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7WStęp

WSTĘP

Las od wieków był dla człowieka miejscem schronienia, pożywienia, 
odpoczynku i  leczenia. Zainteresowanie lasem jako miejscem rekreacji 
i  wypoczynku oraz rehabilitacji po trudach choroby, rewitalizacji sił 
fizycznych i psychicznych, nie ustało do dziś. Jednak współcześnie sto-

pień tego zainteresowania jest zmienny: w pewnych okresach malał, by następ-
nie rosnąć. Gdyby dla Polski sporządzić wykres liczby osób, w przeliczeniu na 
tysiąc mieszkańców, korzystających z  lasu w  celach wypoczynkowych i  zdro-
wotnych w ostatnich stu latach, miałby on charakter nieregularnej sinusoidy. 
Na przykład w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku sinusoida 
pokazywałaby dolne wartości, w latach osiemdziesiątych rosłaby, na przełomie 
wieków XX i XXI zaczęłaby się obniżać, by w drugim dziesięcioleciu XXI wieku 
ponownie wzrastać aż do roku 2020, kiedy „wystrzeliła” ostro do góry. Takiego 
zainteresowania odpoczynkiem w lesie, jakie odnotowano, jeszcze nie było. Jest 
to oczywiście następstwo epidemii koronawirusa Sars-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19, trawiące w 2020 roku cały świat. Wszystko wskazuje na to, 
że podobna sytuacja może powtórzyć się również w 2021 roku, a może nawet 
być obserwowalna w dłuższej perspektywie. W tym kontekście, wzrost zaintere-
sowania odpoczynkiem i rewitalizacją sił w lesie stał się wyzwaniem, z jednej 
strony – dla organizatorów turystyki i  wypoczynku, z  drugiej – dla leśników 
lasów państwowych. Lasy prywatne, chociaż zajmują blisko 20% obszarów leś-
nych Polski, jak dotychczas tylko w znikomym stopniu są udostępniane tury-
stom i letnikom.
 Do podjęcia trudu napisania tej pracy, skłonił autora fakt, że w Polsce nie-
wiele jest zwartych opracowań poświęconych tej problematyce. Przedmiotem 
pracy są walory turystyczne i zdrowotne oraz kulturowe lasu, a także ich udo-
stępnianie społeczeństwu.
 Cel, jaki przyświecał pracy, to przedstawienie: (1) lasu jako obiektu penetra-
cji turystycznej, jego atrakcji materialnych i pozamaterialnych, (2) wybranych 
aspektów zagospodarowania turystycznego lasu z  zachowaniem reżimów 
ochronnych, (3) form współczesnej turystyki leśnej, możliwie najmniej ingeru-
jącej na ten system, (4) roli działań organizatorskich w rozwoju turystyki leśnej, 
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 W opracowaniu zastosowano metodę obserwacji, indukcyjno-dedukcyjną 
i krytyczną analizę literatury specjalistycznej.
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 Pisaniu książki posłużyła metodologia badań naukowych, której podstawo-
wym założeniem jest wzajemne uzupełnianie się przyjętych metod badaw-
czych. W pracy posłużono się – w zakresie poznania naukowego głównie metodą 
analizy, syntezy i  uogólnienia oraz wnioskowania naukowego, zaś w  zakresie 
badań danych – wtórnych metodą analizy i  krytyki piśmiennictwa, metodą 
badania dokumentów i analizą danych zastanych.
 Tekst główny pracy został podzielony na cztery rozdziały problemowe: 
1.  Charakterystyka obszarów leśnych, 2. Obszary leśne jako atrakcja tury-
styczna, 3. Korzystanie z  atrakcji obszarów leśnych, 4. Organizacyjne, tech-
niczne i marketingowe aspekty wypoczynku na obszarach leśnych. W poszcze-
gólnych rozdziałach omówiono od czterech do sześciu problemowych zagad-
nień.
 Autor publikacji wyraża nadzieję, że wiedza zawarta w  monografii, przy-
bliży sposób patrzenia na obszary leśne tak, aby stały się one bardziej atrak-
cyjne, uwzględniając walory, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne. Mono-
grafia zawiera również własne przemyślenia autora o znaczeniu teoretycznym 
i  poznawczo-aplikacyjnym, ukształtowane doświadczeniami badawczymi 
i dydaktycznymi. Zawarte w niej treści mogą okazać się przydatne w praktyce 
dydaktycznej i  gospodarczej wielu instytucji zainteresowanych rozwojem 
obszarów leśnych pod względem turystyczno-rekreacyjnym. Mogą tym samym 
być impulsem do dalszych dociekań i  inspiracji badawczych omawianych 
zagadnień.

 Książka rekomendowana jest głównie studentom na kierunkach: turystyka 
i  rekreacja, leśnictwo, ale także praktykom szeroko pojętej branży turystycznej 
i leśnej.

Mikołaj Jalinik
Białystok, 2021
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ROZDZIAŁ 1. 

CHARAKTERYSTYKA  
OBSZARÓW LEŚNYCH

1.1. TERMINOLOGIA OBSZARÓW LEŚNYCH

obszary leśne to niezwykła emanacja natury, a także niemożliwy do 
przecenienia element życia społeczno-gospodarczego. Jest to wielo-
warstwowe, zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą for-
mację stanowią drzewa. Rola lasu w  życiu i  funkcjonowaniu czło-

wieka jest nieoceniona. Człowiek, w  procesie swej ewolucji, podporządkował 
sobie las wraz z jego zasobami. 
 Leśnictwo jest to gałąź gospodarki narodowej, obejmująca: zagospodaro-
wanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego 
pozyskiwania drewna i  innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdro-
wotnych i  ochronnych wartości lasów. Szeroka definicja „leśnictwa” zawiera: 
zagospodarowanie/urządzanie lasu, czerpanie dochodów, aspekty społeczne, 
dobra i usługi, politykę i instytucje oraz ekonomiczne i rynkowe aspekty doty-
czące lasów i drzew poza lasami.
 Obszary leśne można rozpatrywać z trzech punktów widzenia (Dz. U. 1991, 
nr 101, poz. 444, art. 3):

• prawnego – jest to grunt o  zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, 
pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi), tj. drzewami i krzewami 
oraz runem leśnym lub przejściowo tej roślinności pozbawiony, prze-
znaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub 
wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabyt-
ków, związany z  gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla 
potrzeb gospodarki leśnej: budynki i  budowle, urządzenia melioracji 
wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod 
liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, 
a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne;

• przyrodniczego – las jest zbiorowiskiem roślin, ułożonych w  wiele 
warstw, z których dominującą grupę stanowią drzewa różnego gatunku. 
Elementy te są ze sobą wzajemnie powiązane i wpływają na siebie, two-
rząc charakterystyczny dla każdego regionu geograficznego krajobraz 
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lasu, z  reguły niepowtarzalny. Las to także wysoko zorganizowany 
zespół, którego głównymi składnikami są: gleba, rośliny, zwierzęta 
i mikroklimat. Jest najbardziej skomplikowanym ze wszystkich ekosy-
stemów lądowych, w którym współżyją rośliny i zwierzęta tworząc bio-
cenozę różnych gatunków roślinnych i zwierzęcych;

• społeczno-gospodarczego – źródło pozyskiwania drewna, wykorzysty-
wanego jako biomasa, surowiec opałowy, budowlany, czy papierniczy, 
miejsce występowania surowców ubocznych (owoców, ziół, grzybów, 
soku brzozowego, żywicy). Obszary leśne są siedliskiem życia dzikich 
zwierząt, kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego, 
regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania 
temperatury, chronią przed wiatrem.

Budowę warstwową lasu przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Warstwowa budowa lasu

Źródło: lasinatura.weebly.com.

 Istotną cechą lasu jest jego struktura składająca się z  kilku warstw. Skład 
lasu jest zależny od położenia geograficznego, wysokości nad poziomem morza, 
odległości od morza oraz wpływu prądów morskich. Wyróżnia się warstwy lasu: 
korony drzew, podszyt, runo, ściółka i warstwa podziemna (rysunek 1).
 Korony drzew w lesie pełnią najważniejszą rolę. Decydują one o warunkach 
życia organizmów występujących w  niższych warstwach lasu, zacieniają dno 
lasu, zmniejszają parowanie oraz zwiększają wilgotność powietrza.
 Podszyt stanowi średnią warstwę lasu. Jest on złożony z krzewów i młodych 
drzew, które nie osiągnęły jeszcze wymiarów podrostu, czyli około 3-4 metrów. 

http://lasinatura.weebly.com
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Podszyt w zasadzie nie występuje w jednogatunkowych, 40-60-letnich drzewo-
stanach sosnowych lub świerkowych, pochodzących z zasadzenia. W zdrowym, 
zrównoważonym i  dobrze zagospodarowanym lesie, podszyt jest bogaty 
i  zwarty. Stanowią go gatunki, którym nie przeszkadza cień, jaki dają starsze 
i wyższe drzewa. W podszycie rosną głównie krzewy, które owocując, stanowią 
pożywienie i  dają schronienie ptakom oraz drobnym ssakom. Podszyt pełni 
tzw. rolę biocenotyczną – wzmacnia i stabilizuje drzewostan.
 Runo leśne jest tą warstwą, jak wskazuje specjalistyczna literatura, która 
stanowi o bogactwie i różnorodności gatunkowej lasów. W skład runa wchodzą 
zwykle krzewinki (np. borówki lub wrzosy), rośliny zielne, mszaki, grzyby. Skład 
gatunkowy runa leśnego zależy od wielu czynników ekologicznych, takich jak: 
szerokość i  długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, siedlisko, 
skład gatunkowy drzewostanu, działalność człowieka. Runo leśne jest także 
miejscem schronienia wielu gatunków małych ssaków, owadów, pająków i pta-
ków. W wilgotnych zakątkach runa spotkać można płazy i gady, a w odsłonię-
tych i  nasłonecznionych miejscach wylegiwać się mogą drobne ssaki i  ptaki 
leśne, takie jak: jeże, krety, nornice, borsuki, myszy, kosy, sójki, oraz większe, jak: 
jelenie, sarny, dziki czy lisy. Do najbardziej znanych i często spotykanych należą 
mrówki. Są to społeczne i  pracowite owady, niezwykle pożyteczne dla lasu. 
Odżywiają się owadami uszkadzającymi liście drzew, a kopce mrówek spotkać 
można w każdym prawie lesie; kopce bywają specjalnie grodzone, aby nie stały 
się pokarmem dla dzików.
 Ściółka leśna, jest zróżnicowana w zależności od typu lasu. W lesie iglastym 
ściółka składa się głównie z opadłych igieł i szyszek, a w liściastym i mieszanym 
– z opadłych liści i nasion oraz obumarłych organizmów runa leśnego. Ogólnie 
można stwierdzić, że ściółkę leśną tworzą świeżo opadłe szczątki roślinne 
i  zwierzęce, niezwiązane z  glebą, które mogą być rozwiewane przez wiatr. 
W  ściółce żyją różne mikroorganizmy (głównie bakterie i  grzyby), tzw. redu-
cenci, żywiący się martwą materią organiczną, czyli martwymi szczątkami 
roślin i zwierząt. Ich rola w lesie jest nieoceniona, ponieważ dzięki takim dzia-
łaniom, składniki pokarmowe zawarte w ściółce, przechodzą do warstwy ziem-
nej i  stamtąd ponownie wracają do obiegu materii w  ekosystemie lasu. 
Na  pograniczu ściółki i  gleby żyje wiele pożytecznych organizmów glebowo-
-ściółkowych, takich jak: dżdżownice, ślimaki i mrówki, które „przygotowują” 
pożywienie dla mikroorganizmów.
 Ekosystem leśny, to zespół populacji roślin i zwierząt leśnych (biocenoza) 
wraz z elementami przyrody nieożywionej (atmosfery, pedosfery), które stano-
wią środowisko abiotyczne danej wspólnoty życiowej – biotopu [Obmiński 
2006]. Las, jako ekosystem, funkcjonuje dzięki temu, że organizmy z różnych 
warstw są połączone systemem wzajemnych zależności, rozwijają się w okre-
ślonych warunkach, czyli w biotopie.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ssaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ptaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Populacja_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rośliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierzęta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biocenoza
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przyroda_nieożywiona&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Środowisko_abiotyczne&action=edit&redlink=1
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Zdjęcie 1. Zasilanie liśćmi ściółki w lesie mieszanym

Źródło: Foto autora.

 Pedosfera (z gr. πέδον, pédon – gleba, σφαῖρα, sphaîra – kula) – to powierzch-
niowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się z części mineralnych i orga-
nicznych powstałych w  wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, 
takich jak: klimat, woda, drobnoustroje glebowe, rośliny, zwierzęta oraz działal-
ność człowieka [Encyklopedia leśna 2018]. Dość często cały kompleks leśny 
traktowany jest jako jeden wielki ekosystem, ale w rzeczywistości duży masyw 
leśny nie jest jednorodnym układem ekologicznym – wykazuje zróżnicowanie 
na elementarne ekosystemy o odmiennych stosunkach biocenotycznych i sied-
liskowych, widocznych nawet w fizjonomii poszczególnych fragmentów roślin-
ności. Z ekologicznego punktu widzenia, określić go więc można jako kompleks 
ekosystemów leśnych. Innymi słowy, ekosystem leśny jest to większy fragment 
kompleksu leśnego (dający się z niego wyodrębnić), różniący się od pozosta-
łych składem gatunkowym drzew i innych roślin.
 Edafon – jest to nazwa wszystkich organizmów żywych, żyjących w przypo-
wierzchniowej części gleby. Zalicza się do nich mikroorganizmy oraz zwierzęta, 
takie jak: pierścienice, nicienie, larwy owadów, glony. Stanowi on około 5% 
objętości gleby, stanowiących nieożywioną (abiotyczną) część środowiska lub 
ekosystemu leśnego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierścienice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Larwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glony
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 Siedlisko jest sumą czynników klimatycznych, topograficznych, wodnych 
i  glebowych stwarzających warunki dla życia lasu. Pojęcie to bywa niekiedy 
utożsamiane z habitatem lub biotopem, jednak te dwa pojęcia oznaczają raczej 
środowisko, kształtowane zarówno przez czynniki nieożywione, jak i ożywione. 
W leśnictwie pojęcie „siedlisko” bywa często utożsamiane z samą glebą, co rów-
nież jest nieścisłe. Klimatyczne i glebowe czynniki siedliska leśnego wynikają 
z położenia danego ekosystemu leśnego, a zatem siedlisko można zdefiniować 
jako wypadkową położenia danego ekosystemu leśnego. Rozróżnia się siedliska 
borowe (bory) i  siedliska lasowe (lasy). Na siedliskach borowych występują 
głównie gatunki drzew iglastych, a  na lasowych gatunki liściaste [Sikorska, 
Lasota 2007].
 Drzewostan jest to zbiorowisko drzew rosnących na pewnym obszarze, jed-
norodne pod względem przyrodniczym i gospodarczym, czyli budowy, wieku 
i  związku z  warunkami siedliskowymi, powstałe w  wyniku jednego zabiegu 
odnowieniowego, naturalnego (samosiew) lub sztucznego. Jeżeli drzewostan 
składa się tylko z  jednego gatunku drzew, możemy go nazwać jednogatunko-
wym (litym), np. sosnowy, świerkowy, dębowy. Gdy w  skład wchodzi więcej 
gatunków, jest to drzewostan mieszany (wielogatunkowy), np. sosnowo-
-dębowy, sosnowo-brzozowo-dębowy. Kolejność wyrazów wskazuje, jakiego 
gatunku jest najmniej, a jakiego najwięcej. I tak np. w drzewostanie sosnowo-
-brzozowo-dębowym największy będzie udział dębu, następnie brzozy, a naj-
mniejszy sosny. W  drzewostanach mieszanych, poszczególne gatunki zwykle 
różnią się między sobą tempem wzrostu i rozwoju, co powoduje, że nawet przy 
równym wieku drzew, następuje powstawanie odrębnych pięter.
 Gospodarstwo leśne, to obszar lasu wraz z przynależnymi do niego urzą-
dzeniami komunikacyjnymi, transportowymi, technicznymi, zabudowaniami 
i innymi środkami produkcji, przeznaczonymi do wykonywania w nim i za jego 
pośrednictwem działalności w dziedzinie produkcji leśnej.
 Gospodarka leśna jest to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony 
i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, 
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z  wyjątkiem skupu – drewna, 
żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, 
a  także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu [Ustawa o lasach, art. 6.1].

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/srodowisko-1/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/siedlisko-1/


14 OBSZARY LEŚNE WIELOASPEKTOWĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

1.2. UKŁAD WŁASNOŚCIOWY OBSZARÓW LEŚNYCH

Obszary leśne państwowe

o strukturze własnościowej lasów i ich przestrzennym zróżnicowaniu 
na terenie Polski, zadecydowały uwarunkowania historyczne i róż-
norodne czynniki społeczno-ekonomiczne. Spośród nich najwięk-
szą rolę odegrały akty prawne, regulujące stosunki własnościowe 

w  pierwszych latach po II wojnie światowej oraz polityka rolna prowadzona 
przez państwo. 
 Struktura własnościowa lasów wywiera istotny wpływ na ich produktyw-
ność, a  jej poznanie odgrywa ważną rolę w  prowadzeniu gospodarki leśnej. 
Podstawy prawne prowadzenia lasów państwowych, jak i prywatnych są takie 
same, inne są jedynie struktury zarządzania własnością prywatną i różna jest 
hierarchia celów. Ogólnie obszary leśne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sta-
nowią własność Skarbu Państwa albo osób prywatnych.
 Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”. 
Podstawę prawną działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe (PGL LP) stanowi Ustawa z 28 września 1991 roku o lasach [Dz. U. 1991, 
nr 101, poz. 444, ze zmianami]. Określa ona zasady zachowania, ochrony 
i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu 
z  innymi elementami środowiska i  gospodarki narodowej, bez względu na 
formy własności.
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest to państwowa jed-
nostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przed-
siębiorstwem, działająca na terenie kraju. Lasy Państwowe prowadzą gospo-
darkę leśną, dbając przy tym o  stan zarządzanych terenów, tj. o  zachowanie 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
 Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach. 
Pierwszy – to Dyrektor Generalny LP, który powoływany jest przez Ministra Śro-
dowiska. Kieruje on organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i  decyzji. 
Jego organem doradczym jest Kolegium Lasów Państwowych, a jednostką cen-
tralną – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Drugi szczebel to regionalne 
dyrekcje LP, których na terenie Polski jest siedemnaście. Do ich zadań należy 
przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami oraz koordynacja dzia-
łań na swoim terytorium. Trzecim szczeblem w hierarchii administracji leśnej 
są nadleśnictwa, na czele których stoją nadleśniczowie. Nadleśnictw w Polsce 
jest 430. Nadleśnictwa podzielone są na 1–5 obrębów, a  obręby dzielą się na 
kilka, kilkanaście leśnictw, w których gospodarują leśniczowie i pomagający im 
podleśniczowie. Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu 
urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_organizacyjna_nieposiadająca_osobowości_prawnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_organizacyjna_nieposiadająca_osobowości_prawnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_leśna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_leśna
http://m.in
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadleśnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leśnictwo_(jednostka)
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swoim terenie. Funkcję pomocniczą, w  stosunku do tych jednostek, pełnią 
zakłady działające na terenie całego kraju lub w regionach.
 Gospodarkę leśną na terenie Polski prowadzi się według następujących 
zasad [Ustawa o lasach 1991, art. 8]:

• powszechnej ochrony lasów;
• trwałości utrzymania lasów;
• ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
• powiększania zasobów leśnych.

 Gospodarka leśna przez Lasy Państwowe prowadzona jest na podstawie 
planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wyko-
nują je dla LP specjalistyczne jednostki, głównie Biuro Urządzania Lasu i Geo-
dezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem spo-
łeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska. 
 Obecnie, w większości państw europejskich, promowane jest nowoczesne 
– wielofunkcyjne traktowanie obszarów leśnych, jedynie tylko w  niektórych 
krajach skandynawskich, produkcja drewna wciąż spełnia dominującą funkcję 
[Ciszewska 2008]. 
 W  Lasach Państwowych możliwe jest samofinansowanie, dzięki istnieniu 
tzw. funduszu leśnego. Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują 
swoje nadwyżki do funduszu, a ten zasila jednostki deficytowe. Z funduszu leś-
nego również finansowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym ogólno-
krajowe, jak np. edukacja, badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporzą-
dzanie planów urządzenia lasu. Dzięki takiemu modelowi, Lasy Państwowe nie 
obciążają budżetu państwa, a środki pochodzące ze sprzedaży drewna, są prze-
znaczane na inne cele, jakie ma do spełnienia organizacja. Dysponentem fun-
duszu jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
 Obszary leśne stanowią ważną część infrastruktury każdego regionu 
w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym. Z ekonomicznego punktu widze-
nia, lasy są obszarem wsparcia wielu dziedzin życia i w dużym stopniu przyczy-
niają się do poprawy warunków społecznych, ekonomicznych czy materialnych 
społeczeństwa. Stanowią także główny czynnik równowagi ekologicznej. 
Od utrzymania integralności stanu lasów, a także jego poprawy zależy bezpie-
czeństwo ekologiczne regionu, w  tym zachowanie zasobów wody, walorów 
przestrzeni produkcyjnej i krajobrazu oraz możliwości realizacji funkcji rekrea-
cyjno-zdrowotnej.
 Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9230 tys. ha, co odpowiada wartości 
wskaźnika lesistości na poziomie 29,5%. W strukturze własnościowej zdecydo-
wanie dominują lasy państwowe (należące do Skarbu Państwa), które zajmują 
7456 tys. ha i stanowią 80,8% polskich lasów, lasy gminne – 0,9% oraz lasy pry-
watne – 18,8% (tabela 1). Polska, pod względem powierzchni lasów, należy do 
europejskich liderów.
 Rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce, z podziałem na województwa 
i w porównaniu z wybranymi państwami europejskimi, przedstawia rysunek 2.
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Tabela 1. Powierzchnia gruntów leśnych i lesistość w Polsce (2016)

Województwa
Ogółem Lasy

Lasy  
publiczne

Własność 
Skarbu  

Państwa

Własność 
gmin

Lasy 
prywatne Lesistość 

[w %]

[w tysiącach ha]

Polska 9434,8 9230,0 7456,1 7351,3 84 1773,9 29,5

dolnośląskie 611,1 595,0 574,1 566,9 7,1 20,9 29,8

kujawsko- 
pomorskie

431,6 421,7 372,4 368,8 3,6 49,3 23,5

lubelskie 594,1 585,7 345,2 343,8 1,3 240,6 23,3

lubuskie 709,7 689,0 676,2 674,3 2,0 12,7 49,3

łódzkie 396,6 389,4 255,4 248,7 3,3 133,9 21,4

małopolskie 440,7 435,5 245,3 227,1 11,8 190,1 28,7

mazowieckie 840,5 828,4 456,9 454,3 2,3 371,5 23,3

opolskie 257,4 250,5 338,1 234,2 1,5 12,5 26,6

podkarpackie 691,2 681,2 560,0 531,9 28,1 121,2 38,2

podlaskie 631,5 621,5 418,1 416,5 1,4 203,4 30,8

pomorskie 684,4 666,7 589,4 585,9 3,3 77,3 36,4

śląskie 404,0 394,0 315,1 311,4 3,7 78,9 31,9

świętokrzyskie 338,2 331,6 236,1 235,0 1,0 95,5 28,3

warmińsko- 
mazurskie

777,2 756,9 695,7 692,1 3,4 61,2 31,3

wielkopolskie 787,9 767,9 683,8 670,9 5,7 84,1 25,7

zachodnio- 
pomorskie

838,6 815,0 794,2 789,6 4,5 20,8 35,6

Źródło: opracowanie na podstawie Leśnictwo, GUS, Warszawa 2017.

 Lesistość w  Polsce od II wojny światowej systematycznie się zwiększa 
(rysunek 3). Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości, w 2030 
roku lasy powinny zajmować 30% powierzchni kraju, a w 2050 – już 33% [https://
brainly.pl].
 Gospodarkę w Lasach Państwowych prowadzą nadleśnictwa, stosownie do 
tradycji i obowiązujących regulacji prawnych (Ustawa o lasach, art. 35). Nadleś-
niczy odpowiada za stan lasu, jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki 
leśnej na terenie nadleśnictwa na podstawie planu urządzenia lasu. Nadleśni-
ctwo organizuje i  nadzoruje takie prace, jak: pozyskanie drewna i  użytków 
ubocznych (z wyjątkiem obszarów wyłączonych, na przykład rezerwaty przy-
rody lub lasy ochronne), hodowla i ochrona lasu, a także działalność turystyczna 
i edukacyjna.

https://brainly.pl
https://brainly.pl
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Rysunek 2.  Lesistość w Polsce (z podziałem na województwa)  
oraz w wybranych krajach europejskich

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Warszawa 2013, stat.gov.pl [dostęp: 5.01.2021].

Rysunek 3. Rozwój lesistości w Polsce od 1946 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
www.lasy.gov.pl>nasze lasy>polskie-lasy [dostęp: 5.05.2020].

 Lasy Państwowe kontrolują również pozyskiwanie drewna z lasów prywat-
nych, jeśli wykonanie takiej działalności zleci i  opłaci właściwe starostwo 
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powiatowe. Zgodnie z polityką leśną państwa, w polskich lasach dokonywana 
jest przebudowa drzewostanów, zmierzająca do zwiększenia udziału gatunków 
liściastych i zróżnicowania struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu. Nad-
leśniczy jest zobowiązany analizować możliwości rozwoju turystyki i rekreacji 
w lasach oraz podejmować działania zmierzające do przystosowania terenów 
leśnych do turystyki i  rekreacji. Dotyczy to głównie odpowiednich zabiegów 
hodowlanych (uatrakcyjnienie drzewostanów poprzez ich przebudowę gatun-
kową i  wiekową), ochronnych (drzewa w  lesie przeznaczonym do penetracji 
turystów w  normalnych warunkach pogodowych, nie powinny zagrażać ich 
zdrowiu i życiu), budowy infrastruktury turystycznej umożliwiającej kanaliza-
cję ruchu turystów, oraz działania przeciwdziałające negatywnym skutkom 
antropopresji, na przykład umacnianie szlaków na stokach, wystawianie 
pojemników na odpady przy trasach turystycznych [Ważyński 2000]. Intensyw-
ność zagospodarowania rekreacyjnego lasów zależy od funkcji lasu (na przy-
kład obowiązkiem leśników jest udostępnienie atrakcji znajdujących się w leś-
nych rezerwatach przyrody) i  jego położenia względem miejscowości wypo-
czynkowych i dużych miast. Na turystyczne zagospodarowanie lasu wpływają 
także takie czynniki szczególne jak: wiek i  skład gatunkowy drzewostanów, 
miejscowe warunki terenowe, m.in. sieć komunikacyjna, ukształtowanie rzeźby 
terenu, wysokość n.p.m., nachylenie stoków oraz rozmieszczenie i  stopień 
wyposażenia w  obiekty inżynieryjnego zagospodarowania lasu. Podstawowe 
źródło informacji przydatnych dla rozpoznania predyspozycji lasu do zaspoka-
jania potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych, stanowią 
plany urządzenia lasów danego nadleśnictwa.

Obszary leśne prywatne

 Lasy prywatne w Polsce, to obszary leśne, które są własnością osób prywat-
nych lub są w zarządzie wspólnot gruntowych, rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych, kościołów, związków wyznaniowych i zawodowych. Ogółem lasy pry-
watne w Polsce zajmują 1 725 037 ha kraju, z czego do osób fizycznych należy 
1 623 435 ha, wspólnot gruntowych – 66 815 ha, kościoła i związków wyznanio-
wych oraz organizacji społecznych – 29 480 ha oraz spółdzielni produkcyjnych 
– 5 307 ha. Ponad 300 tysięcy hektarów użytków rolnych pokrytych lasami 
pochodzącymi z naturalnych obsiewów, nie zostało dotychczas przekwalifiko-
wanych na grunty leśne. Gdyby starostwa wypełniły ustawowy wymóg koniecz-
ności uporządkowania ewidencji według stanu faktycznego na gruncie, 
powierzchnie lasów niepaństwowych przekroczyłyby dwa miliony hektarów, 
a ich odsetek w kraju stanowiłby ponad 22% [Chrempińska 2010; Głaz, Gołos 
2012]. Wielkość zasobów drzewnych w  lasach prywatnych jest szacowana na 
423 mln m3, przy średnim wieku drzewostanów około 48 lat.
 Lasy prywatne na terenie kraju nie są rozmieszczone równomiernie. 
Na  owym rozlokowaniu wyraźnie piętno odcisnęły wydarzenia historyczne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starostwo_powiatowe
http://m.in
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prywatna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prywatna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspólnota_gruntowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnicza_spółdzielnia_produkcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnicza_spółdzielnia_produkcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_wyznaniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_zawodowy
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W ujęciu wojewódzkim, udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej, 
jest najwyższy w Mazowieckiem i stanowi 43,3%, Lubelskiem – 42,9% i Podla-
skiem – 39,6%. Najmniejszą część w ogólnej powierzchni, lasy prywatne stano-
wią w województwach zachodnich, np. w woj. opolskim – 1,2%, lubuskim – 1,6% 
i  zachodniopomorskim – 2,6%. W  ujęciu powiatowym, na ogólną liczbę 314 
powiatów ziemskich w  Polsce, ponad 50% udział lasów prywatnych odnoto-
wano w 30 powiatach, ponad 30% w kolejnych 60, zaś niższy od 30% – w 224 
powiatach [GUS 2018].

Rysunek 4. Prywatni właściciele lasów w Polsce

Źródło: Bank danych o lasach 2014-2019, https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/lasy-poza-
-lp [dostęp: 06.01.2021].

