odpady, zgniatają opakowania przy pomocy specjalnej zgniatarki,
kompostują odpadki organiczne w ogrodzie,
• oszczędzają wodę i energię elektryczną,
• nie używają jednorazowych naczyń.
Ponadto goście zamawiający śniadania otrzymują produkty sezonowe pochodzące z miejscowego ogrodu lub od lokalnych producentów. Do dyspozycji turystów jest biblioteka z wydawnictwami przyrodniczymi i regionalnymi oraz gry
planszowe zamiast wszechobecnego niemal WiFi. Goście niejednokrotnie angażują się w prace na rzecz lokalnej społeczności biorąc udział jako wolontariusze w:
• organizacji imprez TPS „Unitis Viribus” (zlotach, rajdach),
• sadzeniu i pielęgnacji drzew,
• sprzątaniu szlaków pieszych i kajakowych.
Z obserwacji własnych wynika, iż turyści swoimi działaniami na rzecz środowiska lokalnego zmieniają nastawienie mieszkańców do otaczającej przyrody
i uczą ich korzystać z jej walorów, pokazując mieszkańcom, jak wartościowe jest
ich najbliższe otoczenie.
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Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek tworząc ofertę turystyczną dla przybywających gości, wykorzystuje dostępny potencjał edukacji ekologicznej rejonu
Ujścia Warty.
W trakcie organizowanych wypraw korzysta z dostępnej infrastruktury, jak
również promuje imprezy, wydarzenia tematyczne, zachęcając do udziału w nich
turystów. Jednocześnie poprzez własne zaangażowanie w szereg inicjatyw lokalnych współtworzy, uatrakcyjnia dostępną ofertę.
Z drugiej zaś strony rozwija swoje kompetencje w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

PODSUMOWANIE
Rejon Ujścia Warty stanowi przykład kreowania kompleksowej oferty edukacyjnej. Należy jednak zaznaczyć, że proces ten trwa od ponad dwudziestu lat i cechuje się zaangażowaniem oraz współpracą różnych podmiotów. Realizowana
edukacja ekologiczna skierowana jest zarówno do turystów, jak i do społeczności
lokalnych. Bez świadomości mieszkańców wartości otaczającego środowiska nie
jest bowiem możliwe wdrażanie zasad ekorozwoju oraz kreowanie pożądanych
form turystyki, takich jak: ekoturystyka czy agroturystyka. W przypadku tworzenia oferty edukacji ekologicznej na obszarach przyrodniczo cennych nie może
być mowy o stricte rynkowo pojmowanej konkurencji, zaś podejmowane działania
muszą mieć charakter stymulujący do wspólnego działania. Powinny aktywizować do zgłębiania wiedzy w zakresie nowych metod, technik i narzędzi, by skutecznie, a zarazem atrakcyjnie edukować najmłodsze pokolenia. Organizowane
zajęcia (możliwie jak najczęściej w terenie) muszą się opierać na ukierunkowanej
obserwacji, zaangażowaniu odbiorców w konkretne zadania, ciągłej aktywności,
co w czasach bodźcowania nowoczesnymi technologiami nie jest łatwe. Tylko
atrakcyjnie przygotowane zajęcia przyczyniają się do rozbudzania wrażliwości
– szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz ukierunkowania ich zainteresowań
w stronę otaczającej przyrody.
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ZAŁĄCZNIK
DEKLARACJA EKOTURYSTY
Mając świadomość, że każda forma turystyki wywiera wpływ na środowisko naturalne i kulturowe, przyrodę i lokalną społeczność, ja
………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
deklaruję, że będę świadomie eliminować oddziaływania negatywne i wspierać te pozytywne, w szczególności poprzez przestrzeganie i promowanie zasad
ekoturystyki.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki, ekoturystyka:
• związana jest z przyrodą i walorami kulturowymi, których poznanie jest główną motywacją turysty,
• zwykle jest organizowana dla małych grup przez wyspecjalizowanych, lokalnych dostawców usług,
• minimalizuje negatywne oddziaływania na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe,
• wspiera ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które są atrakcją turystyczną, poprzez:
–– generowanie przychodów dla lokalnej społeczności, organizacji i instytucji
zarządzających obszarami chronionymi,
–– zwiększanie świadomości wśród mieszkańców jak i innych turystów.
Jako EKOTURYSTA będę przestrzegać i promować zasady ekoturystyki,
w tym:
• unikać indywidualnego transportu samochodowego, na rzecz transportu publicznego oraz niemotorowego (rower, kajak),
• jadąc samochodem przez obszary cenne przyrodniczo i szlaki migracji zwierząt zachowam szczególną ostrożność i zmniejszę prędkość; będę omijać takie
tereny jadąc tranzytem,
• unikać zakupów, które przyczyniają się do niepotrzebnych odpadów, w miarę
możliwości nie korzystać z jednorazowych opakowań i przedmiotów,
• odpowiedzialnie korzystać ze środków chemicznych i nigdy nie wylewać ich
do wody czy na ziemię,
• oszczędzać wodę, energię, detergenty; dbać by odpady trafiły do recyklingu,
• wybierać usługi i produkty lokalne i regionalne oraz z certyfikatem ekologicznym, by wspierać lokalnych i ekologicznych producentów oraz ograniczać środowiskowe skutki transportu,
• wybierać lokalne usługi, by wspierać społeczność odwiedzanego miejsca,
• wybierać dostawców usług turystycznych, którym bliskie są zasady ekoturystyki,
• przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przyrody, w szczególności nie
niszczyć roślinności, nie płoszyć zwierząt, zachowywać się odpowiedzialnie,
nie hałasować i nie przeszkadzać mieszkańcom i innym turystom,
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• przygotowywać się do podróży tak, aby moja wizyta była świadoma i bym
w pełni zrozumiał/-a i docenił/-a walory przyrodnicze, kulturowe oraz aspekty społeczne odwiedzanego miejsca,
• wspierać proekologiczne działania i inicjatywy w odwiedzanej okolicy,
• będę się bardzo starać nie zostawiać żadnego śladu swojej obecności w miejscach cennych przyrodniczo i kulturowo, w tym zabierać swoje śmieci ze sobą.
oraz:
…………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................................................
Potwierdzam złożenie deklaracji, w dniu……………………………..................……
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Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych
– doświadczenia Wigierskiego Parku
Narodowego

WPROWADZENIE
Przygotowanie ludzi do zachowywania równowagi między naturą i cywilizacją
jest procesem długotrwałym i trudnym, a akceptacja wszelkich konsekwencji
z niej wynikających jest możliwa tylko przez osoby o określonym poziomie świadomości i kultury ekologicznej. W polskich warunkach pokutują niestety niewłaściwe relacje między działaniami w zakresie ochrony przyrody a potrzebami rozwoju gospodarczego, które są często przyczyną konfliktów, których przedmiotem
jest chroniona przyroda. Wśród społeczności lokalnych i władz samorządowych
różnych szczebli istnieje przekonanie, iż cele ochrony przyrody ograniczają możliwość rozwoju społeczności lokalnych (Hibszer 2013). Przedmiotem niezgody na
obszarze parków narodowych, zamieszkałych przez stałych mieszkańców są kwestie związane z ograniczeniami w dysponowaniu prawami własności gruntów,
ale także zniszczenia w uprawach rolnych spowodowane przez dzikie zwierzęta.
Ten problem odzwierciedla także sytuację praktycznie wszystkich parków narodowych w Polsce. W przypadku Wigierskiego Parku Narodowego (WPN) trudności te mają wymiar szczególny z uwagi na datę i koncepcję powołania tego parku.
Koncepcja była swego rodzaju eksperymentem, gdyż świadomie objęto granicami
parku ogromne ilości prywatnych gruntów bez konsultacji z właścicielami (Łukowski 2014, dane niepublikowane). Według danych z 2013 r. (Hibszer 2013),
liczba ludności w parkach narodowych w Polsce wynosi około 6700 osób, z czego
na terenie WPN jest około 1700 mieszkańców (w Kampinoskim PN zamieszkuje
około 2600 osób, w pozostałych parkach jest to liczba, co najwyżej 500 i poniżej). Aktywna komunikacja ze społecznością lokalną w przypadku parków z tak
znaczącymi liczbami mieszkańców jest nieodzownym elementem w planowaniu
działań ochronnych.
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SPECYFIKA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wigierski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce, jednym z czterech parków narodowych w województwie podlaskim. Jest położony
w północno-wschodniej części Polski na skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na niżu Europy. Powierzchnia Parku wynosi
około 15 tysięcy hektarów, z których 62,4% zajmują lasy, 19,2% wody; pozostałą powierzchnię stanowią m.in. grunty rolne 15,2%, osiedla i drogi oraz nieużytki (w sumie 3,2%). Na terenie WPN znajdują się grunty będące własnością
prywatną w ilości około 2,3 tys. hektarów. Wokół parku utworzona jest strefa
ochronna, zwana otuliną, o powierzchni około 11 tysięcy ha. Administracyjnie
park leży w obrębie 3 powiatów ziemskich – augustowskiego (w tym w obrębie
gminy Nowinka), sejneńskiego (gmina Krasnopol i Giby) oraz suwalskiego (gmina Suwałki). Wigierski Park Narodowy, położony w sercu Suwalszczyzny, został
utworzony w celu ochrony zespołu jezior, rzek i związanych z nimi siedlisk wodno-błotnych wraz z otaczającymi je kompleksami leśnymi. Ważnym elementem
ochrony jest również ochrona krajobrazu i dziedzictwa kulturowego suwalskiej
w granicach parku i jego otuliny. Ranga przyrodniczych walorów Wigierskiego
Parku Narodowego sprawiła, że należy on do kilku sieci obszarów objętych ochroną międzynarodową. W 1975 r. jezioro Wigry wpisano na listę najcenniejszych
zbiorników wodnych na świecie, w ramach tzw. Projektu „Aqua” firmowanego
przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). W 2002 r. park został
uznany za obszar Ramsar, czyli obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym, chroniony na mocy międzynarodowej Konwencji Ramsarskiej. Park jest
częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska”
(kod obszaru PLB200002). Teren Parku pokrywa się także z obszarem specjalnej
ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (kod obszaru PLH200004).

UWARUNKOWANIA TOWARZYSZĄCE POWOŁANIU
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wigierski Park Narodowy powstał jako 15 park narodowy, a prace nad jego utworzeniem poprzedzało powołanie w roku 1976 Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Wraz z początkiem roku 1989, kiedy zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów dotyczące utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego,
w granicach nowo powołanej formy ochrony przyrody znalazło się około 1800
mieszkańców wsi zamieszkujących w 400 indywidualnych gospodarstwach rolnych. W założeniach funkcjonowania parku nie przewidywano ewentualnego
wykupu tychże gospodarstw oraz przesiedlenia ludności miejscowej. Miała ona
stanowić integralną część parku narodowego. Nie przygotowano żadnej realnej
koncepcji usytuowania mieszkańców okolicznych wsi w obrębie całości gospodarczej i społeczno-kulturowej parku. Nie zakładano również żadnych istotnych
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zmian w postawach mieszkańców, którzy decyzjami administracyjnymi włączeni
zostali do Wigierskiego Parku Narodowego (Osiniak i in. 1993).
Wśród istotnych funkcji Wigierskiego Parku Narodowego znalazła się przede
wszystkim ochrona unikalnych i niepowtarzalnych zasobów przyrodniczych, zasoby społeczne i kulturowe traktowano jako historyczną spuściznę o charakterze
etnograficznych, nie zaś, jako aktywny składnik zamieszkujących tam społeczności. Realia funkcjonowania parków narodowych wymuszały jednak konieczność
realizacji nowych zadań, które w koncepcjach organizacyjnych traktowane były,
jako drugoplanowe lub nie były uwzględniane wcale. Chodzi przede wszystkim
o funkcje menedżerskie, turystyczne oraz o szeroko rozumiane funkcje społeczne
(Sadowski, Szkiruć 1999).
Na całokształt problemów na styku park narodowy – społeczność lokalna
wpłynęła także zupełnie nowa sytuacja społeczno-gospodarcza w całym kraju, zapoczątkowana 4 czerwca 1989 r., zwana transformacją systemową, która podważyła zasadność uprzednio przyjętych założeń. W odniesieniu do nadwigierskich
społeczności lokalnych szczególne znaczenie miały zapoczątkowane przekształcenia samorządowe oraz przywrócenie znaczenia własności prywatnej. Tym samym stało się oczywiste, że występujących na tym obszarze zadrażnień, a nawet
konfliktów nie da się rozwiązać drogą decyzji administracyjnych. Już w pierwszym roku istnienia parku w lokalnej świadomości społecznej wytworzył się dychotomiczny obraz dwóch wyraźnie różnych stron: dyrekcji i administracji parku
oraz mieszkańców i użytkowników parku, którzy siebie określali, jako "całe społeczeństwo". W tej sytuacji nawet często bardzo słuszne i korzystne mieszkańcom
decyzje dyrekcji przyjmowane były negatywnie. Porozumienie między stronami
było utrudnione także z powodu krzyżowania się zakresu władzy i kompetencji
na terenie parku: gminnej, rejonowej, wojewódzkiej oraz administracji specjalnej,
reprezentowanej przez dyrekcję parku (Osiniak, i in. 1993).

I. BADANIA SOCJOLOGICZNE PROWADZONE NA OBSZARZE
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wobec powyższego na terenie WPN, po 5 latach jego funkcjonowania, podjęto
próbę poznania rzeczywistych opinii mieszkańców o parku i jego działalności,
ustalenia rodzajów relacji między dyrekcją a mieszkańcami. Przeprowadzono badania socjologiczne, których celem praktycznym było wypracowanie sposobów
porozumienia i współpracy między dyrekcją a mieszkańcami oraz opracowanie
programu edukacji ekologicznej. Badaniom przyświecały także określone cele
teoretyczne. Zmierzano m.in. do określenia warunków osiągnięcia równowagi
systemu społecznego WPN. Zakładano, że ustalenie rodzajów stosunków między
dyrekcją oraz mieszkańcami pozwoli opracować wzorzec społecznego współdziałania między dyrekcją oraz mieszkańcami. Badania „Wigierski Park Narodowy
w społecznej świadomości” przeprowadzono we wrześniu 1992 r., w czasie studenckiego obozu naukowego dla studentów IV roku pedagogiki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Studenci przeprowadzili ankiety w ok. 300
gospodarstwach z terenu WPN i około 300 na terenie otuliny.
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Doświadczenia pięcioletniego funkcjonowania WPN wskazywały na istnienie
dużych rozbieżności między statutowymi celami parku oraz oczekiwaniami mieszkańców. Niespełnienie oczekiwań mieszkańców dotyczyło w szczególności prawa
własności, sposobów gospodarowania oraz tradycyjnego korzystania z zasobów
środowiska przyrodniczego. Powołanie Wigierskiego Parku Narodowego na obszarze o niskim poziomie rolniczej infrastruktury technicznej, o słabej, jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zamieszkałym przez tradycyjne społeczności
lokalne, zostało odebrane, jako wydarzenie nowe i złożone. Wiązano z nim wiele
oczekiwań, ale i oczekiwano wielu zagrożeń dotychczasowych warunków życiowych. Z przeprowadzonych w 1993 r. badań wynikało, że po utworzeniu WPN
wystąpiły trzy podstawowe typy reakcji społecznych na powołanie Parku: obojętność (40%), sprzeciw (30%) oraz przyzwolenie, poparcie (ok. 30%). O postawach
względem parku w pierwszym okresie jego działalności zadecydowały nie tylko
bezpośrednie działania administracyjno-prawne. Powodowane były także często
upowszechnianymi opiniami, stereotypami, które najczęściej nie znajdywały potwierdzenia w działalności administracji parku. Opinie tego typu wynikały z niewiedzy, z braku informacji na temat istoty parku narodowego oraz jego funkcji
społecznych. Przy powoływaniu WPN popełniono błąd, nie poświęcając należytej
uwagi sprawie informacji skierowanej do społeczności lokalnej na temat parku, nie
zaproponowano nowej atrakcyjnej wizji życia mieszkańców po powołaniu parku.
Opinia społeczna została ukształtowana w sposób żywiołowy w postaci informacji nieformalnych, uprzedzeń i w konsekwencji wielu postaw separacji względem
działań administracji parku (Sadowski, Szkiruć 1999). Wigierski Park Narodowy
w kolejnych latach podejmował rozmaite działania mające na celu pozyskiwanie
akceptacji przedstawicieli społeczności lokalnych, mając na uwadze, że pozyskanie
miejscowej ludności do zadań ochronnych powinno być związane ze znalezieniem
im atrakcyjnych sposobów pracy i życia w obrębie parku, spektrum działań administracji zostanie przedstawione w dalszej części niniejszego artykułu.
Nie zaniechano dalszego monitorowania postaw społeczności lokalnych, pozyskując tym samym wiele informacji i wskazówek o skuteczności prowadzonych
działań, jak też wiele wytycznych do dalszej pracy całej administracji parku. Badania socjologiczne przeprowadzono jeszcze dwukrotnie – w 2004 r (15 lat funkcjonowania parku) i w 2014 r (25 lat funkcjonowania parku).

II. BADANIA SOCJOLOGICZNE W WIGIERSKIM PARKU
NARODOWYM
We wrześniu 2004 r. przeprowadzono badania pt. „Procesy integracji społecznej na
obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”. Badania zostały przeprowadzone pod
kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego i prof. dr hab. Piotr Glińskiego
oraz przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Badaniami zostali objęci dorośli mieszkańcy WPN i jego otuliny, zastosowano dwie metody badań – ilościową, w postaci techniki wywiadu kwestionariuszowego na próbie reprezentatywnej 502 osób i jakościową – z wykorzystaniem
wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z 46 mieszkańcami parku. Na terenie
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parku badaniem objęte zostały wszystkie gospodarstwa domowe, zaś na terenie
otuliny posłużono się doborem systematycznym. Warto zaznaczyć, że Wigierski
Park Narodowy zorganizował wspólnie z Instytutem Socjologii UwB otwarte seminarium, podczas którego przedstawione zostały wyniki badań, a w spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, sołectw, mediów i pracownicy parku. Problemem badawczym, jaki postawili sobie autorzy, była odpowiedź
na pytanie, jakie są czynniki integracji i dezintegracji na obszarze WPN, jaka jest
wielkość i wartość (bogactwo), kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego
mieszkańców w obrębie i okolicach parku oraz jaki jest obecny i możliwy zakres
jego wykorzystania w mechanizmie funkcjonowania ekologiczno-ekonomicznego
i społeczno-kulturowego parku (Sadowski i in. 2004).
W wyniku badań, stwierdzono, że na procesy integracji społeczności zamieszkującej Wigierski Park Narodowy i jego otulinę w sposób negatywny wpływa
duży stopień zróżnicowania mieszkańców w wielu istotnych wymiarach struktury społeczno-demograficznej. Czynnikiem utrudniającym integrację jest wysoki
odsetek ludności napływowej wśród mieszkańców. Społeczność zamieszkującą WPN i otulinę scharakteryzowano, jako przechodzącą rozpadu tradycyjnych
wartości, norm, wzorów postępowania i tworzenia oraz utrwalania się nowych
norm. Ten proces widać było wyraźnie w odniesieniu do wartości i postaw proekologicznych, które znalazły już trwałe miejsce w świadomości mieszkańców
i otuliny. Na zmiany miała wpływ transformacja ustrojowa i przemiany cywilizacyjne. Sprzeciw wobec parku, choć powszechny wśród mieszkańców parku, nie
stał się jednak płaszczyzną integrującą społeczność, a stosunek do WPN dzielił
mieszkańców w aspektach postrzeganych celów, skuteczności działania w zakresie ochrony przyrody dyrekcji parku, metod działania, stopnia ingerencji i wpływu na życie mieszkańców. Niestety na terenie parku tylko 13,6% mieszkańców
uznało stosunki z dyrekcją parku za dobre lub bardzo dobre, 40,6% za ani dobre ani złe, a 41,4% za złe lub bardzo złe, a 36% mieszkańców uznało, że między mieszkańcami a dyrekcją parku zdarzają się trudno rozwiązywalne konflikty
(m.in. budowy, napraw, przebudowy i modernizacji budynków, zakazu budowy
pomostów i spraw związanych z połowem ryb). W przeprowadzonych badaniach
dostrzeżono jednak pozytywne tendencje w niektórych ocenach. Np. w ocenie
42% mieszkańców Parku dyrekcja WPN miała pozytywny i skuteczny wpływ na
stan środowiska przyrodniczego, niezdecydowanych w tym względzie było 21,5%
mieszkańców, a 36,5% uważało, że administracja jest mało lub zupełnie nie skuteczna. Ogólnie przeważała nieznacznie pozytywna ocena działań Dyrekcji WPN.
Dalsza analiza ankiet wykazała, że przeciętnie przychylnie funkcjonowanie Parku
oceniają ci, którzy czerpią korzyści z działalności agroturystycznej. Zespół autorski badań wnioskował, zatem, że środowisko naturalne, które przysparza konkretnych korzyści materialnych, łatwiej staje się wartością samą w sobie (Szkiruć
2005). Większość badanej społeczności (63,1%) nie stwierdziło też, aby w związku z zamieszkiwaniem na terenie WPN lub w jego pobliżu, ponosiło jakieś koszty
lub straty w porównaniu z mieszkańcami z obszarów nieobjętych ochroną przyrody. Ponadto ¾ mieszkańców Parku i 85% mieszkańców otuliny nie musiało wprowadzać żadnych zmian w prowadzonym przez siebie lub rodzinie gospodarstwie
		
37

Joanna Adamczewska

rolnym lub firmie. Za najbardziej dotkliwe dla mieszkańców z zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie Parku i w jego otulinie badani uważali zakazy
i ograniczenia w budownictwie – 36,7%, zakazy poruszania się po lesie – 18,3%,
zakaz zbierania runa leśnego – 12,8%, zakaz budowy pomostów – 9,7%, zakaz
wyrębu lasu i specjalne pozwolenia – 6,7%, zakaz połowu ryb – 7,2%, nakazy
i zakazy w ruchu turystycznym – 5,6%. Jak stwierdzono (Szkiruć 2005) główne
pole konfliktów rysowało się na polu presji urbanizacyjnej na obszary ochrony
krajobrazu stanowiące własność prywatną.

III. BADANIA SOCJOLOGICZNE W WIGIERSKIM PARKU
NARODOWYM
Kolejne badania socjologiczne, tym razem zatytułowane „Stan świadomości
ekologicznej i procesy integracji społecznej mieszkańców Wigierskiego Parku
Narodowego” przeprowadzono w 2014 r. (Łukowski 2014). Celem badań było
zaprezentowanie aktualnego stanu oraz dynamiki postrzegania zmian wybranej
problematyki społeczności zamieszkującej WPN. W czasie badań zastosowano
dobór dwustopniowy. W pierwszym kroku dobrano w drodze losowania prostego
193 gospodarstwa domowe stanowiące 50% ogółu gospodarstw zlokalizowanych
w granicach parku. W drugim etapie, z każdego dobranego gospodarstwa wylosowano jedną dorosłą osobę, z którą przeprowadzony miał być wywiad. Z uwagi
na nie spełnianie kryteriów wiekowych, odmowy wzięcia udziału w badaniu oraz
błędy ankieterów ostatecznie wywiady ważne przeprowadzono na próbie 163 gospodarstw. Zgodnie z opinią autora badań (Łukowski 2014), można wnioskować,
iż uzyskane wyniki badania dobrze reprezentują opinie całej populacji mieszkańców parku. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono dynamikę postrzeganych materialnych warunków życia lokalnej społeczności, stanu świadomości ekologicznej, postrzegania instytucji WPN oraz jego działań edukacyjnych
i komunikacyjnych. Opracowanie z 2014 r. pokazało zmiany postrzegania, jakie
zaszły w relacjach instytucja WPN – środowisko – społeczność lokalna, od momentu powstania Wigierskiego Parku Narodowego.
Od chwili powołania Wigierskiego Parku Narodowego sukcesywnie poprawia się ocena skuteczności działań ochronnych dyrekcji. Większość mieszkańców wcześniej negatywnie oceniających skuteczność działań ochronnych dyrekcji
„przesunęła" się w ciągu ostatnich 10 lat do grupy niezdecydowanych, co wymaga dalszej „pracy u podstaw”. Ponadto mieszkańcy obecnie postrzegają zakazy
i ograniczenia, jako bardziej uzasadnione ochroną przyrody niż przed dekadą.
Niezwykle istotnym aspektem postrzegania instytucji oraz władz parku jest opinia mieszkańców o tym czemu/komu przede wszystkim służą działania podejmowane przez dyrekcję WPN. W tym zakresie, na przestrzeni ostatniej dekady
zaszły znaczące zmiany. Odsetek ilości mieszkańców postrzegających działania
dyrekcji WPN jako służących samej sobie oraz jako służących ochronie przyrody
bez uwzględniania potrzeb i interesów lokalnej społeczności spadł z 71% na 51%.
Bardzo optymistyczny jest fakt, że największą zmianę zanotowano w zakresie odpowiedzi „służy przede wszystkim samej instytucji WPN” – spadek z 43% na
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18% w roku 2014. Wyniki badań z 2014 r. oraz ich porównanie z sytuacją z lat
1992 i 2004, pokazują postępujący wzrost zaufania i akceptacji lokalnej społeczności wobec WPN. Analiza ocen i opinii mieszkańców uzyskanych w badaniach
w roku 2014 nie uprawnia jednak do stwierdzenia, że sytuacja jest dobra. Wskazane są dalsze systematyczne działania „u podstaw”. W szczególności w zakresie
poprawy poziomu komunikacji i współpracy (Łukowski 2014).

WSPÓŁPRACA WIGIERSKI PARK NARODOWY –
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
Na wieloletni proces komunikacji ze społecznościami lokalnymi składają się
różnorodne działania Wigierskiego Parku Narodowego, są to m.in. współpraca
w zakresie obsługi ruchu turystycznego, współpraca z lokalnymi samorządami
w zakresie realizacji inwestycji mających pozytywny wpływ na stan środowiska
przyrodniczego oraz zadania realizowane przez Dział Edukacji.
Wśród inicjatyw WPN, w pierwszym dziesięcioleciu jego funkcjonowania należy wymienić m.in:
• wspólne wybudowanie z jedną z gmin kolektora ściekowego łączącego siedzibę parku z oczyszczalnią miejską, co umożliwiło skanalizowanie wsi położonych wzdłuż kolektora,
• wspieranie programu poprawy gospodarki ściekowej w rejonie parku i uzyskanie przez samorządy wsparcia Unii Europejskiej z programu ISPA skanalizowania największej miejscowości w granicach Parku,
• przygotowanie koncepcji kanalizacji południowego i wschodniego brzegu jeziora Wigry na potrzeby samorządów,
• przy współpracy z IUCN, zrealizowano program przygotowujący rolników do
wdrażania programów rolnośrodowiskowych,
• wspieranie rozwoju agroturystyki (szkolenia, warsztaty, publikacje) oraz
wspieranie tworzenia lokalnym produktów czy też usług bazujących na produktach lokalnych (np. stworzenie w gospodarstwach na terenie parku oferty
warsztatów (dla turystów) wyrobu produktów mleczarskich, kartaczy czy wypieku chleba.
Ze statystyk związanych z ruchem turystycznym wynika, że po 10 latach od
utworzenia parku teren ten średnio odwiedzało około 100 tys. osób, wcześniej
przed utworzeniem parku około 35 tysięcy (Szkiruć 2005). Przygotowanie infrastruktury służącej udostępnianiu terenu parku niewątpliwie jest jednym z czynników zachęcających turystów do przyjazdu.
Warto też wspomnieć o utworzeniu w parku wystawy etnograficznej, którą
wyposażyli okoliczni mieszkańcy, przekazując rozmaite eksponaty w ramach konkursu dla ludności miejscowej pt. „Ocalić od zapomnienia”.
W kolejnych latach ważnym zadaniem ukierunkowanym na wspieranie nowych inicjatyw gospodarczych wśród ludności miejscowej był projekt restytucji
starych odmian zwierząt gospodarskich i tradycyjnych sadów, będący jednocześnie
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działaniem mającym na celu ochronę różnorodności biologicznej w rolnictwie.
W 2003 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, park rozpoczął wdrażanie projektu pt. „Zachowanie
i ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie”, w wyniku którego do gospodarstw z terenu parku trafiły dawne rasy zwierząt gospodarskich. Zorganizowano kampanię informacyjną, cykle szkoleń, seminaria i sesje wyjazdowe, wydano
publikację w postaci pakietu broszur nt. różnorodności biologicznej w rolnictwie.
Projekt zakończył się w 2006 r. Kontynuacją tych działań był kolejny program
pt. „Rodzime rasy gospodarskie pozwalają zwiększyć dochód rolników z Wigierskiego Parku Narodowego”. Rolnicy otrzymali kolejne zwierzęta rodzimych ras,
prowadzono szkolenia. W tymże roku przeprowadzono także cykl szkoleń dla
rolników nt. programów rolnośrodowiskowych. Działania zakończono w 2012 r.
Ponadto zrealizowano projekty popularyzujące rodzime odmiany roślin ozdobnych oraz warzyw i ziół w przydomowych ogrodach, a w latach 2009 – 2012
wydano 8 numerów specjalnego dodatku do kwartalnika Wigry, skierowanego do
rolników pt. „Na miedzy”.
Przy pomocy Fundacji Leonardo da Vinci zorganizowano szkoleniowe wyjazdy
pracowników parku wraz z przedstawicieli lokalnych samorządów (sołtysi, wójt
jednej z gmin, przedstawiciele powiatu i urzędu miasta) do parków regionalnych
Francji, w których wręcz modelowo jest łączona ochrona przyrody z rozwojem
lokalnym. Warto nadmienić, że biuro programu wyróżniło projekt Wigierskiego Parku Narodowego „Kształcenie kadr w instytucjach zarządzających lokalnym
środowiskiem według zasad rozwoju zrównoważonego” (PL/00/A/Exd/140031)
gdzie bardzo ciekawie łączona jest ochrona przyrody z rozwojem lokalnym. Projekt został oceniony bardzo wysoko ze względu na innowacyjność (koncepcja parku jako żywego ośrodka edukacyjno-turystycznego) oraz jego wartość (katalizacja
zmiany) i trwałość efektów dla środowiska lokalnego.
WPN społecznie obsługiwał współpracę i członkostwo czterech powiatów
i trzech gmin z Suwalszczyzny w Fundacji Lasów i Jezior FONDELF, której członkami są władze regionów z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Suwalszczyzny.
Była to organizacja, która realizowała z funduszy europejskich projekty dotyczące obszarów, których wspólnym elementem było gospodarowanie na obszarach
o dużych walorach środowiskowych. Park był także członkiem wspierającym Stowarzyszenie Gmin Wigry i wspierał działania Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego skupiającego lokalne podmioty obsługujące turystykę.

EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W WIGIERSKIM
PARKU NARODOWYM
Niewątpliwie tworzeniu parków narodowych w Polsce towarzyszyły szeroko rozumiane motywy edukacyjne, ale do lat dziewięćdziesiątych cele ochronne i naukowo-badawcze traktowane były zdecydowanie priorytetowo. Znajduje to wyraźne potwierdzenie w Ustawie o ochronie przyrody (1991), gdzie w art. 14.2
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czytamy: „Wszelkie działania na terenie parku narodowego podporządkowane są
ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami”
Realizowana przez dziesięciolecia w polskich parkach narodowych hierarchia celów spowodowała zachwianie proporcji między poszczególnymi funkcjami pełnionymi przez obszary chronione, doprowadziła też ona do przeświadczenia, że
sam fakt istnienia parku w stopniu wystarczającym spełnia cele edukacyjne i że
zadania ukierunkowane na kształtowanie świadomości społecznej nie są niezbędne. Brak nadania należytej rangi funkcji edukacyjnej obszarów o cennych walorach przyrodniczych objętych ochroną sprawił, iż w obszarach tych dochodzi do
konfliktów, których przedmiotem jest chroniona przyroda (Hibszer 2013). Zdaniem Kalinowskiej (1999) wielu sytuacjom konfliktowym można byłoby zapobiec, gdyby stan świadomości ekologicznej stron uczestniczących w konflikcie był
wyższy, gdyby też włożono więcej trudu w edukację ekologiczną. Niemal 30 lat
temu, kiedy powstawał Wigierski Park Narodowy (1989) idea aktywnej edukacji ekologicznej społeczeństwa dopiero zaczynała się rozwijać. Zwrócono wtedy
uwagę na możliwość włączenia się służb parków narodowych w upowszechnianie
wiedzy o przyrodzie, istniejących zagrożeniach i potrzebach ochrony. Inicjatywę
tę wspierał Krajowy Zarząd Parków Narodowych. W roku 1990 w dwóch polskich
parkach narodowych – Ojcowskim i Kampinoskim zostały utworzone pierwsze
ośrodki edukacyjne, co zaowocowało podjęciem podobnych przedsięwzięć w innych częściach kraju. Od początku lat 90. działalność edukacyjną zaczęły prowadzić także Lasy Państwowe, parki krajobrazowe oraz liczne organizacje pozarządowe, zaczęły postawać terenowe ośrodki edukacyjne, zielone szkoły, ścieżki
edukacyjne. Edukacja ekologiczna stała się przedmiotem zainteresowania ośrodków akademickich, powstawały centra szkoleniowe dla nauczycieli i animatorów
edukacji ekologicznej. Od 1991 r. działalność edukacyjna w parkach narodowych
jest oficjalnie jednym z głównych zdań służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody, a ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. określa edukację przyrodniczą, jako
jedno z istotnych zadań parków narodowych.
W Wigierskim Parku Narodowym nadano funkcjom edukacyjnym wysoką rangę. W chwili obecnej zadania edukacyjne są realizowane przez 11 osobowy zespół pracowników merytorycznych, co niewątpliwie przekłada się na rozmaitość
i liczbę wydarzeń edukacyjnych (zainteresowanym polecam Analizy działalności
parku, dostępne na stronie internetowej WPN-u). Dzisiejsza baza dydaktyczna,
zasoby kadrowe i szeroki wachlarz działań, są efektem wieloletniej, konsekwentnej polityki parku w tym zakresie. Istotnym dla realizacji funkcji edukacji parku
był rok 1992, w którym Rada Parku pozytywnie zaopiniowała pierwszy w historii
parku program rozwoju edukacji ekologicznej oraz koncepcję utworzenia Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Folwarku (dzisiejsze Muzeum Wigier)
i Terenowej Stacji Naukowej nad Zatoką Słupiańską (dzisiaj: Ośrodek Edukacji
Środowiskowej). Niebawem też opracowany został szczegółowy program zajęć
dla okolicznych szkół, zasady współpracy, ponadto WPN przystąpił do „Porozumienia na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa województwa suwalskiego”, będącego inicjatywą skupiającą organizacje, instytucje i fundacje zajmujące
się edukacją przyrodniczą. Jako jeden z podstawowych kierunków działalności
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edukacyjnej parku (poza kształtowaniem świadomości ekologicznej oraz oddziaływanie na postawy wobec przyrody i upowszechnianiem wiedzy o przyrodzie
i kulturze regionu) uznano budowanie atmosfery akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku i metod ochrony jego zasobów. Edukacja najmłodszego pokolenia – w myśl przysłowia, „czym skorupka za młodu nasiąknie….” oraz związana
z tym współpraca z lokalnymi szkołami – z terenu parku, otuliny i najbliższych
okolic była, więc ważnym zadaniem na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu
lat i pozostaje nadal. Trudno przytoczyć całe spektrum aktywności parku w tym
zakresie, ale warto wskazać kilka najważniejszych działań:
• Program pt. „Rady na Odpady” dla szkół podstawowych i średnich.
• Program ekozespołów na terenie Suwalszczyzny – nauczyciele stali się instruktorami działań ekologicznych w swoich szkołach, angażującymi całą szkolną
społeczność.
• Ogólnopolski program edukacyjnych Gorczańskiego Parku Narodowego dla
szkół podstawowych, „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
• Spotkania z Wigierkiem – zajęcia edukacyjne w szkołach z terenu parku.
• Program edukacji kulturowej pt. „Ginące zawody” – cykl działań edukacyjnych
polegających na „odtwarzaniu” dawnych umiejętności wytwórczych, popularnych do początków lat 70. XX wieku w wielu suwalskich wsiach, dla uczniów
lokalnych szkół prowadzono warsztaty ceramiczne, tkackie, rzeźbiarskie,
zdobnictwa ludowego – powstawały świątki, które trafiły do przydrożnych kapliczek, drewniane łyżki i ptaki, kolorowe krajki, pisanki, wycinanki itd. Do
prowadzenia warsztatów zapraszaliśmy lokalnych twórców i artystów.
• Wspólnie z lokalnymi szkołami prowadzona od wielu lat akcja ochrony płazów.
• Wiele imprez edukacyjnych jak np. Dzień Ziemi, Akcja Sprzątania Świata,
Sztafeta Rowerowa Obszarów Chronionych.
• Organizacja wypoczynku zimowego czy letniego dla dzieci z okolic parku jak
np. „Ferie z Wigierskim Parkiem Narodowym” (dziś Zimowa Akademia Przyrody), Letnia Akademia Przyrody. Są to kilkudniowe aktywne zajęcia przyrodnicze, otwarte dla wszystkich chętnych. Uczestniczą w nich nie tylko dzieci
czy młodzież, ale też ich opiekunowie – rodzice, dziadkowie.
• Obóz Młodego Rangersa – letnie warsztaty na terenie parku dla dzieci z lokalnych szkół.
• W latach 2002–2007 park we współpracy z samorządami i Lasami Państwowymi organizował także Europejski Tydzień Lasów, podczas którego młodzież
z kilku krajów Europy spotykała się, by wspólnie poznawać lasy w kraju goszczącym i prezentować informacje o stanie lasów i sposobach gospodarowania
we własnych krajach. Europejski Tydzień Lasów był inicjatywą Europejskiego
Stowarzyszenia Lasów i Jezior FONDELF, z którym stowarzyszone są m.in.
samorządy powiatów, w granicach, których leży park.
Wigierski Park Narodowy aktywnie uczestniczy także od wielu lat w lokalnych
imprezach – na zaproszenie samorządów, instytucji kulturalnych, placówek edukacyjnych – przygotowując stoisko informacyjne, gry i zabawy (dożynki, Jarmark
Wigierski, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, regaty, imprezy sportowe, pikniki
edukacyjne w szkołach i przedszkolach).
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Przez kilka lat w okresie wakacyjnym na terenie lokalnych podmiotów turystycznych (bary, restauracje, obiekty noclegowe) organizowane były otwarte
przeglądy filmów w plenerze pt. Zielone Kino.
Dotarcie z przekazem edukacyjnym do dorosłego odbiorcy, o ukształtowanym światopoglądzie jest nieco trudniejsze i wymaga już dość wąskiej czasami
specjalizacji w tym przekazie, zależnie od grupy zawodowej odbiorców. Szczególną grupą odbiorców są nauczyciele różnych poziomów kształcenia, z którymi
współpraca w zakresie edukacji ekologicznej czy przyrodniczej przekłada się na
uczniów, dając efekt kaskadowy w procesie edukacji. Co roku, nieprzerwanie od
1994 r. spotykamy się przynajmniej raz w roku z nauczycielami z pobliskich szkół
na warsztatach metodycznych, przyrodniczych, pokazujemy ciekawe programy
edukacyjne innych podmiotów, nowe, aktywizujące formy edukacji możliwe do
wykorzystania w nauczaniu przyrody, biologii, geografii (eksperymenty, notowanie graficzne, pokoje zagadek itd.).
WPN mając na uwadze istotną grupę odbiorców działań edukacyjnych, jaką
są społeczności lokalne przygotował dwa wieloletnie projekty edukacyjne. Jeden
z nich pt. Kwartalnik Wigry, jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic realizowany był w latach 2008–2011, drugi pt. „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” rozpoczął się
w roku 2017 i będzie trwał do końca roku 2020. Oba projekty dofinansowane
były ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
podtyp projektu Edukacja społeczności obszarów chronionych. W zakończonym
projekcie zorganizowano 65 spotkań i warsztatów, w których wzięło udział blisko
2000 osób, w trwającym projekcie założyliśmy, że weźmie udział ponad 5000
osób w blisko 100 rozmaitych wydarzeniach – zajęciach, warsztatach, imprezach.
W obu projektach, poza objęciem działaniami edukacyjnymi najmłodszych,
wydawnictwami (kwartalnik Wigry) przewidziano także spotkania i warsztaty
dla osób dorosłych. Były to wspomniane już wcześniej warsztaty dla nauczycieli
oraz spotkania z przedstawicielami sołectw, gmin, miast i powiatów, spotkania
z rolnikami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie turystyki. Wyniki badań socjologicznych były istotną wytyczna przy planowaniu działań w obu projektach oraz doborze tematów i zagadnień podczas ich realizacji.
Zarówno w badaniach pierwszych w 1993, jak i w kolejnych w 2004 mieszkańcy
wskazywali spotkania z administracją parku, jako preferowaną formę komunikacji. W projekcie POIiŚ w latach 2008–2011 park zorganizował kilka dorocznych
spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych – gmin i sołectw. Spotkania
te były bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, szczególnie przez sołtysów wsi z terenu parku.
Innym przykładem są choćby warsztaty dla mieszkańców, gdzie poruszamy
np. problem zwalczania inwazyjnych, obcych gatunkach roślin w przydomowych ogródkach, mówimy o tworzeniu siedlisk zastępczych dla dzikożyjących
zapylaczy (tzw. domki dla pszczół dzikożyjących), wieszaniu budek lęgowych dla
ptaków, czy nietoperzy, ale także o ochronie różnorodności biologicznej w rolnictwie polegającej na sadzeniu i utrzymywaniu dawnych, lokalnych odmian
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drzew owocowych. Wynika to z faktu, że podczas badań socjologicznych wielu
mieszkańców miało przekonanie, że nie ma żadnego wpływu na stan środowiska
przyrodniego oraz z informacji od niemal 2/3 respondentów o braku jakichkolwiek działań na rzecz środowiska. Wyniki te wskazały na duży potencjał w zakresie działań edukacyjnych, dlatego też organizowane są spotkania o charakterze
warsztatowym dla dorosłych odbiorców koncentrujące się na tematyce sposobów
ochrony przyrody i jej bioróżnorodności, będących w zakresie możliwości „przeciętnego człowieka”.
W okresie pomiędzy tymi dwoma projektami (2012–2017) realizowaliśmy podobne działania przy okazji projektu Life „Czynna ochrona zagrożonych gatunków
i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska LIFE11 NAT/PL/000431”.
Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców terenu parku były istotnym
elementem wspierającym zabiegi ochronne.
Ważne zadania edukacyjne wypełniał też projekt prowadzony przez Wigierski
Park Narodowy w latach 2011–2014 pt. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Podczas realizacji projektu
prowadzono ciągłe konsultacje społeczne, w ciągu 3 lat odbyło się 10 spotkań
dyskusyjnych i warsztatów z udziałem mieszkańców parku, a szczegółowe sprawozdania ze spotkań, prowadzonych przez doświadczonych mediatorów były
dostępne publicznie na stronie internetowej parku. Ta otwartość i liczny udział
mieszkańców, mimo trudnych czasem rozmów i wielu rozbieżności, niewątpliwie pokazał, jak ważny jest udział społeczności lokalnych w procesie decyzyjnym
parku.
Realizujemy także działania edukacyjne skierowane do mieszanych wiekowo
grup odbiorców – zarówno młodszych jak i starszych, często uczestniczą w nich
rodziny – są to imprezy tematyczne, poświęcone np. obserwacji ptaków (Poranek
Dzięcioła), nasłuchom sów w okresie ich aktywnej wokalizacji (tzw. Noc Sów)
czy Rykowisko – czyli nasłuchy jeleni w okresie rykowiska. Spotkania te cieszą
się coraz większa frekwencją, wskazując, że ludzie poszukują ciekawych form
spędzania czasu wolnego, a dodatkowo cenią sobie poszerzanie własnej wiedzy
przyrodniczej.
Park prowadzi ożywioną działalność wydawniczą od wielu lat. Wydawać by się
mogło, że wydawanie i dystrybuowanie publikacji, jako „biernej” formy edukacji
nie koresponduje z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Jednak należy zwrócić
uwagę na bardzo istotną kwestię związaną z wynikami badań socjologicznych
zarówno z roku 2004, jak i 2014 dotyczącymi postrzegania przez społeczność
lokalną czasopisma Wigierskiego Parku Narodowego, – jakim jest kwartalnik Wigry. W 2004 r. według opinii 30,1% opinii respondentów, kwartalnik „Wigry” był
ważną formą komunikacji dyrekcji parku z mieszkańcami (trzeci rok wydawania
pisma). W badaniach z 2014 r. respondenci wskazywali także Kwartalnik Wigry
jako istotną formę komunikacji parku z mieszkańcami – 42% badanych. To skłania do kontynuacji wydawania czasopisma, w którym oprócz informacji o przyrodzie, krajobrazie i kulturze znajdują się wywiady z mieszkańcami z terenu parku.
Wigierski Park Narodowy wypełnia swoje funkcje edukacyjne w oparciu
o roczne Plany działalności edukacyjnej, które dostępne są wraz z pełną ofertą
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edukacyjną na stronie internetowej. Wyniki badań socjologicznych stanowią ważne źródło informacji przy planowaniu zadań. Ponadto wartościowym dokumentem, wskazującym na kierunki prowadzenia edukacji jest raport przygotowany
przez firmę Brand New Idea pod nazwą „Strategia komunikacji parków narodowych – rekomendacje i działania”, wskazuje na szereg rekomendacji w podnoszeniu efektywności zarówno komunikacji ze społecznościami lokalnym jak i poziomu edukacji tychże społeczności.
Wyzwaniem w działaniach edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych są zagadnienia związane z ochroną krajobrazu i upowszechnianie wiedzy
o walorach krajobrazowych terenu Suwalszczyzny. Według badań socjologicznych z 2014 r. postępująca zabudowa na terenie miejscowości w granicach parku
jest odbierana jako zdecydowanie mniej uciążliwa niż dziesięć lat temu. Prawdopodobnie wynika to z krótkowzroczności w postrzeganiu efektów tego procesu.
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Edukacja ekologiczna i konsumencka
w Zagrodach Edukacyjnych