 Obowiązki i  prawa właścicieli lasów wynikają z  postanowień Ustawy 
o  lasach. Gospodarowanie w  lasach prywatnych jest prowadzone przez ich 
właścicieli według uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty, 
wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Należy zaznaczyć, że ponad 
70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w  lasach 
prywatnych leśniczym Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa 
porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym. Zda-
rzają się także sytuacje, że niektórzy właściciele lasu prywatnego zlecają zarzą-
dzanie nim lub posiłkują się poradami specjalistycznych firm świadczących 
tego typu usługi. Leśnicy, w  ramach współpracy, mogą służyć następującą 
pomocą [Polasik 2014]:

• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach 

prywatnych, jeśli wystąpią organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości 
lasu;

• organizują wykonanie zadań gospodarczych w  lesie (w  tym sprzedaż 
drewna), na podstawie umowy zawartej z właścicielem lasu;

• wspierają właścicieli lasów prywatnych swoją wiedzą i  doświadcze-
niem, aby poprawić gospodarowanie w  lasach. Służą temu między 
innymi materiały: fachowe poradniki, literatura specjalistyczna i filmy;

Lasy prywatne
1774 tys. ha

(100%)

Osoby fizyczne
1669 tys. ha

(94,0%)

Inni
40 tys. ha

(2,2%)

Wspólnoty gruntowe
65 tys. ha

(3,7%)

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/lasy-poza-lp
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/lasy-poza-lp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starostwo_powiatowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leśniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadleśniczy
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• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowa-
dzą bank danych o lasach.

 Właściciele lasów prywatnych zobligowani są do wykonywania określonych 
prac wynikających z Ustawy o lasach. Są to [www.dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/
nadzór nad lasami niepaństwowymi]:

• trwałe utrzymywanie lasów i  zapewnienie ciągłości ich użytkowania, 
a w szczególności zachowanie w lasach roślinności leśnej;

• wprowadzanie roślinności leśnej po usunięciu drzewostanu;
• pielęgnowanie i ochrona lasu;
• przebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospo-

darki leśnej;
• racjonalne użytkowanie lasu – pozyskiwanie drewna w granicach nie-

przekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie 
surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapew-
niający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa 
leśnego;

• kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie natu-
ralnej odporności drzewostanów, a  w  szczególności: wykonywanie 
zabiegów profilaktycznych i  ochronnych zapobiegających powstawa-
niu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobieganie, wykrywanie i zwal-
czanie nadmiernie pojawiających i  rozprzestrzeniających się organi-
zmów szkodliwych oraz ochronę gleby i wód leśnych.

 Lasy prywatne charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem. Często 
stanowią one część gospodarstw, są słabo zagospodarowane, mają niską zasob-
ność: 55% poziomu średniej zasobności lasów państwowych oraz niski prze-
ciętny wiek drzewostanów: 36 lat w  porównaniu z  55 latami drzew w  lasach 
państwowych [www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/lasy-prywatne-maja-
-znaczenie]. Stąd, drogą prowadzącą do poprawy rentowności polskiego pry-
watnego leśnictwa, powinno być dążenie do wzajemnej kooperacji właścicieli. 
Pomocnym przedsięwzięciem może być tworzenie zrzeszeń lub innych form 
organizacji wspólnotowych. W  systemie gospodarki rynkowej, organizacje te 
przyczyniłyby się do lepszego zabezpieczenia interesów właścicieli i odpowied-
niego ich reprezentowania wobec organów samorządowych i rządowych, a jed-
nocześnie ułatwiłyby proces dostosowywania lasów prywatnych do pełnienia 
złożonych funkcji oczekiwanych przez społeczeństwo. Ochrona przyrodni-
czych wartości, jak i  powszechne udostępnienie lasu, wymaga doskonalenia 
rozwiązań ekonomicznych i  prawnych. W  obecnej rzeczywistości społecznej, 
na wsi wydaje się być konieczne prawno-organizacyjne i  finansowe wsparcie 
leśnictwa prywatnego w  procesie tworzenia wspólnot i  zrzeszeń. Zrzeszeni 
właściciele mogliby korzystać z  ulg podatkowych, pod warunkiem bieżącego 
wykonywania prac pielęgnacyjnych i  ochronnych [Król 2011]. Potrzebna jest 
także pomoc państwa w zakresie edukacji właścicieli lasów prywatnych.

http://www.dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl
http://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/lasy-prywatne-maja-znaczenie
http://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/lasy-prywatne-maja-znaczenie
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 Warto pamiętać, że w  celu zapewnienia powszechnej ochrony obszarów 
leśnych, przepisy prawa nakładają na ich właścicieli szereg obowiązków zwią-
zanych z podnoszeniem naturalnej odporności drzewostanów poprzez wyko-
nywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawa-
niu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zwalczaniu organizmów szkodliwych oraz 
ochronę gleby i wód leśnych.
 Właściciele lasów prywatnych nastawiają się głównie na sprzedaż drewna. 
Według opinii władz samorządowych województwa podlaskiego, w lasach pry-
watnych występują problemy związane z ich ochroną biologiczną – czyli zwal-
czaniem organizmów zagrażających lasom – oraz ochroną przeciwpożarową.
 Obszary leśne, to nie tylko drewno, opał czy runo leśne, ale także możliwość 
uprawiania turystyki i  rekreacji. Właściciel lasu prywatnego może, zgodnie 
z prawem, udostępnić turystom lub zakazać wstępu na jego teren, oznaczając 
go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie 
korzystają, ale pojawiają się jednak sporadyczne sytuacje. W zasadzie prywatni 
właściciele lasu nie są zainteresowani rozwojem infrastruktury turystycznej, 
za  wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzą oni gospodarstwo agroturystyczne, czy 
ekoagroturystyczne.
 Problem wykorzystania lasów prywatnych do turystyki i  wypoczynku nie 
zajmuje wiele miejsca ani na łamach literatury naukowej, głównie z  racji ich 
mniejszego znaczenia dla gospodarki leśnej kraju, ani w działalności politycz-
nej i gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. 

1.3. SKŁAD GATUNKOWY DRZEWOSTANÓW I SIEDLISKA 
LEŚNE

Lasy naturalne, to obszary leśne powstałe w  wyniku działania sił przy-
rody, zupełnie niezależnie i bez udziału człowieka. Ich skład gatunkowy 
i strukturalny najlepiej odpowiadają miejscowym warunkom siedlisko-
wym. Charakteryzują się one odpornością biologiczną. Wszystkie wystę-

pujące w nich składniki znajdują się w równowadze. Przykładem lasu natural-
nego są znaczne połacie Puszczy Białowieskiej, szczególne te, które zostały 
objęte ochroną rezerwatową. Lasy naturalne tworzą główny składnik leśnej 
szaty roślinnej, które rosnąc w  bliskim sąsiedztwie, wzajemnie oddziałują na 
siebie i wraz z innymi komponentami, kształtują w specyficzny sposób warunki 
środowiska leśnego [Obmiński 2006].
 Drzewostan jest podstawową częścią lasu, różniącą się od swego otoczenia: 
sposobem powstania, wiekiem, składem gatunkowym, zwarciem, zagęszcze-
niem, jakością techniczną drzew, siedliskiem, obecnością nalotów lub podro-
stów [Szymański 2000]. Wyróżnia się drzewostany naturalne, które powstały 
w wyniku przebiegu sukcesji roślin, oraz sztuczne powstałe – w wyniku sadze-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_lasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_przeciwpożarowa
http://www.dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/nadzor-nad-lasami-niepanstwowymi%5D:                                                                                                                                                   trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności zachowanie w lasach roślinności leśnej;%0Dwprowadzenie roślinności leśnej po usunięciu drzewostanu;%0Dpielęgnowanie i ochrona lasu;%0Dprzebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej;%0Dracjonalne użytkowanie lasu - pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego;%0Dkształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnosząc naturalną odporność drzewostanów, a w szczególności: wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych oraz ochronę gleby i wód leśnych.%0D%0D%0D
http://www.dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/nadzor-nad-lasami-niepanstwowymi%5D:                                                                                                                                                   trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności zachowanie w lasach roślinności leśnej;%0Dwprowadzenie roślinności leśnej po usunięciu drzewostanu;%0Dpielęgnowanie i ochrona lasu;%0Dprzebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej;%0Dracjonalne użytkowanie lasu - pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego;%0Dkształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnosząc naturalną odporność drzewostanów, a w szczególności: wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych oraz ochronę gleby i wód leśnych.%0D%0D%0D
http://www.dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/nadzor-nad-lasami-niepanstwowymi%5D:                                                                                                                                                   trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności zachowanie w lasach roślinności leśnej;%0Dwprowadzenie roślinności leśnej po usunięciu drzewostanu;%0Dpielęgnowanie i ochrona lasu;%0Dprzebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej;%0Dracjonalne użytkowanie lasu - pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego;%0Dkształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnosząc naturalną odporność drzewostanów, a w szczególności: wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych oraz ochronę gleby i wód leśnych.%0D%0D%0D


22 OBSZARY LEŚNE WIELOASPEKTOWĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

nia lub siewu. Ze względu na wiek drzew, wyróżnia się drzewostany jednowie-
kowe (głównie sztuczne) i  różnowiekowe (naturalne oraz te z  drzewostanów 
sztucznych, które odnawiane są w różnych odstępach czasu).
 Skład gatunkowy drzewostanu jest jedną z  najbardziej charakterystycz-
nych cech lasu. Wyróżnia się:

• drzewostany jednogatunkowe (lite), np. sosnowy, świerkowy, dębowy, 
w których domieszka innego gatunku nie przekracza 10% udziału (zdję-
cie 2);

• drzewostany wielogatunkowe (mieszane), w  skład których wchodzi 
więcej gatunków, np. drzewostan sosnowo-dębowy, świerkowo-
-dębowo-brzozowy (zdjęcie 3). W drzewostanach mieszanych, poszcze-
gólne gatunki zwykle różnią się między sobą tempem wzrostu i rozwoju. 
Powoduje to – nawet przy równym wieku drzew – powstawanie odręb-
nych pięter. Kolejność wyrazów wskazuje, jakiego gatunku jest najmniej, 
a jakiego najwięcej i tak np. w drzewostanie świerkowo-dębowo-brzo-
zowym największy będzie udział brzozy, następnie dębu, a najmniejszy 
świerku.

Zdjęcie 2. Przykład drzewostanu jednogatunkowego

Źródło: Foto autora.
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Zdjęcie 3. Przykład drzewostanu wielogatunkowego (mieszanego)

Źródło: Foto autora.

 Skład gatunkowy drzewostanów w  Polsce jest uzależniony od warunków 
klimatycznych i siedliskowych, jak również od zasad gospodarki leśnej prowa-
dzonej w poprzednim stuleciu.
 Drzewostany, ze względu na dominujący w nich rodzaj drzew, dzieli się na: 
iglaste, liściaste i mieszane. W polskich lasach państwowych i prywatnych zde-
cydowanie dominują drzewa iglaste (3/4 całego polskiego drzewostanu). Pra-
wie 70% wszystkich drzew stanowi sosna, świerk – 6,0%, dąb – 6,0%, brzoza – 
5,8%, olsza – 4,1%; udział pozostałych gatunków nie przekracza 2% [www.nad-
leśnictwo.pl>str>struktura_lasow]. Wszystkie gatunki drzew tworzące drzewo-
stan pełnią w nim określoną rolę. W polskich lasach, zgodnie z polityką leśną 
państwa, dokonywana jest przebudowa drzewostanów, zmierzająca do zwięk-
szenia udziału gatunków liściastych i zróżnicowania ich struktury wiekowej.
 W drzewostanach wyróżnia się piętra, które tworzą warstwy drzew o różnej 
wysokości. Z tego punktu widzenia, drzewostany mogą być jednopiętrowe, gdy 
znajduje się jedna warstwa drzew złożona z jednego lub więcej gatunków drzew 
tej samej wysokości, albo dwu- i wielopiętrowe, gdy jest więcej warstw drzew 
[Łabno 2006]. Pierwsze piętro jest zawsze piętrem najwyższym.
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 Wiek drzew określa się na podstawie liczby słojów (przyrostów rocznych) 
na pniakach ściętych drzew lub na podstawie liczby okółków gałęzi. Wyraźne 
okółki wytwarzają tylko w młodym wieku niektóre gatunki drzew (sosna, świerk, 
jodła). W  Polsce drzewostany mają średnio około 50 lat, choć coraz częściej 
można znaleźć obszary, gdzie drzewa mają już 70 lat. Drzewostany powyżej 
100  lat zajmują około 7% powierzchni obszarów leśnych. Najwięcej terenów 
zielonych zajmują monokultury sosnowe lub świerkowe, szczególnie w Karpa-
tach, Sudetach i paśmie pojezierzy.
 Szczegółowe zestawienie udziału gatunków w składzie drzewostanów nale-
żących do prywatnych właścicieli w Polsce przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.  Struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów w Polsce  
oraz ich zasobność w lasach prywatnych w 2018 roku

Gatunek drzewa Udział w składzie gatunkowym [%] Wiek [lata] Zasobność [m³/ha]

Sosna 56,3 48 227

Świerk pospolity 5,4 53 218

Jodła 4,3 58 302

Buk 2,9 53 288

Dąb 5,7 42 182

Grab 2,7 50 219

Brzoza 9,7 39 167

Olcha czarna 7,6 42 236

Topola i osika 2,2 43 264

Ogółem w kraju – 46 223

Źródło: opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Leśnictwa, GUS, Warszawa 
2019, s. 33-75.

 W lasach prywatnych, w porównaniu z lasami państwowymi, liczniej repre-
zentowane są: jodła, brzoza i olcha czarna, niższy jest natomiast udział sosny. 
Z punktu widzenia ochrony klimatu, wskazuje się, że 60-letnia sosna produkuje 
tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie trzech osób, a  stuletni dąb – 
nawet 14 osób. W ujęciu wagowym, stuletni buk wiąże w ciągu godziny 2,3 kg 
dwutlenku węgla i wytwarza 1,7 kg tlenu. Z jednego hektara drzew liściastych 
i  iglastych pochodzi tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Ta sama liczba drzew 
pochłania rocznie taką ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody 
przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów. Dostępne dane podają, że światowe 
lasy wytwarzają około 26,6 mld ton tlenu, tj. ponad połowę rocznego zapotrze-
bowania wszystkich ludzi i  zwierząt na Ziemi [Grzywacz 2000]. Lasy liściaste 
o powierzchni 10 000 ha zatrzymują i następnie oddają do środowiska 500 000 m3 
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wody – chronią przed erozją i  powodzią. Są także naturalnym zbiornikiem 
retencyjnym, filtrem i  magazynem czystej i  zdrowej wody. Należy dodać, że 
drzewostany wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze – fitoncydy 
i obniżają poziom hałasu: 150 m lasu obniża hałas do poziomu 18-25 decybeli 
[Śniegocki 2018].
 Siedlisko leśne – to zespół czynników klimatycznych, topograficznych, 
wodnych, glebowych i odżywczych danej biocenozy, które rozstrzygają o bycie 
drzewostanu, warunkach i  granicach jego naturalnego wzrostu i  rozwoju, są 
zasadniczym i naturalnym czynnikiem produkcji leśnej. Siedliska leśne decy-
dują o [Szweykowska 2003]:

• składzie gatunkowym przyszłego drzewostanu;
• jakości i ilości produkowanego surowca drzewnego;
• sposobie zagospodarowania;
• przynależności do gospodarstwa;
• wieku rębności drzewostanu.

Wśród siedlisk wyróżnia się [BDL 2015]:
• siedliska naturalne, czyli pierwotne siedliska niezmienione wskutek 

działalności człowieka;
• siedliska synantropijne, które powstały w  wyniku działalności czło-

wieka. Należą do nich:
 – siedliska ruderalne,
 – siedliska polne (segetalne),
 – siedliska półnaturalne.

 Typy siedliskowe lasu wydziela się w zależności od: (1) jakości produkcyjnej 
siedliska, głównie żyzności i wilgotności gleb oraz głębokości i trwałości wystę-
powania wody gruntowej, (2) uwarunkowań geograficzno-klimatycznych, i  tu 
wyróżnia się lasy nizinne, wyżynne, bagienne, namorzynowe [Falińska 2019]. 
W Polsce wyodrębniono:
a) na terenach nizinnych – 15 typów siedliskowych: bór suchy (Bs), bór 

świeży (Bśw), bór wilgotny (Bw), bór bagienny (Bb), bór mieszany świeży 
(BMśw), bór mieszany wilgotny (BMw), bór mieszany bagienny (BMb), las 
mieszany świeży (LMśw), las mieszany wilgotny (LMw), las mieszany 
bagienny (LMb); las świeży (Lśw), las wilgotny (Lw), las łęgowy (Lł), ols 
jesionowy (OlJ), ols (Ol);

b)  na terenach wyżynnych i podgórskich – odmiany wyżynne trzech typów 
siedliskowych: bór mieszany wyżynny (BMwyż.), las mieszany wyżynny 
(LMwyż.), las wyżynny (Lwyż.), z możliwością wyróżnienia wariantu wilgot-
nego;

c)  na terenach górskich – odmiany górskie 6 typów siedliskowych lasu: bór 
wysokogórski (BWG), bór górski (BG), bór mieszany górski (BMG), z możli-
wością wyróżnienia wariantu świeżego, wilgotnego i bagiennego, las mie-
szany górski (LMG), las górski (LG), z możliwością wyróżnienia wariantów 
świeżego i wilgotnego, las łęgowy górski (LłG), ols górski (OlG).

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Siedlisko_naturalne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Siedlisko_synantropijne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_ruderalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_segetalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_półnaturalne
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 Bory – to obszary leśne, na terenie których głównym gatunkiem lasotwór-
czym jest sosna. Bory suche to najbardziej ubogi typ siedliskowy, o glebach sil-
nie zakwaszonych, wytworzonych z  piasków lub torfów wysokich, z  butwiną 
lub torfem wysokim, z ubogim runem borowym. W borach mieszanych, oprócz 
sosny, występuje głównie świerk i brzoza.
 W Polsce bory sosnowe nie zawsze rosną w swoich naturalnych siedliskach. 
Wiele monokultur sosnowych zostało posadzonych także na siedliskach laso-
wych, głównie podczas zalesień terenów rolnych. Sosna zawdzięcza swoją 
popularność niewielkim wymaganiom siedliskowym i gospodarczej przydatno-
ści jej drewna.
 Bory sprzyjają spacerom leśnym, dzięki wydzielanym przez drzewa iglaste 
fitoncydom i olejkom eterycznym, powszechnie znanym z zapachu świątecz-
nych drzewek. Bory suche i świeże są atrakcyjne głównie w okresie jesienno-
-zimowym, zaś mieszane – wiosną (to za sprawą kwitnących roślin runa leś-
nego, tzw. geofitów wiosennych).

Zdjęcie 4. Bór sosnowy świeży

Źródło: Foto autora.

 Lasy – to siedliska leśne, na których głównym gatunkiem lasotwórczym są 
drzewa liściaste: dąb, buk, grab, brzoza, klon, wiąz, lipa. Lasy wykazują dużą 
zmienność siedliskową, zależnie od jakości gleby. Na wielu siedliskach lasowych 
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w okresie Polski Ludowej posadzono drzewostany sosnowe, często z domieszką 
drzew liściastych. Do wykorzystania w turystyce i rekreacji najbardziej nadają 
się dąbrowy świetliste.

Zdjęcie 5. Las mieszany w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.

Zdjęcie 6. Grąd w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.
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 Grądy są to wielowarstwowe lasy liściaste. Głównymi gatunkami lasotwór-
czymi grądów jest dąb i  grab, zaś domieszkę stanowią: jesion, lipa, wiąz czy 
klon; w podszycie znajdują się leszczyna i kalina [Matuszkiewicz 2005]. W Pol-
sce grądy są dość rozpowszechnione na terenie całego kraju, z wyjątkiem pół-
nocno-zachodniej części i  wyższych warstw górskich. Grądy były najbardziej 
niszczone przez człowieka ze względu na użytkowanie terenów przez sektor 
rolniczy [Wasiak 2014]. Tam, gdzie dawniej istniały grądy, obecnie są pola 
uprawne. Resztki grądów zachowały się jedynie w miejscach trudnych do zaję-
cia pod uprawy rolne. 
 Lasy grądowe wykazują bardzo dużą zmienność siedliskową, w zależności od 
warunków wilgotnościowych gleby i jej żyzności. Grądy występują najczęściej na 
glebach brunatnych i na tej podstawie wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje grą-
dów [Łabno 2006]: grąd wysoki – stosunkowo suchy i umiarkowanie żyzny (mezo-
troficzny); grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych; przewaga grabu, 
nieznaczne domieszki drzew innych gatunków; grąd niski – na glebach wilgot-
nych i żyznych – charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.
 Najlepiej zachowane grądy znajdują się w Białowieskim Parku Narodowym 
i Puszczy Kampinoskiej [Zasady hodowli..., 2000]. Badania dowodzą, że w pierw-
szym dziesięcioleciu XXI wieku, średnio w polskich lasach:

• występowało 27 gatunków roślin (podobnie było w innych krajach euro-
pejskich);

• połowa drzewostanów była dwupiętrowa;
• zidentyfikowano 37 rzeczywistych i 39 potencjalnych leśnych zespołów 

roślinnych;
• ponad 60% lasów było odnowionych sztucznie – z sadzenia, 13% było 

pochodzenia naturalnego;
• na powierzchni 80% lasów były prowadzone zabiegi gospodarcze 

(czyszczenia, trzebieże, cięcia odnowieniowe itp.);
• 70% lasów istnieje nieprzerwanie od co najmniej 100 lat, a  na 1/4 

powierzchni zostały one ponownie wprowadzone w  ostatnich 25-100 
latach;

• dość zniekształcone, w  stosunku do zespołów potencjalnych, były 
kwaśne dąbrowy i  buczyny, natomiast fitocenozy olsów i  łęgów były 
w 75% zgodne z siedliskiem;

• najbardziej naturalny charakter miały trudno dostępne lasy górskie 
i bagienne;

• najliczniejszą grupę grubych drzew stanowiły sosny, później dęby, buki, 
jodły i świerki;

• średnio na 1 ha lasu przypadały cztery drzewa grube (o  pierścienicy 
przekraczającej 50 cm); 

• drewno martwe występowało na 95% lustrowanych powierzchniach, 
a średnia zasobność takiego drewna wynosiła 9,6 m3/ha, co jest wielkoś-
cią znaczącą [Grzywacz 2010].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_brunatne_właściwe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_brunatne_właściwe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_brunatne_właściwe
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 Siedliska lasowe są ciekawym miejscem penetracji turystycznej. Fakt, że ich 
ogólna powierzchnia w Polsce jest ograniczona, niemniej jednak to tam zostały 
zlokalizowane ostoje zwierzyny (wstęp do tych ostoi jest zabroniony) oraz 
rezerwaty przyrody, które można zwiedzać z  przestrzeganiem określonych 
ograniczeń i zasad ochrony lasu.

1.4. FUNKCJE OBSZARÓW LEŚNYCH

Funkcje obszarów leśnych to całokształt materialnych i niematerialnych 
wartości użytkowych usług i korzyści dostarczanych przez las (rysunek 5). 
Obszary leśne spełniają trzy podstawowe funkcje: (1) ekologiczne/przy-
rodnicze, (2) gospodarcze, (3) społeczne. Niektórzy autorzy szacują, że 

w ramach tych trzech głównych funkcji, obszary leśne pełnią ponad 100 funkcji 
szczegółowych [Tomaszewski 2016; Mandziuk, Janeczko 2009].

Rysunek 5. Funkcje obszarów leśnych

Źródło: opracowanie własne.

 Każda funkcja obszaru leśnego jest istotna. Dodatkowo, do każdej z  nich 
można przypisać następujące funkcje szczegółowe:

• funkcje gospodarcze lasu stanowią:
 – naturalna produkcja drewna, wykorzystywanego jako surowiec 

budowlany, meblarski, opałowy i papierniczy,
 – korzystanie z użytków ubocznych lasu, takich, jak: maliny, grzyby, 

jagody, poziomki, jeżyny, sok brzozowy, żywica, mięso i  skóry ze 
zwierząt łownych, a także trofea myśliwskie,

 – miejsce pracy wielu ludzi;
• funkcje społeczne to głównie:

 – zdrowotna,
 – klimatyczna,
 – turystyczno-rekreacyjna,
 – edukacyjna;

Funkcje obszarów leśnych

Gospodarcze Społeczne
Ekologiczne/ 
Przyrodnicze
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• funkcje ekologiczne/przyrodnicze obszarów leśnych to:
 – produkcja tlenu i uzupełnianie jego zapasów w atmosferze,
 – wiązanie dwutlenku węgla, a  tym samym łagodzenie „efektu cie-

plarnianego”,
 – zatrzymywanie pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza,
 – regulacja stosunków wodnych na obszarze lasu oraz w jego pobliżu,
 – kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego,
 – przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom,
 – miejsce różnorodności biologicznej, przebywania i  rozrodu wielu 

gatunków roślin i zwierząt.

Funkcje lasu wymagają bardziej szczegółowego omówienia.

Funkcje gospodarcze

 Funkcje gospodarcze obszarów leśnych to wszelkie użyteczności dostar-
czane przez las, które są związane z produkcją drewna i produktów ubocznych 
oraz możliwości ich wykorzystania na potrzeby szeroko rozumianej gospodarki 
(rysunek 6). Gospodarcze funkcje lasu mają aspekt materialny, produkcyjny, 
surowcowy i ekonomiczny.
 Gospodarowanie na obszarach leśnych, to działania zgodne z gospodarką 
narodową, mającą na celu realizację całokształtu zadań produkcyjnych, poza-
produkcyjnych i  organizacyjnych w  gospodarstwach leśnych. Gospodarka 
obszarów leśnych oparta jest na podstawach ekologicznych i zajmuje się wszech-
stronnym racjonalnym wykorzystaniem lasu jako źródło surowca drzewnego 
i produktów ubocznych, jak również utrzymywaniem lasów w trwałej użytecz-
ności przez odnowienia, pielęgnację i  ochronę gatunkową odmian genetycz-
nych, melioracje, czy gospodarkę łowiecką. Gospodarkę obszarów leśnych 
powinno się prowadzić się według zasady powszechnej ochrony lasów, utrzy-
mania ich trwałości oraz powiększania zasobów leśnych, przy przestrzeganiu 
zasady zrównoważonego korzystania ze wszystkich jego zasobów i walorów.
 Najważniejsze jest zapewnienie zrównoważonego oddziaływania przez trzy 
funkcje gospodarcze lasu: surowcową, majątkową i dochodową (rysunek 6).
 Podstawą funkcji gospodarczej lasu jest surowiec drzewny pozyskiwany ze 
ściętych drzew. Jest on wykorzystywany niemal we wszystkich działach gospo-
darki narodowej, głównie w budownictwie, meblarstwie, w przemyśle celulo-
zowo-papierniczym, w  przemyśle chemicznym i  włókienniczym (mniej lub 
bardziej aktywny węgiel drzewny), w górnictwie, a także jako opał w gospodar-
stwach domowych. Gospodarcze znaczenie mają tak zwane użytki uboczne 
lasu, takie jak: owoce, zioła, grzyby, żywica. Las jest głównym obszarem życia 
i rozwoju zwierząt łownych. Obszary leśne są doskonałym miejscem do upra-
wiania turystyki i  rekreacji, połączonej ze zbieraniem runa leśnego, polowa-
niem, a także pozyskiwaniem trofeów łowieckich [Grochowski 1992].
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Rysunek 6. Funkcje gospodarcze lasu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.radom.lasy.gov.pl [dostęp: 05.01.2021].

 Obszary leśne są największym na świecie laboratorium doświadczalnym. 
W historii medycyny rośliny leśne od zawsze były pierwszorzędnym surowcem. 
Wiele lekarstw, które dziś stosujemy, zostało wyprodukowanych dzięki bada-
niom nad substancjami czynnymi w roślinach, grzybach lub mikroorganizmach 
występujących w  lesie. Najnowszy przykład stanowią badania nad grzybami 
nadrzewnymi w Puszczy Białowieskiej. Analizy ekspertów wykazały, że zawarte 
w  organizmach związki są skutecznym środkiem w  zwalczaniu nowotworów 
jelita grubego. Naukowcy nadal poszukują w lasach organizmów (roślin, grzy-
bów, mikroorganizmów) o uzdrawiającej mocy, które pomogą stworzyć lekar-
stwa na różne choroby.
 Obszary leśne stanowią składnik majątku narodowego. Gospodarka leśna 
wnosi istotny wkład w tworzeniu dochodu narodowego, który wyznacza status 
społeczeństwa i poziom życia jego mieszkańców.
 Realizacja funkcji gospodarczych niekiedy powoduje działania i zachowa-
nia niepożądane i naganne. Jednym z nich jest nieprzestrzeganie zasady ogra-
niczenia wyrębu do wielkości ukazanej w operacie urządzania lasu. W lasach 
państwowych, zwiększona wycinka wynika ze szkód w drzewostanach powodo-
wanych przez czynniki abiotyczne (wiatr, gołoledź) i biotyczne (gradacje owa-
dzich szkodników leśnych, szczególnie zaś: kornika drukarza, cetyńca, brud-
nicy mniszki, czy miernikowców). Problemem, szczególnie w  lasach prywat-
nych, jest niezwłoczne zalesianie wyrębów. Niezalesione wyręby powodują 
ograniczenie funkcji gospodarczej takiego lasu, a  jednocześnie negatywnie 
wpływają na krajobraz. Pobór drewna i  innych pożytków w granicy przyrostu 
masy drzewnej lub zdolności samoodnowienia się pobieranych (użytkowa-
nych) gatunków podrostu, runa, czy ściółki lasy mogą się odnawiać i  służyć 
przyszłym pokoleniom. Poprawie gospodarczej funkcji lasu, służy:

• sukcesywne zmniejszanie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez 
przemysł;

SUROWCOWE
(las jest źródłem różnorodnych 
surowców o dużej rozmaitości 

i masie)

DOCHODOWE
(gospodarstwo leśne  

wnosi wkład  
do dochodu narodowego)

MAJĄTKOWE
(grunty leśne jako składnik  

majątku narodowego)

Rodzaje funkcji  
gospodarczych lasu

http://www.radom.lasy.gov.pl
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• nasadzanie w  monokulturach leśnych drzew bardziej odpornych na 
szkodniki i zanieczyszczenia;

• unikanie całkowitych wyrębów lasu i jego części;
• zalesianie nieużytków oraz nieeksploatowanych gleb porolnych;
• zapobieganie zaśmiecaniu i pożarom lasów poprzez działania ochronne 

oraz rozsądne i odpowiedzialne zachowywanie się użytkowników lasu.
 Obszary leśne są także swoistym warsztatem pracy. W PGL Lasy Państwowe 
w 2017 roku było zatrudnionych na etatach 26 tys. osób [Lasy państwowe w licz-
bach 2018]. Można szacować, że nie mniej było zatrudnionych w firmach wyko-
nujących usługi na rzecz nadleśnictw w  zakresie pozyskania drewna oraz 
hodowli i ochrony lasu.