ISTOTA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH
„Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy1 dla gospodarstw łączących
działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą ‘Zagroda Edukacyjna’ mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach
wiejskich, prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych,
świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury materialnej
wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Rekomendowane
zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Powiązanie działalności rolniczej z usługami społecznymi stanowi nowy nurt
w rolnictwie wielofunkcyjnym określany mianem rolnictwa społecznego. Dziedzina obejmuje działania wykorzystujące możliwości, jakie daje rolnictwo do
wspierania terapii, rehabilitacji, integracji społecznej, edukacji oraz usług socjalnych na terenach wiejskich. Jest to równocześnie szansa na poszerzenie działalności i dodatkowe dochody dla rodzin rolniczych oraz zachowanie żywotności
i rolniczego charakteru obszarów wiejskich.
Koncepcja Zagród Edukacyjnych bazuje na potencjale gospodarstwa rolnego,
jego unikatowej infrastrukturze technicznej, produkcji i zajęciach gospodarskich,
umiejętnościach i doświadczeniu rolników, wartościach rodziny wiejskiej, miejscowej tradycji i kulturze. W systemie uczestniczą gospodarstwa oferujące krótkie programy edukacyjne bez noclegu lub pobyt wypoczynkowy w gospodarstwie
agroturystycznym połączony ze specjalistycznymi zajęciami edukacyjnymi. Cele
zajęć dydaktycznych w zagrodach koncentrują się na dostarczeniu wiedzy o życiu
1

Świadectwo ochronne nr 264763, decyzja UPRP z dn. 6.03.2014
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Ryc. 1. Znaki słowne i słowno-graficzne objęte ochrona patentową
Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl.

i pracy w gospodarstwie rolnym oraz o pochodzeniu żywności, naturalnej bioróżnorodności i wiejskiej kulturze. Oferta edukacyjna kształtowana jest indywidualnie w zależności od profilu gospodarstwa oraz kwalifikacji gospodarzy. Programy
obejmują pokazy i warsztaty aktywnie angażujące w zajęcia zarówno dzieci, jak
i osoby dorosłe.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE EDUKACJI
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Idea Zagród Edukacyjnych wychodzi naprzeciw wyzwaniom globalnej gospodarki, która niesie ze sobą zmiany wartości kulturowych i na ogół nie sprzyja
zrównoważonemu rozwojowi i ochronie naturalnego środowiska. Globalizacja
pogłębia rozwarstwienie społeczne i dysproporcje w dostępie do żywności. Podczas, gdy w regionach rozwiniętych występuje nadprodukcja żywności, w krajach ubogich występują niedobory środków spożywczych. Postęp cywilizacyjny,
w tym industrializacja i swobodny przepływ towarów prowadzą do zmian wielu
sfer życia i przynoszą dominację kultury masowej. Pogłębiające się procesy urbanizacji i dezagraryzacji prowadzą do osłabienia związków przeważającej części
społeczeństwa z wsią i rolnictwem, wpływając na fałszywe wyobrażenie na temat
źródeł pochodzenia żywności oraz jej deprecjację.
W sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej następuje wyraźna polaryzacja. Z jednej strony postęp techniczny prowadzi do intensyfikacji i koncentracji
produkcji rolnej oraz wzrostu wydajności z hektara powierzchni użytków rolnych2. Żywność, by sprostać oczekiwaniom konkurencyjnego rynku, jest prze2

W USA większość gospodarstw to farmy monokulturowe o pow. od 440 ha, średnia liczebność
stada krów – 570, średnie pogłowie trzody – 30 000 (www.ers.usda.gov)
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mysłowo wzbogacana i modyfikowana genetycznie w celu zwiększenia walorów
smakowych, estetycznych, odporności na transport i przedłużenia trwałości,
a także w celu wzrostu ekonomicznego procesu produkcji. Nad opracowaniem
najlepszej metody produkcji mięsa in vitro pracuje 30 zespołów badawczych z całego świata (TrendBook Agrobiznes 2017). Skutkiem integracji gospodarczej jest
monopolizacja i koncentracja rynku żywności, której światowe obroty w połowie
należą do zaledwie 50 koncernów (Religa 2017). Przemysłowe rolnictwo skutkuje monokulturowością upraw, nadmiernym zużyciem wody, podwyższeniem emisji CO2, niebezpiecznym wzrostem środków chemicznych w środowisku i w produktach spożywczych oraz negatywnym oddziaływaniem na kondycję zdrowotną
społeczeństwa.
Z drugiej strony na popularności zyskują zrównoważone formy gospodarowania zasobami lokalnymi oraz ruchy promujące lokalne rynki żywności. W Unii
Europejskiej certyfikatami jakości objęte są produkty rolnictwa ekologicznego
oraz tradycyjna żywność regionalna rejestrowana w systemie oznaczeń geograficznych. Z utrzymaniem praktyk rolniczych w miastach i na obszarach podmiejskich związane są strategie rozwoju lokalnego, utrzymania krajobrazu oraz
zapewnienia funkcji rekreacyjno-usługowych dla ośrodków metropolitarnych.
Pomimo rosnącego zainteresowania, zrównoważone podejście do rolnictwa ma
charakter niszowy. Zaledwie 1,2% światowych gruntów rolnych objętych jest certyfikacją ekologiczną (FiBL & IFOAM 2018).
Wybory konsumentów na rynku żywności determinowane są szeregiem czynników, spośród których za jeden z bardziej istotnych uznawany jest poziom dochodów konsumentów. Jak wynika z badań Centrum Badań Opinii Społecznej
najbardziej powszechnym miejscem zakupów Polaków w roku 2013 były tanie
sklepy dyskontowe, natomiast sklepy wiejskie i lokalne bazary były wybierane
przez kupujących na ogół w wyjątkowych przypadkach (CBOS 2013). Według
raportu European Food Information Council rzeczywiście grupy społeczne o niskich dochodach „wykazują większą skłonność do diet niezrównoważonych,

Ryc. 2. Polaryzacja w sektorze rolno-spożywczym
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Miejsce zakupów spożywczych w opinii Polaków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centrum Badania Opinii Społecznej, Jak i gdzie kupujemy
żywność, Warszawa, 2013.

jednak dysponowanie większą ilością pieniędzy nie oznacza automatycznie diety
wyższej jakości, zwykle w takim przypadku poszerzeniu ulega gama produktów
do wyboru” (EUFIC 2005).
Poza czynnikami ekonomicznymi na wybory produktów żywnościowych wpływają także czynniki biologiczne (głód, apetyt, smak), czynniki fizyczne (dostęp
do żywności, umiejętności np. gotowania, czas), czynniki psychologiczne (nastrój, stres) i czynniki społeczne (kultura, rodzina, środowisko rówieśnice, towarzystwo przy stole) oraz, co bardzo ważne, nastawienie, przekonania i wiedza na
temat żywności (EUFIC 2005).
O tym, że Polacy nie są świadomymi konsumentami świadczą między innymi
badania prowadzone w roku 2016 przez zespół badaczy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wynika z nich niski odsetek respondentów potrafiących
prawidłowo odczytywać informacje na etykietach produktów, jak również bardzo
słaba rozpoznawalność oznaczeń jakościowych lub świadczących o specyficznym
charakterze produktu. Spośród siedmiu przedstawionym do rozpoznania oznaczeniom jakości dla żywności jedynie logo „Poznaj Dobrą Żywność” było znane
31% badanej grupy konsumentów. Pozostałe logotypy – ‘Rolnictwo ekologiczne’,
‘Chroniona Nazwa Pochodzenia’, ‘Chronione Oznaczenie Geograficzne’, ‘Jakość–
Tradycja’, ‘Gwarantowana Jakość Żywności QAFP’ i „Dziedzictwo Kulinarne’ –
nie zostały w ogóle rozpoznane przez respondentów (Salejda i in. 2016).
Brak wiedzy u nabywców i konieczność zmiany postaw i sposobów myślenia w sferze żywienia i zakupów to jedne z barier rozwoju rynku ekologicznej
żywności. (Raport 2016). Nabywcami żywności ekologicznej są najczęściej rodzice dbający o zdrowie swoich dzieci i najbliższych oraz osoby chore lub dbające
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Ryc. 4. Priorytety i preferencje producentów i konsumentów na rynku produktów spożywczych
Źródło: opracowanie własne.

o kondycję i sylwetkę, a także osoby podążające za modą (Dykiel i in. 2016).
Rynek żywności ekologicznej stanowi zaledwie 0,5% polskiego rynku spożywczego (IMAS 2017). Światowym liderem w zakresie udziału produktów ekologicznych w ogólnym rynku żywności są Dania (9,7%), Luxemburg (8,7%), Szwajcaria
(8,4), Austria (7,9) i Szwecja (7,9) (FiBL & IFOAM 2018).
Pogłębiającym się zjawiskiem globalnym jest marnowanie żywności. Na całym
świecie wyrzuca się około 30% żywności nadającej się do spożycia, w Unii Europejskiej straty żywności szacuje się na poziomie 20%, przy czym ponad połowa odpadów spożywczych pochodzi z indywidualnych gospodarstw domowych.
Biorąc pod uwagę, że produkcja żywności stanowi obciążenie dla środowiska
naturalnego związane z zasobami naturalnymi, energią, transportem i magazynowaniem, marnowanie żywności jest problemem nie tylko etycznym. Zjawisku
już przeciwstawiają się ruchy społeczne, zorientowane na racjonalizację gospodarowania zasobami i zmniejszenie marnotrawstwa produktów – zarówno żywnościowych i nieżywnościowych – w handlu i gospodarstwach domowych określane
mianem freeganizmu. Zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych stanowi integralną część nowej strategii Unii Europejskiej stymulującej gospodarkę
o obiegu zamkniętym.
Pod wpływem przemian kulturowych zmianom podlegają zachowania i preferencje konsumentów na rynku żywności. Poza czynnikiem ekonomicznym istotnymi determinantami wyboru produktów spożywczych są czynniki sensoryczne.
Klienci oczekują ładnego wyglądu, estetycznego opakowania, przedłużonej trwałości oraz dostępności ulubionych produktów niezależnie od sezonu. Producenci
stosują strategie zorientowane na potrzeby nabywców.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA I KONSUMENCKA
Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia rolnictwa i pochodzenia żywności
stoi u podstaw założeń strategicznych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Jeden z pięciu celów edukacyjnych podejmowanych w programach dydaktycznych
realizowanych w Zagrodach Edukacyjnych dotyczy bezpośrednio kształtowania
świadomości ekologicznej i konsumenckiej.
Będąc podstawowym miejscem wytwarzania żywności gospodarstwo rolne,
w naturalny sposób dostarcza wiedzy o procesach produkcyjnych w rolnictwie
i produktach z gospodarstwa. W szczególności do pełnienia misji edukacyjnej
predysponowane są gospodarstwa niskotowarowe oraz rodzinne manufaktury
spożywcze. Szczegółowa tematyka zajęć dotyczy szeroko rozumianych aspektów
uprawy, hodowli, tradycyjnego przetwórstwa i lokalnej kuchni. Programy ukierunkowane są na zagadnienia bioróżnorodności rolniczej, sezonowość w produkcji żywności, wartość odżywczą produktów z gospodarstwa, rozwijają umiejętności waloryzacji żywności naturalnej, stosowania tradycyjnych produktów
i receptur w codziennej diecie, przekonują o roli pszczół w życiu człowieka itp.
Specyfika gospodarstwa rolnego pomaga także zrozumieć wiele aspektów
związanych z szeroko rozumianą ekologią. Pewne zachowania na wsi są zwyczajowo proekologiczne – np. gospodarka odpadami czy gospodarowanie wodą.
W gospodarstwie rolnym wszystko ma swój porządek, rytm i cykl – od siewu
do zbioru, od narodzin do śmierci – i jest zależne od warunków przyrodniczych:
klimatu, pór roku, zjawisk atmosferycznych. Ścisły związek funkcjonowania gospodarstwa rolnego z warunkami i zjawiskami przyrodniczymi uczy cierpliwości
i respektu wobec natury i wpływa na postawy ekologiczne i konsumenckie (Kmita-Dziasek 2015).
Zgodnie z polsko-norweskim modelem edukacji przyrodniczej zachowania
wobec otaczającego środowiska naturalnego wykazują swoiste cechy na poszczególnych etapach życia:
• najmłodsze dzieci przebywają w przyrodzie i cieszą się nią, odbierają wrażenia
płynące z kontaktu z naturą,
• dzieci w wieku przedszkolnym odkrywają różnorodność w przyrodzie,
• uczniowie w szkole podstawowej odkrywają wzajemne związki,
• uczniowie w gimnazjum i liceum wpływają na przyrodę i przyczyniają się do
jej ochrony,
• osoby dorosłe biorą odpowiedzialność za przyszłość środowiska przyrodniczego (Dymara i in. 2000).
Wrażliwość ekologiczną można kształtować przez całe życie jednak jej fundament buduje się w okresie dzieciństwa i młodości. Najliczniejszą grupę odwiedzających Zagrody Edukacyjne stanowią dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, co w perspektywie długoterminowej może efektywnie wpłynąć na pożądaną
zmianę postaw ekologicznych, wywołać lepsze zrozumienie wsi, przyczynić się
do ochrony rolniczej bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania z obszarów wiejskich, w tym z terenów o podwyższanej wartości przyrodniczej.
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Ryc. 5. Podejście do procesu dydaktycznego w Zagrodach Edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Założenia programowe Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych są spójne
z wybranymi założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego3, dlatego objęte planami nauczania lekcje mogą być realizowane w Zagrodach Edukacyjnych. Spójność programowa jest szczególnie
wyraźna w zakresie przedmiotów przyrodniczych i edukacji regionalnej. Lekcje
szkolne organizowane w Zagrodach Edukacyjnych nie muszą ograniczać się wyłącznie do treści przyrodniczych, ale mogą służyć zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji również z takich przedmiotów jak: geografia, chemia, fizyka
i matematyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, historia czy wiedza o społeczeństwie. Zdaniem Sajdery wszystkie obszary życia człowieka są powiązane
z przyrodą we wzajemnych relacjach, dlatego oderwanie celów kształcenia edukacji przyrodniczej od innych dziedzin nie spełnia swego zadania (Sajdera 2015).
Naturalne zasoby gospodarstwa rolnego pozwalają na stosowanie aktywnych
metod nauczania polegających na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (uczenia się przez odkrywanie), metod waloryzacyjnych (uczenia się przez przeżywanie), metod praktycznych (uczenia się przez działanie), metod aktywizujących
(rozwiązywanie problemów). Tym samym zajęcia w Zagrodach Edukacyjnych
wzbogacają i uatrakcyjniają proces dydaktyczny na wszystkich etapach edukacji
formalnej, zajęciach pozaszkolnych i w ramach kształcenia ustawicznego oraz
wspierają harmonijny rozwój w sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej
i fizycznej. Zapobiegają także powstawaniu deficytów wynikających z braku kontaktu z naturą (Klimowska-Bobula 2015).

3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 356).
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DOBRA PRAKTYKA
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych to ponad 250 gospodarstw edukacyjnych rozproszonych na terenie całego kraju. Wszystkie nawiązują w swoich
działaniach pedagogicznych do edukacji konsumenckiej i ekologicznej. Około
25% gospodarstw członkowskich OSZE posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego, uczestniczy w systemach jakości żywności, tj. System Oznaczeń Geograficznych UE, Poznaj Dobrą Żywność, Jakość-Tradycja, wytwarza produkty z Listy
Produktów Tradycyjnych MRiRW lub należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego.
63,5% aktualnych członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych deklaruje realizację zajęć wprost z zakresu ekologii w szerokim zakresie merytorycznym – od upowszechniania zachowań proekologicznych w życiu codziennym do
propagowania przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych w gospodarstwie
domowym i wdrażania specjalistycznych metod zrównoważonej gospodarski
wiejskiej.
Przykładowo w małym gospodarstwie „Agrochatka” w miejscowości Biadacz-Brodnica w województwie opolskim realizowane są autorskie scenariusze lekcji
kształtujących nawyki stosowania na co dzień zasad ekologii. Jeden z programów
pn. „Z Ekoludkiem przez świat” ukierunkowany jest na ekologiczny dom i obejmuje aktywne zajęcia w formie pogawędki, pokazu, samodzielnego działania, nauki piosenek, zabaw ruchowych i gier edukacyjnych. Oferta jest kierowana także
do osób głuchych i niedosłyszących.
Z kolei w ośrodku edukacyjnym ICPC w Stryszowie w województwie małopolskim można zobaczyć, jak w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim w sposób kompleksowy działają ekologiczne urządzenia techniczne. Na terenie gospodarstwa
znajdują się między innymi ekodom z gliny i słomy zasilany energią słoneczną,
elektrownia wiatrowa, kolektory słoneczne, przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, kaskada sferyczna, szklarnia, która oszczędza 20% energii w stosunku do szklarni tradycyjnej, półkolista szklana weranda, umożliwiająca pasywne
wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń, świetliki rurowe
do oświetlania ciemnych wnętrz i inne. W zagrodzie prowadzone są interaktywne wykłady i zajęcia praktyczne, pokazujące ekologiczny potencjał odnawialnych
źródeł energii, kultury i tradycyjnego rzemiosła wiejskiego oraz uczą dobrych
relacji człowieka z przyrodą i rolnictwem. Poziom zajęć jest dostosowywany do
wieku i zainteresowań uczestników.
W ofercie edukacyjnej czynnego gospodarstwa ekoagroturystycznego „Pachotówko” w miejscowości Gzin w województwie kujawsko-pomorskim znajdują się
warsztaty tematyczne dotyczące ekologicznej uprawy zbóż ‘Z pola na stół’, ekologicznej uprawy warzyw i ziół ‘Warzywa na wesoło’ i ekologicznego chowu drobiu
‘Gęsia uczta’. 12 hektarowe gospodarstwo z certyfikatem rolnictwa ekologicznego specjalizuje się w chowie gęsi owsianej, kurki zielononóżki, perliczek i kaczek. Działalność rolnicza jest połączona z usługami turystycznymi i edukacyjnymi. Wszystkie posiłki dla gości są przygotowywane z własnych ekologicznych
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surowców oraz w oparciu o stare regionalne metody i przepisy rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Zagroda Edukacyjna „Fotel Karkonosza” położona w Jagniątkowie koło Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim prowadzi specjalistyczne szkolenia
na temat kompostowania metodą tlenową. 10-dniowe kursy organizowane sezonowo w okresach maj–czerwiec oraz wrzesień–październik służą poznaniu
specyfiki produkcji kompostu techniką Herowa, uczą konkretnych umiejętności
związanych z procesami kompostowania tj. robienie pryzmy, badanie temperatury w pryzmie, mieszanie, rozpoznawanie cech kompostu oraz przekonują o znaczeniu kompostowania dla rolnictwa i środowiska.
Przykładem zagrody funkcjonującej na obszarach przyrodniczo cennych jest
gospodarstwo agroturystyczne „Kowalowe Skały” w województwie dolnośląskim.
Zagroda położona jest w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru w obszarze Natura
2000 „Ostoja nad Bobrem”. 30 ha gospodarstwo rolne z certyfikatem rolnictwa
ekologicznego specjalizuje się w hodowli owiec rasy szara rogata wrzosówka luneburska. Na niższa skalę prowadzi chów danieli, królików, kur zielononóżek
oraz pastwiskowych świń węgierskich Mangalica. W gospodarstwie znajduje się
też sad ze starymi odmianami drzew, głównie jabłoni oraz uprawy warzyw na
samozaopatrzenie. Zajęcia dydaktyczne w Kowalowych Skałach koncentrują się
na różnych aspektach edukacji ekologicznej. W programie warsztatów znajdują
się ścieżki edukacyjne „Od owieczko do niteczki” i „Od baranka do ubranka” oraz
warsztaty filcowania wełny „Zwierzaki-Filcaki zabawa lepsza niż gra na kompie”. Ponadto prowadzone są zajęcia tematyczne „Woda ma energię”, „Ssaki, ich
miejsce i przystosowania w ekosystemach”, „Cztery pory roku w gospodarstwie
ekologicznym” oraz inne związane z gospodarstwem i jego bogatym otoczeniem
przyrodniczo-krajobrazowym.
Zaprezentowane obiekty to przykładowo wybrane gospodarstwa spośród ponad 250 funkcjonujących w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, z których każde stanowi indywidualny model dobrej praktyki edukacyjnej przyjaznej
środowisku. Poszczególne Zagrody Edukacyjne oferują zróżnicowane, zindywidualizowane programy dydaktyczne, których zakres tematyczny i forma wynika
z potencjału gospodarstwa i własnych pasji gospodarzy. Wszystkie łączy poczucie
misji budowania świata opartego na uniwersalnych wartościach i zrównoważonych relacjach.
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Instalacja edukacyjna Rzeka jako przykład
innowacyjnego sposobu nauczania dzieci
i młodzieży w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie
Konspekt lekcyjny dla klas I–III szkoły podstawowej

WPROWADZENIE
Edukacja ekologiczna dzieci od najmłodszych lat jest bardzo ważna, gdyż stanowi
początek drogi jaką jest ekorozwój zapobiegający dalszej dewastacji środowiska
naturalnego. Degradacja przyrody w ostatnich latach osiągnęła alarmujące rozmiary – niszczone są lasy, rzeki, gleba, rośliny i wszelkiego rodzaju zwierzęta.
Nam dorosłym trudno jest zmieniać styl życia, postępowanie i poglądy, dlatego
wszelkie zmiany i nadzieje są pokładane w najmłodszych. Dzieciom i młodzieży
należy uświadamiać zagrożenia ekologiczne wynikające z różnych form działalności człowieka. W życiu dorosłym będą już same sobie uświadamiać te problemy.
Powinny także systematycznie kształtować sposób harmonijnego współdziałania
trzech środowisk – przyrodniczego, społecznego i kulturowego.
Edukacja ekologiczna w początkowym okresie rozwoju dziecka, jak wynika
z doświadczeń własnych na podstawie prowadzonych zajęć, polega na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Dziecko powinno odkrywać, że niszcząc środowisko niszczy samego siebie. W przedszkolu oraz w klasach I–III jest mnóstwo okazji do
rozbudzania wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie występują granice między
przedmiotami, edukacja prowadzona jest w blokach a i nastawienie dzieci jest
nacechowane otwartością i chłonnością wobec przekazywanej wiedzy.
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Bardzo ważne, a wręcz konieczne, jest zaznajomienie dzieci ze światem roślin
i zwierząt, jak również z przyrodą nieożywioną. Wśród najmłodszej grupy odbiorców należy zaszczepić dostrzeganie piękna przyrody, jak i umiejętność przeżywania kontaktu ze środowiskiem. Szczególne znaczenie już na tym etapie ma
rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych, racjonalne korzystanie z nich oraz dążenie do kontaktu ze środowiskiem
czystym ekologicznie, nieskażonym (Program edukacji leśnej społeczeństwa na
lata 2009–2019). W kontekście wyżej przytoczonych stwierdzeń edukację ekologiczną należy traktować jako zamierzoną, celową i systematyczną działalność
nauczycieli, rodziców i opiekunów wobec dzieci, przy ich pozytywnej motywacji
i wielostronnej działalności.
Instalacja edukacyjna „Rzeka” w Czeszewie stanowi przykład narzędzia tłumaczącego relacje zachodzące między poszczególnymi komponentami ekosystemu rzecznego, ale również tłumaczy sens racjonalnego gospodarowania wodą.
Natomiast sama specyfika jej konstrukcji wraz z wiedzą i zaangażowaniem edukatora pozwalają na pełną aktywizację najmłodszych odbiorców.
Niniejszy artykuł szczegółowo omawia samą inicjatywę, pokazuje możliwość
jej wykorzystania dla konkretnej grupy wiekowej w świetle doświadczeń osoby
prowadzącej zajęcia edukacji ekologicznej.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI „RZEKA”
ORAZ DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY
Ośrodek edukacyjny „Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie mieści się
w XIX-wiecznym budynku położonym przy Żerkowsko-Czeszewskim Parku
Krajobrazowym, w zachodniej części obszaru chronionego Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty" oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Czeszewski
Las" (Przewodnik „Czeszewski Las”). Mieściło się tu dawniej biuro Nadleśnictwa
Skarbu Pruskiego, a od 1918 r. i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie (Schwartz 2008).
Adaptacja budynku byłego Państwowego Nadleśnictwa Czeszewo pozwoliła
na utworzenie Leśnictwa Czeszewo (Nadleśnictwo Jarocin) oraz nowoczesnego
ośrodka edukacyjnego – „Centrum Zarządzania Łęgami”, co dało dwufunkcyjny
charakter użytkowania. Co istotne, obiekt ten jest przystosowany do przyjmowania gości z niepełnosprawnością ruchową.
Na parterze ośrodka edukacji leśnej znajduje się biuro Leśnictwa Czeszewo,
które podzielone jest na dwie części: współczesną oraz historyczną. Kolejne pomieszczenie to sala wystaw czasowych. Na piętrze mieści się zaś sala multimedialna oraz sala z ekspozycją stałą.
Sala multimedialna przygotowana jest do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
technik audiowizualnych oraz mikrokamer ukazujących życie ptaków w budce lęgowej/dziupli czyli dziuplaków. Natomiast w samym centrum ekspozycji stałej
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Ryc. 1. Siedziba Leśnictwa Czeszewo, Ośrodek Edukacji Leśnej
„Centrum Zarządzania Łęgami”
Źródło: zbiory własne autora.

Ryc. 2. Makieta uroczyska „Czeszewski Las”
Źródło: zbiory własne autora.
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Ryc. 3. Zestawienie liczby osób uczestniczących w zajęciach w OEL Czeszewo
w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2008–2017

znajduje się makieta przyrodnicza przedstawiająca uroczysko oraz rezerwat „Czeszewski Las”.
Posiada ona szczegółowy system przełączników, za pomocą których można podświetlić obszary przyrodniczo cenne i ukazać ich rozmieszczenie odwiedzającym.
W otoczeniu makiety zamontowano wielkoformatowe zdjęcia Czeszewskiego
Lasu oraz wykorzystano elementy naturalne przybliżając w ten sposób bogactwo
fauny i flory tego terenu.
W bliskim sąsiedztwie budynku mieści się wyjątkowa instalacja edukacyjna
„Rzeka”.
Jest ona innowacyjnym projektem z serii nowatorskich rozwiązań i koncepcji
prowadzenia aktywnego nauczania dzieci i młodzieży. Jest to przestrzenny model
koryta rzeki zbudowany z naturalnych materiałów, takich jak ziemia, kamienie
czy drewno.
Sama konstrukcja instalacji daje możliwość uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy poprzez zabawę, której towarzyszą:		
• wrażenia akustyczne jakimi są pluski i kapanie wody, szum morza, hałas zainscenizowanej aglomeracji miejskiej;
• wrażenia wizualne, do których należą światło, płynąca woda, ruchome elementy przestrzenne jak puzzle, śmieci zanieczyszczające przyrodę, model
oczyszczalni ścieków, czy porastające instalację rośliny;
• bodźce dotykowe będące elementem zadań wykonywanych przez uczestników.
Instalacja edukacyjna „Rzeka” powstała w roku 2009, z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin Krzysztofa Schwartza. Projekt został sfinansowany ze
środków własnych Nadleśnictwa Jarocin oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
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Ryc. 4. Instalacja edukacyjna „Rzeka”
Źródło: zbiory własne autora.

na lata 2007–2013. W ciągu 9 lat z instalacji tej korzystało około 30 000 osób,
z czego większość były to dzieci z grupy wiekowej 3–12 lat.
Celem instalacji edukacyjnej „Rzeka” jest uświadomienie uczestnikom zajęć
roli rzeki i wody w egzystencji poszczególnych istnień, a więc roślin, zwierząt
czy człowieka oraz uzmysłowienie potrzeby ochrony wody jako źródła życia.
W projekcie połączono zabawę wraz z nauką polegającą na wykonywaniu przez jej
uczestników zadań, czynności podobnych do tych które są dziełem wody rzecznej
i jej mieszkańców. Realizowane jest tu bardzo skutecznie hasło: „bawiąc – uczyć”.
Dodatkowym celem, jaki przyświecał realizacji projektu instalacji edukacyjnej
„Rzeka”, było umożliwienie do niej równego dostępu wszystkim młodym uczestnikom i prowadzenie aktywnej edukacji „bez barier”, a więc także skierowanej
do dzieci oraz młodzieży niewidomej i poruszającej się na wózkach inwalidzkich.
Omawiany projekt pozwala na realizację różnych celów w ramach interaktywnych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, a poniższy przykładowy program jest
tego najlepszym dowodem.