Funkcje społeczne

 Funkcje społeczne lasu są związane z niematerialnymi świadczeniami lasu. 
Są to tak zwane niematerialne pożytki naturalne lasu. Mogą mieć one charakter 
bezpośredni lub pośrednio stwarzać warunki do uzyskiwania niematerialnych 
korzyści przez ludzi. Naturalne lub regulowane funkcje społeczne lasu podle-
gają różnorodnym klasyfikacjom. Wyróżnia się między innymi takie funkcje 
społeczne lasu, jak: kształtowanie lokalnego mikroklimatu, uzdrowiskowa, 
rekreacyjno-turystyczna, edukacyjna, naukowa, miejsca pracy ludzi.
 Funkcja kształtowania lokalnego mikroklimatu wynika z  korzystnego 
wpływu lasu na temperaturę i wilgotność powietrza, czy zawartość w nim tlenu. 
Jest to niematerialny pożytek naturalny lasu, permanentnie odbierany i  spo-
łecznie akceptowany przez miejscową ludność i turystów. Przy wykorzystaniu 
tej funkcji lasu powstało i funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych.
 Funkcja uzdrowiskowa przejawia się korzystnym oddziaływaniem na 
ludzki organizm unikalnych cech lasu. Sprzyjają one lub wręcz wywołują, wraz 
z  innymi zabiegami, proces zdrowienia, rehabilitacji i poprawy kondycji psy-
chicznej, fizycznej lub psychofizycznej pacjentów uzdrowiska. Szczególnymi 
właściwościami zdrowotnymi, ze względu na korzystne stymulowanie układu 
oddechowo-krążeniowego, charakteryzują się bory sosnowe suche, świeże 
i mieszane oraz dąbrowy świetliste i grądy. W celu wykorzystania tej funkcji, lasy 
sanatoryjne są odpowiednio zagospodarowywane, aby zmniejszyć oddziaływa-
nie antropopresji na leśny ekosystem.
 Funkcja rekreacyjno-turystyczna przejawia się świadczeniami niemate-
rialnymi lasu, sprzyjającymi odpoczynkowi i regeneracji sił fizycznych oraz psy-
chicznych w  określonej przestrzeni ekologicznej, między innymi poprzez 
zapewnienie ciszy, doznań estetycznych, kształtowanie korzystnych warunków 
atmosferycznych oraz mikroklimatycznych, a  także w  związku z  możliwością 
prowadzenia obserwacji i polowania na zwierzynę łowną, czy zbiór pożytecz-
nych składników runa leśnego. Od dawna jest znany korzystny wpływ na orga-
nizm ludzki leśnej zieleni. Las jest miejscem doznań estetycznych i duchowych. 

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/funkcje-lasu-1/
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Jest to także miejsce przywoływania różnego rodzaju wspomnień pod wpływem 
rozmiaru i  wieku występujących tam drzew, wspomnień ważnych wydarzeń 
z  przeszłości, wiążących się z  danym fragmentem lasu. Na bazie tej funkcji, 
intensywnie rozwija się turystyka niekonsumpcyjna, polegająca wyłącznie na 
przebywaniu na obszarach leśnych i spacerach po zdrowych i urokliwych miej-
scach. Stwarza to wyjątkowo korzystne warunki do odpoczynku, odprężenia 
i  regeneracji sił witalnych, szczególnie dla mieszkańców dużych aglomeracji 
miejskich i osób w podeszłym wieku. Na ludzki organizm szczególnie pozytyw-
nie oddziałuje mikroklimat nasycony olejkami eterycznymi zawierającymi 
fitoncydy [Muszyński, Kozioł 2013]. Istotna jest też cisza, spokój i piękno leś-
nych ostępów w harmonijnie zestawionej barwie drzew, które łagodzą system 
nerwowy w dobie informatyzacji, cyfryzacji oraz coraz szybszego tempa życia. 
Na obszarach leśnych znajduje się wiele atrakcji istotnych z punktu widzenia 
poznawania przez człowieka świata przyrody.
 Funkcja edukacyjna wynika z faktu, że las jest naturalnym kompleksowym 
środkiem dydaktycznym, wykorzystywanym w szkolnictwie powszechnym i spe-
cjalistycznym [Poskrobko 1997]. Korzystanie z  niego wymaga odpowiedniego 
przygotowania. Istotną rolę w tym zakresie spełnia edukacja leśna. Jej celem jest 
wyjaśnianie i  umożliwianie zrozumienia przez przeciętnego użytkownika lasu, 
funkcjonowania złożonych ekosystemów, a także upowszechnianie w społeczeń-
stwie wiedzy o  środowisku leśnym i  trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, 
podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzysta-
nia ze wszystkich funkcji obszarów leśnych oraz budowanie zaufania społecz-
nego do działalności zawodowej leśników [Chrzanowski 2016]. Działalność edu-
kacyjna prowadzona jest przez leśników stale podnoszących swoje kwalifikacje 
na specjalistycznych warsztatach, gdzie poznają metodykę prowadzenia zajęć 
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych oraz zapoznają się z nowymi urzą-
dzeniami i narzędziami realizacji zajęć stacjonarnych i terenowych. W procesie 
edukacji leśnej ważną rolę spełniają leśne kompleksy promocyjne.
 Funkcja naukowa oznacza, że obszary leśne odgrywają istotną rolę w bada-
niach naukowych różnych dyscyplin: od nauk przyrodniczych – z leśnictwem 
na czele, poprzez nauki humanistyczne i społeczne, do nauk ścisłych, takich jak 
fizyka czy chemia. Środowisko leśne sprzyja prowadzeniu badań interdyscypli-
narnych: las jest naturalnym laboratorium naukowym, miejscem eksperymen-
tów hodowlano-gospodarczych lub czysto naukowych. Wyniki badań nauko-
wych mają praktyczne znaczenie nie tylko w gospodarce leśnej, ale także dla 
rozwoju ruchu turystycznego. W  obecnych uwarunkowaniach społeczno-
-gospodarczych i klimatycznych, wzrasta waga badań naukowych, dotyczących 
różnych aspektów pełnienia przez lasy funkcji społecznych.
 Funkcja tworzenia miejsc pracy w  działalności turystycznej i  okołotury-
stycznej, takich jak: gospodarstwa agroturystyczne, przewodnicy turystyczni, 
a także pracownicy hotelarstwa, gastronomii i transportu związanego z organi-
zacją odpoczynku ludzi w lasach.
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Funkcje ekologiczne/przyrodnicze

 W literaturze obie nazwy: funkcje ekologiczne i funkcje przyrodnicze wystę-
pują zamiennie, chociaż ich zakres nieco się różni. Najważniejsze są tu trzy 
grupy funkcji lasu: funkcje klimatyczne, wodno- i  glebochronne oraz zacho-
wawcze.
 Funkcja klimatyczna sensu stricto realizuje się poprzez istotny wpływ lasu 
na klimat, głównie dzięki temu, że rośliny w procesie fotosyntezy pochłaniają 
dwutlenek węgla i produkują tlen uzupełniając jego zapasy w atmosferze, a tym 
samym łagodzą „efekt cieplarniany”. Polska, na tle krajów europejskich, należy 
do liderów w ilości węgla związanego w biomasie drzewnej na obszarach leś-
nych. Wynika to w  dużej mierze z  wielkości i  struktury zasobów drzewnych 
naszego kraju (struktura gatunkowa, siedliskowa i wiekowa). Ocena ilości węgla 
wiązanego przez ekosystemy leśne miała do niedawna charakter niemal wyłącz-
nie badawczy, zaś od czasu podpisania protokołu z  Kioto – nabrała wymiaru 
praktycznego. Pojawiła się między innymi koncepcja „leśnych gospodarstw 
węglowych”, w których sposób prowadzenia gospodarki leśnej pozwalałby na 
pochłanianie dodatkowej ilości CO₂ przez ekosystemy leśne [Tomaszewski 
2015].
 Obszary leśne kształtują nie tylko klimat globalny, ale także lokalny. Las jest 
ważnym regulatorem wilgotności. W pełni sezonu wegetacyjnego, z 1 ha lasu 
transpiruje do atmosfery od kilku do kilkudziesięciu ton wody w  ciągu doby 
[Grzywacz 2000]. Dlatego też wpływ lasów na klimat porównywalny jest z wpły-
wem zbiorników wodnych: im kompleks leśny jest większy, tym większy jest 
zasięg jego oddziaływania. Poprzez zwiększoną wilgotność powietrza, las 
wpływa na zmniejszenie dobowych, okresowych i rocznych amplitud tempera-
tury powietrza atmosferycznego. Zwiększona wilgotność powietrza zmniejsza 
też intensywność promieniowania słonecznego i zwiększa udział promieni roz-
proszonych w  promieniowaniu całkowitym. Do oddziaływań klimatycznych 
należy zaliczyć również wpływ lasu na czystość powietrza atmosferycznego 
i nasycenie jego olejkami eterycznymi.
 Funkcja retencji, oczyszczania oraz dystrybucji wody lasu polega na:

• fizycznym lub fizjologicznym magazynowaniu wody przez: glebę, skałę 
macierzystą, jak również przez organizmy żywe – zwłaszcza w okresie 
pojawiania się na określonym terenie, nadmiernej ilości wód powierzch-
niowych, pochodzących z opadów atmosferycznych;

• kształtowaniu korzystnego (z punktu widzenia środowiska) składu che-
micznego i biologicznego zasobów wodnych, magazynowanych przez 
ekosystemy leśne oraz przez zbiorniki i cieki wodne;

• korzystnym, powolnym przebiegu procesu „oddawania” wody zmaga-
zynowanej w ekosystemach leśnych.

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/ton/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/klimat-1/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/kompleks-lesny-1/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/wilgotnosc-powietrza/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/las/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/wilgotnosc-powietrza/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/cieki-1/
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 W  operatach urządzania lasu specjalnie wydziela się obszary obejmujące 
lasy wodochronne, na których obowiązuje odpowiednio dostosowany do tej 
funkcji reżim gospodarowania.
 Funkcja ochrony gleb wynika z faktu, że ekosystemy leśne powstrzymują 
lub łagodzą rozmaite zjawiska destrukcyjne w glebie, wywoływane przez wody 
powierzchniowe lub/i  podziemne oraz przez wiatry, na przykład takie, jak: 
wymywanie, zwiewanie oraz inne przemieszczanie wierzchnich warstw gleby 
(w  tym warstwy organicznej), powstawanie namulenia osadów oraz innych 
naniesień, uruchamianie się wydm.
 Funkcja krajobrazotwórcza oznacza, że las stanowi wiodący czynnik 
kształtowania krajobrazu. Funkcja ta jest na ogół powiązana z funkcją środowi-
skotwórczą lasu, polegającą na wykorzystywaniu zdolności ekosystemów leś-
nych do przywracania produkcyjności i zdolności do środowiskowych świad-
czeń niematerialnych przez grunty uprzednio zdegradowane i zdewastowane.
 Funkcje zachowawcze lasu to: (1) stabilizacja gruntów, szczególnie na sto-
kach górskich; (2) „stabilizacja” ekosystemów leśnych, funkcjonujących 
w warunkach mniej lub bardziej ekstremalnych; (3) zachowanie różnorodności 
biologicznej i  bogactwa genetycznego, czyli pełnienie przez las roli przecho-
walni (magazynu) wszystkich genomów oraz genotypów wykształconych 
w  toku ciągłych procesów życiowych na przestrzeni dziejów; (4) zachowanie 
oraz utrzymanie, jako pewnego wzorca, naturalnych procesów biotycznych 
i abiotycznych, które zachodzą w ekosystemach leśnych.
 Obszary leśne są jednym z najbardziej skomplikowanych i ciekawych ziem-
skich ekosystemów. Są one miejscem bytowania i  rozwoju niezwykle dużej 
liczby gatunków roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów. W leśnym ekosy-
stemie poszczególne składniki są ze sobą wzajemnie powiązane, oddziałują na 
siebie oraz na otoczenie, w którym żyją.
 Spełnieniu funkcji zachowawczej lasu, służy wydzielanie obszarów ochrony 
przyrody, głównie parków narodowych i rezerwatów przyrody.
 Funkcja ochrony przed hałasem i/lub promieniowaniem polega na tłu-
mieniu przez ekosystemy leśne (głównie przez roślinność leśną) oraz neutrali-
zowaniu skutków działania wszelkich fal elektromagnetycznych (akustycznych, 
świetlnych, związanych z promieniowaniem słonecznym, wszelkich innych fal 
elektromagnetycznych), które w  nadmiarze mogą być szkodliwe lub dokucz-
liwe dla człowieka oraz poszczególnych części składowych różnych środowisk.
 Funkcja wzmacniania sił witalnych człowieka oznacza, że obszary leśne 
powinny służyć przede wszystkim człowiekowi. Od dawnych czasów znane są 
też właściwości bioterapeutyczne gatunków drzew i  zbiorowisk leśnych. Na 
przykład bory sosnowe i mieszane działają leczniczo na choroby układu odde-
chowego, a  substancje lotne mają działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze 
i grzybobójcze. Większość zbiorowisk leśnych wpływa także na obniżenie ciś-
nienie krwi. Z kolei owoce runa leśnego są źródłem najbardziej wartościowych 
witamin i przyswajalnych cukrów [Jalinik 2016].

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/lasy/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/roslinnosc/


36 OBSZARY LEŚNE WIELOASPEKTOWĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

 Pożądany wpływ obszarów leśnych na klimat doceniany jest zwłaszcza 
w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych. Jednocześnie przeby-
wanie w  określonym typie lasu i  oddziaływanie składu jego roślinności, ma 
zróżnicowany wpływ zarówno na siły witalne naszego organizmu, jak i  psy-
chikę. Stąd też bory sosnowe suche i  świeże, które wydzielają znaczne ilości 
olejków eterycznych, mają wyjątkowo silne pozytywne działanie uspakajające, 
obniżające ciśnienie krwi oraz przeciwbronchitowe.
 Obszary leśne w  Polsce znajdują się w  sytuacji stałego zagrożenia przez 
czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne, co powoduje, że zagrożenie 
lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie [Szymańska 2019]. Głównie 
dotyczy to zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które jest zagroże-
niem dla ekosystemów leśnych. Ustawowym obowiązkiem Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest prowadzenie trwale zrównoważo-
nej gospodarki leśnej, ukierunkowanej na zachowanie trwałości spełniania 
przez lasy wszystkich ich funkcji.

1.5. ZARZĄDZANIE LASAMI PAŃSTWOWYMI 
I PRYWATNYMI

Istota i instrumenty zarządzania

efekty i  efektywność działalności podmiotu gospodarczego zależą 
w  dużym stopniu od kwalifikacji, umiejętności i  wkładu pracy osoby 
zarządzającej. To osoba zarządzająca zajmuje się uruchamianiem, 
dynamizowaniem działalności podlegających jej zespołów ludzi, zaso-

bów rzeczowych i kapitału. Bardzo trafne są stwierdzenia, iż prawie cały sukces 
działalności można pośrednio bądź bezpośrednio przypisać dobremu zarzą-
dzaniu, a prawie wszystkie niepowodzenia działalności można pośrednio bądź 
bezpośrednio przypisać błędnemu zarządzaniu i niedopatrzeniom [Bagieński, 
Chabiera, Dobiegała-Korona 1998]. Istota zarządzania polega na tym, że wszel-
kie podmioty gospodarcze: duże, małe, nastawione na zysk, bądź niestawiające 
sobie takiego celu, wykorzystują pewną kombinację zasobów ludzkich, finan-
sowych, rzeczowych i informacyjnych do osiągnięcia swoich zadań. Utrzyma-
niu sprawności zarządzania pomaga planowanie i  podejmowanie decyzji, 
dostarczając wskazówek dla przyszłych usługodawców.
 R.W. Griffin [2004] interpretuje definicję „zarządzania” w formie rozbudo-
wanej, jak i bardziej zwięzłej. W formie rozbudowanej, jest to zestaw działań, tj.: 
planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (kierowanie 
ludźmi) i  kontrolowanie, zwanych funkcjami zarządzania, skierowanych na 
zasoby organizacji, do których zalicza się zasoby: ludzkie, rzeczowe, finansowe, 
informacyjne, wykonywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w spo-
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sób sprawny, czyli mądrze wykorzystujący zasoby, prowadzący do realizacji 
zamierzonego celu. Definicja „zarządzania” w  krótszej formie, to określenie 
w sposób precyzyjny tego, co oczekuje się od ludzi, a następnie skontrolowanie, 
aby wykonali to jak najlepiej i  najtaniej. Interpretacja ta podobna jest do tej, 
którą sformułował F. W. Taylor [1903], a mianowicie: „zarządzanie to dokładne 
poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wyko-
nali to w najlepszy i najtańszy sposób”. Z kolei J. A. F. Stoner, Ch. Wankel [1997] 
podkreślają, jak ważna jest teoria zarządzania i  jej zasady w  kierowaniu całą 
organizacją, by skutecznie działać i podejmować decyzje.
 Ogólnie ujmując, zarządzanie składa się ze wszystkich działań podejmowa-
nych w  celu wykonania danej pracy poprzez wkład i  wysiłek innych osób. 
Zarządzający osiągają swoje cele oraz cele grupy osób, którymi kierują przez 
organizowanie pracy innych. Zarządzanie polega na dążeniu do zrealizowania 
założonych celów i  ma zapewnić równowagę między podmiotem gospodar-
czym a  otoczeniem oraz równowagę wewnętrzną między składnikami pod-
miotu gospodarczego, czyli różnymi rodzajami użytkowanych przez nią zaso-
bów. Zarządzając, powinno się przestrzegać zasad racjonalnego gospodarowa-
nia, tzn. możliwie najefektywniejszego ekonomicznie zastosowania występują-
cych zasobów. Utrzymywanie równowagi danego podmiotu gospodarczego 
z otoczeniem polega na zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, które pozwoli 
podmiotowi zachować swą odrębność oraz zdolność do formułowania włas-
nych celów i strategii ich osiągnięcia.

Rysunek 7. Proces zarządzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawy zarządzania organizacjami, R.W. 
Griffin, PWN, Warszawa 2004, s. 8-11.

 Analizując system zarządzania, zwraca się uwagę na podstawowe rodzaje 
działań tworzących ten proces. Działania te składają się na funkcje, których rea-
lizacja umożliwia osiągnięcie celów organizacji. Tymi funkcjami są: planowa-
nie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie (rysunek 7). Z kolei utrzy-

Planowanie 
i podejmowanie decyzji

Nakłady z otoczenia:
• zasoby ludzkie
• zasoby finansowe
• zasoby rzeczowe
• zasoby informacyjne
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Przewodzenie  
(kierowanie ludźmi)
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mywanie równowagi wewnętrznej polega na takim dostosowaniu różnych 
składników podmiotu gospodarczego, które zapewnią ich harmonijne spół-
działanie wewnątrz podmiotu gospodarczego.
 Zarządzanie polega także na odpowiednim doborze i wykorzystaniu instru-
mentów przyczyniających się do harmonijnego przebiegu głównych procesów 
z  udziałem wiedzy na wszystkich poziomach i  obszarach organizacji. Przez 
„instrument” należy rozumieć „coś, za pomocą czego można osiągnąć zamie-
rzony cel; środek, metoda działania” [Dunaj 1996]. Szerzej definiuje „instru-
ment” – w znaczeniu przenośnym – Słownik języka polskiego PWN [Szymczak 
2001], który określa to pojęcie jako „sposób, zasadę jakiegoś działania, środek 
służący realizacji czegoś”. Instrumentami zarządzania są narzędzia, które sta-
nowią zestaw czynników ekonomiczno-finansowych, psychologicznych, admi-
nistracyjno-prawnych, politycznych i  innych, wpływających na funkcjonowa-
nie systemów społeczno-gospodarczych [Stabryła 1995]. Instrumenty zarzą-
dzania przybierają postać narzędzi, metod, technik, koncepcji, a  także zasad 
i  reguł, z  których korzysta się w  praktyce zarządzania, a  nowoczesne instru-
menty dają nadzieję na osiągnięcie sukcesu w krótkim czasie. Zarządzać można 
podmiotami gospodarczymi, instytucjami, organizacjami, obszarami, finan-
sami i innymi jednostkami. Każda działalność wymaga innego podejścia i sto-
sowania innych funkcji, metod i technik zarządzania.

Polityka leśna

 Przez politykę leśną należy rozumieć ogół działań podejmowanych przez 
państwo i samorządy terytorialne, mających na celu stymulowanie procesów 
zachodzących w  leśnictwie, dostosowanych do potrzeb i  oczekiwań społecz-
nych. Polityka leśna zmienia się wraz z rozwojem społecznym i jest powiązana 
z innymi politykami problemowymi i branżowymi, szczególnie z polityką śro-
dowiskową, energetyczną, społeczną, rolną i fiskalno-budżetową.
 W aspekcie teoretycznym, polityka leśna jest to nauka badająca zależności 
między rozwojem społecznym a  potrzebami społecznymi zgłoszonymi pod 
adresem lasów i leśnictwa oraz analizująca wpływ uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych na stymulację rozwoju leśnictwa jako działu gospodarki naro-
dowej [art. 6 Ustawy o  lasach, Dz. U. 2020, poz. 6]. W  aspekcie praktycznym, 
polityka leśna jest elementem systemu zarządzania lasami w Polsce.
 Przedmiotem polityki leśnej państwa są lasy wszystkich form własności 
i  ich funkcje, cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej oraz związki leśni-
ctwa ze społeczeństwem z innymi działami gospodarki narodowej i zarządza-
nia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi współdziałającymi z leśnictwem.
 Ważnym zadaniem polityki leśnej jest łagodzenie i niwelowanie sprzeczno-
ści między różnymi funkcjami lasów i  wręcz wyzwalanie ich komplementar-
nego charakteru. Sposoby zagospodarowania lasów i kształtowanie polityki 
leśnej winny uwzględniać specyfikę warunków przyrodniczych, gospodarczych 

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/21/0/Adam_Stabryła
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/panstwo/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/polityka-lesna/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/lesnictwa/
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i społecznych, w których będą realizowane oraz pozostawać w zgodzie z ekolo-
gicznymi oraz społecznymi funkcjami lasów.
 Polityka leśna Polski szczególnie nawiązuje do1:

•	 postanowień Polityki Ekologicznej Państwa okresowo uchwalanej 
przez Sejm RP, rozwijając jej postanowienia w odniesieniu do lasów 
wszystkich form własności;

•	 zasad leśnych i Agendy 21 uchwalonych na konferencji UNCED w Rio 
de Janeiro (1992);

•	 europejskich Deklaracji Ministrów Leśnictwa w  sprawie Ochrony 
Lasów (Strasburg 1990 i Helsinki 1993), które określiły wytyczne zrów-
noważonej, trwałej gospodarki leśnej i doprowadziły do procesu usta-
nowienia jej kryteriów i wskaźników.

 Wyrazem tych tendencji stał się dokument wewnątrzresortowy MOŚZNiL 
pt. „Polska Polityka Kompleksowej Ochrony Zasobów Leśnych” (1994) i wynika-
jące z niej decyzje Ministra Środowiska i zarządzenia Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.
 Na kształt prowadzonej polityki na poziomie krajowym i ponadnarodowym 
istotny wpływ ma postępujący proces globalizacji, polegający na ograniczaniu 
i  znoszeniu barier w  przepływie towarów, kapitału, technologii i  informacji 
między krajami i  regionami świata, rozwój miast i  wyludnianie się obszarów 
wiejskich, zmiany w  środowisku naturalnym, w  tym zmiany klimatyczne czy 
rewolucja technologiczna i komunikacyjna [Paschalis-Jakubowicz 2010a].
 Polska jest członkiem Unii Europejskiej, stąd polityka leśna uwzględnia 
strategiczne wytyczne działań w lasach skonstruowane przez określone organy 
stanowiące akty prawne tej organizacji: Radę Unii, Parlament Unii Europejskiej 
oraz zarządzenia Komisji Europejskiej. Strategia zrównoważonej gospodarki 
leśnej na trzecie dziesięciolecie XXI wieku została sformułowana przez Komisję 
w grudniu 2019 roku w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu [COM(2019)640], 
w której lasy uznaje się za jeden z uprzywilejowanych obszarów przeciwdziała-
jących zmianom klimatu. Strategia ma dwa główne cele: a) dopilnowanie, aby 
europejskimi lasami gospodarowano w sposób zrównoważony, b) zwiększenie 
wkładu Unii w promowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej oraz w zwalcza-
niu wylesiania na szczeblu światowym.
 Należy dodać, że Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, 
lasy są więc przedmiotem jedynie polityki krajowej. Niemniej jednak, strate-
giczne wytyczne, czy wskazania Unii Europejskiej mają bezpośredni wpływ na 
politykę leśną poszczególnych krajów członkowskich Unii. Zmieniające się 
zasady polityki na poziomie unijnym i przyjmowane dyrektywy lub rozporzą-
dzenia bezpośrednio lub pośrednio przekładają się na kształt rozwiązań przyj-
mowanych w poszczególnych krajach członkowskich [Pülzl, Hogl 2013].

1 Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa. Dokument przyjęty 
przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 roku.
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Do realizacji polityki leśnej są zobowiązane2,3:
1. Organy i instytucje centralne, takie jak:

• wojewodowie – wobec lasów prywatnych – w  zakresie doskonalenia 
zrównoważonego użytkowania lasów i ich zasobów oraz poprawy stanu 
lasów prywatnych i nadzoru nad nimi;

• Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – w  zakresie doskonalenia 
metod gospodarowania w lasach państwowych oraz ich użytkowania, 
pozwalającego na realizację wszystkich wskazanych przez politykę 
leśną państwa funkcji lasów;

• Dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych oraz dyrektorzy par-
ków narodowych – w zakresie wynikającym z Ustawy o lasach, odnoszą-
cej się do lasów wszystkich form własności oraz w  zakresie ochrony 
i kształtowania ekosystemów leśnych zgodnie z planami ochrony par-
ków narodowych;

• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – w zakresie wdrażania w pro-
cedurach planistycznych zasad urządzania lasu, skierowanych na osią-
ganie celów wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego oraz monitorowa-
nia stanu zasobów leśnych i stanu lasów.

2. Jednostki administracji samorządowej odpowiedniego szczebla:
• samorząd wojewódzki i urzędy wojewódzkie – w zakresie polityki prze-

strzennego zagospodarowania terenu województw w sposób gwarantu-
jący lasom maksymalną ochronę (ochrona środowiska, zalesienia, 
systemy zadrzewienia);

• samorządy lokalne i  urzędy funkcjonujące na poziomie powiatów 
i gmin – w zakresie bezpośredniej współpracy z nadleśnictwami i wza-
jemnej partycypacji w  procesach planistycznych (plany urządzenia 
lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony 
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych), 
w programach podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicz-
nej społeczności lokalnej, doskonalenie lokalnych modeli zrównoważo-
nego rozwoju w oparciu m.in. o zasoby i walory lasów.

3. Prywatni właściciele lasów i  ich zrzeszenia oraz inni zarządcy lasów. 
W polityce leśnej uczestniczą:
• związki zawodowe działające w  obszarze leśnictwa w  zakresie ich 

uprawnień statutowych;
• wydziały leśne wyższych uczelni, Instytut Badawczy Leśnictwa i  inne 

placówki naukowe przez podejmowanie i  realizację badań w  zakresie 
ekologicznych i  społecznych funkcji lasów oraz harmonizację wobec 

2 Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa. Dokument przyjęty 
przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 roku.

3 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku, art. 3, 4 (Dz. U. 1991, nr 101, poz. 444 ze zmia-
nami).

http://m.in
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nich technologii i metod produkcji, a także w zakresie realizacji progra-
mów edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa oraz kształcenia kadr 
dla leśnictwa;

• leśne stowarzyszenia naukowo-techniczne (Polskie Towarzystwo Leśne, 
Stowarzyszenie Inżynierów i  Techników Leśnictwa i  Drzewnictwa) – 
w zakresie popularyzacji wiedzy leśnej oraz kreowania opinii i propozy-
cji odnośnie do polityki leśnej państwa;

• prasa leśna i wydawnictwa leśne – w zakresie informacji o lasach, szkol-
nictwie i polityce leśnej państwa.

 W  polityce leśnej dostrzega się fakt, że obszary leśne stanowią znaczący 
potencjał dla różnych form turystyki i rekreacji, a rosnąca liczba turystów może 
spowodować istotne szkody w  lasach. Celem zapobiegania niekorzystnego 
oddziaływania turystów na ekosystem leśny, w  polityce dostrzega się wagę 
kanalizacji ruchu turystycznego w lasach poprzez budowę i utrzymanie infra-
struktury turystycznej, głównie w regionach atrakcyjnych turystycznie i najbar-
dziej cennych przyrodniczo.

Zarządzanie lasami państwowymi

 Podstawowym dokumentem Państwowej Gospodarki Leśnej Lasy Pań-
stwowe jest Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Określa ona zasady 
prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje 
właściwy minister do spraw środowiska – w  lasach stanowiących własność 
Skarbu Państwa. Z kolei jednostki Lasów Państwowych, takie jak nadleśnictwa 
czy dyrekcje regionalne LP, nieposiadające osobowości prawnej i  niebędące 
przedsiębiorstwami, posiadają zdolność do czynności prawnych (m.in. nadleś-
niczy reprezentuje Skarb Państwa, ale również wydaje decyzje administracyjne 
i jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie prawa). 
 Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad [Ustawa 
o lasach, art. 8]:

• powszechnej ochrony lasów;
• trwałości utrzymania lasów;
• ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
• powiększania zasobów leśnych.

 Gospodarka leśna w  Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie 
planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je 
specjalistyczne jednostki, jakimi są Biura Urządzania Lasu i  Geodezji Leśnej. 
Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwier-
dzane decyzją Ministra Środowiska.
 Organizacja Lasów Państwowych była doskonalona przez dziesięciolecia. Od 
początku odrodzenia Polski, w Lasach Państwowych funkcjonuje model zarzą-
dzania oparty na trzech szczeblach. Lasami Państwowymi zarządza Dyrekcja 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadleśnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolność_prawna
http://m.in
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_państwa
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Generalna, kierowana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – 
powoływanego i odwoływanego przez Ministra Środowiska. Drugim szczeblem 
organizacyjnym jest 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Trzecim 
szczeblem w  hierarchii administracji leśnej są nadleśnictwa, na czele których 
stoją nadleśniczowie. Nadleśnictw jest 430, które są podzielone na 1–5 obrębów, 
a obręby dzielą się na kilka-, kilkanaście leśnictw, w których zarządzają leśniczo-
wie i pomagający im podleśniczowie [Lasy Państwowe w liczbach 2018].
 Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” jest organizacją samofinansującą 
się. Zapewniają to środki pochodzące ze sprzedaży drewna i innych pożytków 
lasu. Wpływy te jednak nie są równomierne, zarówno w układzie czasowym – 
w jednym roku wyższe, w innym niższe, jak i terytorialnym – jedne nadleśni-
ctwa w danym roku odnotowują zysk, inne zaś są deficytowe. W takich realiach 
system samofinansowania jest możliwy, dzięki utworzeniu funduszu leśnego. 
Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują swoje nadwyżki do fun-
duszu, a stąd są dofinansowane jednostki deficytowe w danym roku. Z fundu-
szu leśnego są również finansowane różne przedsięwzięcia, w tym ogólnokra-
jowe, jak np. edukacja, badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporządza-
nie planów urządzenia lasu. Dzięki takiemu modelowi Lasy Państwowe nie 
obciążają budżetu państwa. 
 Lasy Państwowe w  Polsce, to największa w  Unii Europejskiej organizacja 
zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Prowadzą działalność 
gospodarczą na jednej czwartej powierzchni kraju – części szczególnie cennej 
przyrodniczo i co najważniejsze: części systematycznie powiększającej się, gdyż 
dzięki staraniom leśników, lasów z każdym rokiem przybywa. Obecnie, w więk-
szości państw europejskich jest promowane nowoczesne wielofunkcyjne trak-
towanie obszarów leśnych, jedynie tylko w niektórych krajach skandynawskich, 
produkcja drewna wciąż spełnia dominującą funkcję [Ciszewska 2008].
 Zarządzanie obszarami leśnymi dotyczy dwóch aspektów: działalności pro-
dukcyjnej i  pozaprodukcyjnej. Bardziej złożona jest działalność pozaproduk-
cyjna, związana z zapewnieniem spełniania prze lasy funkcji społecznych 
i przyrodniczych. Szczególnie trudnym zadaniem jest udostępnianie lasu lud-
ności do celów rekreacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji przyrod-
niczych. Osoby/zespoły zarządzające lasami muszą więc posiadać głęboką wie-
dzę nie tylko przyrodniczą, ale także z zakresu organizacji i zarządzania, przed-
siębiorczości, marketingu, czy socjologii, psychologii i pedagogiki.
 Zarządzanie turystyką na obszarach leśnych są to kompleksowe działania 
obejmujące politykę obszarów leśnych, politykę turystyczną, prognozowanie 
i planowanie w turystyce, systemy informacji turystycznej wraz z elementami 
marketingu, mające na celu poprawę jakości świadczonych usług i zadowolenie 
odwiedzających, oraz minimalizację kosztów usług turystycznych. Rosnące 
oczekiwania usługobiorców w  zakresie zagospodarowania turystycznego 
i rekreacyjnego, jak również konkurencja na rynku turystycznym sprawiają, że 
kluczową rolę w kształtowaniu wielkości napływu turystycznego stanowi odpo-

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyrektor_Generalny_Lasów_Państwowych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Środowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadleśnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leśnictwo_(jednostka)


43charakteryStyka oBSzaróW Leśnych 

wiednie przygotowanie terenów leśnych, stworzenie oryginalnej oferty usługo-
wej, a  także właściwe podejście do turystów w  zakresie zarządzania zarówno 
obszarami, jak i czynnikiem ludzkim.
 Leśnicy zarządzający najcenniejszymi terenami turystycznymi w Polsce, od 
szeregu lat udostępniają lasy społeczeństwu. Wiodące znaczenie w tym postę-
powaniu ma potrzeba realizowania (spełniania) celów edukacyjnych, rekrea-
cyjnych i krajoznawczych. Wymaga to odpowiedniej infrastruktury, stąd nadleś-
nictwa tworzą ścieżki edukacyjne i wyznaczają różnorodne szlaki turystyczne, 
budują parkingi, miejsca biwakowania, punkty widokowe. Sytuacja w  tym 
względzie poprawia się w  Polsce z  roku na rok. Oczywiście, Lasy Państwowe, 
pomimo znacznych nakładów finansowych, nie są w stanie pokryć wszystkich 
kosztów związanych z  budową i  rozbudową infrastruktury turystycznej. 
Konieczna więc jest współpraca zarówno z  samorządami lokalnymi różnych 
miast i  miejscowości, dla których dany obszar leśny jest miejscem rekreacji 
i  wypoczynku, a  także z  organizacjami turystycznymi, szczególnie zaś tymi, 
które na obszarze lasu organizują różne imprezy: wycieczki piesze, rowerowe, 
biegi narciarskie, czy przejazdy konne. W ostatnich latach pojawił się silny trend 
„powrotu do natury” i związane z  tym nowe formy turystyki leśnej, takie jak: 
survival, trekking, nordic walking, questing i inne.
 Wszyscy użytkownicy lasu, na mocy Ustawy o lasach, są zobligowani do trwa-
łego utrzymania porządku i zapewnienia ciągłości jego użytkowania [Muszyń-
ski, Kozioł 2013]. Ważnym aspektem jest takie postępowanie ludzi (pojedyn-
czych osób, a także mniejszych lub większych grup), aby nie przerywać natural-
nych sprzężeń i  relacji między poszczególnymi elementami penetrowanego 
ekosystemu, od jego roli w krajobrazie, aż po życie leśnych mikroorganizmów.

Zarządzanie lasami prywatnymi

 Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień wspominanej 
już wielokrotnie Ustawy o  lasach. Gospodarowanie w  lasach prywatnych jest 
prowadzone przez ich właścicieli według uproszczonego planu urządzania lasu 
lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Należy 
zaznaczyć, że ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospo-
darką leśną w lasach prywatnych leśniczym z Lasów Państwowych. Szczegóły 
tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym 
nadleśniczym. Zdarzają się także sytuacje, w których podmiot będący właści-
cielem lasu prywatnego, zleca zarządzanie nim lub posiłkuje się poradami spe-
cjalistycznej firmy świadczącej tego typu usługi. Leśnicy, w ramach współpracy, 
mogą służyć następującą pomocą [Polasik 2014]:

• udostępniając sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonując na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach 

prywatnych, jeśli wystąpią organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości 
lasu;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starostwo_powiatowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leśniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadleśniczy
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• organizując wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż 
drewna), na podstawie umowy zawartej z właścicielem lasu;

• wspierając właścicieli lasów prywatnych swoją wiedzą i  doświadcze-
niem, aby poprawić gospodarowanie w  lasach. Służą temu między 
innymi takie materiały, jak: fachowe poradniki, literatura specjali-
styczna i filmy;

• sporządzając wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowa-
dząc bank danych o lasach.

 Obszary leśne to nie tylko drewno, opał czy runo leśne, ale także miejsce 
rekreacji. Jednakże wstęp do lasu prywatnego, w odróżnieniu od państwowego, 
nie jest całkowicie wolny. Właściciel lasu prywatnego może, zgodnie z prawem, 
zakazać wstępu na swój teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z tego 
uprawnienia wprawdzie korzystają tylko niektórzy właściciele, ale organizowa-
nie różnych rekreacyjnych wydarzeń w  takim lesie musi odbywać się za ich 
zgodą i  przy spełnieniu określonych przez nich warunków. Należy pamiętać, 
aby zgoda i warunki organizacji „imprezy” w lesie prywatnym były sporządzone 
pisemnie, ponieważ właściciel może dochodzić odszkodowania za ewentualnie 
wyrządzone szkody, na przykład za niszczenie runa, zaśmiecenie terenu i inne.
 Rekreacyjnie są wykorzystywane lasy prywatne położone w pobliżu gospo-
darstw agroturystycznych. Prywatnych właścicieli lasu trudno jest zmobilizo-
wać do budowy infrastruktury turystycznej. Podejmują oni pozytywną decyzję 
w tym zakresie rzadko z powodów altruistycznych, najczęściej ekonomicznych 
– na podstawie biznes planu, z którego wynika stosunkowo szybki przychód, 
który pokryje koszty inwestycji i zapewni określony zysk. Stąd też lasy prywatne 
w  Polsce, pod względem turystyczno-rekreacyjnym, w  niewielkim stopniu są 
zagospodarowane, a ich potencjał nie jest wykorzystany.
 Duża liczba właścicieli lasów prywatnych oraz niewielkie powierzchnie 
gospodarstw leśnych są efektem kilkudziesięciu lat biernej polityki państwa 
wobec prywatnej własności leśnej oraz licznych zaniedbań prawnych w  tym 
zakresie. W celu optymalnego ich rozwoju, niezbędna jest prawna i organiza-
cyjna poprawa nadzoru nad lasami prywatnymi, a  wspomagać to powinny 
działania utrwalające własność prywatną lasów oraz większa otwartość i życzli-
wość administracji państwa wobec właścicieli. Należy sądzić, że w okresie do 
roku 2030 oraz w dalszych latach nastąpi dynamiczny rozwój zasobów leśnych 
w  lasach prywatnych, przy jednocześnie stabilizującym się rozwoju zasobów 
w lasach państwowych.
 Problem zarządzania lasami prywatnymi w ogóle oraz z punktu widzenia 
turystycznego i  rekreacyjnego ich wykorzystania jeszcze nie znajduje należy-
tego odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu.
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1.6. ETOS ZAWODU LEŚNIKA

istotną rolę w życiu człowieka odgrywa praca w znaczeniu ścisłym, nazywana 
także niekiedy produktywną, czyli obejmująca czynności mające inny cha-
rakter niż rozrywka czy zabawa. Stanowi ona codzienny wycinek naszego 
życia. Etos (z  gr. zwyczaj lub usposobienie) – realizowany i  obowiązujący 

w grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej, to jasno określony 
zbiór idealnych wzorów kulturowych (ideałów) [https://pl.wikipedia.org/wiki/
etos, dostęp: 21.12.2020]. Można też powiedzieć, że etos to sposób życia – postę-
powania i  zachowania grup społecznych, które działają w  godziwych celach. 
Dzięki zaangażowaniu w realizację wzorów zachowania, uwidaczniają się war-
tości danej grupy oraz kształtuje się i odtwarza styl życia. Poprzez pojęcie etosu 
opisuje się wynikające z norm reguły działania, charakterystyczne dla danych 
kultur czy kategorii zawodowych (etos nauczyciela, lekarza, kapłana, naukowca, 
dziennikarza, leśnika). Normy te nie są skodyfikowane.
 Etos jest nośnikiem wartości, idei, które wpływają na procesy społeczne 
(Merton 2002). Etos, w  odróżnieniu od postawy, jest pewną zakorzenioną 
w społeczności całością. Etos jest także nośnikiem wartości, jaką jest ascetyczny 
sposób działania. W miarę zmian cywilizacyjnych, powstają nowe ruchy spo-
łeczne, szczególnie w społeczeństwach wielokulturowych, które wraz ze zmie-
niającą się gospodarką, generują nowe style życia i nowe tożsamości współczes-
nych obywateli. Pojęcia etosu nie stosuje się do opisu działań jednostek, jest to 
domena etyki.
 Termin „etyka” jest pochodzenia greckiego, a jego prototypem są dwa słowa 
o nieco różnym brzmieniu, choć znaczeniowo zbieżne w jednym punkcie. Gre-
ckie ethos oraz oethos, oznaczają „zwyczaj”, „obyczaj”, a w przypadku, oethos – 
„usposobienie”, „charakter”, „zachowanie się”. W rzeczownikowej postaci ethica, 
wyrazy te weszły do nowożytnych języków, w  tym także do języka polskiego, 
w którym funkcjonują jako „etyka”, obok słowa „moralność”, pochodzącego od 
łacińskiego mores („obyczaj”, „zwyczaj”, „obyczaje”) oraz słowa „etos” posiada-
jącego podobny źródłosłów, jak słowo „etyka” [Ślipko 2004]. 
 Etyka jest nauką, która bada zagadnienia związane z  szeroko rozumianą 
dziedziną moralności. Można ją uprawiać jako naukę filozoficzną, która zaj-
muje się moralnością i  próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak ludzie powinni 
postępować? Można jednak w jej ramach prowadzić badania nad faktycznym 
zachowaniem ludzi w określonym czasie i miejscu. Pojęcie „etos” znaczeniowo 
jest bliskie pojęciu „moralności”, ale nie jest z nim tożsame. Etos, podobnie jak 
moralność, jest konstytuowany przez ideały, wartości, normy i wzory zachowa-
nia [Szymczak 1998]. Z etosem mamy do czynienia wówczas, gdy powyższe ele-
menty zostały uporządkowane, tzn. poddane strukturyzacji i  hierarchizacji, 
dzięki czemu można uchwycić występujące w  ich obrębie nadrzędne wątki, 
tendencje, czy ogólną ich orientację. Na etos leśnika niewątpliwie wpływają 
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zmieniające się zachowania polityczne, technologie, mody. Nie powinny nato-
miast zmieniać się wartości, które były, są i będą nośnikiem etosu leśnika.
 Ludzie zainteresowani przyrodą i leśnictwem uważają, że leśniczy to czło-
wiek dość tajemniczy. Najczęściej postrzegany jest jako samotnik, osoba nieco 
dziwna, żyjąca bliżej lasu i dzikich zwierząt niż ludzi. Leśniczy jednak to „amba-
sador” dużej, państwowej organizacji gospodarczej, urzędnik w mundurze pod-
noszącym jego prestiż. Jest to osoba godna zaufania, który zna się prawie na 
wszystkim. Takie umiejscowienie w  społeczeństwie powoduje, że leśnik jest 
również autorytetem w  wielu dziedzinach życia lokalnych zbiorowości; do 
niego ludzie odwołują się w  ważnych sprawach. Niejednokrotnie musi być 
nawet rzecznikiem skonfliktowanych stron [Szałata 2016], zwłaszcza w  obec-
nych czasach, gdy kontakty z  ludźmi w  różnych sprawach są coraz częstsze, 
a komunikacja nabiera coraz większego znaczenia w życiu i pracy. Leśnik naj-
częściej wchodzi w relacje z osobami zawodowo związanymi z lasem, ale także 
z  mieszkańcami okolicznych miejscowości, turystami, przyrodnikami oraz 
innymi gośćmi, którzy z różnych przyczyn odwiedzają obszary leśne. Charakter 
powierzonego leśnikom do zarządzania mienia i wolny wstęp do lasu wymaga 
szczególnie wyważonego i  sprawdzonego sposobu doboru kadr. Liczyć się 
powinno nie tylko wykształcenie i posiadana wiedza specjalistyczna, ale także 
umiejętności pozazawodowe, zintegrowana osobowość, dobre i skuteczne kie-
rowanie zespołami pracowników, pracowitość i  stabilność. Siła leśnika tkwi 
w  wiedzy i  dyspozycyjności, a  jego służebność wobec lasu – w  umiejętności 
bycia tam, gdzie natura potrzebuje człowieka. Zasługi i dokonania polityczne, 
samorządowe, związkowe lub inne, nie powinny być decydującym elementem 
awansu zawodowego w leśnictwie, gdyż w pracy polegającej na długotermino-
wym gospodarowaniu przyrodą, nie ma kadencyjności, szybkich efektów i bły-
skotliwych sukcesów. Należy pamiętać o  potrzebie poszanowania dorobku 
i pracy leśników zatrudnionych na różnych stanowiskach oraz o konieczności 
przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika – jest to gwarancją poprawności 
wzajemnych stosunków oraz utrzymania zwartości i  solidarności środowiska 
leśników.
 Współczesny „zrównoważony i  wielofunkcyjny leśnik” często korzysta 
z wzorców wypracowanych przez pokolenia, ale także stosuje metody wybiór-
cze. Leśnicy wykazują dosyć relatywny stosunek do świętości w  swojej leśnej 
tradycji. Tradycja w tym zawodzie jest ściśle związana z obrazem leśniczówki 
w głębi lasu. Na postawę etyczną leśnika wpływa wiele czynników, a głównie: 
społeczne, światopoglądowe, polityczne. Budowanie etyki pracy leśnika wiąże 
się z dwiema instytucjami. Z jednej strony jest to uczelnia, z drugiej zaś kościół. 
Obie te instytucje odgrywają znaczącą rolę w pracy leśnika.
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 Z punktu widzenia gospodarki turystycznej leśnik powinien posiadać jesz-
cze kilka cech, takich jak: przyjazny stosunek do każdego człowieka spotkanego 
w lesie, umiejętność przekonywania i dyskusji, ale także umiejętność opowia-
dania o  lesie dla różnych grup wiekowych turystów: inaczej dla młodzieży 
szkolnej, inaczej dla dorosłych w średnim wieku, a  jeszcze inaczej i o  innych 
problemach dla osób w wieku 60 plus czy niepełnosprawnych.
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ROZDZIAŁ 2. 

OBSZARY LEŚNE JAKO 
ATRAKCJA TURYSTYCZNA

2.1. ATRAKCJE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 
OBSZARÓW LEŚNYCH

pojęcie „atrakcje turystyczne”, jak zauważa Kruczek [2005] wprowadził 
do literatury fachowej Cohen w 1972 roku. Autor ten wskazuje także na 
systemową definicję atrakcji turystycznej wprowadzoną przez Mac-
Cannella, uznającą, że jest to „empiryczna relacja pomiędzy turystą, 

widokiem (sight) a  oznacznikiem (marker) – informacją dotyczącą miejsca” 
[Kruczek 2005]. Pojęcie atrakcji wywodzi się z  języka łacińskiego (attraho, 
attraxi) i  poprzez francuskie (attracto, attrecto) zostało spopularyzowane 
w angielskim terminie tourist attraction i w wielu innych językach.
 Oznakowanie atrakcji turystycznej ma nie mniej istotne znaczenie od jej 
identyfikacji. Potrzebne są oznakowania, które bezpośrednio informują turystę 
o danym obiekcie, takie jak: tabliczki informacyjne, znaki graficzne w terenie, 
a  także różnorodne narzędzia promocji, np. przewodniki, reklama obiektu 
w środkach masowego przekazu. Kruczek [2005] trafnie podkreśla, że atrakcje 
turystyczne są także elementem subiektywnym, „gdyż ich obecność na rynku 
i w świadomości potencjalnego turysty wymaga odpowiednich zabiegów orga-
nizacyjnych i promocji”, co wydaje się szczególnie istotne wobec grup turystów 
czy klientów o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym, mających poten-
cjalnie bardziej krytyczne nastawienie do odwiedzanych miejsc czy obiektów 
turystycznych.
 Pojęcie „atrakcje turystyczne” obejmuje nie tylko elementy przyrody i kul-
tury, ale także poziom cen, postawy miejscowej ludności wobec turystów i tury-
styki, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą techniczną [Podemski 
2004]. W podobny sposób określa atrakcje turystyczne A. Lew [1987]. Stwierdza 
on, że „atrakcje turystyczne obejmują wszystkie elementy, które skłaniają tury-
stów do opuszczenia domu”, włączając w  to krajobraz, interesujące formy 
transportu, miejsca zakwaterowania, restauracje, warunki do uprawiania róż-
nych form aktywności, jak i  związane z  nimi przeżycia. Zdaniem Potockiej 
[2009b], często atrakcje turystyczne (tourist aattractions) są utożsamiane 
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z  pojęciem „walorów turystycznych”. Szczególnie wyraźnie artykułuje się to 
w literaturze anglojęzycznej, w której nie występuje pojęcie „waloru turystycz-
nego”. Podobnie uważa Nowacki [2013], proponując, by atrakcje turystyczne 
utożsamiać z walorami turystycznymi. Jego zdaniem nie wynika to z faktu, by 
termin „walor” miał szersze znaczenie niż „atrakcje”. Swarbrooke [1995] zapro-
ponował podział atrakcji na cztery grupy:
1) naturalne atrakcje turystyczne;
2) dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie tury-

stów, które z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie;
3) miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje;
4) imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie 

i inne.
 Atrakcje turystyczne można podzielić na materialne i niematerialne. Atrak-
cje materialne lasu można zidentyfikować za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, 
dotyku, zaś wirtualne to takie, które nie mają materialnego charakteru, ale 
oddziałują na wyobraźnię turysty. W  tym podejściu do atrakcji materialnych 
można zaliczyć przykładowo: drzewostan o wyjątkowym składzie gatunkowym, 
okazy drzew o wyjątkowej budowie, wieku, zwierzęta leśne w ich naturalnym 
środowisku (nie zawsze można zobaczyć lisa, borsuka, czy bobra, ale można 
obejrzeć ich „domy”: nory czy żeremia), owady szkodniki (np. cetyniec, kornik 
drukarz) i wyrządzane przez nie szkody, owady pożyteczne (np. mrówki i mro-
wiska), rośliny, kwiaty, nasiona czy pożytki takie jak: sok brzozowy, owoce leśne, 
grzyby, miód leśny i borowina. Atrakcje niematerialne to przede wszystkim 
legendy i wierzenia związane z lasem, a także procesy przebiegające w ekosy-
stemie leśnym.
 „Atrakcyjność turystyczna” jest pojęciem znacznie szerszym od atrakcji 
turystycznej i nie zawsze jednoznacznym. Składają się na nią: ranga walorów 
turystycznych, stan dostępności komunikacyjnej, ukształtowanie terenu, lesi-
stość, podaż usług związanych z zagospodarowaniem odwiedzanych obszarów. 
Można też stwierdzić, że atrakcyjność turystyczna oznacza stopień „przyciąga-
nia” przez dany obszar (region, miejscowość, obiekt) określonego rodzaju grup 
turystów, dzięki walorom krajobrazu przyrodniczego, klimatu, pomników 
historii. To właśnie dzięki atrakcyjności, dany obszar jest atrakcyjny turystycz-
nie, bowiem oprócz istniejących obiektywnie warunków środowiska przyrodni-
czego, kulturowego czy społecznego, istotną rolę w  wartościowaniu obszaru 
odgrywa czynnik psychologiczny [Warszyńska 1978].
 Atrakcyjność turystyczną definiuje się jako sumę punktów wyrażających 
nasilenie czterech cech: 1) elementów środowiska przyrodniczego stanowią-
cych walory wypoczynkowe (w), 2) walorów specjalistycznych (s), 3) krajobra-
zowych (k), 4) punktów dodatkowych i  ujemnych z  kombinacji cech (p) oraz 
dodatkowo: punktów za równoczesne występowanie walorów wypoczynko-
wych i krajobrazowych oznaczonych jako „R”. A zatem atrakcyjność turystyczną 
„A” można wyrazić wzorem:
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A = Σwi + Σsi + Σki + Σpi + R

 Atrakcyjność turystyczną danego miejsca analizuje się z punktu widzenia 
tzw. człowieka standardowego, którego upodobania, a więc i odbiór atrakcyjno-
ści obszaru jest wypadkową upodobań i preferencji większości społeczeństwa. 
Podkreśla się przy tym, że termin „atrakcyjność turystyczna” ma znaczenie 
względne, a to z powodu różnorodnych warunków psychofizycznych jej odbior-
ców. Obecnie, wobec postępującego procesu urbanizacji z jej wszystkimi ujem-
nymi skutkami, atrakcyjna turystycznie może być dla określonej grupy turystów 
strefa ciszy wraz z  przyrodą możliwie nienaruszoną, nieskażonym środowi-
skiem i wodą (charakterystyczna dla obszarów leśnych), podczas gdy dla innej 
grupy atrakcyjne mogą być obszary o  intensywnym zagospodarowaniu tury-
stycznym, posiadające obiekty turystyczne, sportowe, rekreacyjne i inne formy 
rozrywek.
 W  opinii różnych autorów, atrakcyjność turystyczna jest pojęciem złożo-
nym i należy rozpatrywać ją kompleksowo. Decydują o niej walory turystyczne, 
dostępność komunikacyjna oraz podaż usług związanych z  zagospodarowa-
niem odwiedzanych obszarów. Atrakcyjność jest więc pojęciem integrującym 
elementy, które stanowią podstawę ruchu turystycznego, tzn. walory tury-
styczne z warunkami zaspokajania potrzeb tego ruchu w postaci odpowiednio 
ukształtowanej infrastruktury turystycznej. Elementem atrakcyjności tury-
stycznej są walory turystyczne. Zatem atrakcję turystyczną mogą stanowić:

• obiekty przyrodnicze (plaże, klify, fiordy, wulkany, jaskinie, porty, kaniony, 
przełomy rzeczne), ogrody zoologiczne, parki narodowe, krajobrazowe, 
obszary leśne;

• obiekty związane z  historią i  kulturą (zabytki archeologiczne, relikty 
techniki, różne festiwale, święta regionalne, misteria religijne);

• elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (centra rekreacyjne, 
tory wyścigowe, pola golfowe, baseny kąpielowe, narciarskie trasy zjaz-
dowe, obiekty olimpijskie, boiska sportowe, hale sportowe);

• kompleksy handlowo-rekreacyjne, lokalne bazary, sklepy wolnocłowe, 
kasyna gry i nocne kluby.

 Powyższe rodzaje atrakcji, poprzez wyrażone terminy, mogą wydawać się 
dość uniwersalne, jednak w istocie rzeczy, każdy z tych obiektów lokalnie cha-
rakteryzuje się wyjątkowym, unikatowym charakterem, wpływając tym samym 
na atrakcyjność turystyczną danego miejsca, a z kolei ta – staje się bardzo waż-
nym aspektem turystyki w każdym regionie.
 Warunkiem określenia atrakcyjności obszarów leśnych do celów turystyki 
i  rekreacji, jest ich wszechstronna waloryzacja z  punktu widzenia przyrodni-
czego, społecznego i kulturowego. Spośród czynników przyrodniczych, w oce-
nie atrakcyjności turystycznej, uwzględniane są głównie:

• klimat, a przede wszystkim mikroklimat;
• ukształtowanie terenu;
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• występowanie wód powierzchniowych;
• pokrycie obszaru szatą roślinną;
• walory estetyczne obszaru.