		
61

Marek Dobroczyński

INSTALACJA „RZEKA” W EDUKACJI WYBRANEJ GRUPY
WIEKOWEJ
KONSPEKT LEKCJI DLA KLAS I–III: „ROLA WODY I RZEKI W ŻYCIU
POSZCZEGÓLNYCH ISTNIEŃ”
Cele ogólne:
• uświadomienie dzieciom roli wody w postaci rzeki w życiu zwierząt, roślin,
ludzi,
• opowiedzenie dzieciom jak powstaje rzeka i co dzieje się z nią dalej,
• wyjaśnienie dzieciom jak ważne jest czyste środowisko,
• wyjaśnienie dzieciom sposobów dbania o środowisko.
Cele operacyjne:
• dzieci wiedzą jaką rolę odgrywa woda w życiu zwierząt, roślin, ludzi,
• dzieci nabywają ogólną wiedzę na temat powstania, kolejnych etapów jakie
przebywa rzeka, by dotrzeć do celu swojej wędrówki – morza,
• dzieci rozumieją na czym polega ochrona przyrody,
• dzieci formułują pytania dotyczące tematu,
• dzieci wiedzą jak szkodliwa dla środowiska może być działalność człowieka,
• dzieci potrafią współdziałać w grupie.
Metody:
• pokaz (modele, obrazy, puzzle),
• opowiadanie,
• pogadanka.
Środki dydaktyczne:
• wiaderka,
• puzzle w formie namagnesowanych płytek,
• makiety symbolizujące spływ wody po terenie zagospodarowanym roślinnością oraz po terenie skalistym,
• zdjęcia wielkoformatowe,
• butelki symbolizujące śmieci,
• światło,
• model oczyszczalni ścieków,
• wrażenia akustyczne (pluski i kapanie wody, szum morza, hałas aglomeracji
miejskiej).
Konspekt zajęć jest szczegółowo przygotowany, podzielony na etapy, by ułatwić realizację przyjętych celów.
1. Zabawa na powitanie
Dzieci stają w kole. Edukator wita wszystkie dzieci i prosi by każde z nich powiedziało swoje imię. Następnie edukator zadaje kilka prostych pytań w formie
otwartej dotyczących tematu lekcji, np. „skąd się bierze woda?”, „kto potrzebuje
wody?”, „czy warto dbać o środowisko?”
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2. Rozpoczęcie lekcji
Lekcja rozpoczyna się od podziału dzieci na trzy grupy. Edukator poleca dzieciom
odliczyć do trzech, rozpoczynając od wyznaczonego przez niego dziecka:
• jedynkom rozdaje czerwone pelerynki (wody podziemne),
• dwójkom daje zielone pelerynki (wody powierzchniowe, zwane też źródliskowymi),
• trójkom rozdaje niebieskie pelerynki (wody opadowe).
Po rozdaniu pelerynek dzieci ubierają się, a edukator wyjaśnia znaczenie koloru pelerynek. Dzieci w pelerynkach czerwonych, to wody podziemne. Edukator
może zadać pytanie lub od razu wyjaśnić pojęcie wody podziemnej: „czy wiecie co
to są wody podziemne?”
Następnie edukator wyjaśnia lub uzupełnia:
Wody podziemne to takie, które znajdują się pod ziemią, których nie widzimy gołym
okiem.
Taki sam tok postępowania w przypadku dzieci ubranych w pelerynki zielone
i niebieskie. Wody powierzchniowe to te, które widzimy na powierzchni ziemi, a więc
strumienie, potoki, rzeki, jeziora, stawy, morza, oceany.
Wody opadowe to wody z opadów atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, grad.
Ciekawostka: tuż za ogrodzeniem płynie rzeka Warta – woda powierzchniowa.
Edukator poleca poszczególnym grupom dzieci podejść do zjeżdżalni takiego koloru, jak ich pelerynka i zjechać nią. Poszczególnymi zjeżdżalniami dzieci
dostają się do wąskich strumieni ucharakteryzowanych na naturalne kamieniste
cieki z płynącą wodą – dzieci poruszają się po kamienistej ścieżce. Po drodze dzieci pobierają wiaderka takiego samego koloru jak ich pelerynki, nabierają wodę
ze stanowisk charakteryzujących odpowiednie źródło wody – podziemne z mini
studni, źródliskowe z „bijącego” źródełka, opadowe z „chmurki”.
Edukator może przypomnieć dzieciom o pochodzeniu wód wskazując na charakterystyczny wygląd ujęć wody. Po napełnieniu wiaderek prosi dzieci, aby udały
do miejsca zejścia strumieni – źródła, początku rzeki. W tym miejscu dzieci łączą
się w jedną grupę.
3. Początek rzeki
Edukator prosi wszystkie dzieci, by wlały wodę do otworu ukrytego w skalistym
brzegu, w którym znajduje się zawór pływakowy. Wlanie odpowiedniej ilości
wody uruchomi rzekę, która będzie towarzyszyć dzieciom podczas wędrówki.
Wlanie za małej ilości wody spowoduje konieczność powrotu do punktów poboru, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wody pozwalającego na „uruchomienie” rzeki, co stanowi nagrodę za prawidłowo wykonane zadanie. Edukator
jednocześnie tłumaczy dzieciom co to jest źródło: źródło to miejsce, w którym rzeka
wypływa z ziemi. Źródła znajdują się wysoko w górach.
Dzieci widzą, że rzeka płynie. Edukator prosi, aby udać się z biegiem rzeki
dodając: „zbierajcie materiał budulcowy, zaraz zbudujemy taką tamę jak budują bobry”.
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4. Tama bobrowa
Po drodze dzieci zbierają materiał budulcowy służący do zbudowania tamy – płytki z nadrukiem na zasadzie puzzli, które po ułożeniu stworzą pełny obraz tamy
bobrowej. Bardzo ważną sprawą jest odpowiednia ilość elementów wymagająca
udziału w „budowie” tamy wszystkich dzieci. Po ułożeniu puzzli – tamy edukator
chwali dzieci za dobrze wykonane zadanie, a nagrodą jest przyjrzenie się z bliska
rodzinie bobrów. Edukator opowiada o bobrach. Są to zwierzęta wodno – lądowe.
Nad brzegami wody kopią nory, budują żeremia – nawodne domki z chrustu i mułu w postaci dużych kopców. Bobry żyją w stadach, w rodzinach. Są bardzo aktywne o zmierzchu
i w nocy. Są pod ścisłą ochroną. Wspomina również o zbudowanej przed chwilą tamie, która utrzymuje odpowiednio wysoki poziom wody – ważnej w życiu ludzi,
zwierząt, roślin.
Docieramy do makiety, na której przedstawiony jest efekt zbudowania tamy.
Jego przykładem może być starorzecze, czy rozlewisko utworzone w rezerwacie.
Edukator pomaga dzieciom rozwinąć makietę.
5. Powódź
Edukator wskazuje dzieciom na zjawisko zwolnienia nurtu rzeki, którego efektem było zbudowanie tamy. Dzieci przechodzą do następnego etapu – wpływ lasu
na powódź, gdzie przedstawione są dwa rodzaje zbocza rzeki. Edukator mówi:
„przyjrzyjcie się, jak mogą wyglądać zbocza rzeki. Powiedzcie mi jakie zauważacie
różnice?” Dochodzą do wniosku, że mogą być skaliste lub porośnięte lasem.
Edukator mówi: „zaraz przekonacie się, po którym zboczu woda spłynie szybciej lub wolniej.” Edukator rozdziela dowolnym sposobem dzieci na dwie grupy
i prosi, by każda z grup wlała do instalacji swojego zbocza równą ilość wody, która
z kolei po spłynięciu „zboczami” gromadzi się w cylindrach pomiarowych. Prowokujemy dzieci do wysuwania wniosków wynikających z wykonanego doświadczenia. Pytamy: „jak sądzicie dlaczego ilość zgromadzonej wody na zboczach jest
różna?” W razie potrzeby wyjaśniamy, że po zboczu skalistym woda spłynie do
rynny bez żadnych przeszkód. Natomiast na zboczu porośniętym lasem wody
w rynnie jest mniej, ponieważ las zatrzymuje sporą ilość wody. Nadmieniamy
o wielkim znaczeniu lasu, który stanowi ochronę przed powodzią.
Ciekawostka: rzeka w momencie powodzi jest niebezpieczna, często wyrządza wiele szkód. Potrafi zalać wsie, miasta i niszczy uprawy.
6. Podlewanie drzew
Woda z cylindrów trafia do rzeki. Następuje jej wylanie. Dzieci rozchodzą się po
rozlewisku. Edukator przechodząc dalej z dziećmi opowiada o pozytywnym procesie wylania rzeki. Każde z dzieci podchodzi do „swojej” makiety drzewa. Dzieci
wlewają do każdego otworu, z którego „wyrasta” makieta drzewa trzydzieści wiaderek wody, powodując wzrost drzewa. Edukator wyjaśnia dzieciom, że wylewanie rzeki jest naturalnym i pozytywnym procesem zachodzącym w przyrodzie.
7. Miasto
Rzeka wraca do koryta. Za rozlewiskiem rzeka ponownie dzieli się na dwa koryta.
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Dzieci wchodzą w koryto uregulowane – wybetonowane, głębokie, wąskie,
opadające. Wędrówka jest niezbyt zachęcająca, ponieważ rzeka płynie przez aglomeracje miejską. Edukator zwraca uwagę na zanieczyszczenie wód. Rozmawia
z dziećmi o rodzajach zanieczyszczeń i ich konsekwencjach. Pyta: „skąd pochodzą?”
(np. mycie samochodu, ścieki z zakładu pracy, wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska, itd.).
Mówi o sposobie uratowania rzeki jakim jest oczyszczalnia ścieków. Prosi dzieci
o pozbieranie śmieci (butelek) i przeniesienie ich do kosza. Tłumaczy co to jest
oczyszczalnia ścieków na przykładzie modelu znajdującego się na końcu ścieżki.
Dzieci dochodzą do wniosku, że my ludzie możemy przez swoje niewłaściwe postępowanie zatruć środowisko wodne (ryby, rośliny).
8. Wymycie, namycie
Dzieci idąc za przewodnikiem w kierunku naturalnego koryta rzeki nieuregulowanej dochodzą do zakola, gdzie w wyniku naturalnych procesów następuje
podmycie brzegu – dzieci układają puzzle (namagnesowane płytki) z nadrukiem
podmytego brzegu z częściowo odsłoniętym systemem korzeniowym drzewa.
Edukator zwraca uwagę na wygląd brzegu i wyjaśnia proces podmywania brzegu
przez wodę. Następnie tłumaczy następstwo podmycia czyli namycie. Mówi obrazowo, że jeśli w jakimś miejscu zabrało to w innym położyło piasek i zaprasza
dzieci do ułożenia kolejnych puzzli.
9. Ujście rzeki do morza
Edukator zwraca jeszcze raz uwagę na konieczność oczyszczania ścieków. Prowadząc dzieci w kierunku morza (oczko wodne) wyjaśnia termin ujścia rzeki do
morza. Ujście to miejsce, w którym rzeka wpada do morza. Dotarcie – wpłynięcie do
„morza” przedstawione jest symbolicznie przy pomocy fontanny. Dzieci po dotarciu do „morza” przekładają pelerynki na „lewą stronę”, z nadrukiem chmurek.
Pobierają wodę do wiaderek, którą przenoszą do punktów, z których zasilały źródło. Obieg zamyka się. Edukator na zakończenie tłumaczy zjawisko obiegu wody
w przyrodzie.

PODSUMOWANIE
Cele edukacji ekologicznej, mogą być osiągnięte poprzez jednoczesne rozbudzenie wrażliwości emocjonalnej, kształcenie postaw i wychowywanie w duchu poszanowania przyrody. Wiedza jaką posiadamy o świecie jest pewnym zasobem
informacji, którą można nabyć w procesie kształcenia. Jednak szacunku do przyrody, troski o nią, nie można nauczyć się na bazie wiedzy teoretycznej. Aksjomaty
kultury, zasady moralności, nawyki działania proekologicznego każdy z nas zdobywa w procesie wychowania od najmłodszych lat. Kształtowane w tym okresie
życia orientacje, uczucia, pasje, zasady wywierają wpływ na to jak w dorosłym
życiu człowiek odnosi się do środowiska naturalnego oraz pełnionej w nim roli
człowieka.
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Podstawowym warunkiem skuteczności edukacji ekologicznej jest stworzenie odpowiedniego programu nauczania, który będzie nie tylko bogaty w treści,
ale i zasobny w atrakcyjne narzędzia zachęcające do zgłębiania wiedzy. Nie bez
znaczenia jest również baza dydaktyczna, jak i osoba na stanowisku edukatora,
posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne, jak i metodyczne, która
jest przeświadczona o słuszności konieczności proekologicznego kształcenia oraz
wychowania, żyjąca na co dzień w zgodzie z przyrodą.
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Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia
Babina” – ważny obiekt edukacyjny
w pierwszym w Polsce Światowym Geoparku
UNESCO „Łuk Mużakowa”

WPROWADZENIE
Geoturystyka jest typem turystyki poznawczej bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych. Wykorzystuje rezultaty badań geologii podstawowej do celów praktycznych i posiada związek z ochroną przyrody, zwłaszcza nieożywionej (Słomka i in. 2006).
Intensywny rozwój tej formy wypoczynku w ostatnich latach oraz wzrost zainteresowania turystów nowymi kierunkami, w tym geoturystyką, sprawia, że
istnieje potrzeba tworzenia nowych produktów i atrakcji turystycznych opartych
na formacjach geologicznych. Jedną z nowych atrakcji turystycznych na terenie
Światowego Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa” w województwie lubuskim,
jest zrealizowana przez Nadleśnictwo Lipinki ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”.

CHARAKTERYSTYKA ŁUKU MUŻAKOWA
Znajdujący się na pograniczu polsko-niemieckim Łuk Mużakowa, ze względu na
wielkość, kształt i stan zachowania stanowi unikalną w skali Europy Środkowej
strukturę glacitektoniczną. Jako forma geologiczna Łuk Mużakowa jest głęboko
zerodowaną, spiętrzoną moreną czołową z okresu zlodowaceń południowopolskich (730–430 tys. lat temu), gdzie zaburzeniu uległy osady miocenu, pliocenu
i starszego plejstocenu (Koźma 2005, 2011, Maciantowicz, Koźma 2014). Łuk
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Mużakowa ma postać pasa wzgórz moren czołowych w kształcie otwartej ku północy wyraźnej podkowy. Jest to jedna z najładniejszych na świecie form odzwierciedlających zarys lobu lodowcowego o szerokości do 20 kilometrów.
Zachodnie ramię łuku rozciąga się po stronie niemieckiej w Brandenburgii
i Saksonii, jego część czołowa położona jest w rejonie Bad Muskau i Łęknicy, a ramię wschodnie leży po stronie polskiej miedzy Łęknicą a Tuplicami (ryc. 1). Łuk
Mużakowa prawie centralnie podzielony jest głęboko wciętą doliną Nysy Łużyckiej. W malowniczym przełomie Nysy względna wysokość wzgórz dochodzi do

Ryc. 1. Łuk Mużakowa

Oznaczenia: 1 – granica geoparku, 2 – granica parku krajobrazowego, 3 – granica moreny czołowej,
4 – obszary Natura 2000 (opr. graf. J. Koźma).
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40 m. Całkowita powierzchnia wzniesień morenowych i związanej z nimi strefy
występowania utworów geologicznych zaburzonych przez lodowiec wynosi około
170 km2 (Koźma 2005).
Teren Łuku Mużakowa charakteryzuje się mozaikowym układem zróżnicowanych środowisk przyrodniczych. Jest to wynik zarówno naturalnych procesów,
jakie zachodziły w odległej przeszłości, jak i zmian związanych z działalnością
człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat, w tym szczególnie kopalnictwa węgla
brunatnego.
Łuk Mużakowa od dawna wzbudzał zainteresowanie, z uwagi na płytko występujące, spiętrzone przez lodowiec, pokłady węgla brunatnego. Najstarsza kopalnia na tym terenie – „Julius”, powstała już w 1843 roku. W obecnej polskiej
części obszaru pierwsza kopalnia – „Zur Hoffnung” powstała w roku 1854 na
południe od Trzebiela. Największą kopalnią węgla brunatnego na terenie polskiej
części Łuku Mużakowa był zakład górniczy „Babina”, założony w 1921 roku.
W jego skład wchodziła także brykietownia i cegielnia. Szczytowe wydobycie węgla w kopalni wynosiło w 1937 roku – 225,5 tys. ton (Maciantowicz 2014). Po
wojnie produkcję węgla wznowiono w roku 1946, a w 1953 r. kopalnia „Babina” wraz z okolicznymi kopalniami weszła w skład przedsiębiorstwa górniczego
„Przyjaźń Narodów”. Roczne wydobycie węgla brunatnego dochodziło w Łęknicy
do 276,7 tys. ton (co stanowiło około 20% krajowej produkcji). W roku 1973,
w obliczu rozbudowy dużych kopalń odkrywkowych (Turoszów i Bełchatów) kopalnia „Babina” została uznana za nierentowną i uległa likwidacji.
Największą powierzchnię polskiej części Łuku Mużakowa zajmują lasy – lesistość obszaru wynosi blisko 60%. Użytki rolne, łąki i pastwiska zajmują 32%
powierzchni.
Stosunkowo duży udział powierzchni wód (3,5%), wynika z występowania
na tym terenie unikatowego w skali Polski tzw. „Pojezierza Antropogenicznego”, nazywanego również „Pojezierzem Burowęglowym” (Kozacki 1980). Jest to
kompleks ponad 100 zbiorników powstałych po eksploatacji węgla brunatnego
i innych surowców mineralnych. Większość zbiorników ma genezę zapadliskową,
gdyż powstały w związku z przekształceniami terenu, wywołanymi podziemną
eksploatacją węgla brunatnego. Najmłodsze zbiorniki na tym terenie funkcjonują
w środowisku już od około 35 lat, natomiast wiek najstarszych przekracza 100
lat. Cechą wyróżniającą jest niski odczyn wód, a pH dość często kształtuje się
na poziomie poniżej 3! Sytuacja taka spowodowana jest utlenianiem pirytu i powstawaniem kwasu siarkowego. Różnorodność podłoża i rodzaj eksploatowanej
kopaliny powodują, że woda w zbiornikach posiada zróżnicowane zabarwienie
od brunatnego i rdzawoczerwonego aż po zielone i turkusowe. Jest to dodatkowy
walor wizualny podnoszący atrakcyjność tego terenu.
Po polskiej stronie transgranicznej moreny w 2001 roku został utworzony
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa o powierzchni 18 714 ha. Park powstał przede
wszystkim ze względu na walory geologiczne i ukształtowanie terenu Łuku Mużakowa (Jerzak 2000). Południowa część Parku obejmująca dolinę Nysy Łużyckiej, leży już poza granicami Łuku Mużakowa traktowanego jako twór geologiczny (ryc. 1).
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Unikalnym fragmentem Łuku Mużakowa jest XIX-wieczny Park Mużakowski,
nazywany też Parkiem Księcia Pücklera, zajmujący po obu stronach Nysy Łużyckiej 722 ha, w miejscowościach Łęknica i Bad Muskau. O jego randze świadczy
wpisanie w 2004 roku na listę UNESCO. Jest to jedyny obiekt tego typu w woj.
lubuskim i jeden z 15 obiektów w Polsce.

„ŁUK MUŻAKOWA” – ŚWIATOWY GEOPARK UNESCO
Inicjatywa tworzenia geoparków została podjęta przez UNESCO podczas konferencji w 1997 roku. Przedstawiono wówczas ideę ochrony litosfery w postaci programu geoparków, uzupełniających istniejącą listę miejsc Światowego Dziedzictwa. Geoparki tworzone w Europie były obiektami modelowymi dla stworzenia
globalnej sieci geoparków UNESCO (Koźma 2011).
Geopark jest to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze
lub mozaikowo rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały udokumentowane
w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny wykonanej przez służbę geologiczną (Patzak 2000).
Geopark powinien stanowić narzędzie dla lepszego społecznego poznania idei
dziedzictwa geologicznego i użytkowania litosfery, zgodnie z zasadami ekorozwoju. Za utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie jak występowanie obszarów ochrony przyrody, wybitne
wartości historyczne i kulturowe regionu.
W dniu 21 października 2009 r., podczas targów Tour Salon w Poznaniu,
Główny Geolog Kraju, dr Henryk Jacek Jezierski, nadał po raz pierwszy w Polce
status „GEOPARK KRAJOWY” polskiej części Łuku Mużakowa. W Polsce aktualnie jeszcze tylko Karkonoski Park Narodowy oraz Góra Św. Anny posiadają
statusy geoparków krajowych nadane w 2010 roku. W dniu 17 września 2011
r. „Łuk Mużakowa” jako pierwszy i jak dotąd jedyny obiekt tego typu w Polsce,
uzyskał Certyfikat Europejskiego Geoparku oraz został włączony do Światowej
Sieci Geoparków (Global Geoparks Network). W dniach 3–18 Listopada 2015,
w Paryżu, odbyła się 38 sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, która ratyfikowała
utworzenie nowego oznaczenia, dla dotychczasowych geoparków należących do
sieci geoparków europejskich i światowych, które obecnie nazywają się geoparkami światowymi UNESCO i mogą posługiwać się specjalnym logo z symbolem
UNESCO. Wśród grona 140 obiektów z 38 krajów świata znalazł się również
„Łuk Mużakowa”.
Należy zaznaczyć, że nadanie statusu geoparku, zarówno krajowego, jak i światowego nie jest formą ochrony przyrody i nie wiążą się z tym żadne ograniczenia
ani zakazy. Jest to marka, która ma promować dany teren i ułatwiać pozyskiwanie
środków na realizację określonych celów rozwoju, w tym głównie geoturystyki
i geoedukacji.
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ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA „DAWNA KOPALNIA BABINA”
Znajdujące się w obrębie Światowego Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa” pojedyncze obiekty, takie jak sztuczne i naturalne odsłonięcie pokładów węgla, różnokolorowe zbiorniki wodne, źródła wód, głazy narzutowe, wydmy i inne twory
przyrody nieożywionej, połączone zostały tematycznymi ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi. Po stronie niemieckiej znajdują się 4 szlaki tematyczne, w rejonie
Döbern (Brandenburgia): „Ślady dawnego górnictwa”, „Ślady przemysłu szklarskiego”, „Szlak geologiczny” oraz położony w rejonie centrum edukacyjnego Jerischke „Szlak wokół moreny Jerischke i doliną Nysy Łużyckiej”.
Po stronie polskiej od roku 2012 funkcjonuje ścieżka geoturystyczna „Dawna
Kopalnia Babina” (ryc. 2–7). Ścieżka, zrealizowana przez Nadleśnictwo Lipinki,
została oddana do użytku 24.10.2012 r. Położona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej, eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych,
która na skalę przemysłową prowadzona była tutaj w latach 1920–1973 (Maciantowicz 2013). Ścieżka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łęknica
i posiada 3 wejścia w pobliżu przygotowanych parkingów (ryc. 3).
Poniżej zaprezentowano zarówno kalendarium powstania obiektu jak i parametry techniczne oraz dane na temat funkcjonowania tego obiektu.

Ryc. 2. Wejście na trasę ścieżki geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”
w Nadleśnictwie Lipinki
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Ryc. 3. Mapa ścieżki geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”
Źródło: materiały Nadleśnictwa Lipinki (opr. graf. J.Koźma).

W związku z pracami nad utworzeniem transgranicznego geoparku, już
w 2005 roku został opracowany przebieg ścieżki geoturystycznej przez pana Jacka
Koźmę z wrocławskiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego. Jednak
ze względu na zakres i koszt całego przedsięwzięcia dopiero w roku 2010 Nadleśnictwo Lipinki, przy wsparciu merytorycznym Państwowego Instytutu Geologicznego przygotowało projekt „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą
do UNESCO”, którego głównym celem było utworzenie ścieżki geoturystycznej.
Projekt zakładał realizację następujących przedsięwzięć:
• budowę geościeżki z 11 przystankami tematycznymi, punktami widokowymi
oraz 3 parkingów, w tym jednego dla autokarów (prace budowlane),
• przygotowanie merytoryczne dwujęzycznych, polsko-niemieckich, tablic tematycznych,
• zakup urządzenia liczącego turystów z możliwością generowania danych o ruchu poprzez stronę internetową,
• oznakowanie dojazdów do ścieżki i parkingów,
• wydanie folderów, map i kalendarza o geościeżce,
• założenie i prowadzenie strony internetowej o geościeżce,
• dedykowane szkolenia dla przewodników,
• budowę wieży widokowej.
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Łączny koszt projektu wyniósł 950 000 euro, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007–2013
wyniosło 660 000 euro.

PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIEŻKI:
1. KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI:

• warstwa odsączająca min. 10 cm,
• warstwa tłucznia 13 cm,
• warstwa wysiewek granitowych 2 cm.
2. SZEROKOŚĆ:

• główna trasa – 2,5 m, obustronne pobocza gruntowe 0,5 m,
• dojścia do punktów widokowych: – 1,5 m,
• Miejsca dopuszczone do ruchu pojazdów – 5,5 m.
3. DŁUGOŚĆ:

• główna trasa – 3842 m,
• dojścia do punktów widokowych – 1327 m,
• łącznie 5324 m.

Ryc. 4. Punkt widokowy przy zbiorniku o turkusowej barwie
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Ryc. 5. Przystanek tematyczny na trasie ścieżki geoturystycznej z dwujęzyczną tablicą

Ryc. 6. Wiata w miejscu odpoczynku nad brzegiem zbiornika „Afryka”
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Główna trasa ścieżki ma 3842 m, a dojścia do punktów widokowych 1327 m.
Łączna długość ścieżek wynosi 5324 m. Na trasie geościeżki znajduje się 11 przystanków tematycznych (ryc. 4–6), będących równocześnie punktami widokowymi, z bogato ilustrowanymi dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi. Szerokość
głównej trasy wynosi 2,5 m, z poboczem gruntowym o szerokości 0,5 m. Dojścia
do punktów widokowych mają 1,5 m szerokości i są przystosowane, podobnie jak
platformy widokowe, dla osób niepełnosprawnych. Ścieżka posiada konstrukcję
trójwarstwową. Na spodzie znajduje się warstwa odsączająca o grubości 10 cm,
następnie warstwa tłucznia 13 cm, i na wierzchu warstwa wysiewek granitowych
o grubości 2 cm.

WIEŻA WIDOKOWA
W 2013 roku, w połowie trasy, w pobliżu zbiornika pokopalnianego o nazwie
„Afryka”, została zbudowana drewniana wieża widokowa o wysokości 29,5 metra. Wieża nawiązująca stylistycznie do wież kopalnianych (ryc. 7) posiada dwa
tarasy widokowe na wysokościach 15 i 24 m. Z górnego tarasu rozpościera się
szeroka panorama z widokiem na Góry Łużyckie i Góry Izerskie, a przy dobrej
pogodzie widoczne są również Karkonosze i Śnieżka. Budowa wieży znacząco
zwiększyła atrakcyjność ścieżki i obecnie jest ona symbolem całego projektu.

KALENDARIUM BUDOWY
• 2005 r. – opracowanie przebiegu ścieżki geoturystycznej przez Jacka Koźmę
z wrocławskiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego,
• grudzień 2007 r. – pierwsze konsultacje w Łęknicy przedstawicieli Lasów Państwowych, Miasta Łęknica, Gminy Trzebiel, Stowarzyszenia Łuk Mużakowa,
PTTK oraz Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, w sprawie geościeżki,
• 21 października 2009 r. – polska część Łuku Mużakowa uzyskała status geoparku krajowego (pierwszy w Polsce),
• 11 grudnia 2009 r. – spotkanie robocze w sprawie wykonania ścieżki przyrodniczo-geologicznej – przejście trasy i zidentyfikowanie punktów widokowych,
• 16 marca 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego
geościeżki z pracownią projektową PLAN z Zielonej Góry,
• 7 lipca 2010 r. – spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze w sprawie projektu „Geościeżka Kopalnia Babina”,
• 20 lipca 2010 r. – spotkanie w RDLP Zielona Góra dotyczące koncepcji projektowej infrastruktury obiektu oraz możliwości dofinansowania projektu,
• 22 lipca 2010 r. – spotkanie z przedstawicielami Geschäftsstelle Geopark Muskauer Faltenbogen w Niemczech – potencjalnymi partnerami w projekcie,
• 18 marca 2011 r. – podpisanie przez Nadleśnictwo Lipinki umowy partnerskiej z Geschäftsstelle Geopark Muskauer Faltenbogen (partner projektu),
• 31 marca 2011 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
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Ryc. 7. Wieża widokowa

• 17 września 2011 r. – Łuk Mużakowa uzyskał Certyfikat Europejskiego Geoparku,
• 20 września 2011r. – zatwierdzenie dofinansowania przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny,
• 11 października 2011 r. – konferencja roczna POWT Polska –Saksonia 20072013 w Görlitz,
• 20 października 2011 r. – spotkanie informacyjne w Dreźnie,
76

Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – ważny obiekt edukacyjny

•
•
•
•
•
•

15 grudnia 2011r. podpisanie umowy na dofinansowanie projektu,
15 marca 2012r. podpisanie umowy na menedżera kontraktu,
marzec – październik 2012 r. – prace budowlane,
24 października 2012 r. – uroczyste otwarcie ścieżki geoturystycznej,
2013 rok – budowa wieży widokowej przy zbiorniku „Afryka”,
15 października 2013 r. – otwarcie odcinka łącznikowego trasy geoturystycznej z rezerwatem przyrody „Nad Młyńską Strugą”,
• 8 maja 2014 r. – oficjalne otwarcie wieży widokowej.

MONITORING
Dzięki zastosowanemu urządzeniu liczącemu z fotokomórką, możliwe jest monitorowanie natężenia ruchu turystycznego. Ponieważ licznik zainstalowany jest
w połowie ścieżki nie są notowane osoby, które odwiedzają tylko część trasy, np.
tylko wieżę widokową.
Dane z urządzenia liczącego są dostępne dla pracowników Nadleśnictwa Lipinki po zalogowaniu się na stronie internetowej www.eco-visio.net (ryc. 8).
Istnieje tam możliwość generowania różnorodnych raportów dotyczących frekwencji na ścieżce, w postaci tabel i wykresów z możliwością eksportu w postaci
plików jpg, png, pdf, xls, csv.
Od momentu otwarcia, w październiku 2012 roku, do lipca 2018 roku, ścieżkę
odwiedziło 109 tysięcy osób (ryc. 8, tab. 1). Średnio rocznie ścieżkę odwiedza co
najmniej 18 700 osób.
Najwięcej osób odwiedza ścieżkę w maju, co związane jest z okresem kwitnienia różaneczników i imprezami w Parku Mużakowskim w Łęknicy.

Ryc. 8. Na stronie operatora urządzenia liczącego można generować różnorodne raporty
dotyczące frekwencji na ścieżce
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Tabela 1. Liczba osób odwiedzających geościeżkę w kolejnych miesiącach, w okresie od
października 2012 roku do lipca 2018 roku
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Styczeń

Miesiąc\Rok

–

255

741

370

247

327

330

Luty

–

153

1044

592

441

191

401

Marzec

–

149

1886

635

868

805

624

Kwiecień

–

1039

2440

1618

1424

1491

2525

Maj

–

2260

2907

3272

3416

4024

4066

Czerwiec

–

2150

3057

2156

2266

2812

2108

Lipiec

–

2556

2682

2472

2794

2623

2769

Sierpień

–

2625

2895

2019

2967

3231

–

Wrzesień

–

1737

1974

1672

2101

1318

–

1715

1482

1829

1169

1328

1426

–

Listopad

667

700

769

493

705

556

–

Grudzień

238

781

374

526

450

266

–

2620

15887

22598

16994

19007

19070

12823

Październik

Razem

Źródło: dane Nadleśnictwa Lipinki.

POPULARYZACJA
Dla popularyzacji geościeżki został przygotowany cały pakiet promocyjny. Powstała dedykowana strona internetowa (www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/
sciezka_geoturystyczna), został też opracowany przewodnik po ścieżce (folder)
wraz z mapą (kilkukrotnie wznawiane).
W 2013 roku ścieżka uzyskała znaczek
turystyczny (ryc. 9) – okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości
8–10 mm, z wypalaną grafiką. Znaczek
turystyczny opiera się na pomyśle promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie,
który zrodził się w Czechach w 1998
roku w Rymarowie. Obecnie w całej
Europie, USA i Rosji istnieje już blisko 4 tysiące miejsc oznaczonych tym
znaczkiem.
Dodatkowym walorem, rzadko spotykanym przy tego rodzaju przedsięwzięciach, były specjalistyczne szkolenia dla
przewodników oprowadzających po geościeżce i terenie geoparku, zakończone
uzyskaniem certyfikatu. Podczas szkoleń
Ryc. 9. Znaczek turystyczny ścieżki
były omawiane zagadnienia dotyczące
geoturystycznej o numerze 77
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geologii i geomorfologii, które występują na trasie ścieżki.
W 2014 roku przez okres 6 miesięcy od maja do października na
zlecenie Miasta Łęknica realizowany
był film promocyjny „Czym zachwyca Łęknica?” (ryc. 10). Założeniem
projektu było ukazanie najciekawszych okolic Łęknicy w taki sposób,
aby zaciekawić turystę w jak najkrótszym czasie. Jednym z głównych
motywów filmu są malownicze sekwencje z trasy geościeżki. Również
na zlecenie Lasów Państwowych
został zrealizowany film o walorach
ścieżki.

Ryc. 10. QR-kody z linkami do filmu „Czym
zachwyca Łęknica?” oraz filmu promocyjnego Nadleśnictwa Lipinki

NAGRODY
Już od momentu powstania, ścieżka geoturystyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej
stronie. Jednak w Polsce miejsce to stało się znane między innymi dzięki dwóm
prestiżowym nagrodom.
W 2016 roku, w 6 edycji wakacyjnego plebiscytu „7 nowych cudów Polski”
zorganizowanego przez miesięcznik National Geographic Traveler ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” zdobyła siódme miejsce. Nagrodę odebrał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki podczas targów turystycznych World Travel
Show w Nadarzynie k. Warszawy. Natomiast w roku 2017 ścieżka geoturystyczna
„Dawna Kopalnia Babina” jako przedsięwzięcie Nadleśnictwa Lipinki, zdobyła
nagrodę Ministra Środowiska „GEOLOGIA 2017”. Celem konkursu jest m.in.
promowanie geologii i rozwijanie świadomości geośrodowiskowej.
Do promocji geościeżki przyczyniły się też sukcesy wspomnianego filmu
„Czym zachwyca Łęknica?”, który zdobył kilka nagród na festiwalach filmowych,
w tym główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmów turystycznych
i multimedialnych: Golden City Gate podczas jednej z najważniejszych imprez
w branży turystycznej w Europie – Targów ITB w Berlinie.

PODSUMOWANIE
Ścieżka geoturystyczna „Dawna Koplalnia Babina” to projekt przygotowany i zrealizowany przez Nadleśnictwo Lipinki, przy współpracy z wieloma podmiotami,
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który poprzez kompleksowe rozwiązania, doprowadził do powstania dobrze identyfikowalnego produktu turystycznego na terenie pierwszego w Polsce Geoparku
Światowego UNESCO „Łuk Mużakowa”. Wartością dodaną całego przedsięwzięcia jest możliwość rozwoju lokalnej społeczności (usługi przewodnickie, hotelowe, gastronomiczne).
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Nadleśnictwo Łopuchówko, PGL Lasy Państwowe
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowe i stare narzędzia edukacji
na przykładzie działalności Ośrodka
Edukacji Przyrodniczej „Łysy Młyn”

WPROWADZENIE
Działalność edukacyjna w Nadleśnictwie Łopuchówko prowadzona jest na wielu
płaszczyznach. Dogodne położenie w pobliżu Poznania – dużego miasta sprawia, że rocznie prawie 18 000 osób korzysta z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa
prowadzonej w dwóch ośrodkach edukacyjnych. Nadleśnictwo współpracuje z 70
jednostkami oświatowymi (17 przedszkoli, 34 szkoły podstawowe, 12 gimnazjów, dwie szkoły średnie, pięć szkół wyższych) w ramach prowadzenia edukacji
przyrodniczo leśnej społeczeństwa. Lasy Państwowe prowadzą edukację leśną
(edukację przyrodniczoleśną, edukację dla zrównoważonego rozwoju – EZR) na
podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018 r. poz. 2129,
tekst jednolity) i Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z 2003 r. (Chrzanowski 2016).

OPIS OŚRODKA
Ośrodek Edukacji Leśnej (OEL) „Łysy Młyn” to odnowiony młyn wodny, oddalony 12 km od Poznania wraz ze ścieżkami: (1) edukacyjnymi o roli wody w przyrodzie i owadach zapylających, (2) sportowymi: „Wolność jest w Naturze” i „Biegamy w lesie” i (3) parkingiem leśnym tworzą kompleks edukacyjno-rekreacyjny
dostępny dla społeczeństwa. Budowa, rewitalizacja i utrzymanie kompleksu jest
możliwa dzięki dotacjom celowym (Prange, Wierzbicka 2014). Działający od
2011 r. ośrodek odwiedziło przeszło 27000 osób, rocznie jest to około 4000 osób.
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Dodatkowym atutem, czyniącym to miejsce atrakcyjnym i łatwo dostępnym dla
mieszkańców Poznania, jest możliwość dojazdu komunikacją podmiejską. Uruchomiona w 2013 r. linia autobusowa daje możliwość bezpośredniej podróży
z centrum Poznania do Łysego Młyna, co przedkłada się również na liczbę odwiedzin w ośrodku (ryc. 1).
Ośrodek ma trzy kondygnacje, na parterze prezentowane są wystawy czasowe (np. Drewno jest wspaniałe opisana w Kapałka-Boratyńska i in. 2015),
na pierwszym piętrze znajduje się ekspozycja stała poświęcona roli martwego
drewna w lesie oraz ekologii owadów saproksylicznych w tym pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli 1763) (szerszy opis w Prange, Wierzbicka 2014;
Wierzbicka, Prange 2014). Najwyższa kondygnacja to leśne laboratorium – 17
stanowisk mikroskopowych, które wraz z pozostałym sprzętem tworzą laboratorium edukacyjne, w którym uczeń, chociaż na chwilę, może się stać prawdziwym
odkrywcą tajemnic przyrody. Tematy realizowane przez pracowników ośrodka
w laboratorium są różnorodne: obejmują rośliny, zwierzęta, wodę, drewno i inne.
Dostępność konspektów na stronie internetowej ośrodka, szeroki wybór preparatów mikroskopowych i innych pomocy dydaktycznych umożliwia samodzielne
prowadzenie zajęć przez nauczycieli.
Dzięki współpracy Nadleśnictwo Łopuchówko – głównego beneficjenta projektu z partnerami projektu takim jak: ODN (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),

Ryc. 1. Struktura osób odwiedzających Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”
w latach 2011–2017 w zależności od miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie własne.
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PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe), Katedra Entomologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP), Instytut Środowiska
Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Przyrodnicze „Salamandra” i lokalny samorząd (gmina Suchy Las) udało się zrealizować projekt pod
nazwą „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk (SOOS) Natura 2000 Biedrusko (PLH 300001)”. Dwa lata intensywnej
pracy wszystkich partnerów projektu pozwoliły na powstanie platformy edukacyjnej „Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania” (WLIN) opartego na
monitoringu środowiska. Platforma, która jest integralną częścią Łysego Młyna
ma za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z wodą, lasem i naturą, wspomaga edukację o środowisku leśnym i wodnym, zjawiskach
atmosferycznych i właściwościach fizycznych powietrza. Każdy może samodzielnie sprawdzić swoją znajomość roślin w atlasie drzew i krzewów, a układając
puzzle i rozwiązując zadania poświęcone tej tematyce doskonale się przy tym
bawić. Platforma edukacyjna ma aktualnie 1 190 638 użytkowników i 3 637 493
odsłon i liczba ta stale wzrasta (ryc. 2). Najwięcej użytkowników strony pochodzi
z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Najwięcej odsłon mają podstrony: /las/atlas-drzew-i-krzewów/; /las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/

Ryc. 2. Odwiedziny strony www.wlin.pl w latach 2011–2017 (www.wlin.pl)
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formy-ochrony-przyrody-w-polsce/. Strona ta ma za zadanie przybliżyć dzieciom
i młodzieży zagadnienia związane z wodą, lasem i naturą.
Na stronie dostępny jest również formularz rezerwacji zajęć i wyboru tematu.
Do wyboru są obecnie 22 przyrodnicze zagadnienia.
Formą wyjścia do nauczycieli są warsztaty „Formy edukacji leśnej społeczeństwa” które są realizowane we współpracy z ODN i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (UPP). Warsztaty mają na celu prezentację wiedzy praktycznej
z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej
ośrodków edukacyjnych Nadleśnictwa Łopuchówko, mają także przygotować pedagogów do samodzielnego korzystania z infrastruktury OEL. To również doskonały moment na wysłuchanie potrzeb nauczycieli. Mamy nadzieję, że poprzez
bezpośredni kontakt z pedagogami i wymianę doświadczeń stworzymy wspólnie
model najlepszych praktyk sprzyjający pielęgnowaniu wzajemnej współpracy.

UDZIAŁ W AKCJACH OGÓLNOPOLSKICH
W ciągu całego roku Nadleśnictwo Łopuchówko włącza się w organizację akcji
edukacyjnych są to min.:
• Sprzątanie Świata. Od pięciu lat organizujemy wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z.o.o. w Poznaniu – Składowisko Odpadów w Suchym
Lesie warsztaty dotyczące segregacji śmieci. W październikowej akcji udział
bierze około 300 osób;
• Listy do Ziemi – ogólnopolska akcja Fundacji Ekologicznej ARKA. Warsztaty
realizowane są od 14–30 kwietnia, bierze w nich udział ok. 1000 osób rocznie. Z akcją łączą się wystawy czasowe w szkołach (np. na temat zaśmiecania
lasów);
• Zimowe Ptakoliczenie to akcja realizowana wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Przygotowaniem do tej akcji jest cykl
warsztatów „Dokarmiaj mądrze zimą”. Warsztaty prowadzone są od pięciu
lat i co roku uczestniczy w nich około 200–300 osób. Warsztaty realizowane
są w ostatni weekend stycznia (Ptakoliczenie) oraz w okresie grudzień-luty;
• Spring Alive to akcja połączona z warsztatami „Robimy budki lęgowe” – międzynarodowy projekt edukacyjny BirdLife International, prowadzony przez
OTOP. Uzupełnieniem tej akcji są warsztaty, podczas których uczestnicy wykonują swoją pierwszą budkę lęgową z drewna. Frekwencja wynosi około
1000 osób. Warsztaty realizowane są w okresie marzec–kwiecień;
• Europejskie Dni Ptaków to również międzynarodowy projekt edukacyjny BirdLife International, prowadzony przez OTOP;
• Święto Drzewa połączone z warsztatami „Jakie drzewa rosną w mojej okolicy”, „Jak zbudowane jest drewno”, „Znaczenie lasu dla człowieka i jego środowiska”. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja.
Wprowadzeniem do Święta Drzewa jest tygodniowy cykl zajęć dotyczących
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gatunków drzew, ich budowy oraz warunków w jakich rosną. W zajęciach
uczestniczy co roku około 500 osób. Warsztaty realizowane są w październiku.
Włączenie się w projekty ogólnopolskie przynosi szereg korzyści: są to tematy
i „marki” znane nauczycielom i uczniom, współpraca gwarantuje materiały edukacyjne (edukator nie musi wymyślać własnych), promocja wydarzenia jest przeniesiona w większości na głównego organizatora. Mamy poczucie bycia częścią
„czegoś większego” i dzięki temu mamy większą motywację do pracy. Z drugiej
strony wzbogacanie programu o treści lokalne i leśne pozwala na realizację głównego celu edukacji leśnej – edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

AKCJE AUTORSKIE
Pracownicy i współpracownicy OEL przygotowali i prowadzą także własne autorskie akcje, są to:
• Bezpieczne wakacje – bezpieczny las, to wynik współpracy ze Szkołą Podstawową (SP) w Skokach, Państwową Strażą Pożarną i Ratownikami Medycznymi. Akcja organizowana jest co roku w okresie wakacji, obejmuje warsztaty
dotyczące pierwszej pomocy w sytuacjach spotkania ze zwierzętami leśnymi (żmija, szerszeń, kleszcz). Odbiorcami są uczestnicy półkolonii (ok. 600
osób);
• Zielona Szkoła w Bninie realizowana wspólnie z SP nr 2 w Kórniku. Szerszy
opis można znaleźć w Prange i in. (2016). Jest to projekt kompleksowy obejmujący zajęcia z przyrody (biologii, geografii), języka polskiego i języka angielskiego. Ostatni etap odbywa się w OEL Łysy Młyn;
• Pod lupą Gimnazjalisty – to projekt realizowany we współpracy z Ogrodem
Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kołem przyrodniczym przy Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie od 2015 r. Uczniowie
przez cały okres wegetacyjny obserwują fenologię wybranych gatunków roślin
występujących w okolicy OEL. Obserwacje, w formie zdjęć, są zamieszczane
na facebookowym profilu „Pod lupą Gimnazjalisty: Fenologia w Łysym Młynie”. Podsumowaniem projektu jest wystawa czasowa w szkołach dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu;
• zajęcia praktyczne z przedmiotu Leśnictwo a ekorozwój na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym UPP. Wszyscy studenci I roku studiów II uczestniczą
w zajęciach terenowych mających na celu zapoznanie się z pracą edukatora jak
również sprawdzenie czy student w przyszłości mógłby pracować na podobnym stanowisku. W zajęciach uczestniczy co roku około 120 osób. Warsztaty
realizowane są przez 2 tygodnie na przełomie maja i czerwca;
• Festiwal Nauki i Sztuki realizowany wspólnie z Katedrą Entomologii i Ochrony Środowiska UPP. Uczestniczy w nim 50 dzieci ze Szkół Podstawowych
w Poznaniu, poznają w tym dniu zagadnienia związane z rolą martwego drewna w lesie, ochroną pachnicy dębowej i organizmami wodnymi.
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Akcje własne pozwalają edukatorom wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym
lokalnej społeczności (tej z obszarów wiejskich i miasta Poznania), współpraca
z nauczycielami i wykładowcami akademickimi pozwala doskonalić warsztat dydaktyczny. Przez współpracę z jednostkami z Poznania i okolic realizujemy założenia celów: 4 (jakościowa edukacja) i 10 (mniej nierówności) ONZ w zakresie
Zrównoważonego Rozwoju.
Oprócz działań edukacyjnych prowadzonych w samym ośrodku, angażujemy
się w szereg wydarzeń edukacyjnych na zewnątrz, są to najczęściej stoiska na
piknikach lub w szkołach.