 Klimat decyduje o sezonowości ruchu turystycznego i określa formy wypo-
czynku, a  szczególnie rekreacji fizycznej. Przy jego określeniu, dokonuje się 
analizy wszystkich elementów meteorologicznych i ich zmienności występują-
cych na danym obszarze. Szczególnie ważny jest roczny rozkład temperatur, 
kierunki i prędkość wiatru, liczba i częstotliwość opadów oraz nasłonecznienie.
 Ukształtowanie terenu – im teren jest bardziej urozmaicony, tym atrakcyj-
niejszy (zwłaszcza dla turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa, saneczkarstwa, 
lotniarstwa i innych). Atrakcyjne są obszary silnie urzeźbione o spadkach powy-
żej 6%, ale nieprzekraczające 12%. Szczególnie cenne są takie właściwości 
obszaru, jak: zbocza pokryte drzewostanem, pojawiające się oczka wodne, 
wzniesienia i ekspozycje.
 Wody powierzchniowe – szczególnie atrakcyjne są obszary o dużej liczbie 
zbiorników wodnych (rzek, jezior, zalewów, stawów). Ich atrakcyjność zależy 
nie tylko od czystości wód, ale także od dostępności ze strony lądu. Przyjmuje 
się, że najatrakcyjniejsze są zbiorniki wodne, których dostępność do linii brze-
gowej wynosi 70%. Ważny jest również stopień zarastania zbiorników roślin-
nością wodną – im mniejszy, tym atrakcyjniejszy. Cecha ta ma istotny wpływ na 
możliwość uprawiania niektórych sportów wodnych, jak np. żeglarstwa, kaja-
karstwa, narciarstwa wodnego, sportów motorowodnych czy kąpieli. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się jednak rzeki i  jeziora, dlatego ich walory 
turystyczne zależą od charakteru otuliny w strefie najintensywniejszej penetra-
cji pieszej ukształtowania obrzeży zbiorników wodnych.
 Pokrycie szatą roślinną – im obszar jest bardziej zróżnicowany pod wzglę-
dem typów użytkowania (lasy, łąki, pastwiska, pola), tym większe są walory 
estetyczne miejsca i  jest ono bardziej atrakcyjne. Powszechnie uważa się, 
że z punktu widzenia turystyki, atrakcyjne są nie tyle powierzchnie, co strefy 
styku (kontaktu) nieszczególnie kontrastowych fragmentów obszaru. Kontra-
stowość obszaru to różnorodność rzeźby i typów użytkowania. O kontrastowo-
ści decyduje sąsiedztwo obszarów płaskich z  obszarami o  zróżnicowanym 
ukształtowaniu (tafla wodna – obszar leśny) terenu. Strefy styków różnych kra-
jobrazów są szczególnie atrakcyjne do rozwijania różnych form turystyki, kolar-
stwa, jeździectwa, lekkiej atletyki. Nadają się także do wytyczania szlaków tury-
stycznych i punktów widokowych.
 Na walory estetyczne obszaru wpływa jego kontrastowość i mozaikowość, 
która decyduje o stopniu atrakcyjności. Z tego też powodu estetyka krajobrazu 
często bywa traktowana jako kryterium oceny danego obszaru dla celów tury-
stycznych. Estetyka krajobrazu wypływa głównie ze współzależności rzeźby 
terenu i typów użytkowania oraz budownictwa tradycyjnego wpisanego w dany 
krajobraz. Duże znaczenie odgrywa też infrastruktura turystyczna i paratury-
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styczna: zabytkowe parki, pałace, skanseny, wiatraki. Podnoszą one walory 
historyczne, a tym samym atrakcyjność turystyczną miejsca.
 Ważnym aspektem w  ocenie atrakcyjności obszarów leśnych dla celów 
turystycznych jest poznanie wymogów społecznych dotyczących organizacji 
wypoczynku i  wykorzystania turystycznego oraz możliwości ich realizacji 
w danym obszarze. Pomocne mogą okazać się czynniki dotyczące zachowania 
społeczeństwa: ich potrzeb, tradycji, wzorów kulturowych i preferencji lud ności.

2.2. LAS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA, ZDROWOTNA 
I KULTUROWA

Las jest wieloaspektową atrakcją turystyczną. Piękno przyrody, spokój, 
cisza i czyste powietrze przyciągają turystów: starych i młodych, zdro-
wych i  schorowanych, mieszkańców miast i  wsi. Każdy człowiek może 
inaczej postrzegać las, w zależności od celu, w jakim się do niego udaje; 

każdy znajduje zaspokojenie własnych zainteresowań lub oczekiwań. Młodemu 
krajoznawcy atrakcją może być piękno lasu w  poszczególnych porach roku, 
mnogość występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Miłośnikowi 
kwiatów, atrakcją turystyczną już wczesną wiosną mogą być kwitnące łany 
zawilców, a parę tygodni później – kwiaty konwalii majowej. Miłośnikowi grzy-
bów, atrakcją są miejsca grzybowe, ptaków – miejsca gniazdowania i ich wio-
senny śpiew. Mikrobiologom las w pierwszej kolejności jawi się jako siedlisko 
różnorodnych mikrobów, entomologom – jako miejsce bytowania ogromnej 
liczby owadów, mykologom – grzybów leśnych, dendrologom – drzew. Każdy 
człowiek wchodząc do lasu, niezależnie od preferowanego celu, postrzega ina-
czej jego elementy i  zachodzące w  nim procesy. To rozmaite postrzeganie, 
oprócz celu wizyty czy pobytu w lesie, rożni się także w zależności od wieku, 
wiedzy, stanu zdrowia i  nastroju psychicznego człowieka w  danym dniu. Te 
same obiekty w konkretnym momencie jednemu jawią się jako bardzo atrak-
cyjne, inny zaś postrzega jej jako normalne. Przeciętny turysta nawet nie 
zauważa procesów zachodzących w  lesie, ale miłośnik przyrody, szczególnie 
ten, który interesuje się ekologią lasu, czy chociażby przeczytał takie popularno-
-naukowe opracowania jak: Nieznane więzi natury, czy Sekretne życie drzew 
P. Wohllebena lub Czujące istoty B. J. Forda, czy Inteligencja kwiatów M. Maeter-
lincka, będzie dostrzegać szczegóły, wobec których inni przejdą obojętnie.
 W licznych publikacjach dużo miejsca poświęca się drzewostanom dębo-
wym. Uczeni obliczyli, że np. dorosły dąb, który w  okresie rocznej wegetacji 
pobiera z atmosfery około 6 ton CO2 oraz innych zanieczyszczeń, poprzez swoje 
liście oddaje z powrotem ponad 4,5 ton tlenu [Himmel 2017]. Kolejnym, popu-
larnym drzewostanem w lecznictwie jest las sosnowy. Z badań wynika, że jedna 
dorosła sosna w czasie doby produkuje tlen niezbędny do życia trzech doro-
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słych osób. Drzewolecznictwo jest procesem długotrwałym. Dlatego nie należy 
zrażać się tym, że po kilku dniach lub tygodniach nasze dolegliwości nie ustają. 
To terapia i profilaktyka dla wytrwałych oraz tych, którzy kochają przyrodę.
 Substancje zawarte w  olejkach eterycznych (np. z sosny, świerku, jodły, 
jałowca) hamują rozwój i niszczą pewne szczepy bakterii, grzybów i pierwot-
niaków. Naukowcy obliczyli, że jeden hektar lasu liściastego w okresie letnim 
wytwarza 2 kg fitoncydów, a hektar lasu iglastego – aż 5 kg [naszepniewy.com.
pl]. Szczególnie silne działanie bakteriobójcze wykazuje jałowiec (1 ha – 30 kg 
fitoncydów). Zdolność wytwarzania tych korzystnych substancji posiada około 
80 gatunków drzew i  krzewów. Najsilniej działają: czeremcha zwyczajna, 
modrzew syberyjski, jarzębina syberyjska, świerk, jodła zwyczajna, sosna, limba 
syberyjska, brzoza brodawkowata, jałowiec. Podobne cechy wykazują inne 
rośliny, np. mięta, szałwia, lubczyk, chrzan, gorczyca, nostrzyk, geranium. 
O dobroczynnych bioprądach drzew pisał franciszkanin – zielarz o. Klimuszko. 
Wskazywał on, że szczególnie korzystnie wpływają na zdrowie ludzkie takie 
gatunki, jak: brzoza, lipa, dąb, kasztan, klon, morwa, akacja.
 Spacery wśród drzew poprawiają kondycję, koordynację ruchową, powo-
dują dotlenienie organizmu i poprawę ukrwienia. Kojąco na nerwy działa szum 
drzew, śpiew ptaków i otaczająca zieleń. Warto wiedzieć, że las jest ekosyste-
mem, którego wszystkie elementy egzystują w  doskonałej harmonii. Będąc 
w  lesie, człowiek mimowolnie dostraja się, wtapia się w  rytm natury, którego 
jest tylko cząstką. Ważne jest również to, że obszary leśne nie wywołują żadnych 
alergii, co z kolei w przypadku znacznego stężenia pyłku traw na łąkach, jest 
zjawiskiem dość częstym i szkodliwym.
 Obszary leśne mogą redukować stres, poprawiać nastrój, zmniejszać złość 
i agresję, a nawet zwiększać poczucie szczęścia. Wizyta w lesie może również 
wzmocnić układ immunologiczny przez zwiększenie aktywności i liczbę komó-
rek NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy), które niszczą komórki rakowe. 
Japońscy naukowcy udowodnili, że poziom kortyzolu (hormonu stresu) oraz 
adrenaliny znacząco spada wskutek wolnych spacerów po lesie. Również inne 
parametry ważne dla zdrowia, takie jak tętno czy ciśnienie krwi przyjmowały 
korzystniejsze wartości niż u osób spacerujących po mieście czy wzdłuż ruchli-
wych arterii. Duża część badanych osób przyznała, że kontakt z  przyrodą 
pozwolił osłabić towarzyszące im od dawna uczucie niepokoju, gniewu i zmę-
czenia [Pucek 2019].
 Lasy stają się coraz częstszym miejscem odpoczynku, terapii, rehabilitacji 
i regeneracji ludzi. Każda osoba chce być zdrowa. Nie wszyscy jednak są zorien-
towani, że stan zdrowia można poprawić poprzez przebywanie w określonych 
drzewostanach, bliski kontakt z  drzewami oraz wzbogacanie organizmu 
w bogate witaminy produktów leśnych. Jak powiedział Hipokrates: „przyroda 
jest lekarzem dla wszystkich chorób”.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihq8D6nufkAhXSCOwKHabsCiQQFjAGegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fnaszepniewy.com.pl%2Findex%2Fwiadomosc%2Fwlasciwosci-zdrowotne-lasu&usg=AOvVaw169MhytHsPjeykPZc1HGrZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihq8D6nufkAhXSCOwKHabsCiQQFjAGegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fnaszepniewy.com.pl%2Findex%2Fwiadomosc%2Fwlasciwosci-zdrowotne-lasu&usg=AOvVaw169MhytHsPjeykPZc1HGrZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
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Zdjęcie 7. Wiata wypoczynkowa

Źródło: Foto autora.

 Terapia jest to leczenie bez środków farmakologicznych oraz ingerencji chi-
rurgicznej, stosowana wobec osób, które źle się czują pod względem fizycznym 
lub psychicznym. Skierowana jest na poprawę samopoczucia danej osoby. 
Rehabilitacja zaś to złożony proces społeczno-medyczny, którego zadaniem 
jest przywrócenie sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej lub zawodowej 
osoby niepełnosprawnej, przeważnie po przebytej chorobie. Zwykły spacer 
zazwyczaj służy przyjemności. Terapia lasem i rehabilitacja w lesie z kolei służą 
profilaktyce chorób albo wspomaganiu leczenia konkretnych schorzeń. Las 
działa na psychikę, ciało oraz na układ odpornościowy. Skuteczność terapii 
i rehabilitacji leśnej została udowodniona w zaburzeniach lękowych i depresyj-
nych, pomaga przy problemach z  ciśnieniem krwi. „Zawsze staram się tak 
dobrać terapię, żeby las jak najkorzystniej wpłynął na organizm – dowodzi 
K.  Simonienko. Terapia lasem opiera się na wspomaganiu naturalnych sił 
naszego organizmu. U  osób zdrowych, ale narażonych na stres, które mają 
intensywną pracę albo trudną sytuację osobistą, nadmiernie stymulowany jest 
układ współczulny. Kąpiel leśna pomaga obniżyć jego aktywność. Mówiąc 
wprost: po terapii lasem jesteśmy bardziej odprężeni, a stres, którego doświad-
czamy, nie jest tak wyniszczający. Natomiast jeśli już mamy zdiagnozowaną 
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nerwicę, zaburzenia depresyjne czy zespół stresu pourazowego, to szybciej 
dochodzimy do siebie. Liczne badania potwierdziły, że w lesie nasze pobudze-
nie związane ze stresem i  walką wygasza się, a  włącza się tryb relaksacyjno-
-regeneracyjny, przestajemy notorycznie myśleć o problemach. Terapia lasem 
poprawia też sen. Pobyt w lesie to jest taki cyfrowy detoks, bo jesteśmy stymu-
lowani przez naturalne światło” [culture.pl]. Skuteczność terapii i rehabilitacji 
zależy od wielu czynników, także od wrażliwości na przyrodę. Osoby scep-
tyczne, impulsywne, energiczne mają wolniejszy proces „zdrowienia”, zajmuje 
to im więcej czasu. Znacznie szybciej proces ten przebiega u osób spokojnych, 
wierzących w ozdrowieńczą moc lasu.
 Cywilizacyjno-twórczy aspekt lasu polega na tym, że jest on postrzegany 
jako warunek trwania cywilizacji w  kształcie, jaki osiągnęła ewolucja biolo-
giczna. Las jest emanacją czasu i trwania, kojarzony z czymś trwałym i wieko-
wym, istniejącym „od zawsze”, z  czymś, czego początków nie da się określić, 
a wycięcie lasu może zmienić bieg i charakter zarówno całej cywilizacji ludzkiej, 
poprzez zmianę klimatu na kuli ziemskiej, a także mikrocywilizacji lokalnych. 
To pod wpływem lasu kształtowały się postawy i zachowania, które stanowiły 
zaczątek kultury plemion i narodów. Las to przestrzeń sakralna, był pierwszą 
świątynią. Mistyka lasu, pogłębiona duchową magią, władała wyobraźnią wielu 
pokoleń tworząc ambiwalentny obraz lasu: z jednej strony las był groźny i nie-
przyjazny, zamieszkiwany przez postaci demoniczne: wiedźmy, czarownice 
i  potwory, stanowił miejsce, gdzie można się zgubić, gdzie panuje niepokój 
i strach, z drugiej – to miejsce, gdzie można się schronić, odnaleźć siebie, wyży-
wić, być wolnym. Odnoszenie cyklu ludzkiego życia do cyklu lasu uświadamiało 
ulotność egzystencji człowieka wobec natury. Las, w  przeciwieństwie do nie-
zmiennych w swej istocie żywiołów, odradzał się, czerpiąc z nich siłę. Stawał się 
bardziej wymownym znakiem trwałości porządku naturalnego aniżeli martwe, 
erodujące skały czy niszczący ogień. Las dla ludzkiego doświadczenia ma zna-
czenie kluczowe: obudowany bogatą symboliką, zakorzenioną w  wielu języ-
kach, odsyła do początków cywilizacji. Łączy to, co jest ludzką egzystencją 
z  poczuciem niezwykłości i  magii, tzn. z  potrzebami wyższego rzędu. Szum 
wiatru w koronach i liściach drzew nasuwał myśli o prowadzonych rozmowach 
przodków i obecności duchów przeszłości.
 Kultura każdego narodu nawiązuje do kultury plemiennej, która była 
mocno związana z  lasem. Słowo „kultura” (łac. cultura) jest rozumiane jako 
działania ludzi, które służyły doskonaleniu człowieka, pielęgnowaniu tradycji, 
wszechstronnemu kształceniu. W szerszym ujęciu, kulturą określa się wszystkie 
wytwory ludzi, całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. 
Jednostka ludzka nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć kultury, potrzebna 
jest zbiorowość, społeczeństwo przekazujące swoje doświadczenie z pokolenia 
na pokolenie [Grzywacz 2014]. Obszary leśne mogą być same w sobie wartością 
kulturową, jak na przykład park narodowy, ale mogą także inspirować działal-

http://culture.pl
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ność kulturową, oddziałując na wyobraźnię, która utrwala się w formie archi-
tektonicznej, rzeźbiarskiej, malarskiej, literackiej czy muzycznej.
 Obraz lasu, śpiew ptaków, szum drzew, paleta kolorów był, jest i  będzie 
inspiracją dla wielu kompozytorów, poetów, twórców sztuki i kultury; inspiracją 
do tworzenia dzieł, które weszły do dorobku narodowego dziedzictwa. Warto 
przytoczyć kilka fraz polskiej poezji związanych z lasem: „Myśliwiec krąży koło 
puszcz litewskich łoża, / Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice, / Lecz 
obce mu ich wnętrzne serca tajemnice; / Wieść tylko albo bajka wie, co się 
w nich dzieje. / Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, / Trafisz w głębi na 
wielki wał pniów, kłód, korzeni, / Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni / 
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk. / Gniazdami os, szerszeniów, kłę-
bami wężowisk” (Adam Mickiewicz). „Szmaragdem słońce błyska / na ciemnej 
drzew zieleni/ lub przez konary rzuca / ognistych pęk promieni” (Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer); „Wkoło zwały i karcze i zdradzieckie gąszcze. / Krążą nad 
czarnym bagnem złe, zielone chrząszcze,/ sosny się otuliły w mchów brodate 
strzępy, / wyłazi armia mrówek spod brunatnej kępy” (Janusz Kwiek).
 Lasom i drzewom, już od najdawniejszych czasów, przypisywano rolę bóstw 
w różnych wierzeniach i mitologiach. W mitologii rzymskiej, to miejsce przy-
padło Faunowi, nazywanemu też Sylwanem. To od jego imienia pochodzi okre-
ślenie turystyki na obszarach leśnych – sylwanoturystyka. „Sylwan” to także 
nazwa (tytuł) czasopisma Polskiego Towarzystwa Leśnego, które jest wydawane 
od 1816 roku [Wiśniewski, Kiełczewski 2010].
 Kultura narodów słowiańskich ma swoje źródła w mitologii dawnych Sło-
wian, w  której mocno akcentuje się leśne źródła wierzeń w  czasach przed-
chrześcijańskich. W mitach przetrwały takie nazwy, jak: leśne mamuny, didki, 
rusałki, czy skrzaty [Brückner 1985], a także biesy, błotniki, borowce, kłobuki, 
krasnoludki, króle wężów, licho, nocnice, rusałki, wiły [Marszałek 2014]. Ludowe 
wyobrażenia, związane z  różnego rodzaju siłami nieczystymi, zasiedlającymi 
obszary leśne, przetrwały nawet do współczesnych czasów.
 Duchy natury (przyrody), według chłopskich wierzeń, powstawały ze zbun-
towanych przeciw Bogu aniołów. Niezależnie od rodzaju, każdy las miał swo-
jego demona, który nim władał. Wśród włościan powszechny był pogląd doty-
czący ducha zwanego: borowcem, lasowym, leśnikiem, leśnym dziadem, gajo-
wym [Radziewicz 2016]. Mieszkał on w  niedostępnej części puszczy i  rządził 
dzikimi zwierzętami. Przy pomocy wilków wypasał jelenie, dziki i zające. Jego 
przybycie obwieszczał szum, gwizdanie, pokrzykiwanie i głos płaczącego dzie-
cka. Mógł występować pod postacią czarnego psa, lisa, jelenia i niedźwiedzia. 
Niekiedy przybierał postać ludzką, w stroju z atrybutami pracownika lasu lub 
starca z długą brodą i włosami. Charakteryzował się niewielkim wzrostem, był 
blady i  miał dziwne spojrzenie. Zdarzało się, że wcielał się w  postać dziecka 
w  czerwonym nakryciu głowy lub był niewidzialny. Duch natury nie sprzyjał 
człowiekowi, wręcz przeciwnie: starał się utrudniać mu życie. Mylił szlaki, wysy-
pywał koszyki z grzybami lub innymi darami lasu, straszył stukaniem i  łama-
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niem gałęzi, wypędzał z lasu, a nawet szczuł wilkami, bił i zabijał. Niejednokrot-
nie uprowadzał urodziwe niewiasty i  je więził. Jako demon posiadał wiedzę 
o skrywanych przez ludzi tajemnicach, którą wykorzystywał w niecnych zamia-
rach. Sporadycznie okazywał pomoc potrzebującym, naprowadzał zbłąkanych 
na właściwe ścieżki, obdarowywał pieniędzmi, ratował napadniętych przez 
zbójów czy dzikie zwierzęta, ukrywał zbiegów i napędzał myśliwym zwierzynę.
 Chrystianizacja spowodowała, że duchy leśne zaczęto nazywać zgodnie 
z wykładnią kościoła, dodając określenie „zły” lub „diabeł” i przydomek ozna-
czający miejsce przebywania. Najbardziej znanym był wówczas diabeł Boruta 
[Radziewicz 2016]. W zależności od okoliczności, przybierał on postać chłopa, 
mieszczanina, sowy, barana, kota, konia i czarnego potwora z rogami i ogonem. 
Imię Boruta pochodziło od słowa „bór”; władał on lasem mieszkając w ostępach 
i błotach, stał na czele mniejszych czartów, które były jego wiernymi sługami.
 Mamuny i  rusałki przebywały w  lesie pod postacią pięknych dziewcząt. 
Mamuny dokuczały ciężarnym kobietom i  położnym, porywały lub podmie-
niały nowo narodzone dzieci. Uważano, że są to dusze kobiet zmarłych w ciąży 
lub w czasie połogu. Nie istniały jednolite wyobrażenia co do ich wyglądu. Naj-
częściej przedstawiano je jako stare kobiety porośnięte włosami na całym ciele 
bądź półkobiety-półzwierzęta. Zabezpieczenie przed porwaniem dziecka przez 
mamunę stanowiła czerwona wstążeczka zawiązana na rączce niemowlęcia, 
czerwona czapeczka na główce oraz osłona przed światłem Księżyca. Rusałki 
ukazywały się zazwyczaj jako piękne, nagie dziewczęta, z rozpuszczonymi zie-
lonymi włosami, rzadziej jako stare i odrażające kobiety. Stawały się nimi panny, 
które zmarły przed zamążpójściem. Pojawiały się w  czasie nowiu i  wabiły do 
siebie młodzieńców, których zabijały poprzez łaskotanie lub opętańczy taniec.
 Czarownice mogły przyjmować różne postacie: żaby, myszy lub węża. 
Wprawdzie Polska jeszcze do XVI wieku była krajem „bez stosów”, jednak w XVII 
wieku procesy te nasiliły się. Mimo że w 1776 roku zniesiono karę śmierci za 
tzw. czary, to właśnie w Polsce w 1811 roku w Reszlu na stosie spłonęła ostatnia 
czarownica w Europie [Marszałek 2014]. Jednak najbardziej niebezpieczne cza-
rownice stawały się jako kobiety, które w  noc świętego Jura „biegają nago po 
granicach swoich wsi, odbierając mleko cudzym krowom i szkodząc w jajach”. 
Powszechnie znaną postacią czarownicy była baba jaga, zwana również leśną 
babą, babojędzą lub jędzoną. Mieszkańcy wsi bali się spotkania z  babą jagą. 
Opowiadano, że jest stara, brzydka, mieszka z chatce na kurzej stopce w towa-
rzystwie kruka, węża, sowy, wilka i  czarnego kota. Straszono nią niegrzeczne 
dzieci, które rzekomo porywała.
 Upiory, zwane też upirzami, stanowiły kolejne zagrożenie. Wierzono, 
że  upiorem może stać się człowiek prowadzący grzeszne życie i  pochowany 
w niepoświęconej ziemi. Nocą mógł wstać z grobu i chodzić po świecie, by szko-
dzić ludziom, a szczególnie żeby się mścić się na tych, co mu za życia dokuczyli 
[Kaczmarek 2014]. Upiory można było rozpoznać po czerwonej twarzy, mogły 
zmieniać się w  wilka. Uważano, że upiory przy pełni księżyca zbierają się na 
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jakichś leśnych ostępach, gdzie radzą z diabelską starszyzną. Stąd omijano takie 
okolice z daleka. Kto jednak trafił tam i miał na tyle przytomności, by przeżeg-
nać się od razu i splunąć za siebie – mógł duszę i ciało uratować. Zwyczaj splu-
wania za siebie dla „odczynienia” w wielu okolicach kraju był powszechny jesz-
cze do niedawna.
 Wilkołaki zajmują osobny rozdział wśród ludowych wierzeń. Są to ludzie 
(mężczyźni), którzy w  pewnych okresach zmieniają się w  wilki. Wilkołakiem 
zostaje człowiek, na którego św. Jerzy zrzuci z nieba wilczą skórę lub człowiek, 
na którego rzucono czary. Wierzenie to jest bardzo stare, bowiem już Herodot 
w V wieku p. n. e. pisał o Neurach (Słowianach), że raz do roku każdy Neur staje 
się wilkiem na kilka dni, a potem znowu przybiera dawną postać. 
 Błądzoń czyhał na osoby, które nadużywały napojów alkoholowych. Nacho-
dził on wracających nocą z karczmy i wyprowadzał na leśne manowce. Tak tłu-
maczono fakt, że wielu mężczyzn z karczmy nigdy nie wróciło do domu.
 Przesądy i  zabobony, wraz z  rozwojem nauki, zanikają. Jednak z  raportu 
Centrum Badania Opinii Społecznej z  2011 roku wynika, że ponad połowa 
dorosłych Polaków w dalszym ciągu w nie wierzy.

Zdjęcie 8. Parking miejsca mocy w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.
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 Miejsca mocy same w sobie stanowią atrakcję turystyczną. Można je odna-
leźć w każdym starym lesie. Miejsca mocy, to obszary o pozytywnym promie-
niowaniu, tzn. występuje w  nich taka forma subtelnej wibracji, która jest 
najzdrowsza dla człowieka. Dzięki niej w miejscach tych ludzie znacznie lepiej 
się czują, szybciej wypoczywają, łatwiej regenerują siły witalne, a także łatwiej 
uaktywnia się intuicja. Obecnie najbardziej znane miejsca mocy odkryto 
w  Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej, w  Górach Świętokrzyskich na 
Ślęży, czy też na Wolinie. W rzeczywistości realnej, jak i w internecie jest łatwo 
znaleźć miejsce mocy w Nadleśnictwie Białowieża. To polana porośnięta wie-
loma przedziwnie uformowanymi, często wielopniowymi i  pozrastanymi 
dębami, sosnami i świerkami. Występuje tu również wyjątkowe nagromadzenie 
głogów i dzikich gruszy. Pomiędzy nimi, w przemyślny system, ułożone są głazy 
rożnej wielkości i kształtu, zaś pod warstwą próchnicy ukryty jest kolejny system 
utworzony przez mniejsze kamienie (zdjęcia 8-9).

Zdjęcie 9. Miejsce mocy w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.

 Przypuszcza się że było to miejsce kultu dawnych Słowian. Stara legenda 
głosi bowiem, że istniało w Puszczy miejsce, w którym gromadzili się wtajemni-
czeni, by wykorzystując moc swoją i kamieni powstrzymywać wrogów i złe siły. 
Być może te pradawne rytuały odbywały się w tej lokalizacji. Odwiedzający to 
miejsce radiesteci potwierdzili w nim podwyższone promieniowanie elektro-
magnetyczne.
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 Bogactwo wierzeń i zwyczajów związanych z obszarami leśnymi, a także ich 
rola w ludowej kulturze i coraz szybsze jej zanikanie stanowi impuls do ochrony 
tej części dziedzictwa. Człowiek niemal od zawsze był związany z przyrodą, żył 
zgodnie z jej rytmem, korzystał z darów, odpoczywał na jej łonie. Obszary leśne 
od zawsze wzbudzały w  człowieku uczucie niepewności. W  świadomości 
powszechnej las do dziś są zbiorem poniekąd nieuporządkowanym, czego 
wyrazem jest termin „silva rerum”: las rzeczy, używany na określenie zbioru 
rozmaitych wiadomości i  dokumentów różnorodnej treści [Kopaliński 1985]. 
Nic więc dziwnego, że wyodrębniło się szereg zwyczajów i wierzeń związanych 
z lasem jako integralną częścią ludzkiego bytu. Jego udział w kulturze ludowej 
wart jest utrwalenia, by zachować od zapomnienia zarówno materialne, jak 
i duchowe dowody znaczenia lasu dla społeczeństwa.
 Wyodrębnione zwyczaje i wierzenia związane z obszarami leśnymi, stano-
wią integralną część ludzkiego bytu. Udział obszarów leśnych w kulturze ludo-
wej wymaga utrwalenia, by zachować od zapomnienia zarówno materialne, jak 
i duchowe dowody znaczenia lasu dla społeczeństwa, a zwłaszcza dla miesz-
kańców obszarów wiejskich. Wpływ lasu na sferę psychiczną człowieka ma zna-
czenie niewymierne. Korzyści, jakie daje kontakt z lasem, nie mogą być wyra-
żone w wielkościach materialnych. Odnoszą się bowiem do pojęć i sfery nie-
uchwytnej, niemierzalnej, jak: nastrój, odczucia estetyczne, inspiracja twórcza 
w zakresie kultury i sztuki, przeżycia religijne, zwiększenie wzajemnego zrozu-
mienia się ludzi, wyciszenie wewnętrzne, zaduma, medytacje, odczucie blisko-
ści więzi z przyrodą [Grzywacz 2014].
 Nazwy miejscowości i uroczysk związane z  lasem stanowią atrakcję tury-
styczną w  charakterze ciekawostki. Nazwy zachowują pamięć na przykład 
o tym, że jeszcze około pięciuset lat temu znaczne tereny Polski były obszarami 
leśnymi. Przykładem może być pokaźny obszar Puszczy Bielskiej i  Puszczy 
Błudowskiej przeznaczony na osadnictwo przez Królową Bonę. O pierwotnym 
charakterze wybranych obszarów kraju nad Wisłą przypominają takie nazwy 
miejscowości, jak: Laski, Lasowice, Lesanka, Lesiny, Lesko, Leśna, Leśnica, Pod-
gaje, Podlesie, Podkowa Leśna, Smolary, Węglary, Zalesie, a  także nazwy uro-
czysk: leśne, poborze, wyrąb, wyżary.
 Od lasu wywodzi się wiele nazw grup etnicznych, czy rodowych. J. S. Bystroń, 
dzieląc mieszkańców Polski na ugrupowania etniczne, wśród grup związanych 
z lasem wymienił: Lasowiaków, Borowiaków, Leśniaków, Mazurów Wieleńskich, 
Lasaków, Poborzan i Kurpiów.
 W Polsce, u schyłku średniowiecza nastąpiło nadawanie nazwisk, w pierw-
szej kolejności szlachcie; wiele z nich było związanych z lasem. Obecnie często 
takie nazwiska są kulturowym pomnikiem elementów przyrody, które już znik-
nęły z otoczenia. Pośród najdawniejszych nazwisk związanych z lasem, warto 
wymienić takie, jak: Borowy, Lasota, Leśniak, Leśniewski, Podlaski, Podleśny, 
Skoczylas, Szumilas, Wyrwilas, Zaleśny, Zaleski [Grad 1999].
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2.3. ATRAKCYJNOŚĆ ZDROWOTNA I KULTUROWA DRZEW

od starożytności wiadomo, że drzewa wpływają zbawiennie na orga-
nizm ludzki. Z ich uzdrawiającej mocy korzystała przede wszystkim 
medycyna ludowa, dzieląc drzewa na dobre i  złe. Do pierwszych 
zaliczano: lipę, brzozę, kasztanowiec, dąb, jarzębinę i  czarny bez. 