PODSUMOWANIE
Narzędzia edukacji kojarzą się zazwyczaj ze środkami dydaktycznymi, tymi bardziej tradycyjnymi (jak eksponaty roślin czy zwierząt) jak i nowoczesnymi (jak
platforma internetowa WLIN). W dzisiejszym świecie jedne i drugie są potrzebne. WLIN, na przykład, pozwala nam dotrzeć do osób z poza terenu Nadleśnictwa
(Warszawa, Kraków). W OEL Łysy Młyn stawiamy jednak na trochę inne narzędzia: na współpracę z jednostkami edukacyjnymi i innymi organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Taka współpraca pozwala OEL
być częścią społeczności lokalnej, odpowiadać ofertą zajęć na lokalne potrzeby,
a jednocześnie brać udział w akcjach ogólnopolskich i korzystać z doświadczeń
większych partnerów i ich zasięgu informacyjnego. Przyczynia się też do właściwej realizacji celów edukacji dla zrównoważonego rozwoju, której realizację na
jednostki Lasów Państwowych nakłada Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2018 r.
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Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wizualizacja krajobrazowa szlaków
rowerowych jako forma informacji, edukacji
i promocji w turystyce na przykładzie gminy
Kwilcz

WPROWADZENIE
W ostatnich dekadach obserwuje się zjawisko coraz większej popularności różnorodnych form aktywności ruchowej. Zaliczyć do nich można turystykę rowerową,
której dynamiczny rozwój obejmuje wzrost aktywności fizycznej poprzez wycieczki i sporty rowerowe oraz projektowanie i budowanie nowych szlaków i ścieżek
rowerowych. Zauważalna jest także zwiększona sprzedaż rowerów i akcesoriów,
powstawanie nowych strategii i koncepcji dotyczących ruchu rowerowego oraz
nowych technik popularyzacji turystyki i rekreacji na rowerze. Zjawiska te obserwować można zarówno w Europie jak i w Polsce.
Popularność turystyki rowerowej w Europie, potwierdzają badania statystyczne
przeprowadzone dla Parlamentu Europejskiego w 2012, opublikowane przez Europejską Federację Rowerzystów (Federati European Cycliston ), z których wynika,
że w ostatnich latach w Europie obserwuje się około 2,2 miliardy wycieczek rowerowych rocznie, a wpływy z turystyki rowerowej szacuje się na poziomie 44 miliardów euro. Polska została zaliczona do 10 krajów w Europie, gdzie roczne wydatki
na turystykę rowerową są najwyższe – około 2 miliardy euro (Dembińska 2016).
Według danych GUS za rok 2017 w Polsce istniało 19 800 km rowerowych
szlaków turystycznych. Ciekawych informacji o turystyce rowerowej w naszym
kraju dostarczają również badania CBOS „Polacy na rowerach” opracowane przez
P. Hurasa (2012), z których wynika, że na rowerze jeździ 70% Polaków w tym
22% systematyczne.
Niezależnie od poziomu (europejskiego czy krajowego) w rozpatrywaniu tematyki wzrostu popularności turystyki rowerowej, jednym z kluczowym tematów jest promowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwości uprawiania
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turystyki rowerowej na szlakach turystycznych. Aktywizacja turystyki w danym
regionie w dużym stopniu zależy od profesjonalnej i nowoczesnej konstrukcji
oferty turystycznej oraz kanałów jej dystrybucji (wydawnictwa drukowane, tablice informacyjne, Internet). Promowanie szlaków rowerowych poprzez oferty
turystyczne związane jest z jakością systemu informacyjnego dostosowanego do
potencjalnego użytkownika szlaku, który coraz częściej poszukuje elektronicznych form przekazu. Na wiodącą rolę serwisów internetowych w pozyskiwaniu
informacji o szlakach rowerowych wskazał Kozieł (2011), analizując strony internetowe polskich parków narodowych pod kątem ich użyteczności dla turystyki
rowerowej. Na znaczenie informacji o szlakach rowerowych w Internecie zwrócili
również uwagę autorzy opracowania „Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji”
(2014), którzy określając kierunki i perspektywy rozwoju szlaków turystycznych
oraz globalne trendy funkcjonowania szlaków turystycznych wysoko ocenili użyteczność serwisów internetowych w dystrybucji ofert turystycznych. Według wielu autorów (Kaleniewicz 2012, Wilk-Grzywna 2014, Styperek 2016) profesjonalne
i nowoczesne formy informacji o rowerowych szlakach turystycznych stają się często motywem aktywności rowerowej i wpływają na rozwój turystyki w regionach.

CEL OPRACOWANIA
Powyższe przesłanki pozwoliły określić cel pracy. Celem głównym niniejszego
opracowania jest zastosowanie wizualizacji krajobrazowej rowerowych szlaków
turystycznych do promocji gminy Kwilcz w aspekcie jej atrakcyjności dla turystyki rowerowej. Realizacja celu polega na wykonaniu poszczególnych etapów wizualizacji krajobrazowej rowerowych szlaków turystycznych przebiegających przez
teren gminy oraz zamieszczeniu uzyskanych wyników na stronie internetowej
gminy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zaproponowany i opisany w dalszej
części pracy projekt wizualizacji krajobrazowej nie aspiruje do zaawansowanych
metod naukowych, a stanowi praktyczny element promowania turystyki rowerowej, który znajduje zastosowanie na poziomie gmin i parków narodowych.

ZAŁOŻENIA WIZUALIZACJI KRAJOBRAZOWEJ
ROWEROWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Głównym celem wizualizacji krajobrazowej jest opracowanie graficznych form
(wykresy, mapy, fotografie oraz filmy) przedstawiających atrakcyjność kraj
obrazową szlaków rowerowych obejmującą walory przyrodnicze, walory antropogeniczne oraz infrastrukturę szlaku. Realizacja wizualizacji krajobrazowej składa
się z dwóch etapów: pierwszy obejmuje prace terenowe, w drugim wykonuje się
prace kameralne, a ich wyniki zamieszcza się w Internecie. Etap pierwszy poprzedza rekonesans kartograficzny i terenowy. Następnie wykonuje się ślad GPS przy
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Ryc. 1. Profil wysokościowy Polodowcowego Szlaku Rowerowego w gminie Mosina

zastosowaniu nawigacji satelitarnej, pomiar dróg o zróżnicowanej nawierzchni,
dokumentację filmową i fotograficzną oraz mapę lokalizacji wykonanych zdjęć
i filmów. W etapie drugim sporządza się profile wysokościowe, w których należy
zastosować odpowiednie przewyższenie, tzn. zmianę skali pionowej w stosunku
do skali poziomej, co pozwala w sposób optymalny zaprezentować ukształtowanie
terenu wzdłuż badanych szlaków (ryc. 1). Podstawową zaletą profilów wysokościowych jest czytelna dla każdego użytkownika grafika prezentująca wzniesienia
i odcinki szlaku o zróżnicowanym nachyleniu terenu. Na profilach zamieszcza się
informacje o typach użytkowania terenu (odcinki leśne, zabudowane czy użytkowane rolniczo), które wpływają na percepcję otoczenia szlaku, a ich zróżnicowanie wpływa na mozaikowatość krajobrazów postrzeganych podczas penetracji rekreacyjnej. Kolejnym ważnym dla rowerzystów elementem naniesionym na profil
są informacje o rodzaju dróg, które zamieszcza się w sposób linearny od początku
do końca szlaku. Najważniejszą częścią wizualizacji krajobrazowe jest naniesienie na profil piktogramów fotografii i filmów wykonanych w trzech kategoriach:
trasa (wizualizacja drogi wzdłuż której prowadzi szlak), krajobraz (wizualizacja
krajobrazów postrzeganych z trasy przejazdu) obiekt (walory architektoniczne
np. pałace, dworki, kościoły oraz infrastruktura szlaku np. miejsca postojowe,
wieże widokowe, tablice informacyjne itp.). Tak przygotowana i zamieszczona
w Internecie wizualizacja krajobrazowa szlaków rowerowych pozwala w prosty,
stosunkowo szybki i czytelny sposób uzyskać potencjalnemu turyście wielu praktycznych informacji o walorach danego szlaku, a przez to może być motywacją do
podjęcia aktywności turystycznej.

OBSZAR I PRZEDMIOT BADAŃ
Wizualizację krajobrazową wykonano na terenie gminy Kwilcz dla dwóch rowerowych szlaków turystycznych. Gmina Kwilcz położona jest w północno-zachodniej
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części województwa wielkopolskiego i zajmuje pow. 141,8 km2. Aktualnie podzielona jest na 16 sołectw, które zamieszkuje około 6200 osób. Obszar gminy Kwilcz
zalicza się do Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, którego powierzchnia
została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia, co oznacza występowanie wyraźnie widocznych w krajobrazie form polodowcowych takich jak wysoczyzny morenowe płaskie, wysoczyzny morenowe faliste oraz rynny polodowcowe,
w których występują potoki, jeziora oraz stawy. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 24, łącząca Poznań z Gorzowem Wielkopolskim, co zwiększa dostępność
komunikacyjną gminy i właśnie przy tej trasie na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowano węzeł (punkt początkowy i końcowy) dwóch szlaków w formie pętli
dla których wykonano wizualizację krajobrazową.
Pierwszy szlak „Kwilecka Pętla Północna” ma długość 38,5 km (ryc. 2) i przebiega po zróżnicowanym morfologicznie terenie, gdzie dominuje wysoczyzna
morenowa falista rozcięta malowniczymi rynnami polodowcowymi. W rynnach
zlokalizowane są ekstremalne odcinki szlaku o największym nachyleniu terenu
(strome zjazdy i podjazdy). Szlak prowadzi przez lasy, obszary rolnicze oraz wsie.
Na odcinkach leśnych dominują lasy liściaste i mieszane.
Drugi z opracowanych szlaków „Kwilecka Pętla Południowa” ma długość
37,8 km (ryc. 3) i przebiega przez płaskie i lekko pofałdowane obszary wysoczyzny morenowej, charakteryzującej się niewielkimi deniwelacjami. Wyjątek stanowi rynna polodowcowa Potoku Kwileckiego (in. Struga Kwilecka, Lutomka) położona pomiędzy Kwilczem a Kubowem, gdzie występuje duże nachylenie terenu.
Prawie połowa długości pętli prowadzi przez tereny zalesione lub wzdłuż granicy
lasu. Odcinki, przy których występują zarówno lasy, jak i pola uprawne oraz łąki,
stanowią niewątpliwy walor krajobrazowy szlaku.
Pierwszym przykładem zastosowania wizualizacji krajobrazowej do promocji
turystyki rowerowej jest opracowanie przygotowane dla gminy Kwilcz. Następne
wykonano dla gmin: Międzychód, Szamotuły, Pszczew, Trzciel, natomiast kolejne realizowane będą między innymi w takich gminach jak: Pniewy, Skwierzyna,
Ostroróg, Komorniki, Mosina, Stęszew, Rawicz oraz w Drawieńskim Parku Narodowym i Wielkopolskim Parku Narodowym.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA STRONY INTERNETOWEJ
Z WIZUALIZACJĄ KRAJOBRAZOWĄ SZLAKÓW
ROWEROWYCH W GMINIE KWILCZ
W wyniku przeprowadzonych badań, w kwietniu 2016 r. wizualizację krajobrazową wymienionych wyżej szlaków rowerowych opublikowano w Internecie
na stronie http://szlakirowerowekwilcz.pl/. Dostęp do wizualizacji jest również możliwy z oficjalnej strony gminy Kwilcz http://www.kwilcz.pl/ (zakładka „I bike Kwilcz”). Założenia projektu opisane są w zakładce „OD AUTORA”.
Główna część zawarta jest w zakładce „WIZUALIZACJA” i przedstawia przekroje
hipsometryczne obu pętli z piktogramami umożliwiającymi oglądanie fotografii
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Ryc. 3. Profil wysokościowy z elementami wizualizacji krajobrazowej szlaku rowerowego Kwilecka Pętla Południowa
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i filmów prezentujących wybrane miejscach na szlakach. W tej zakładce znajdują
się również mapy z portalu „Google Maps” zawierające ślady GPS omawianych
szlaków. Szczegółowa charakterystyka opisowa szlaków zamieszczona jest w zakładce „CHARAKTERYSTYKA”. W zakładce „GALERIA” znajdują się dodatkowe
fotografie wykonane na szlakach rowerowych, których nie zamieszczono na profilach wysokościowych. W zakładce „WALORY TURYSTYCZNE” przedstawioną
krótką historię Kwilcza oraz zabytki gminy. Opinie na temat projektu można
przeczytać w zakładce „WYDARZENIA”.

ETAPY PROMOCJI TURYSTYKI ROWEROWEJ
Pierwsze informacje o stronie internetowej promującej turystykę rowerową
w gminie Kwilcz ukazały się w Informatorze Kwileckim nr 4 (2016) pt. „Nowy
wymiar turystyki rowerowej w gminie Kwilcz”. Aktywność Urzędu Gminy Kwilcz
i polityka realizacji celów propagowania turystyki przyjaznej środowisku, a jednocześnie rowerzystom przyniosła wymierne efekty widoczne zarówno na terenie gminy Kwilcz, jak i w przestrzeni regionalnej w różnych aspektach. Jednym
z nich był wykład połączony z dyskusją na temat opisywanej strony internetowej
w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza. Kolejnym
krokiem było spotkanie ze studentami kierunku Turystyka i Rekreacja z WSB

Ryc. 4. Tablica informacyjna prezentująca walory turystyczne kwileckich
pętli rowerowych
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w Poznaniu w ramach ćwiczeń terenowych, na którym studenci zapoznali się
z ideą wizualizacji krajobrazowej rowerowych szlaków turystycznych jako formy
promocji turystyki rowerowej.
Funkcjonowanie projektu wizualizacji szlaków rowerowych jako narzędzia
promocji atrakcyjności gminy można dostrzec również w płaszczyźnie ogólnopolskiej, czego dowodem jest zakwalifikowanie się i prezentacja filmu o jednej
z kwileckich pętli rowerowych „I bike Kwilcz” na I Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, Collegium Da Vinci. W festiwalu brały udział filmy zrealizowane przez podmioty zainteresowane propagowaniem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.
Ważnym wydarzeniem promującym szlaki rowerowe w gminie Kwilcz, było
zaliczenie tematyki wizualizacji krajobrazowej szlaków rowerowych do wiodących tematów z zakresu nowych i efektywnych działań promocyjnych w turystyce
rowerowej na konferencji branżowej pt. „Turystyka rowerowa w Wielkopolsce”
zorganizowanej przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w październiku 2016 r.
Kolejne działania związane z promowaniem turystyki rowerowej przy wykorzystaniu wizualizacji krajobrazowej dotyczyły upowszechnienia informacji o opisywanej stronie internetowej i walorach szlaków w przestrzeni gminy.

Ryc. 5. Projekt folderu informacyjnego promującego turystykę rowerową w gminie Kwilcz
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W 2018 r. w punkcie węzłowym szlaków powstała tablica informacyjna, której
projekt zakładał wykonanie drewnianych rzeźb rowerzystów (ryc. 4), przyciągających uwagę do tablicy zarówno lokalnej społeczności, jak i osób przejeżdżających
przez gminę (tablica znajduje się na parkingu przy małym centrum handlowym
przy głównej drodze prowadzącej przez Kwilcz). Następnie w nawiązaniu do grafiki materiałów zamieszczonych na tablicy informacyjnej przygotowano foldery
(ryc. 5), które przekazane zostaną do różnych obiektów, związanych z obsługą
turystyczną (obiekty agroturystyczne, sklepy, punkty gastronomiczne, czy wypożyczalnie sprzętu turystycznego).
Jednym z widocznych efektów działań promocyjnych na terenie gminy Kwilcz
był wyraźny wzrost zainteresowania rowerzystów, o czym świadczą cztery rajdy
rowerowe, zorganizowane latem 2016 r. na szlakach, dla których wykonano wizualizację krajobrazową.

WYBRANE OPINIE NA TEMAT METODY WIZUALIZACJI
KRAJOBRAZOWEJ
Na temat wizualizacji krajobrazowej rowerowych szlaków turystycznych wypowiedzieli się specjaliści z branży turystycznej oraz rowerzyści. Biorąc pod uwagę
fakt, że jest to pierwsza publikacja opisująca projekt wizualizacji krajobrazowej,
poniżej zamieszczono kilka fragmentów recenzji na ten temat, które zaczerpnięto
ze strony http://szlakirowerowekwilcz.pl/wydarzenia/:
• „Opracowana dla szlaków rowerowych gminy Kwilcz koncepcja ich wizualizacji pozwala turyście nie tylko doskonale przygotować się „mentalnie” do
wyruszenia na trasę, wyostrzając jego percepcję na przyszłe wrażenia ale –
dzięki informacjom o charakterze trasy, jej przebiegu itp. – daje możliwość
przygotowania się do jej pokonania od strony „technicznej”. Dużym walorem
koncepcji jest także jej przejrzysta i czytelna a jednocześnie efektowna strona
graficzna. Wydaję się, iż omawiany projekt może być dużym atutem gminy
Kwilcz w promowaniu swego wizerunku turystycznego” (M. Pietrzak, PWSZ
w Lesznie),
• „Niewątpliwie wartością tego projektu jest innowacyjne podejście łączące
w sobie kilka technik komunikacji z odbiorcą. Jego największym atutem jest
zakładka prezentująca wizualizacje poszczególnych pętli rowerowych. Przejrzysty i czytelny układ z prostymi piktogramami i z podłączonymi do nich
aktywnymi odsyłaczami do zdjęć i filmów jest nad wyraz trafną projekcją aktualnego stanu każdego fragmentu trasy. Podwójne „oddanie” charakteru trasy
poprzez ukazanie przewyższenia na nich jak i aktywnego rzutu trasy z wykorzystaniem map satelitarnych, czy w końcu także określenie rodzaju nawierzchni trasy i typu jej użytkowania, dopełnia walory tego projektu” (P. Zarzycki, AWF we Wrocławiu),
• „W obecnych czasach, kiedy turystyka rowerowa znajduje się w czołówce najbardziej popularnych form turystyki i rekreacji, istnieje ogromna potrzeba
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dostępu do informacji o terenach, które mogą być wykorzystywane dla tego
rodzaju aktywności. Szczególnie ważny jest fakt, że informacje te są dostępne
online” (J. Kijowska, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim).