Do złych zaliczano: topolę, osikę i olchę, które uważano je za „wampiry” pozba-
wiające człowieka energii. Również obecnie lekarze doceniają lecznicze i reha-
bilitacyjne właściwości drzewostanów [Stanisławska 2019]. Sanatoria, szpitale, 
czy uzdrowiska, w których leczy się choroby związane z układem oddechowym, 
budowane są najczęściej wśród borów sosnowych, które działają korzystnie na 
ludzi, dzięki wydzielanym olejkom eterycznym, mają silne działanie aseptyczne 
i zbawiennie wpływają na układ oddechowy.
 Drzewa, jak podają specjaliści, wytwarzają jony ujemne. Neutralizują one 
niekorzystne dla organizmu jony dodatnie, powstające w  wyniku chorób lub 
emitowane przez otaczający sprzęt elektroniczny. Niemiecki przyrodnik 
i badacz Manfred Himmel [2017], zajmujący się drzewoterapią od ponad 20 lat 
uważa, że każdy człowiek może przez dotyk doświadczyć dobroczynnego pro-
mieniowania drzew i wspomagać leczenie dolegliwości zarówno psychicznych, 
jak i  fizycznych: stres, bóle głowy, zaburzenia krążenia, schorzenia reuma-
tyczne. W korze, liściach i kwiatach znajdują się substancje chemiczne, które 
działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Badania przeprowadzone w Holan-
dii wykazały, że osoby mieszkające w  pobliżu lasu chorują o  20% rzadziej. 
Można powiedzieć, że drzewa leczą ciało i duszę. Dlatego warto jak najczęściej 
przebywać w lesie, przytulając się do drzew. I to dosłownie. Ważne, aby drzewo 
było zdrowe. Warto przy tym dostosować odpowiedni gatunek drzewa do 
danego organizmu, bowiem każde drzewo posiada inne właściwości lecznicze.
 W  ramach badań nad korzystnym wpływem drzew na ludzki organizm, 
Amerykanie umieścili grupę osób chorych z  problemami sercowo-naczynio-
wymi i nadciśnieniem tętniczym w sanatorium otoczonym lipami. Pacjentom 
polecono codzienne trzygodzinne spacery wśród drzew. Nie serwowano żad-
nych środków farmakologicznych. Pozostałych chorych leczono klasycznie 
w warunkach szpitalnych. Po miesiącu, wyniki poprawy stanu zdrowia w obu 
grupach były niemal identyczne – poprawa nastąpiła u 80% pacjentów [Stani-
sławska 2019]. Ten eksperyment dowiódł, że niektóre schorzenia można leczyć 
bez środków farmakologicznych.
 Największą siłę leczniczą drzewa wykazują w okresie wiosennym i letnim. 
Eksperci dendroterapii zalecają bliski kontakt z drzewami we wczesnych godzi-
nach rannych lub po południu i sugerują, by nie trwał on dłużej niż kilka minut 
(zimą można go nieco wydłużyć).

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/olejki-eteryczne-wlasciwosci-i-zastosowanie-gdzie-je-kupic-i-jak-ich-uzywac-aa-FX3f-aR3P-1o1h.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy-budowa-i-dzialanie-aa-piYz-MssR-v4E3.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/nadcisnienie-tetnicze-objawy-przyczyny-leczenie-dieta-aa-7bCS-4LN6-KEAH.html


62 OBSZARY LEŚNE WIELOASPEKTOWĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

Zdjęcie 10. Przytulanie się do drzewa

Źródło: Foto autora.

 Himmel twierdzi, że po godzinie 17.00 drzewa odpoczywają, a w ciągu roku 
ich oddziaływanie w stosunku do nas się zmienia. W ciepłych miesiącach mogą 
być bardziej pomocne w leczeniu dolegliwości cielesnych, w chłodnych zaś – 
mają większy wpływ na naszą psychikę [http://www.ekogazeta.com.pl/]. Każdy 
człowiek, zdaniem Himmela, może ściśle i bezpośrednio połączyć się (poprzez 
dotyk) z danym drzewem, a przez to z jego dobroczynnym promieniowaniem 
i w ten sposób znajduje ukojenie swoich bólów i dolegliwości, zarówno fizycz-
nych, jak i psychicznych. Drzewa są wspaniałymi psychologami. Jak wykazują 
liczne badania naukowe, bezpośredni kontakt z  drzewostanem, a  nawet sam 
jego widok, pozytywnie wpływa na stan psychiczny człowieka.
 Drzewa dawniej odgrywały ważną rolę nie tylko w  lecznictwie, ale także 
w magii związanej z tajemnicą życia, płodności i śmierci oraz w kulcie religij-
nym. Wierzono, że drzewa były pierwszymi świątyniami zamieszkiwanymi 
przez bogów, miejscem mediacyjnym, łączącym sferę sacrum i profanum [Sta-
nosz 2005]. Objawiały się w  nich zarówno najwyższe w  hierarchii bóstwa 
naczelne – gromowładcy, tj. słowiański Perun, grecki Zeus (w dębie), germański 
Odyn (jesion), egipski Horus (akacja), Re (sykomora), jak i pomniejsze bóstwa, 
duchy, demony: greckie hemadriady (nimfy leśne), hinduscy jakszowie (bóstwa 

http://www.ekogazeta.com.pl/
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płodności) czy diabeł Rokita (wierzba). Wszystkie gatunki drzew miały niegdyś 
znaczenie gospodarcze, ale niosły również treści kulturowe, bez których ludzkie 
życie byłoby o wiele uboższe. 
 Kult drzew zalicza się do najstarszych wierzeń, mocno osadzonych w wielu 
kulturach i religiach. Kult jest rozumiany w tym miejscu przede wszystkim jako 
hołd składany komuś lub czemuś, wyraz uwielbienia kogoś lub czegoś. Kult 
drzew rozpowszechniony został w  dawnych czasach zarówno wśród ludów 
pierwotnych, jak i wyżej cywilizowanych. Świadectwa albo relikty tych praktyk 
można znaleźć we wszystkich mitologiach, świętych księgach tradycji judai-
zmu, islamu, chrześcijaństwa, w  wielu legendach, bajkach, w  wierzeniach, 
obrzędach, przesądach, wreszcie w literaturze pięknej. Wierzono, na przykład, 
że drzewa w magiczny sposób potrafią odpędzać choroby i złe demony, że mał-
żeństwo zawarte pod świętym drzewem jest szczęśliwe i trwałe, że dziecko uro-
dzi się zdrowe i  silne, jeżeli kobieta przed zajściem w  ciążę spędzi określony 
czas pod dębem, najlepiej mocno go obejmując.
 W  kulcie religijnym szczególne miejsce miały święte drzewa. Pod takimi 
drzewami składano ofiary i zanoszono prośby do bogów, przewiązując gałęzie 
proszalnymi wstążkami. Dbano o te rośliny w sposób szczególny, podlewając je 
w czasie suszy. Wierzono, że za ścięcie świętych drzew spotka człowieka kara 
w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Gdyby ściąć siekierą czy nożem takie 
drzewo, popłynęłaby z niego krew, a nawet można byłoby usłyszeć ludzki głos.
 Wiara w magiczną moc drzew odnosiła się zwłaszcza do drzew porażonych 
piorunem. Wierzono, iż drzazgi takiego drzewa, wrzucone np. do mleka, odpę-
dzały choroby, uśmierzały ból zębów, głowy – wedle zaleceń należało podłubać 
świętą drzazgą w bolącym zębie lub gryźć spalony piorunem kawałek drewna 
i oddać z powrotem drzewu – by zabrało ból ze sobą. Choroby i nieszczęścia 
w symboliczny sposób „przybijano” do pni, „zawieszano” na gałęziach, wierząc, 
że drzewo uleczy ich nościciela [Stanosz 2005]. Wiele chrześcijańskich symboli, 
na przykład wielkanocna palma, bożonarodzeniowa choinka, wiosenny maik 
i związane z nimi zachowania, mają związek z dawnym kultem drzew.
 Wiele praktyk już znikło z ludzkiej pamięci, jednak część przetrwała do dzi-
siaj. Praktykami nawiązującymi do dawnego kultu pogańskiego, są takie ele-
menty, jak: ofiara, modlitwa, postawa szacunku. Do kultu należy też szereg 
przesądów i zakazów magicznych. Przykładowo, do dziś zachował się przesąd 
pukania w niemalowane drzewo w celu odpędzenia złego ducha [Szymańska 
2012]. Mieszkańcy głębokiej Rosji, w wielkie święta wciąż idą pod drzewo i oka-
zują mu szacunek – łączą się, rozmawiają z nim i modlą.
 Przedmiotem kultu drzew były nie tylko one same, ale również to, co się 
przez nie objawiało, co się w nich zawierało i co to drzewo oznaczało. Do dziś 
miejscem kultu są drzewa, na których dokonały się objawienia Matki Bożej, 
zarówno uznane, jak i  nieuznawane oficjalnie przez władze kościelne [Grzy-
wacz 2011]. Z przekazów wynika, że za świętą uważano sosnę w Janowie Lubel-
skim, na której w 1645 roku objawił się obraz Matki Boskiej, czy dąb w Bielsku-
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-Białej – podobne zdarzenie miało miejsce w 1760 roku. W Puszczy Knyszyń-
skiej na starych drzewach umieszczane są liczne kapliczki. Sporo z nich poja-
wiło się w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku. Leśnicy nie wycinają takich drzew, 
wiele z nich „umarło śmiercią naturalną”. Okaz uschniętej świętej sosny długo 
stał, a teraz leży na przedmieściach Supraśla.
 Spośród wielu gatunków drzew warto zaprezentować niektóre, z  którymi 
związane są symbole, legendy, czy ciekawe interpretacje.
 Brzoza – to bez wątpienia najżyczliwsze ludziom drzewo na świecie. Uwa-
żana za matkę lasu, podobno leczy nie tylko ciało, ale i duszę. Brzoza pomaga 
pozbyć się złości, strachu i  gniewu. Przynosi ulgę w  bólach wynikających 
z napięć, przyspiesza gojenie się ran. Z brzozą są związane różnorodne legendy, 
których opowiadanie jest samą w  sobie atrakcją turystyczną. W  wierzeniach 
i gusłach mieszkańców wsi jeszcze w XX wieku wskazywano, że przy pomocy 
brzozowych witek odstrasza i odpędza złe duchy. Brzozową rózgą wymierzano 
dzieciom kary cielesne, kierując się zasadą, iż: „Rózeczką dziateczki Duch 
Święty bić radzi, rózeczka dziateczkom nigdy nie zawadzi”. O samotnie rosną-
cych brzozach mówiono, że wśród ich korzeni spoczywa człowiek, grzesznik, 
skoro pochowany został w  ziemi niepoświęconej i  skutkiem tego w  drzewie, 
zamiast życiodajnych soków, krąży krew. Zabobon ten odnosił się zresztą nie 
tylko do brzóz, ale też do dębów, jaworów i innych, które rosną samotnie. Wie-
rzono, że brzozowe zagajniki to miejsce, gdzie w księżycowe nowie, gdy skrzą 
się oblodzone gałązki, tańcują wiły – dziewczęce postacie duchów drzew i wód. 
Mężczyzna, który miałby pecha trafić na owe pląsy, zostanie porwany w szalony 
wir i „zatańcowany na śmierć”.
 Specyficznym produktem brzozy jest sok brzozowy, zwany oskołą bądź 
bzowiną. Był to ulubiony napój dawnych Słowian. Uważano, że jest to dar 
Bogów, życiodajny nektar dodający człowiekowi sił witalnych po ciężkim 
i  wyczerpującym organizm czasie mrozów. Obecnie również uważa się, że 
świeży sok brzozowy jest surowcem źródłem witamin i  minerałów [Bilek, 
Szwerc, Sosnowski, Kocjan, 2018A]. Pijąc sok brzozowy można w  organizmie 
uzupełnić niedobory potasu, magnezu, fosforu, żelaza, miedzi, witaminy C, 
a także witamin z grupy B. Zawartość glukozy, fruktozy i soli mineralnych spra-
wia, że bzowina jest doskonałym napojem izotonicznym. Jej właściwości spra-
wiają, że jest polecana w leczeniu i zapobieganiu anemii [Svanberg, Sõukand, 
Łuczaj, Kalle, Zyryanova, Dénes, Papp, Nedelcheva, Šeškauskait, Kołodziejska-
-Degórska, Kolosova 2017]. Świeży sok z  brzozy ma działanie moczopędne 
i odtruwające organizm. Stymuluje proces filtracji w przewodach moczowych, 
przyśpiesza wydalanie moczu i złogów oraz zapobiega powstawaniu kamieni 
nerkowych, wzmacnia też układ odpornościowy, a tym samym zapobiega wio-
sennym infekcjom wirusowym.
 Okres pozyskiwania soku brzozowego jest bardzo krótki: jedynie wczesną 
wiosną, jeszcze zanim drzewa się zazielenią. W tym czasie sok płynie przez brzozę 
wyjątkowo intensywnie. Po tym krótkim, około dwutygodniowym okresie, oskoła 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/zlosc-czym-jest-i-jak-sobie-z-nia-radzic-aa-bCk2-cUWJ-1mMC.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/strach-co-sprawia-ze-sie-boimy-rodzaje-strachu-i-metody-leczenia-aa-MwHN-gZen-1wek.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/gniew-co-za-emocja-i-jak-sobie-z-nia-radzic-aa-B2n6-cZDn-KTi9.html
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robi się gorzka. Aby uzyskać sok, w  drzewo, do miazgi należy wbić delikatnie 
rynienkę lub rurkę, a następnie podstawić pod nią naczynie (zdjęcie 11).

Zdjęcie 11. Pozyskiwanie soku brzozowego

Źródło: www.depositphotos.com/Balakleypb.

 W  Polsce istnieje ponad sto miejscowości, których nazwy pochodzą od 
brzozy. Najczęściej spotkać można: Brzozówki, Brzozowy, Brzozów, Brzózki 
i  Brzózy, ale są i  tak egzotycznie brzmiące, jak choćby Brzozogaj. Wśród naj-
większych „brzozowych” miejscowości w kraju, należy wymienić miasta: Brze-
ziny w województwie łódzkim i Brzozów na Podkarpaciu, który wizerunek pięk-
nych drzew zachowuje w  swym herbie. Od tego drzewa pochodzą również 
Berezy i Berezki – nazwy częste na obszarach, gdzie żyła niegdyś ludność rusko-
języczna.
 Sosna to największy „producent” olejków eterycznych w  lesie. Olejek 
z pączków sosnowych działa bakteriobójczo (pomaga w leczeniu chorób skór-
nych), moczopędnie i wykrztuśnie. Stosuje się go do inhalacji przy nieżytach 
górnych dróg oddechowych, ponieważ ułatwia oczyszczanie się oskrzeli. W wie-
rzeniach i symbolice ludowej sosna symbolizowała siłę, seksualność i płodność, 
uosabiając jednocześnie długowieczność, wytrzymałość, zdrowie i  wierność. 
Wierzono również w  jej moce magiczne i  uzdrawiające. Na przykład, popiół 
z igieł sosny przykładano na dziąsła, co miało uśmierzać ból zębów. Metodę tę 
stosowali nie tylko Słowianie, ale także Japończycy i Indianie. Szyszki i pędy sos-

http://www.depositphotos.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie
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nowe, gotowane razem w  serwatce i  wypijane zaraz po porannym pacierzu, 
uważano za skuteczny lek przeciw bólowi w kościach, swędzeniu głowy, paskud-
nikom i kamieniowi w dołku. Wierzono, że sosnowa trumna zapewniała umar-
łym wieczny spokój, sprawiała, że dusze godziły się z nową rzeczywistością i nie 
pragnęły wracać z zaświatów. Żyjącym dawała pewność, że zmarły w najbliż-
szym czasie nie pociągnie ich za sobą. Dawniej do grobu wrzucano zmarłym 
gałązki sosny, aby wzmocnić odlatującą duszę, a zwłoki uchronić od zepsucia. 
Sama była też atrybutem Posejdona, gdyż stanowiła budulec na okręty. Tak 
zwane stępki statków wykonywano wyłącznie z  sosny. Sosna stanowiła także 
natchnienie młodopolskich artystów. W „Ludziach bezdomnych” S. Żeromski 
opisał jak doktor Judym rozpamiętuje przeszłość, ostatkiem sił przeciwstawia 
się przeciwnościom, opierając się o rozdartą sosnę – obraz ten interpretuje się 
jako symbol rozdartej duszy ludzkiej [Marszałek 2014].
 Sosna, chociaż jest drzewem bardziej pospolitym niż brzoza, to jednak 
„dała nazwę” relatywnie małej liczbie miejscowości. Najbardziej znane to: Soś-
niny, Sosnówka i Sosnowiec (230-tysięczne miasto na Śląsku).
 Dąb jest najważniejszym w Polsce leśnym drzewem liściastym (i trzecim, po 
sośnie i świerku). Jest to drzewo długowieczne, żyje ponad 700 lat. Jest powszech-
nie uważany za jedno z najszlachetniejszych drzew i praktycznie wszędzie na 
terenie swojego występowania cieszy się wyjątkowym szacunkiem i sympatią. 
Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie. 
Drewno dębowe zatopione w bagnach, torfowiskach lub rzekach, po kilkuset 
latach, przybiera czarną matową barwę („czarny dąb, polski heban”). Jest to 
skutek reakcji garbników z  solami żelaza rozpuszczonymi w  wodzie. Dzięki 
temu drzewo dębowe zyskuje wysoką wartość i jest wykorzystywane przy pro-
dukcji stylowych mebli, galanterii drzewnej oraz biżuterii, jest elementem 
wyposażenia ekskluzywnych jachtów i aut oraz w inkrustacjach. 
 Dąb symbolizuje długowieczność, potęgę, wytrzymałość i  siłę fizyczną. 
Nasiona dębu stanowią doskonałe pożywienie leśnych zwierząt, głównie dzika 
i żubra. W okresach głodu, z mąki z żołędzi, z dodatkiem nasion innych ziół, 
pieczono chleb. W lecznictwie ludowym znane jest przede wszystkim stosowa-
nie wywaru z kory dębu do leczenia chorób skórnych i do „nasiadówek” przy 
stanach zapalnych narządów rodnych. 
 Wiele ludów, głównie Europy, uważało dąb za święte drzewo. Słowianie 
poświęcali dąb Perkunowi, ponieważ przyciągał on pioruny i  zadziwiał swa 
mocą. Wskrzeszano święty ogień, pocierając dwa kawałki drewna dębowego 
naznaczonego przez Peruna. Taki ogień kapłani podtrzymywali, aby palił się 
wiecznie, dokładając do niego dębowego drewna. Niektóre podania głoszą, że 
w koronie świętego dębu gniazdował ognisty ptak, będący posłańcem bogów 
i pośrednikiem między światem boskim i ludzkim. Dąb był też atrybutem boga 
Trzygłowa – ojca pozostałych bogów, czczonego szczególnie na Pomorzu. Sło-
wianie wierzyli, że gdy jeszcze nic nie istniało, tylko sine morze, to na jego 
środku stały dwa dęby, a siedzące na nich gołębie radziły, jak stworzyć świat. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwatka
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Stary dąb uwieńczony jemiołą był symbolem nieśmiertelności. Pamięć dawnej 
wiary przerodziła się w szacunek dla dębów, szczególnie tych odznaczających 
się sędziwym wiekiem. W Rosji, jeszcze w XIX wieku, odnotowano zwyczaj, gdy 
młode pary przychodziły pod dęby, obchodziły drzewa trzykrotnie i  składały 
pod nimi ofiary. Wierzono, że dęby leczą wiele dolegliwości, a same przebywa-
nie przy tym drzewie może pomóc w pozbyciu się chorób gardła, bólów dziąseł 
i zębów.
 Nazwy miejscowości przyjęte od dębu w Polsce są bardzo liczne. Od gór, aż 
po Bałtyk kraj jest pełen: Dąbrów, Dąbrowic, Dąbrówek, Dębowców i Dębnic. 
Przykładowo, nazwę Dębina nosi 29 wsi oraz dzielnica Poznania. Spotkać jesz-
cze można takie nazwy, jak: Śmiertelny Dąb, Dębionek, Dębsko, Dębicz, Dębień, 
Dębogard. Trzy polskie miasta noszą nazwę Dąbrowa. Dlatego przypisano im 
określenia: Tarnowska (w  Małopolsce), Białostocka (na Podlasiu) i  Górnicza 
(Śląsk). Łącznie w kraju można zidentyfikować ponad 350 nazw pochodzących 
od tego królewskiego drzewa.
 Lipa emituje promieniowanie, które uspokaja i koi nerwobóle osób przeby-
wających w  zasięgu jej oddziaływania (kilku metrów). Kwiaty lipy zawierają 
olejki eteryczne, związki flawonowe i śluzowe, kwasy organiczne, pektyny, sole 
mineralne i substancje działające podobnie jak witamina P. Odwar z kwiatów 
lipy jest stosowany do płukania gardła, okładów na rany i wrzody, a herbata – 
działa napotnie i wykrztuśnie, łagodzi kaszel, katar. Stosuje się ją przy gorącz-
kach, przeziębieniach i stanach wyczerpania. 
 W mitach i wierzeniach lipa – podobnie jak brzoza – jest drzewem kobie-
cym, związanym z płodnością i życiem rodzinnym. Uważano, że lipa przynosi 
szczęście i dobrobyt, chroni przed złem: diabłem, siłami nieczystymi, czarow-
nicami. Starożytni Słowianie czcili lipę jako drzewo święte, poświęcone Świato-
widowi. Sądzono, że nie uderzają w nią pioruny. Po przyjęciu chrześcijaństwa, 
drzewo to sadzono wokół kościołów i kaplic. Zwyczaj ten przetrwał do czasów 
współczesnych. Na lipach najczęściej były i są wieszane święte obrazki i kapliczki 
(można to zaobserwować w Puszczy Knyszyńskiej). Gałązkami lipowymi ubiera 
się domy na Zielone Świątki. Niektóre legendy mówią nawet bezpośrednio, że 
w lipie zamieszkała Najświętsza Panienka i dlatego z lipowego drewna najczęś-
ciej są rzeźbione figurki Matki Boskiej.
 Lipa występuje w  nazewnictwie w  ponad 220 polskich miejscowościach. 
Nie da się przywołać wszystkich odmian tych nazw, ale najpowszechniejsze to: 
Lipowa, Lipnica, Lipno, Lipowica, Lipowiec, Lipsk, Lipnik, Lipka. Najbardziej 
znana jest Święta Lipka – licznie odwiedzane miejsce pielgrzymkowe na Mazu-
rach.
 Świerk w Polsce jest drugim, po sośnie, gatunkiem lasotwórczym. Rośnie 
głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na 
pogórzu. Nie występuje w  sposób naturalny w  centralnej i  zachodniej Polsce 
(tzw. pas bezświerkowy). W Polsce świerk osiąga wiek ponad 500 lat.

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/pektyny-aa-5v1U-SzJu-hjoE.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/kaszel-skad-sie-bierze-i-o-czym-swiadczy-aa-G2nb-UETo-CvpV.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/katar-7-skutecznych-sposobow-leczenia-kataru-aa-Fpgq-jv5q-twhJ.html
http://pisanezalasem.pl/zielone-swiatki/
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 Drzewostany świerkowe są cieniste, pod okapem świerków jest niższa tem-
peratura aniżeli w dalszym otoczeniu oraz większa wilgotność powietrza. Słab-
sze są też prądy powietrza, odkłada się więcej ściółki, a do gleby dochodzi mniej 
opadów, których znaczny procent jest zatrzymywany w  koronach drzew. 
W górach bory świerkowe tworzą piętro regla górnego (piętro górskie wyższe), 
występując na obszarach do 2200 m n.p.m. Świerki mają tendencję do zakwa-
szania gleb, na których rosną. Nasiona świerka stanowią istotne źródło poży-
wienia wielu ptaków i mniejszych zwierząt leśnych, w tym dzięciołów, wiewió-
rek i ryjówek. Świerk jest ważnym źródłem lekkiego i miękkiego drewna o przy-
jemnym, jasno-żółtawym zabarwieniu. Używany jest do pozyskiwania celulozy 
oraz w budownictwie. Sadzony jest z przeznaczeniem na drzewko bożonaro-
dzeniowe. 
 Świerk wiele ludów uważany był za drzewo święte, które miało chronić dom 
i jego mieszkańców od złych mocy. Jeszcze w XVIII wieku przedmiotem kultu 
religijnego był święty świerk (smerek). Okoliczna ludność wznosiła ku niemu 
modły i patrzyła, w jakim kierunku wiatr wygina gałęzie, ponieważ z tej strony 
miało przybyć do nich szczęście. Świerkowe gałązki stanowiły też antidotum na 
wszelkiego typu złe czary i uroki. Drzewo to jest obecne na wielu materialnych 
symbolach leśnych i  łowieckich. W  polskiej kulturze świerk jest tradycyjnie 
przeznaczany na choinki. W  XIX wieku, wśród leśników w  Karpatach istniał 
zwyczaj przynoszenia wierzchołka świerka z  pierwszego drzewa ściętego na 
zrębie. Takie drzewko osadzano przed domostwem i przystrajano kolorowymi 
papierkami lub torebkami nasiennymi miesiącznicy trwałej (tzw. judaszowe 
srebrniki), co miało chronić zabudowania przed najściem wilków.
 „Świerkowych” miejscowości w Polsce jest ponad trzydzieści, na przykład: 
Świerczyny, Świerczynki, Świerkowiny, Świerczowy, Świerklaniec, ale także 
Smerek, Smerekowiec i Smereczne (smerek – to nazwa świerka w języku łem-
kowskim).
 Jodła w  Polsce osiąga swoją północno-wschodnią granicę naturalnego 
zasięgu. Lite drzewostany tworzy najczęściej w  Beskidzie Niskim i  Sądeckim, 
w Bieszczadach Zachodnich oraz w Górach Świętokrzyskich i Roztoczu Zachod-
nim. W pozostałych obszarach lasów górskich tworzy drzewostany świerkowo-
-jodłowe lub stanowi tylko domieszkę w drzewostanach bukowych i w górskich 
lasach mieszanych. „Szumią jodły na gór szczycie, szumią sobie w dal” – napisał 
Stanisław Moniuszko w  operze Halka, podkreślając górski charakter tego 
gatunku drzewa [Marszałek 2014]. 
 Jodła od wieków jest drzewem traktowanym w  Polsce jako symbol mocy. 
Z jej drewna, igieł i żywicy otrzymuje się ekstrakty do lekarstw przeciw schorze-
niom reumatycznym i  artretycznym. Nasiadówka w  wodzie z  wygotowanych 
gałęzi pomaga przy zapaleniu pęcherza i upławach. Badania przeprowadzone 
w  Rosji wykazały, że gałązka jodły syberyjskiej, umieszczona w  szpitalnej sali 
spowodowała zmniejszenie o połowę liczby zarazków w powietrzu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bór_świerkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regiel_górny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzięciołowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewiórka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewiórka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryjówka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celuloza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-moczowy/zapalenie-pecherza-moczowego-zapobieganie-i-leczenie-aa-q8mW-tB2v-Sw4o.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-kobiece/uplawy-co-robic-gdy-masz-uplawy-aa-QNM2-C4wV-Lfo1.html
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 Bogata jest symbolika jodły w kulturze i sztuce. Według W. Kopalińskiego, 
drzewo to uosabia wzniosłość, pychę, dumę, królewską urodę, potęgę, długo-
wieczność, stałość, śmiałość, trwałość, cierpliwość. Jodła stanowiła przedmiot 
kultu wielu ludów europejskich. Jodła to odrodzenie życia w przeciwieństwie 
do „śmiertelnego” cisa. Symbolizuje też słońce, jako że posiada pokrój płomie-
nia. Z jodłowych desek zbudowany był słynny koń trojański. W mitologii jodła 
występuje jako symbol seksu. W  świecie antycznym była również wyrocznią: 
z szumu gałęzi wróżono przyszłość. W Polsce pierwsze drzewka choinkowe były 
jodłowe, ponieważ najpierw w  góry „przywędrował” w  XIX wieku niemiecki 
zwyczaj ustawiania bogato przystrojonego drzewka bożonarodzeniowego. Jego 
trójkątny kształt miał symbolizować Trójcę Świętą. Powtarzano, że w najdłuższe 
noce w roku, czyli między 21 i 25 grudnia, jodła stanowi ochronę przed wszel-
kimi duchami, które za dnia kryją się w chatach przed blaskiem słońca.
 Nazwy „jodłowe” nie są zbyt powszechne w  Polsce, z  uwagi na niewielki 
zasięg terytorialny tego gatunku. Niemniej jednak można się doszukać pięciu 
wsi o nazwie Jodłówka w Małopolsce i na Podkarpaciu, zaś w świętokrzyskim 
odnotować można: Jedlnię, Jedlankę i Jedlnik. Mało kto kojarzy z tym drzewem 
nazwę podkarpackiego miasteczka Jedlicze, które jest dziś znanym ośrodkiem 
rafineryjnym. W sumie 17 takich „jodłowych” nazw obrazuje faktyczny udział 
jodły w składzie polskich lasów.
 Buk to okazałe, potężnie zbudowane drzewo liściaste, o  grubym pniu, 
masywnych konarach i szerokiej, kopulasto wysklepionej koronie. Osiąga wiek 
do 350 lat. Buk, podobnie jak jodła, występuje w południowej i południowoza-
chodniej Polsce. Lubi dość wysoką wilgotność powietrza i jest wrażliwy na wio-
senne przymrozki, dlatego brak jest jego naturalnych stanowisk w  centralnej 
i wschodniej Polsce. Buk tworzy piękne drzewostany, zwane buczynami. 
 Drewno bukowe jest używane do wyrobu mebli, parkietów, sklejek i płyt wió-
rowych. Produkuje się z niego beczki, skrzynki, narzędzia, części maszyn, przy-
rządów sportowych i  wiele przedmiotów codziennego użytku. Przemysł che-
miczny wytwarza z niego papier, ocet drzewny, węgiel drzewny i olej smołowy. 
 Spacery wśród buków zalecane są osobom narażonym na stres, choroby 
układu krążenia, gardła i nerek. Badania wykazały korzystny wpływ lasów buko-
wych na zmniejszanie dolegliwości wynikających z uporczywych migren i nad-
miernych stresów. Liść tego drzewa, przyłożony na czoło, łagodzi ból głowy.
 Buk „ochrzcił” ponad 100 miejscowości w  Polsce, nie tylko w  górach i  na 
Pomorzu, gdzie Bukowiny i Bukowce są powszechne, ale również na polskim 
niżu, gdzie drzewa te spotkać można niemal wyłącznie w parkach.
 Olcha to jedno z  ważniejszych drzew wilgotnych zarośli nadbrzeżnych 
i lasów łęgowych. Jest gatunkiem szybko rosnącym, żyje do około 120 lat. Jest to 
drzewo tajemnicze, ponure jak jego otoczenie. Zwłaszcza pył z  drewna olchy 
uważany jest za szkodliwy dla zdrowia, nawet wręcz za rakotwórczy. 
 W czasach przedchrześcijańskich, olcha była świętym drzewem bóstw wod-
nych. Miała niezwykle wysoki status: dawała dobre drewno i umożliwiała uzy-

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/stres-jak-go-pokonac-przyczyny-objawy-i-skutki-stresu-aa-ToT3-RY4a-QzpG.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/choroby-ukladu-krazenia-przyczyny-objawy-profilaktyka-aa-EiAe-qjmM-j4ji.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/choroby-ukladu-krazenia-przyczyny-objawy-profilaktyka-aa-EiAe-qjmM-j4ji.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/bol-glowy-to-czesto-objaw-powaznej-choroby-grozne-przyczyny-bolu-glowy-aa-Wgbo-fjL3-TYnK.html
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skiwanie barwników. Uważano, że rozsypane liście olchy odstraszają myszy. 
Panowało też przekonanie, że wzmaga siły parapsychiczne i zdolność jasnowi-
dzenia. Była stosowana w medycynie ludowej jako środek zwalczający choroby 
wywołane przez krasnoludki: gałązek olchy używano zamiennie z drewienkami 
brzozowymi i  jałowcowymi w  niekonwencjonalnych praktykach lekarskich 
[Kolberg 1966]. Olcha była też bronią na wampiry. W chrześcijańskiej tradycji 
ludowej uważano, że olcha to siedlisko diabłów i demonów, jest „złym” drze-
wem. W  średniowieczu ludzie stronili od olchy, gdyż uważali ją za drzewo 
budzące przerażenie. Pomimo to, w medycynie ludowej liście olchy były znako-
mitym lekiem do leczenia wrzodów i  sprzyjały szybkiemu gojeniu się ran. 
Wywarem z  liści olchy zalecano płukać jamę ustną, dla wzmocnienia dziąseł. 
Korzenie olchy służyły do barwienia pisanek na czarny kolor. Jedna z ludowych 
baśni podaje, iż drewno olchowe zabarwiło się na czerwono od diabelskiej krwi 
[Kaczmarek 2013]. Baśń warmińska opowiada o czarodziejce, która żegluje po 
jeziorach na łódeczce z liścia olchy, wiąże sieci z nici babiego lata i chwyta w nie 
ludzkie serca.
 Od olchy w Polsce wzięło nazwę ponad 60 miejscowości, głównie: Olszyny, 
Olszówki, Olchowy, Olchówka, Olchowce, a także Olesno i Oleśnica.
 Kasztanowiec nie jest rodzimym gatunkiem leśnym. Sadzony jest głównie 
na terenach zurbanizowanych i przy drogach, jako drzewo ozdobne i cienio-
dajne. Drewno tego drzewa jest mało wartościowe. Nasiona dawniej używano 
do wyrobu kleju oraz na paszę. 
 Kasztanowiec to roślina lecznicza, kosmetyczna, miododajna. Kora ma 
właściwości uszczelniające naczynia krwionośne i  jest wykorzystywana do 
wytwarzania maści leczących hemoroidy i  żylaki oraz kremów na „pajączki”. 
Herbata z kwiatów kasztanowca leczy kaszel i wzmacnia tkanki mięśniowe.
 Klon jest jednym z  ważnych składników lasu, zwłaszcza lasu wilgotnego, 
jest też dość często spotykany w  zadrzewieniach przydrożnych lub ogrodo-
wych. Szybko rośnie, żyje około 300 lat, daje cenne drewno. 
 Klon to kolejne ze świętych drzew Słowiańszczyzny, ściśle związane z każ-
dym etapem życia człowieka. W okresie niemowlęcym, dziecko sypiało w klo-
nowej kołysce, która miała je chronić przed złymi mocami, a  po śmierci do 
trumny wkładano klonową deskę – gładzoną i niemalowaną, która miała odpę-
dzać złe duchy. Klon jest bohaterem wielu ludowych pieśni i przyśpiewek, zwy-
kle związanych z  wodą. Liściom klonu przypisuje się właściwości ochronne 
przed czarownicami. Jeszcze współcześnie, w  okolicach Krakowa, z  klonu 
wykonuje się wianki, które zawiesza się na dachu przy budowie domu. W Euro-
pie, jak i w Ameryce klon uchodzi za symbol szczęścia i powodzenia. Jest obiek-
tem twórczości literackiej. Powszechnie znana jest piosenka o spotkaniu „pod 
ulubionym jaworem”, czy też powiedzeniu: „Będę Cię kochać do grobowej 
deski” [Szymańska, 2012]. Drewno klonowe jest wykorzystywane w snycerstwie, 
inkrustracji, w meblarstwie.

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/hemoroidy-zylaki-odbytu-przyczyny-objawy-i-leczenie-hemoroidow-aa-HuRz-H6i1-VSjS.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/zylaki-dlaczego-sie-pojawiaja-i-co-im-sprzyja-aa-iWYY-ac88-7G9Q.html


71oBSzary Leśne jako atrakcja turyStyczna

 Klon nie jest zbyt popularny w nazewnictwie, chociaż z łatwością daje się 
odszukać w Polsce 18 nazw miejscowości od tego drzewa, typu: Klonowo, Klo-
nownica, Klonów czy Klonówek.
 Jesion jest dorodnym długowiecznym drzewem, o  cylindrycznej koronie. 
Jego konary wznoszą się pod ostrym kątem, a pień jest smukły, prosty i pokryty 
ciemnoszarą matową korą. Rośnie na siedliskach lasowych, najchętniej w lesie 
wilgotnym. 
 Drewno jesionu dawniej było wykorzystywane jako doskonały materiał do 
sporządzania lanc, broni rycerskiej. Obecnie z tego drewna wyrabia się cenne 
meble, parkiety i sprzęt sportowy, np. narty.
 Przebywanie w  sąsiedztwie jesionu poprawia nastrój i  dodaje ochoty do 
rozpoczynania nowych przedsięwzięć lub kontynuowania szczególnie trud-
nych obowiązków.
 Jesion jest „ojcem” ponad dwudziestu nazw miejscowości, na przykład: Jasio-
nów, Jasionowa, Jasionka, Jasionówka, Jasień, Jasienica, Jasienie, Jesionowice.
 Wierzba – związana z żywiołem wody, jest zielem księżyca, poświęconym 
Artemidzie, Ceres, Hekate, Persefonie oraz Merkuremu. Kojarzy się ją również 
z aspektem śmierci potrójnej bogini Księżyca (Mood Goddess). Pełna wdzięku 
wierzba obdarzona została atrybutami kobiecości i miłości, skupiając w sobie 
przyjaźń i radość. Znaczenie wierzby jest zawarte w jej giętkiej naturze. Mówi 
ona o  lojalności i  umiejętności słuchania, z  subtelną uprzejmością. Wierzba 
była symbolem płodności. Istniał zabobon, że jeśli chorowało małe dziecko, to 
trzeba było wbić w ziemię wierzbowy kołek bez gałęzi, podlewać go przez 30 dni 
i modlić się o wypuszczenie liści. Pojawienie się listków oznaczało, że dziecko 
wyzdrowieje. Kobiety oczekujące dziecka, a pełne strachu przed rozwiązaniem, 
modliły się do wierzby o pomoc w tych radosnych i ciężkich chwilach. Po mod-
litwie i zawieszeniu na wierzbie wotów, pozostawiały przy jej pniu jakąś część 
swojego odzienia. Jeżeli nazajutrz znalazły w  odzieży listek opadły z  drzewa, 
wiedziały, że dziecko przyjdzie na świat bez szczególnych trudności [Suder 2006].
 Po wprowadzeniu chrześcijaństwa, obyta ze starymi obrzędami pogańskimi 
wierzba nader łatwo dostroiła się do ceremonii kościelnych i niebawem poczęła 
uświetniać święto Wielkiej Nocy. Dzięki temu, że tak wcześnie zakwita, dostar-
cza gałązek na palmy święcone w Palmową Niedzielę. Wierzbowe palmy, będące 
przedmiotem liturgicznym, zachowały jednocześnie rytuał zabobonny. Służyły 
przez długie wieki i jeszcze do dziś służą do zabiegów magicznych, mających na 
celu zapewnienie zdrowia, płodności i dostatku. W Polsce, Niemczech, na Ukra-
inie i Litwie, zaraz po poświęceniu palm, ludzie uderzają się nimi nawzajem, 
życząc sobie zdrowia i bogactwa.
 Wierzba bezpośrednio dała nazwę 31 polskim miejscowościom, na przy-
kład: Wierzbówka, Wierzbica, Wierzbnik, Wierzbno czy Wierzbowo, pośrednio 
zaś także takim, jak: Łozy, Łoziny, Łozówki, a  nawet Wetlina w  Bieszczadach 
(wetłyna – ukraińska wierzba krucha) czy Iwla (od wierzby iwy). Takich nazw 
miejscowości jest co najmniej sześćdziesiąt w samym tylko Beskidzie Niskim. 
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Ciekawostką jest nazwa wsi Wierzbiny Lipińskie na Mazurach, wiążąca w sobie 
aż dwa gatunki drzew [Marszałek 2014].
 Leszczyna – krzew znany ze smacznych owoców: orzechów laskowych. Roś-
nie najczęściej na ocienionych stanowiskach, na granicy lasu, a także w ogro-
dach. Leszczyna jest niezwykle plenna i dlatego wiąże się ją z mocami płodno-
ści, wiosennym początkiem nowego cyklu wegetacyjnego. 
 W  kulturze ludowej leszczyna była symbolem płodności i  obfitości, drze-
wem chroniącym przed złem i  czarownicami. Miała szerokie zastosowanie 
w praktykach magicznych. Palono ją w Wielką Sobotę, a popiół wynoszono na 
strych, aby chronił przed piorunami. Jej gałęzie, najlepiej kwitnące, zatykano 
u wejścia do domu, tworząc barierę chroniącą przed chorobami, demonami, 
gadami i  wszelkiego rodzaju złem. Wbijanie leszczynowych kijów w  pole nie 
tylko chroniło przed zniszczeniem plonów, ale miało także związek z zagwaran-
towaniem urodzaju. Na Podlasiu nowo narodzone dziecko kąpano w  ciepłej 
wodzie z dodatkiem mleka, ziół i listka leszczyny, który miał zapewnić mu zdro-
wie, siłę i urodę. Orzechy laskowe miały zastosowanie w obrzędach pogrzebo-
wych – sypano je do trumny zmarłego, aby mógł nimi przekupić wszelkie złe 
moce czyhające na jego duszę podczas drogi w zaświaty.
 Kalina jest niskim krzewem, rośnie krótko i ma gorzkie owoce. W lesie jest 
ważnym składnikiem podszytu. 
 W tradycyjnej kulturze Słowian, kalina uważana była za krzew żeński, sym-
bol szczęścia, dziewczęcego piękna i miłości, konotujący życiodajne siły i płod-
ność, dzięki czerwonej barwie owoców [Ziółkowska 1983]. Kalinę uważano za 
drzewo weselne, wykorzystując ją szeroko w obrzędach i ozdabiając nią koro-
waj, potrawy i wianki. W niektórych miejscowościach, szczególnie na Białorusi, 
jeszcze zachował się zwyczaj święcenia gałązek kaliny w  dniu Matki Boskiej 
Zielnej. W Małopolsce wplatano w wieniec dożynkowy korale kalinowe, a gałązki 
kaliny z  owocami wchodziły w  skład bukietów święconych podczas Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
 Kalinę uważano powszechnie za skuteczną ochronę przeciwko złym mocom 
i dlatego sadzono ją chętnie na granicach pól i posesji, a w niektórych krajach 
słowiańskich jej gałązkami przybierano domy w  dni uważane za czas nasilo-
nego działania demonów i czarownic [Ziółkowska 1983].
 Bez czarny – to krzew, który rośnie w lasach, parkach, ogrodach i przy uli-
cach. Lubi tereny wilgotne, nawet zalewowe. Jest gatunkiem cienioznośnym, 
tak więc znakomicie daje sobie radę jako podszyt w lasach. Rośnie stosunkowo 
szybko, szczególnie na glebach wilgotnych i zasobnych w azot.
 Właściwości lecznicze bzu czarnego były znane już w  starożytności. Jego 
właściwości lecznicze potwierdziła współczesna medycyna. Kwiaty bzu czar-
nego działają moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo, wzmacniająco na 
naczynia krwionośne (zmniejszają kruchość naczyń włosowatych). Zewnętrz-
nie bez czarny ma zastosowanie do przemywań w  stanach zapalnych oczu 
i  gardła. Owoce działają łagodnie przeczyszczająco, moczopędnie, napotnie, 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/2599/demonologia_ludowa_i_wierzenia_z_terenu_gminy_bychawa
http://teatrnn.pl/leksykon/node/2115/obrzędy_wiosenne_wielkanoc
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3124/etnografia_lubelszczyzny_–_ludowe_wierzenia_o_domu#9


73oBSzary Leśne jako atrakcja turyStyczna

przeciwbólowo, odtruwająco. W  warunkach domowych, z  owoców bzu czar-
nego pozyskuje się sok i przygotowuje się nalewki. Istnieje przekonanie, że prze-
bywanie w  pobliżu czarnego bzu poprawia stan psychiczny. Herbata z  jego 
kwiatów jest skuteczna w leczeniu przeziębień i wzmacnia system immunolo-
giczny.
 Jarzębina rośnie nie tylko w lasach, ale także w parkach, ogrodach i wzdłuż 
ulic – jest bowiem drzewem ozdobnym. Kwitnie w maju, ale najpiękniej wygląda 
jesienią, gdy w pełni dojrzałe owoce nabierają szkarłatnoczerwonej barwy. Kuli-
ste i  mięsiste jagody są gorzkie i  cierpkie w  smaku. Są doskonałym źródłem 
witaminy C (jarzębina zawiera jej mniej więcej tyle, co cytrusy) i beta-karotenu. 
Zawierają też witaminy z grupy B, witaminę K, potas, sód, magnez i miedź. Mają 
też kwasy organiczne, antocyjany, flawonoidy, garbniki, pektyny i cukry. Utrzy-
mują się na drzewie jeszcze dość długo po opadnięciu liści. Owoce zbierane po 
przymrozkach są mniej gorzkie. Świeże owoce jarzębiny mogą wywołać 
wymioty i biegunkę – jest to spowodowane obecnością kwasu parasorbowego, 
który rozkłada się podczas suszenia owoców lub sporządzania z nich wyciągów. 
Owoce jarzębiny działają mobilizująco i pozwalają pozbyć się nałogów. Związki 
czynne zawarte w owocach jarzębiny działają moczopędnie, przeciwzapalnie, 
przeciwszkorbutowo, rozwalniająco i ściągająco, co jest korzystne w nieżytach 
żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego. Stosowane zewnętrznie (do nacierania), 
łagodzą bóle mięśniowe i stany reumatyczne.

2.4. ATRAKCYJNOŚĆ RUNA LEŚNEGO

runo leśne dawniej znajdowało szerokie zastosowanie w  gospodar-
stwach wiejskich. Wczesną wiosną, zanim zwierzęta mogły skorzystać 
z pastwisk, gospodarze dokarmiali je młodymi pędami wrzosów. Jesie-
nią zaś odbywało się grabienie ściółki leśnej, która wraz z elementami 

runa, używana była do ocieplania domów, kopców z ziemniakami oraz do pod-
ścielania w  chlewach, a  gałązki roślin o  nazwie bagno zwyczajne odstraszały 
mole w szafach. W ciągu roku wykorzystywano runo jako podpałki w piecach 
i kominach. W lasach prowadzony był także wypas zwierząt.
 Runo leśne jest także miejscem schronienia wielu gatunków małych ssa-
ków, owadów, pająków i ptaków. W wilgotnych zakątkach runa spotkać można 
płazy i  gady, a  w  odsłoniętych i  nasłonecznionych miejscach wylegiwać się 
mogą drobne ssaki leśne, takie jak: jeże, krety, nornice, borsuki, myszy, a także 
patki leśne: kosy, sójki oraz większe zwierzęta, jak: jelenie, sarny, dziki czy lisy. 
W runie leśnym istotną rolę spełniają mrówki. Te społeczne i pracowite owady 
są niezwykle pożyteczne dla lasu. Odżywiają się owadami uszkadzającymi liście 
drzew, a kopce mrówek spotkać można w każdym prawie lesie. W lasach pań-
stwowych są one specjalnie grodzone, aby nie stały się pokarmem dla dzików.

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/grypa-i-przeziebienie/przeziebienie-przyczyny-objawy-leczenie-aa-ZpoX-xhGn-1oU4.html
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https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-k-jak-krzepliwosc-aa-51pm-Kvwm-Nnnu.html
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https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy-aa-Y9Mx-Enma-tQ9d.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/flawonoidy-wlasciwosci-zrodla-w-zywnosci-aa-GKVK-wpz6-ksFp.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/wymioty-u-dzieci-i-doroslych-przyczyny-co-powoduje-wymioty-aa-H8mP-xYC5-RRZ8.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/biegunka-najczestsze-przyczyny-biegunki-aa-uVCq-U7sF-rKJC.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/zapalenie-blony-sluzowej-zoladka-przyczyny-objawy-i-leczenie-aa-2Eyg-r3aJ-V92n.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/zapalenie-blony-sluzowej-zoladka-przyczyny-objawy-i-leczenie-aa-2Eyg-r3aJ-V92n.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pastwisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ped
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sciolka
https://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/ekologiczny-dom/domowe-sposoby-na-mole-spozywcze-i-ubraniowe,24686.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ptaki
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 Według specjalistów z zakresu tematyki leśnej okazuje się, że na podstawie 
runa można określić wiek lasu. Przykładem są rośliny rozmnażające się wegeta-
tywnie, które występują głównie w starych zbiorowiskach leśnych, a niespoty-
kane są w lasach młodych. Rośliny te, nawet pomimo zmieniających się warun-
ków przyrodniczych, o ile nie są zbyt niesprzyjające, są w stanie długo utrzymy-
wać się w wieloletnich obszarach leśnych, nawet na niewielkiej powierzchni.
 Leśne produkty runa leśnego stanowią nie tylko dodatkowe źródło docho-
dów lokalnej społeczności i odwiedzających, ale także są podstawą egzystencji 
wielu firm zajmujących się przemysłowym ich obrotem. Bardzo często jest tak, 
że w okresie pojawienia się jagód czy grzybów trudno jest znaleźć zakwaterowa-
nie w obiektach położonych w otulinach obszarów leśnych. Na przykład, pol-
skie grzyby leśne i  jagody są poszukiwanymi produktami nie tylko na rynku 
krajowym, ale przede wszystkim na rynkach europejskich.
 Owoce runa leśnego są bardzo cennymi produktami i posiadają wiele zalet. 
Najczęściej, podczas spacerów, odwiedzający mogą częstować się kalorycznymi 
płodami runa leśnego.
 Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.), czyli jagoda leśna [Drozd, Anu-
szewska 2013] – jest traktowana jako doskonały lek na wiele chorób (zdjęcie 12). 
W czasach, gdy nie znano antybiotyków, czarnymi jagodami leczono zakażenia, 
tyfus, a nawet polio, zwalczano gronkowca. Do dziś lekarze zalecają jedzenie 
jagód podczas kuracji przeciwko glistom i owsikom u dzieci. Napary z suszo-
nych jagód działają uspokajająco i przeciwbólowo, a syropy leczą kaszel i infek-
cje układu oddechowego. Jagody polecane są też osobom z  podwyższonym 
poziomem cholesterolu, a  zawarte w  nich substancje wzmacniają naczynia 
włosowate, czyniąc je nieprzepuszczalnymi dla cholesterolu. Dzięki glukokini-
nom, jagody pomagają regulować poziom cukru we krwi, dlatego nazywa się je 
roślinną insuliną. Zawarte w  jagodach fitoestrogeny, czyli hormony roślinne, 
blokują skutecznie działanie enzymów przyczyniających się do powstawania 
tzw. nowotworów hormonozależnych (np. niektórych nowotworów piersi, tar-
czycy czy wątroby), zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jagody zawierają pier-
wiastki mineralne, a  zwłaszcza selen, cynk, miedź i  mangan oraz witaminy: 
C,  A, B, PP. Swój znaczący udział ma w  tym również błonnik, dzięki któremu 
spora część cholesterolu jest usuwana z przewodu pokarmowego razem z tok-
synami i kwasami żółciowymi, zanim przenikną one do układu krwionośnego.
 W  Polsce gatunek jagody leśnej jest rozpowszechniony niemal w  całym 
kraju. Lokalnie jest nieco rzadszy, a zupełnie nie występuje na Żuławach Wiśla-
nych oraz w niektórych miejscach Podlasia i Mazowsza. Borówki chętnie rosną 
w lasach iglastych, ale także w dąbrowach, buczynach i na wrzosowiskach.
 Poziomki leśne (Folium Fragariae) – to owoc, którego właściwości lecznicze 
i  wartości odżywcze wykorzystywano w  medycynie ludowej [Kunachowicz, 
Przygoda, Nadolna, Iwanow 2017]. Poziomki podnoszą odporność organizmu 
i pomagają zwalczać infekcje, dzięki bardzo dużej ilości witaminy C (w 100 g 
poziomek znajduje się 60 mg witaminy C, w związku z tym już garść tych słod-
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kich owoców pokrywa prawie 100% dziennego zapotrzebowania na tę wita-
minę). Dzięki dużej zawartości potasu, usprawniają pracę układu krwionoś-
nego. Mogą być stosowane pomocniczo m.in. przy nadciśnieniu tętniczym, 
anemii, blokują wchłanianie „złego” cholesterolu LDL, zwalczają wolne rodniki, 
które przyśpieszają proces starzenia. Wszystko dzięki karotenoidom – antyok-
sydantom, które nadają poziomkom czerwoną barwę (zdjęcie 13).

Zdjęcie 12. Jagody leśne

Źródło: www.depositphotos.com / blinow61.

Zdjęcie 13. Poziomki leśne

Źródło: www.depositphotos.
com / Sunteya.
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 Poziomki mają właściwości moczopędne, przez co pomagają w  leczeniu 
chorób układu moczowego (m.in. zapaleniu pęcherza, kamicy nerkowej). 
Do  celów leczniczych, oprócz owoców, mogą być używane liście poziomki. 
Zawierają one:

• witaminę C i garbniki, które działają ściągająco na skórę: zamykają pory 
i oczyszczają cerę tłustą i trądzikową;

• oligomery – to związki, które działają przeciwwirusowo, antybakteryj-
nie, antyoksydacyjnie, przeciwrodnikowo, w związku z tym mogą przy-
spieszyć proces gojenia się ran czy łagodzić ból gardła;

• flawonoidy (kwercetyna, rutyna) mają właściwości moczopędne. 
Współczesna fitoterapia poleca je w  schorzeniach nerek i  pęcherza. 
Substancje te wspomagają proces usuwania z  organizmu nadmiaru 
jodu, sodu i  chloru oraz szkodliwych produktów przemiany materii, 
rozpuszczalnych w wodzie;

• glikozydy – powstałe w procesie fotosyntezy. Cukry proste znajdują się 
w  soku komórkowym w  liściach poziomki. Glikozydy wzmacniają 
naczynka, zwiększają przepuszczalność włosowatych naczyń krwio-
nośnych.

 Jeżyny leśne są dość powszechnie występującym, rosnącym w zróżnicowa-
nych warunkach, krzewem owocowym [Prange 2018]. W stanie dzikim krzewy 
jeżyn tworzą zbite zarośla na skrajach lasów, przydrożach i skarpach, nad brze-
gami rzek, w olszynach, płożąc się po ziemi. Od końca lata do jesieni można 
zbierać wartościowe owoce. W Polce występuje ok. 100 gatunków jeżyn, nato-
miast jednym z  bardziej typowych jest Rubus fruticosus (zdjęcie 14). Jeżyny 
leśne zawierają dużą ilość witaminy C, cukry, sole fosforu, żelaza, magnezu 
i wapnia, a z mikroelementów – miedź. Bogate są także w kwasy organiczne – 
jabłkowy i  winny, antocyjany, sole mineralne, witaminę PP i  prowitaminy A. 
Duża zawartość witamin z grupy B oraz magnezu sprawia, że mają one właści-
wości uspokajające, co polecane jest kobietom w okresie menopauzy. Dodat-
kowo cechuje je duża zawartość kwasu elagowego, który posiada właściwości 
antywirusowe, antybakteryjne oraz antynowotworowe.
 Jeżyny znakomicie nadają się do produkcji win, soków, kompotów, dżemów, 
marmolad czy galaretki. Poza tym są doskonałym dodatkiem do wypieków. 
Owoce, jak i liście jeżyn mają swoje specjalne wykorzystanie. Sok z dojrzałych 
owoców działa przeciwgorączkowo, a  do tego można jeszcze używać go 
zewnętrznie – do okładów na wypryski i liszaje. W liściach znajdują się garbniki, 
inozytol i kwas cytrynowy. Działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie i ściąga-
jąco. Obniżają ciśnienie krwi i  polecane są w  leczeniu nieżytu pokarmowego 
i oddechowego. Odwar z  liści działa napotnie, stosuje się go przy przeziębie-
niach i anginie. Napar z młodych, delikatnych listków osłodzony miodem, to 
dobry środek w  leczeniu anemii. Napary z  liści wspomagają również walkę 
z chorobami oczu oraz zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Jeżyny stosuje się przy 
zaburzeniach przemiany materii, złym trawieniu, biegunce, w  schorzeniach 
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dróg oddechowych, takich jak kaszel czy chrypa oraz przy schorzeniach nerek 
i  pęcherza moczowego, natomiast antyoksydanty w  niej zawarte pomagają 
obniżyć poziom cholesterolu i  wpływają dobroczynnie na naczynia krwio-
nośne.

Zdjęcie 14. Jeżyny leśne

Źródło: www.depositphotos.com / Valentyn Volkov.

 Jeżyny są uznawane nie tylko za leczniczą moc podczas różnych dolegliwo-
ści, ale również uważa się, że spowalniają procesy starzenia się komórek, 
a zawarte w nich antocyjany wspomagają procesy myślowe i pamięciowe.
 Grzyby leśne – na temat wartości odżywczej grzybów pojawiają się różne 
opinie [Siwulski, Sobieralski, Sas-Golak 2014]. Cechą charakterystyczną grzy-
bów jest to, że mają w swoim składzie dużo wody – od 70% do 90%. Grzyby nie 
bez powodu określane są mianem „leśnego mięsa”, bowiem ich sucha masa 
składa się wyłącznie z białka, którego ilość zależy od wieku i gatunku grzyba. 
Dodatkowymi atutami grzybów są aminokwasy egzogenne, w bardzo korzyst-
nych dla człowieka proporcjach i minimalne ilości tłuszczu. Są też niskokalo-
ryczne (w  100 g świeżej masy jest mniej niż 50 kcal). Są one bogate w  cenny 
błonnik, który pełni ważną funkcję w procesie trawienia – poprawia perystal-
tykę jelit, zapobiega zaparciom.
 W składzie chemicznym niektórych grzybów, np. boczniaka ostrygowatego 
stwierdzono obecność beta-glukanów. Związki te przede wszystkim stymulują 
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układ immunologiczny, a  także mogą być stosowane w  profilaktyce i  terapii 
chorób nowotworowych. Stwierdzono, że beta-glukany obniżają poziom chole-
sterolu LDL we krwi. Głównym pierwiastkiem, który występuje w grzybach jest 
potas, który kontroluje ciśnienie krwi, poprawia koncentrację. Grzyby zawie-
rają również: żelazo, wapń, fosfor, jod, selen, sole magnezu. Obfitują w  wita-
miny, zwłaszcza z grupy B, szczególnie witaminę B1, B2, a także B3. Największą 
zawartością witaminy B1 wyróżniają się kurki, zaś witaminy D2 – borowiki 
i podgrzybki (zdjęcie 15 a i b).

Zdjęcie 15. Grzyby leśne – borowik szlachetny i koźlarz grabowy

Źródło: Foto autora.