WNIOSKI
Podsumowując przedstawione w opracowaniu treści sformułować można następujące wnioski:
• wizualizacja krajobrazowa szlaków rowerowych jest formą promocji zarówno
obszaru (np. gminy), jak i samej aktywności turystycznej,
• prezentacja graficzna i multimedialna szlaków może być motywem podejmowania aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów,
• metoda wizualizacji krajobrazowej pozwala na zapoznanie się z walorami
i stopniem trudności szlaków rowerowych, dzięki czemu wspiera proces edukacji ekologicznej oraz regionalnej,
• zawarte w projekcie elementy graficzne wizualizacji zwiększają atrakcyjność
elektronicznej oferty regionu,
• zamieszczenie wizualizacji krajobrazowej w Internecie umożliwia szybki
i bezpłatny dostęp do informacji pomocnych w wycieczkach rowerowych,
• prosta i czytelna grafika zastosowana na profilach wysokościowych umożliwia
dostępność informacyjną dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców,
• wizualizacja krajobrazowa ma zastosowanie w praktyce, o czym może świadczyć zainteresowanie taką formą promocji turystyki urzędów gmin oraz parków narodowych.
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Edukacja ekologiczna w poznańskich
przedszkolach – niewykorzystany potencjał

WPROWADZENIE
Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowania społeczeństwa
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. W literaturze znaleźć można wiele wytłumaczeń pojęcia
edukacji ekologicznej zamiennie nazywanej edukacją środowiskową. Jedna z nich
mówi, że oznacza ona koncepcję wychowania, przedmiot nauczania, działalność
edukacyjno-wychowawczą a także system kształtowania postaw i poglądów wobec otaczającego świata opartego na szacunku dla środowiska (Frątczak 2001).
Kolejne źródło podaje, że edukacja ekologiczna jest systemem kształcenia oraz
nabywania postaw, umiejętności a także wiedzy. Może przybrać dwie formy: formalną czyli organizowaną m.in. w placówkach oświatowych oraz nieformalną,
która trwa przez całe życie człowieka a rozpoczyna się już od chwili urodzenia
(Terlecka 2014).
Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec środowiska należy rozpocząć już
od najmłodszych lat. Świadomość ekologiczna każdego człowieka kształtuje się
przez całe jego życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest najwrażliwszy na wszystko co go otacza. Edukacja ekologiczna w placówce przedszkolnej, która jest właściwie zorganizowana, odpowiednio
przygotowana pod kątem posiadanej infrastruktury i kadry, pełni bardzo ważną
funkcję w rozwoju dziecka, również na płaszczyźnie edukacji ekologicznej. Spotkanie przedszkolaka ze środowiskiem naturalnym jest bogatym źródłem przeżyć,
wrażeń i doznań. Dowodem tego jest trend powstawania tzw. leśnych przedszkoli.
Autorka opracowania, zainteresowana tematem edukacji ekologicznej, podjęła
się sprawdzenia w jakim zakresie jest ona realizowana w poznańskich przedszkolach, jakie jest nastawienie rodziców i kadry do tej kwestii.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
Istnieją istotne zastrzeżenia w podstawie programowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, która nie przewiduje w sposób wyraźny
wymiernych efektów kształcenia odnoście edukacji ekologicznej na etapie edukacji początkowej. Co za tym idzie – nie ma odpowiednich programów kształcenia
a także występują ograniczenia czasowe, które powodują, że scenariusze zajęć
edukacyjnych są mało zróżnicowane i nieciekawe dla dziecka na danym etapie
rozwojowym (Kopeć 2014).
Z przykładowych treści programu edukacji ekologicznej skierowanych do
dziecka w wieku sześciu lat w wychowaniu moralno-społecznym można znaleźć
treści obejmujące: kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin,
opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy, zwalczanie przesądów
i dziecięcych uprzedzeń do niektórych zwierząt czy przestrzeganie zasad nieniszczenia przyrody i kulturalnego zachowania się na wycieczkach. W wychowaniu
umysłowym treści obejmowały: trudne warunki bytowania dla zwierząt żyjących
na swobodzie czy zaznajamianie z bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego
oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Natomiast w ramach wychowania estetycznego przekazywano zagadnienia w zakresie dostrzegania w otoczeniu zmian zachodzących w wyniku ingerencji człowieka, zapewnienie obcowania
z przyrodą i manipulowania materiałem przyrodniczym (Kopeć 2014).
Z dokładniejszej analizy wynika, że przedstawione treści programowe dotyczą głównie znajomości najczęściej spotykanych roślin i zwierząt chronionych,
skutków niszczenia środowiska przez człowieka, roli rezerwatów przyrody czy
konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody. Dziecko, które kończy
przedszkole i rozpoczyna naukę w szkole podstawowej powinno rozpoznawać
i nazywać zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych pór roku, wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach, wiedzieć jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt oraz potrafić wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku. Jak wynika z przedstawionych wymagań
dotyczących analizowanych treści nauczania środowiskowego, edukacja dziecka
w zakresie ochrony przyrody czy kształtowania jego postawy ekologicznej nie jest
obowiązkiem ustawowym (Kopeć 2014).

METODYKA BADAŃ
Celem niniejszych badań było sprawdzenie czy i w jakim zakresie realizowana
jest edukacja ekologiczna w placówkach przedszkolnych w Poznaniu. W opinii
autorki może ona determinować charakter aktywności turystycznej, która będzie
podejmowana w dorosłym życiu.
Do badań zostały stworzone dwa kwestionariusze ankiety. Jeden przeznaczony dla pedagogów placówek przedszkolnych na terenie miasta Poznania, drugi
skierowany był dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Biorąc pod
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uwagę wielkość próby oraz brak badań porównawczych, przedstawione niżej wyniki należy traktować jako sondażowe, dające motywację do prowadzenia dalszych prac empirycznych.
Kwestionariusz przeznaczony dla placówek przedszkolnych składał się z sześciu pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego, zaś drugi zawierał dziewięć pytań zamkniętych.
Badania realizowano w okresie od lipca do września 2018 roku, z 90 kwestionariuszy skierowanych do placówek przedszkolnych odpowiedzi zwrotne uzyskano od 22 placówek. W stu procentach odpowiedzi udzieliły kobiety. Zakres
wiekowych respondentów był bardzo zróżnicowany, a dokładne wyniki przedstawiono na rycinie 1.
Kolejne pytanie dotyczyło doświadczenia w pracy w przedszkolu. Przeważały
odpowiedzi od osób pracujących więcej niż 10 lat (54,5% respondentów), następnie osoby pracujące w zawodzie od 4 do 10 lat (36,4%). Najmniej to osoby pracujące mniej niż rok do trzech lat – 2 ankietowanych. Sto procent respondentów
posiadała wykształcenie wyższe.
Pierwsze pytanie w kwestionariuszu dotyczyło zajęć dodatkowych oferowanych w danej placówce przedszkolnej. Do wyboru było pięć odpowiedzi oraz
możliwość wypisania dodatkowych opcji. We wszystkich placówkach przedszkolnych wśród zajęć dodatkowych wymieniano najczęściej język angielski następnie
rytmikę (20 z 22 placówek przebadanych placówek), zajęcia sportowe (19 placówek), zajęcia artystyczne (13 placówek). Z innych odpowiedzi wymieniane były:
religia, profilaktyka wad wymowy, logopedia, warsztaty z psychologiem, tańce,
gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralne, komputerowe, język hiszpański i niemiecki. Oprócz tego wymieniano robotykę, karate, zumbę, jogę i hip-hop.
Kolejne pytania odnosiły się już stricte do badanego tematu. Autorka sprawdzała czy w ofercie nauczania przedszkolnego znajdują się elementy edukacji ekologicznej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że aż 21 z 22
badanych placówek przedszkolnych posiada w swojej ofercie elementy edukacji
ekologicznej.
Autorka pracy poszukiwała także informacji na temat posiadanego programu
do nauczania edukacji ekologicznej.
Z odpowiedzi wynika, że 19 z 21
badanych poznańskich przedszkoli
posiada własny autorski program
a jedynie jedna placówka z ankietowanych korzysta z programów firm
zewnętrznych – wskazano tu informacje z sanepidu i Kubusiowi Przyjaciele Natury (jeden z największych ogólnopolskich programów
edukacyjnych dla przedszkoli poświecony tematyce ekologicznej).
Istotne było również poznaRyc. 1. Wiek respondentów
nie opinii pedagogów w kwestii
Źródło: opracowane na podstawie badań własnych.
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podejścia dzieci do zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Jak się okazało, w większości uczestniczących w badaniu placówek, dzieci chętnie uczestniczą w tego
typu zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i w zajęciach wyjazdowych
oraz chętnie opowiadają o swoich przeżyciach. Zaledwie przedstawiciel jednego
przedszkola stwierdził, że podchodzą tak samo jak do innych zajęć dodatkowych.
Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie, czy wychowawcy przedszkolni
dostrzegają zwiększone zainteresowanie u dzieci tematami związanymi z edukacją ekologiczną. W większości przypadków pedagodzy odpowiadali w tej kwestii
twierdząco, a w dwóch placówkach nie potrafiono tego jednoznacznie określić,
zaś tylko w jednym przedszkolu nie dostrzegano takiego zainteresowania.
W ostatniej części kwestionariusza pytano o korzyści, jakie pedagodzy obserwują u dzieci w efekcie realizacji takich zajęć. Spośród kafeterii wskazanych korzyści zwracano uwagę przede wszystkim na większe poszanowanie środowiska,
lepszą wiedzę przyrodniczą oraz na rozbudzenie nowych zainteresowań.
Drugi kwestionariusz ankiety przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci
uczęszczających do placówek przedszkolnych. Zawierał on dziewięć pytań dotyczących sedna tematu, a kolejne pięć związanych było z lepszym poznaniem
respondentów. Uzyskano łącznie 87 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy,
przy czym 87,4% ankietowanych stanowiły kobiety a jedynie 12,6% mężczyźni.
Wiek ankietowanych został przedstawiony na wykresie poniżej. Aż 47% ankietowanych rodziców były to osoby z przedziału wiekowego 26–35 lat, a kolejne 26%
z przedziału – 36–45 lat.
Zdecydowana większość ankietowanych (73,6%) posiadała wyższe wykształcenie i zamieszkiwała miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (59,8%).
Pierwsze pytanie kwestionariusza miało na celu sprawdzenie czy dana grupa
respondentów zna i rozumie istotę turystyki zrównoważona. W opinii autorki
opracowania znajomość tego zagadnienia zwiększa świadomość ekologiczną respondentów i tym samym motywuje do edukacji ekologicznej swoich dzieci przy
różnych okazjach. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono w tabeli 1.

Ryc. 2. Korzyści dla dziecka dostrzegane po udziale w zajęciach z zakresu
edukacji ekologicznej
Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Tabela 1. Definicja turystyki zrównoważonej według ankietowanych rodziców, opiekunów
Odpowiedzi
Wypoczynek powiązany z obcowaniem z naturą
Rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie
negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne
Turystyka skierowana na odwiedzenie i poznawanie
miejsc związanych z lokalną kulturą
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Ilość
odpowiedzi

Udział
procentowy

13

14,9%

38

43,7%

6

6,9%

30
0

34,5%
0%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

W kontekście postawionej tematyki badawczej, istotne było sprawdzenie czy
rodzice bądź opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola wybierają ze
swoimi pociechami na wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą.
Niestety najwięcej respondentów (49,4% ankietowanych), zdeklarowało sporadyczne uczestnictwo w tego typu wyprawach, natomiast kolejne 43,7% respondentów wskazało, iż średnio raz w miesiącu podejmuje taką aktywność.
Za celowe uznano także sprawdzenie, czy rodzice zwracają uwagę na edukację
ekologiczną dzieci podczas wyjazdów turystycznych. Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, zdecydowana większość opiekunów stara się tłumaczyć relacje zachodzące w przyrodzie. Szczegółowe wyniki przedstawiono na rycinie 3. Nasuwa
się tu jednak przemyślenie – w jaki sposób ta edukacja przebiega i z jakim efektem.
Na pytanie czy respondenci zauważają większe zainteresowanie dziecka tematami związanymi z przyrodą aż 69% odpowiedziało twierdząco. Jedynie 10,3%
nie dostrzegało takiego stanu, a 20,7% nie było w stanie określić zmian w kwestii
zainteresowań dziecka. Następne pytanie miało na celu sprawdzenie jakie są preferowane miejsca wypoczynku w czasie wakacji i urlopu z dzieckiem. Odpowiedzi
przedstawiono w tabeli 2.

Ryc. 3. Zwracanie uwagi na edukację ekologiczną podczas wyjazdów turystycznych
w opinii badanych rodziców, opiekunów
Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Tabela 2. Preferowane miejsca wypoczynku w czasie wakacji i urlopu
Odpowiedzi
Polskie morze
Polskie góry
Polskie jeziora
Polskie tereny wiejskie
Wyjazdy zagraniczne

Ilość odpowiedzi
48
36
40
30
28

Udział procentowy
55,2%
41,4%
46,0%
34,5%
32,2%

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

W kontekście przekazywanej przez opiekunów dzieciom wiedzy, autorkę interesowało jakie są preferowane miejsca wypoczynku w czasie wakacji wśród respondentów. Odpowiedzi pokazano w tabeli 2. Widać wyraźnie dominację obszarów umożliwiających dostęp do wód i kąpielisk. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, jak
i aktywności podejmowane w trakcie wypoczynku na tym etapie życia, nie należy
się temu dziwić. Respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. W pytaniu była także możliwość dodania własnej odpowiedzi i co ciekawe
pojawiały się tu takie odpowiedzi jak parki narodowe i rezerwaty przyrody.
Następne pytanie odnosiło się do czynników decydujących o wyborze miejsca
wypoczynku. Respondenci mieli do wyboru takie odpowiedzi jak: cena, dojazd,
infrastruktura dla dzieci, walory przyrodnicze miejsca wypoczynku, walory kulturowe, możliwości aktywnego wypoczynku oraz możliwość wypisania własnych
propozycji. Co ciekawe najwięcej osób udzieliło odpowiedzi odnośnie walorów
przyrodniczych miejsca wypoczynku (69% ankietowanych). Następną najczęściej
wskazywaną odpowiedzią była infrastruktura dla dzieci (47,1%) Dokładne wyniki przedstawiono na rycinie 4.

Ryc. 4. Czynniki determinujące wybór miejsca wypoczynku z dziećmi w opinii respondentów (rodziców, opiekunów)
Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Spośród wymienianych przez respondentów odpowiedzi pojawiały się takie
jak: obcowanie ze zwierzętami oraz pogoda.
W kontekście podjętego tematu, istotne było zbadanie czy rodzice i opiekunowie są zainteresowani regularnymi zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej dla
swoich dzieci w placówkach przedszkolnych. Większość ankietowanych, bo aż
74,7%, odpowiedziała twierdząco. Niechętnych do tego typu zajęć było zaledwie
5,7% osób. W gronie respondentów znalazło się również 19,5% osób, które nie
miało zdania na ten temat.
Kolejne pytanie dotyczyło
gotowości ponoszenia opłaty
za zajęcia z edukacji ekologicznej, w ramach dodatkowych
zajęć. Dokładne wyniki przedstawiono na rycinie 5.
Respondenci mieli także
wskazać korzyści dla dziecka,
jakie dostrzegają po udziale
w zajęciach z zakresu edukacji
ekologicznej. Do wyboru ankietowani mieli siedem odpowiedzi: lepsza wiedza przyrodRyc. 5. Zainteresowanie rodziców i opiekunów
nicza, większe poszanowanie
regularnymi zajęciami z zakresu edukacji ekolośrodowiska, poczucie odpowiegicznej dla swoich dzieci
dzialności za otaczającą przyroŹródło: opracowano na podstawie badań własnych.
dę, większa chęć wypoczynku
w otoczeniu przyrody, większa chęć aktywnego wypoczynku na dworze, większe poczucie wyobraźni, kreatywności, lepsza integracja dzieci – w danej grupie
i rozbudzenie nowych zainteresowań. Dokładne wyniki zostały przedstawione na
rycinie 6.

Ryc. 6. Wskazane korzyści dla dziecka po udziale w zajęciach z edukacji ekologicznej
w opinii badanych rodziców, opiekunów
Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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Struktura odpowiedzi jest zbliżona do tej uzyskanej od pedagogów, przy czym
ci ostatni widzieli w tego typu zajęciach szansę na rozbudzenie nowych zainteresowań, podczas gdy rodzice akcentowali lepszą wiedzę przyrodniczą.

PODSUMOWANIE
Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz obserwacji własnych autorki, edukacja ekologiczna traktowana jest w placówkach przedszkolnych dosyć marginalnie – o czym świadczy chociażby brak tematycznych zajęć w ofercie zajęć
dodatkowych.
Edukacja ta teoretycznie pojawia się podczas codziennego zdobywania wiedzy podstawowej za pośrednictwem pogadanek w czasie spacerów, omawiania
konkretnych tematów (segregacja odpadów, jakie zwierzęta żyją w lesie itd.) czy
wydarzeń takich jak Dzień Ziemi.
Zarówno pedagodzy, jak i rodzice dostrzegają wiele korzyści dla dzieci z realizacji takich zajęć, zatem w świetle obecnego trybu życia rodziców, jak i rosnącego zapotrzebowania na podwyższanie poziomu świadomości ekologicznej
przyszłych pokoleń (by ograniczyć czy zapobiec zmianom środowiskowym z tytułu rozwoju cywilizacji) za celowe należy uznać rozszerzenie programu edukacji ekologicznej na etapie przedszkolnym. Pozytywne nastawienie rodziców do
rozbudowania oferty tematycznych (odpłatnych) zajęć dodatkowych, stwarza
ogromne możliwości dla różnych ośrodków takich jak: nadleśnictwa, parki krajobrazowe czy narodowe oraz dla specjalistycznych podmiotów prywatnych. Trzy
pierwsze typy ośrodków posiadają bardzo dobre przygotowanie merytoryczne,
wielokrotnie również sprzętowe, ale ograniczeniem ich działalności zewnętrznej
(poza obszarem nadleśnictwa, parku) mogą być niedobory kadrowe, brak stosownych uregulowań prawnych oraz brak środków na działania reklamowe. Natomiast w przypadku obiektów komercyjnych istnieje obawa, czy kompetencje osób
prowadzących będą adekwatne do proponowanych topowych tematów.
Biorąc pod uwagę deklarowane w badaniach relatywnie rzadkie bezpośrednie kontakty dzieci z przyrodą oraz wysokie znaczenie walorów przyrodniczych
w czasie wyjazdów turystycznych, można dostrzec ogromny potencjał dla obiektów kreujących ofertę turystyki przyrodniczej. Kompleksowa propozycja wypoczynku rodzin z dziećmi w bliskim kontakcie z naturą może stanowić konkurencyjną alternatywę dla dobrze zagospodarowanych, ale zatłoczonych ośrodków
nadmorskich.
Przedstawione badania są wstępem do dalszych szczegółowych analiz, które
dadzą odpowiedzi na kolejne pytania a także, w opinii autorki, pozwolą one na
skonstruowanie nowych wniosków, które będzie można zastosować w praktyce.
Celem dalszych badań jest sprawdzenie czy i w jakim stopniu realizowane są zajęcia z edukacji ekologicznej w placówkach przedszkolnych oraz czy mają one wpływ
na determinowanie charakteru aktywności turystycznej w życiu rodzinnym.
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