 Grzyby uznawane są za żywność funkcjonalną, ponieważ udowodniono, że 
wywierają korzystny wpływ na zdrowie ludzkie. Ich działanie jest przeciwnowo-
tworowe, ochronne dla serca i naczyń krwionośnych, obniżające poziom złego 
cholesterolu, działanie przeciwcukrzycowe, przeciwwirusowe i  przeciwbakte-
ryjne.
 Zioła leśne od wieków były wykorzystywane w  kuchni i  w  lecznictwie – 
zarówno w medycynie ludowej, jak i w leczeniu profesjonalnym. W kuchni służą 
jako przyprawy. Pełnią wiele ważnych zadań, takich jak: poprawiają smak, aro-
mat i barwę potraw oraz przedłużają ich świeżość. Wpływają także na wiele pro-
cesów biochemicznych zachodzących w organizmie (zdjęcie 16).
 Leczenie ziołami nosi nazwę ziołolecznictwa (fitoterapia). Ziołolecznictwo 
przeżywa obecnie renesans, a  leśne zioła wracają do polskiej tradycji. Głów-
nymi składnikami ziół są: alkaloidy, garbniki, glikozydy, fitoncydy, olejki ete-
ryczne, kwasy organiczne, witaminy, sole mineralne. Składniki te występują 
w różnych częściach roślin, w różnym stężeniu zależnym od momentu wzrostu 
i kwitnienia. 
 Spośród licznych leczniczych roślin runa leśnego należy wymienić m.in. 
konwalię majową, borówkę czernicę, mącznicę lekarską, widłaka goździstego, 
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pierwiosnkę lekarską i inne. Istotne znaczenie mają także leśne krzewy, których 
liście, kwiaty, pąki lub kora są używane przez przemysł farmaceutyczny [Stani-
szewski 2010]. Należy także pamiętać, że nieumiejętnie sporządzone ziołowe 
lekarstwo może pogorszyć stan naszego zdrowia.

Zdjęcie 16. Parzenie mięty

Źródło: www.depositphotos.com / KGBIMages.

 Korzyści związane z  użytkowaniem naturalnych baz surowcowych roślin 
leczniczych – to przede wszystkim wykorzystywanie ziół leczniczych o wyso-
kich walorach zdrowotności. Wynika to z faktu, że środowisko leśne, w porów-
naniu z rolnictwem, jest w bardzo niewielkim stopniu „schemizowane”: w lesie 
stosunkowo niewiele stosuje się chemicznych środków ochrony roślin i nawo-
zów mineralnych. Poza tym znaczna część obszarów leśnych położona jest 
z  dala od źródeł zanieczyszczeń przemysłowych. Biorąc pod uwagę surowe 
normy czystości produktów zielarskich, należy stwierdzić, że nie wszystkie 
leśne rośliny lecznicze nadają się do uprawy, a pozyskanie pełnowartościowego 
surowca jest możliwe tylko w  naturalnych stanowiskach, jakimi są obszary 
leśne. Leki farmaceutyczne poprawiają stan zdrowia najczęściej już po chwili 
od zażycia, podczas gdy efekt stosowania ziół jest znacznie wydłużony – należy 
uzbroić się w cierpliwość i poczekać parę godzin, a czasem kilka dni, tygodni 
lub miesięcy, aż zaczną działać.
 Proces eksploatacji leśnych surowców leczniczych rodzi pewne problemy, 
głównie wynikające z  konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji 

http://www.depositphotos.com


80 OBSZARY LEŚNE WIELOASPEKTOWĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

prawnych. Udostępnianie przestrzeni leśnej do pozyskiwania określonych 
surowców jest regulowane przede wszystkim Ustawą o lasach. Zgodnie z tym 
aktem prawnym, gospodarcze pozyskiwanie leśnych roślin przemysłowych, 
leczniczych, owoców, mchów, porostów oraz grzybów leśnych możliwe jest po 
zawarciu umowy z  właściwym nadleśnictwem. Kwestie te normuje ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 11 września 2001 roku w sprawie określenia listy gatunków 
roślin rodzimych dziko występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą 
i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych 
zakazów. Należy podkreślić, że wiele gatunków leśnych roślin leczniczych pod-
lega ochronie częściowej (m.in. bobrek trójlistkowy, bagno zwyczajne), a nie-
które nawet ścisłej (np. mącznica lekarska). Warto wiedzieć, że pozyskiwanie 
ze stanowisk naturalnych roślin objętych ścisłą ochroną jest zabronione. 
 W  świetle przytoczonych uprzednio treści, w  tym miejscu warte są nieco 
szerszego omówienia dwie ważne substancje lecznicze: borowina i miód leśny. 
 Borowina jest to rodzaj torfu, który wytworzył się w starych podmokłych 
lasach lub na płytkich rozlewiskach wodnych, które stopniowo zarastały. Sub-
stancja ta powstała w wyniku obumierania roślin, głównie runa leśnego, przy 
udziale mikroorganizmów, w sprzyjających warunkach uwodnienia i tempera-
tury. Wykorzystywane obecnie złoża borowinowe tworzyły się przez tysiące lat. 
Uważa się, że w ciągu roku przyrasta zaledwie l mm warstwy torfowej. Podsta-
wowymi składnikami leczniczymi borowiny są produkty humifikacji, czyli 
kwasy huminowe i bituminy. Borowiny także zawierają: białka, węglowodany, 
garbniki i  są prawdziwą kopalnią cennych dla zdrowia składników, mikro- 
i makroelementów. Są to: woski i żywice, pektyny, garbniki, kwasy humusowe, 
kwasy huminowe, kwasy hymatomelanowe, potas, żelazo, krzem, magnez, 
wapń [www.poradnikzdrowie.pl]. Dodatkowo zawierają w sobie sole wapienne, 
żelazowe, glinkowe i krzemionkowe. Działają przeciwzapalnie, ściągająco, bak-
teriobójczo i  bakteriostatycznie, wykazując korzystne działanie na naskórek 
oraz ukrwienie skóry.
 Borowiny są wykorzystywane do kąpieli i okładów ciała ludzkiego (zdjęcie 
17). Zaleca się je przede wszystkim przy leczeniu procesów zwyrodnieniowych 
stawów i chrząstek stawowych, w stanach pourazowych stawów, kości, okostnej 
i mięśni, w przewlekłych chorobach układu pokarmowego. Są one wykorzysty-
wane do leczenia chorób kobiecych, ponieważ działają estrogennie, stymulując 
czynności jajników. Zabiegi z użyciem borowiny stosuje się głównie w sanato-
riach, uzdrowiskach, gabinetach fizjoterapeutycznych, salonach kosmetycz-
nych, ale można je także stosować w domach mieszkalnych.
 Na obszarze Polski, borowiny do celów leczniczych po raz pierwszy użyto 
w 1858 roku – od tego czasu kąpiele borowinowe i inne zabiegi z użyciem boro-
winy są powszechnie stosowane w polskich uzdrowiskach. W Polsce borowinę 
stosuje się w blisko 70% tego typu obiektach.

http://m.in
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,zelazo---czym-grozi-niedobor--produkty-bogate-w-zelazo,artykul,1660301.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,magnez---objawy-niedoboru--w-czym-jest--produkty-bogate-w-magnez,artykul,1719855.html
https://www.medonet.pl/badania,wapn,artykul,1570251.html
http://www.poradnikzdrowie.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Zdjęcie 17. Okłady borowinowe

Źródło: www.depositphotos.com / BiancoBlue.

 Miód leśny był znany już w starożytności. Jest to cenny i bogaty w składniki 
odżywcze produkt, który posiada właściwości lecznicze. Dawniej najprostszą 
metodą chowu pszczół było bartnictwo. Niestety w  XIX wieku zanikło ono 
zarówno w Polsce, jak i niemal w całej Europie. Obecnie, między innymi dzięki 
leśnikom, ta zapomniana profesja odradza się w polskich lasach. 
 Miód leśny pochodzi z kwiatów runa leśnego i drzewostanów. Leczy prze-
ziębienia, wzmacnia organizm, a  także doskonale wpływa na skórę. Prozdro-
wotne działanie miodu należy zawdzięczać znajdującemu się w  nim białku, 
które wykazuje właściwości bakteriobójcze. Działanie miodu może być tak 
silne, że niektóre jego rodzaje można śmiało nazwać naturalnymi antybioty-
kami. To także bogate źródło przeciwutleniaczy, które działają antynowotwo-
rowo. W miodzie leśnym znajdują się znaczne ilości witamin, makro- i mikro-
elementów, takich jak: żelazo, potas, magnez, wapń, fosfor czy mangan [Kędzia, 
Hołderna-Kędzia 2015]. Niektóre rodzaje miodów zawierają acetylocholinę, 
która powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, a  także obniża ciśnienie 
krwi. Dodatkowo, obecne w miodzie cukry proste (glukoza i fruktoza) wzmac-
niają organizm i  są wchłaniane z  układu pokarmowego do krwi, a  tam prze-
kształcane w energię lub odkładają się w wątrobie (w postaci glikogenu).
 Pszczoły z lasem związane są od ponad 100 milionów lat, a tak naprawdę od 
momentu, w którym pojawiły się kwiaty. Aktywność pszczół trwa od wczesnej 
wiosny (kwitnienie miodunki) do końca lata i  uzależniona jest od bogactwa 
roślin w  lesie, stąd drzewostany liściaste i mieszane są częściej poszukiwane 

http://www.depositphotos.com/
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przez pszczelarzy, aniżeli dość ubogie iglaste, w których lokalizacja pasiek jest 
sensowna tylko wtedy, gdy w  pobliżu znajdują się atrakcyjne rośliny miodo-
dajne, na przykład wrzos. Właśnie z niego pszczoły produkują bardzo poszuki-
wany, ciemnej barwy i wyjątkowo gęstej konsystencji miód wrzosowy. Pszczela-
rze chętnie stawiają pasieki na obszarach leśnych lub w ich otulinie, gdyż boga-
ctwo roślin kwitnących sprawia, że przez cały niemal rok pszczoły znoszą nektar 
i pyłek kwiatowy (zdjęcie 18).

Zdjęcie 18. Pasieka na obszarze leśnym

Źródło: Foto autora.

 Dzięki pszczołom krzewinki (borówka, wrzos), krzewy (bez, dzika róża, 
głóg, leszczyna) oraz rośliny zielne zawiązują dużo więcej owoców i nasion tak 
potrzebnych zwierzętom i  ludziom [Szklanowska 1979]. „(…) Lokalizowanie 
pasiek na obszarach leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa jest nie-
odpłatne (…)” – tak stanowi Ustawa o lasach (rozdz. 5, art. 27, pkt. 4). Decydując 
się na lokalizację pasieki, należy pamiętać o ewentualnych problemach związa-
nych z utrudnionym dojazdem, podmakającym terenem, czy też o zamierzo-
nych przecinkach, uciążliwych nie tylko dla pszczół, ale i  pszczelarza, który 
może zostać zmuszony do relokacji uli, co jest szczególnie niewskazane zimą.
 Miód z pasiek usytuowanych w lesie lub przy lesie jest obecnie jedną z atrak-
cji turystycznych i agroturystycznych. Turyści bardzo często poszukują miejsc 
i miejscowości, gdzie ten produkt jest dostępny do konsumpcji na miejscu i na 
zapasy zimowe. Atrakcją turystyczną przy niektórych pasiekach mogą być ule 
ze szklanymi ścianami – w ten sposób turyści mogą obejrzeć jak żyją pszczoły 
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i w jaki sposób gromadzą miód. Przy tym warto dodać, że pszczelarze żyją bar-
dzo długo, właśnie dlatego, że oddychając zbawiennym powietrzem mają bez-
pośredni kontakt z tymi pożytecznymi owadami.

2.5. ŁOWIECTWO JAKO ORYGINALNA ATRAKCJA 
ZWIĄZANA Z LASEM

Łowiectwo jest to zespół planowanych i  skoordynowanych czynności, 
mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną, w myśl zasad 
ekonomii i  ekologii, zgodnie z  założeniami ochrony przyrody oraz 
w synergii z gospodarką rolną i leśną. Jest ono też ważnym czynnikiem 

kształtującym środowisko i  swego rodzaju elementem ochrony przyrody, 
zapewniając równomierny rozwój zwierzyny leśnej poprzez niedopuszczanie 
do nadmiernego rozwoju w  populacji jednego z  gatunków [Okarma, Tomek 
2008]. Współcześnie, łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, okre-
ślanym jako gospodarka łowiecka. W aspekcie prawnym, ten rodzaj gospodarki 
reguluje ustawa z 1995 roku Prawo łowieckie [Dz. U. 2020, poz. 67]. Określa ona 
rolę łowiectwa w ochronie przyrody, wskazuje reguły jej prowadzenia, rolę Pol-
skiego Związku Łowieckiego, kół łowieckich, straży łowieckiej, wykonywanie 
polowań, definiuje szkody łowieckie, wprowadza przepisy dotyczące ochrony 
zwierząt, broni i amunicji myśliwskiej [Gawin 2020].
 Gospodarowanie zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjo-
nalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Pol-
skim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Zwierzęta łowne (20% gatunków ssaków 
i  12% ptaków występujących w  Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i  włas-
nością Skarbu Państwa. W wielu publikacjach można zauważyć, że obok łowie-
ctwa, występuje też pojęcie „myślistwo”. Oba te terminy często używane są 
zamiennie. Prawdą jest, że odnoszą się one do podobnego obszaru wiedzy 
i  działalności człowieka, jednak różnica między nimi jest istotna: myślistwo 
wchodzi w zakres łowiectwa i obejmuje całokształt działań związanych z wyko-
nywaniem polowania, a więc wiedzą i umiejętnościami – w zgodzie z prawem 
i etyką łowiecką [Przybylski 1998].
 Łowiectwo jest też szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy har-
monijnie ochronę przyrody z  polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, 
wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa rea-
lizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, zgodnie z obowiązują-
cym prawem, z  poszanowaniem tradycji i  etyki łowieckiej. W  historii Polski 
łowiectwo zajmuje znaczące miejsce, wnosząc wymierny wkład do materialnej 
i duchowej kultury narodu, co znalazło odzwierciedlenie w sztuce, w tym w lite-
raturze, malarstwie i muzyce, formując trwałe wartości etyczne oraz zwyczaje 
łowieckie. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać 
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i  wzbogacać, przestrzegając w  swej działalności nie tylko przepisów prawa, 
regulaminów i statutów, lecz również norm etycznych oraz zwyczajów [Uchwała 
Nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r., z późn. zm.]. 
Łowiectwo jest terminem dość trudnym i  wiele osób poddaje w  wątpliwość 
stwierdzenie, jakoby polowanie w  ogóle mogło być etyczne, wszak jakby nie 
patrzeć, jest to zabijanie zwierząt. Zagłębiając się jednak w  temat i  rozmowę 
z myśliwymi, można dowiedzieć się, że zwierzęta, które mają zostać pozyskane, 
uprzednio podlegają odpowiedniej selekcji, która pozwala strzelać do zwierząt 
słabych, chorych i  takich, których jest po prostu dużo, i  polowanie na nie 
w żaden sposób nie szkodzi istnieniu populacji. Celem łowiectwa jest [Okarma, 
Tomek 2008]:

• ochrona i dbanie o zachowanie różnorodności gatunków dzikiej zwie-
rzyny;

• kształtowanie i  ochrona środowiska w  celu poprawienia warunków 
bytowania zwierzyny;

• uzyskiwanie i utrzymywanie możliwie najwyższej kondycji poszczegól-
nych gatunków;

• pozyskiwanie zwierzyny do obrotu gospodarczego;
• kultywowanie tradycji, kultury, przestrzeganie zasad etyki łowieckiej 

[Szpetkowski 2006].
Powyższe cele realizowane są głównie poprzez:

• dokarmianie zwierząt (szczególnie w okresie zimowym);
• odstrzał selekcyjny (osobniki chore, redukcja zagęszczenia);
• sadzenie drzew, zakładanie wodopojów i kąpielisk;
• introdukcje (wprowadzanie nowych gatunków);
• walkę z chorobami i pasożytami;
• wyznaczanie i przestrzeganie okresów ochronnych;
• walkę z kłusownictwem;
• przestrzeganie zasad etyki łowieckiej.

 Do zwierzyny łownej, występującej powszechnie i w dużych liczbach, zali-
cza się: zające, dziki, sarny i jelenie, lisy oraz kaczki, kuropatwy i bażanty. Ostat-
nio, w związku z nadmiernym wzrostem populacji lisów, intensywnie zmniej-
sza się liczba zajęcy i kuropatw. 
 Do najbogatszych w zwierzynę łowną należą tereny północno-wschodniej 
Polski (Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie). Są one obfite przede wszystkim 
w zwierzynę płową. Innym, również bardzo atrakcyjnym obszarem łowieckim, 
są Bieszczady.
 Aby zostać myśliwym, droga nie jest prosta, wymaga czasu, trudu i samoza-
parcia, woli współdziałania, cierpliwości oraz podporządkowania się różnorod-
nym regułom. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 18 lat, posiadanie oby-
watelstwa polskiego i przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Będąc 
członkiem PZŁ należy w  Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy 
Wojewódzkiej Policji złożyć podanie oraz inne wymagane dokumenty, upoważ-

http://wroclaw.pzlow.pl/files/tekst jednolity uchwały NRŁ nr 41 z 2007 r.pdf
http://wroclaw.pzlow.pl/files/tekst jednolity uchwały NRŁ nr 41 z 2007 r.pdf
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niające do wydania pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Kandy-
dat nie może być karany za przestępstwa pospolite oraz łowieckie, np. polowa-
nie w okresie ochronnym. Ważnym etapem, jaki zobowiązana jest zrealizować 
osoba aspirująca do grona myśliwych, jest odbycie rocznego stażu w dowolnym 
kole łowieckim.

Zdjęcie 19. Ambona myśliwska

Źródło: Foto autora.

 Do najważniejszych zasad, których myśliwy musi przestrzegać podczas 
polowania, należą:

• polowanie wyłącznie na gatunki uznane za łowne;
• przestrzeganie okresów ochronnych, metod i  terenów, na których 

można polować;
• rozpoznanie zwierzyny przed oddaniem strzału;
• wstrzymanie się przed pozyskaniem zwierzyny, której populacja jest 

zagrożona;
• polowanie dla przyjemności, wynikającej z obcowania z przyrodą, ale 

nie dla zysku.
 Myśliwi, tak jak każda inna grupa społeczna, często spotykają się, aby 
wspólnie oddawać się swojemu hobby. Na polowaniach nie ma znaczenia 
wykształcenie, zawód, czy zajmowane stanowisko. Wszyscy myśliwi są sobie 
równi [Gawin 2020].

https://spy-optic.pl/blog/uzbroj-sie-w-wiedze-gatunki-lowne-i-okresy-lowieckie/
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 Łowiectwo, to nie tylko polowanie, ale także kultywowane od wieków trady-
cje i  zwyczaje. Jest to także pasja wielu osób. Są i  tacy myśliwi, którzy bez 
względu na pogodę, ciekawy mecz w telewizji czy inne atrakcje, wyruszają do 
kniei. Prawdziwy myśliwy to osoba, która od dziecka wie, że jest jakaś 
wewnętrzna siła „przyciągająca” go do kontaktu z naturą. Niektórzy uważają, że 
zamiłowanie do łowiectwa jest u niektórych osób zakodowane w genach i nie 
wyobrażają sobie, aby nie skorzystać z takich atrakcji. Łowiectwo posiada wie-
lowiekową tradycję, stąd polowaniom towarzyszą specyficzne zwyczaje 
i obrzędy, które składają się na ceremoniał łowiecki obowiązujący od chwili wyj-
ścia na polowanie do jego zakończenia.
 Myśliwy musi posiadać ugruntowaną wiedzę, a także swego rodzaju talent. 
Musi on rozumieć las, zwierzynę i jej potrzeby, konieczność jej odstrzału i skutki 
tych działań [Ciemniewski 2018].
 Znaczny odsetek myśliwych nie tylko poluje, czy dokarmia zwierzynę, ale 
także napaja się urokami przyrody, na przykład obserwuje wschody i zachody 
słońca, słucha „koncertów” ptasich śpiewów, lubi poczuć zapach lasu po desz-
czu lub widok unoszących się chmur mgielnych w porannym słońcu. Atrakcją 
są też łowieckie wędrówki, organizacja polowań, emocje strzeleckie, obserwa-
cja zwierzyny przez lornetki, imprezy myśliwskie, ubiór myśliwego, akcesoria 
myśliwskie czy pozyskane trofea.

Zdjęcie 20. Impreza hubertowska

Źródło: www.brodnica.com.pl [dostęp: 22.12.2020] 

http://www.brodnica.com.pl
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 Do tradycji łowieckiej należą również Hubertowiny (Hubertus), czyli uro-
czyste uczczenie dnia św. Huberta, patrona myśliwych (zdjęcie 20). Hubert jest 
postacią historyczną. Żył ok. 1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgii. Data 
jego urodzin nie jest precyzyjnie określona. Różne źródła podają, że było to ok. 
655 roku. „Hubertus” to szerzenie wśród społeczności kilkusetletniej tradycji 
i zwyczajów związanych z łowiectwem. Wydarzenia te jednocześnie są promo-
cją walorów przyrodniczych i kulturowych danego regionu.
 Polowania hubertowskie bywają zazwyczaj pierwszym polowaniem zbioro-
wym w sezonie [Mielnikiewicz 2008]. Łowom w tym dniu nadaje się szczególnie 
uroczysty charakter. Każdy szanujący się myśliwy stara się uczestniczyć w tym 
święcie. Na Hubertowiny zapraszani są goście mieszkający na terenie obwodu 
łowieckiego i  osoby współpracujące z  kołem łowieckim. Wyjazd na łowiska 
w tym dniu z reguły poprzedzony jest nabożeństwem kierowanym do patrona 
myśliwych.
 Samo polowanie na ogół jest krótkie. Ważne jest pozyskanie kilkunastu lub 
kilkudziesięciu sztuk zwierzyny łownej, różnych gatunków, koniecznej do dal-
szej części imprezy. Są nimi uroczysty pokot i  biesiada myśliwska. Podczas 
ogniska hubertowskiego dokonuje się często obrzędów myśliwskich takich, jak 
ślubowanie lub pasowanie na myśliwego. Zgodnie z  przesądem myśliwskim, 
adept przyjęty do braci myśliwskiej podczas Hubertowin, będzie prawym myśli-
wym i dobrym kolegą. Podczas polowań, a szczególnie w czasie trwania imprez 
hubertowskich, nie ma sporów i zwad. Taka jest myśliwska tradycja. Podobnie 
jak Hubertowiny, uroczysty charakter mają polowania wigilijne i noworoczne. 
Atrakcje związane z tradycją łowiecką i uczestnictwem w obrzędach czy zwy-
czajach pozostają w pamięci przez długie lata.
 Z łowiectwem łączą się różnorodne wierzenia, legendy i obyczaje związane 
ze zwierzętami. W polskiej kulturze tradycyjnej do dziś pozostało wiele śladów, 
które świadczą o  tym, że niegdyś zwierzęta i  ludzi uważano za istoty równo-
prawne. Istnieje też cały szereg wierzeń, legend, czy opowieści o zwierzętach 
żyjących w  lesie. Cała fauna leśna była przez dawnych Słowian traktowana 
w sposób wyjątkowy. Dawniej ludzie szanowali zwierzęta za ich siłę i zręczność. 
Uważali, że dobry węch i dalekowzroczność pewnych stworzeń świadczą o ich 
przewodnictwie duchowym. Wszystkie zwierzęta były czczone, często różne 
w poszczególnych plemionach, w zależności od miejsca i czasu. Niektóre zwie-
rzęta były postrzegane jako wcielenia istot nadprzyrodzonych – bogów bądź 
demonów. Wynikało to ze swoistej magii lasu: jego tajemniczości i  aury nie-
ustannego zagrożenia, które stały w opozycji do dobrze znanych i zagospodaro-
wanych przez człowieka pól. Powszechne wśród Słowian było przekonanie 
o wcielaniu się duszy ludzkiej w zwierzęta, które w postaci ptaków przenikają 
do łona matek w chwili poczęcia. Dusza umierającego opuszcza ciało i materia-
lizuje się w  postaci ptaka, świetlika, myszy, a  nawet muchy lub karalucha. 
W ptaki, takie jak: kruki, sowy czy puchacze, mogły wcielać się rozmaite demony. 
Wiele gatunków było uznawanych za święte, głównie bociany, jaskółki, sko-
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wronki, gołębie, słowiki, kukułki, łabędzie, żurawie czy orły. Nie wolno ich było 
krzywdzić – zabijać i jeść ich mięsa. Groziła za to kara w postaci kalectwa lub 
innych nieszczęść. Gniazdo bociana i jaskółki, uwite na domu zabezpieczało od 
uderzenia pioruna.
 Poszczególnym rodzajom i  gatunkom zwierząt przypisywano organizację 
społeczną podobną do ludzkiej, przy czym zwierzę wyróżniające się rozmia-
rami, ubarwieniem było uważane za wodza lub króla. Specjalne miejsce wśród 
przywódców zajmowały albinosy. Wierzono, że niektóre zwierzęta pochodzą od 
ludzi, głównie dotyczy to tajemniczego niedźwiedzia. Na obszarze Słowiań-
szczyzny, także na wschodzie Polski utrwaliło się przekonanie, że niedźwiedź 
jest wcieleniem istoty ludzkiej – dzikiej, nieokrzesanej oraz niesamowicie silnej. 
Gdzie indziej wierzono, że kukułka pochodzi od kobiety poszukującej i opłaku-
jącej zaginionego męża. Kukułka, kukając – płacze. Łzy jej osiadają na drzewach. 
Stąd łzami kukułki nazywane są larwy owada zwanego prządką. Do dziś pozo-
stała tradycja wróżenia z głosu kukułki długości życia oraz liczby spodziewa-
nych dzieci. Na Podlasiu, na przykład wczesną wiosną, najlepiej w  dniu, gdy 
kukułka zakuka pierwszy raz, należało zapytać: „Kukułeczko powiedz przecie, 
ile lat będę żyć na świecie?”, albo: „Kukułeczko powiedz cioci, ile będę miała 
dzieci?”. Słowo „ciocia” podkreślało pokrewieństwo dusz ptaka i  dziewczyny. 
Mężczyźni na wiosnę zawsze nosili drobne pieniądze w  kieszeni, po to, aby 
nimi potrząsnąć, gdy usłyszą pierwsze kukanie tego ptaka.
 Szczególne miejsce w kulturze ludowej zajmowały wąż i łasica. W zwierzęta 
te miały wcielać się opiekuńcze duchy domowe. Łabędź i biedronka uchodziły 
za wcielenie słońca i światła, orzeł był uważany za króla ptaków i władcę pogody, 
który miał moc sprowadzania gradu i  rozpędzania chmur gradowych. Niedź-
wiedź był silniejszy od diabła i wszelkich czarów, koza była symbolem płodno-
ści, bocian – wszystkiego, co łaskawe w  przyrodzie, natomiast postać jelenia 
mieli przybierać zesłani przez Boga na ziemię aniołowie i  święci. Na Warmii 
i Mazurach istniała legenda, że bocian jest Mazurem zamienionym w ptaka za 
plotkarstwo i podsłuchiwanie [Kaczmarek 2014].
 Z nastaniem chrześcijaństwa pojawiło się szereg postaci świętych strzegą-
cych ludzi przed demonami oraz dzikimi zwierzętami. W odniesieniu do dzi-
kich zwierząt, szczególnie dużo uważanych było za patronów, którzy chronili 
przed wilkami. Wierzono, że w dniu 2 lutego Matka Boska Gromniczna chodzi 
po polach strzegąc ozimin przed przemarzaniem i wskazuje drogę zagubionym 
w zamieci, zaś w wędrówce towarzyszy jej wilk, zwany gromnicznym, którego 
Najświętsza Panienka ocaliła litościwie przed rozsierdzonymi chłopami, skiero-
wała na drogę dobra i  uczyniła swoim sługą. W  ikonografii ludowej, Matka 
Boska Gromniczna przedstawiana jest także z wilkiem i koszyczkiem lub leżą-
cym u  jej stóp gniazdkiem ze skowronkami. Święcone w  tym dniu gromnice 
miały odganiać wilki [Vargas i Zych 2017]. Na Podkarpaciu znany był zwyczaj 
przypalania w tym dniu włosów gromnicą – czyniono to po to, by nie lękać się 
wilków [Chomik 2012]. Zwierzętom przypisywano moc i umiejętność utrzymy-
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wania nadnaturalnych kontaktów z  zaświatami, przewidywania przyszłości, 
wpływania na losy ludzkie, a nawet wykazywania się – w określonych „magicz-
nych” i przełomowych dniach w roku, na przykład w wigilię Bożego Narodzenia 
– umiejętnością mówienia ludzką mową.
 Przypominanie starodawnych wierzeń i legend w istotny sposób uatrakcyj-
nia turystyczny pobyt w lesie w ogóle oraz na polowaniu w szczególności.
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ROZDZIAŁ 3.

KORZYSTANIE Z ATRAKCJI 
OBSZARÓW LEŚNYCH

3.1. ROLA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Lasy są bardzo ważnymi ekosystemami całej planety. Często określa się je 
mianem „płuc Ziemi”, ponieważ są one głównym producentem tlenu. 
Pochłaniają w tym procesie dwutlenek węgla, którego w ostatnim czasie 
znajduje się za dużo w ziemskiej atmosferze. Obszary leśne, to złożone 

ekosystemy lądowe, którym specyficzny charakter nadają drzewa, w  których 
żyją różne organizmy, tworząc biocenozę. W lasach żyje wiele gatunków zwie-
rząt i roślin, które są powiązane ze sobą łańcuchem pokarmowym.
 Ekosystem leśny jest układem bardzo złożonym i dynamicznym, wykazują-
cym jednocześnie dużą stabilność, dzięki znacznemu potencjałowi samoregu-
lacyjnemu, objawiającemu się na wszystkich poziomach. W skład każdego eko-
systemu leśnego wchodzą substancje abiotyczne środowiska, z których organi-
zmy samożywne, głównie rośliny zielone, mające zdolność fotosyntezy, czerpią 
produkty do życia.
 Wyróżniamy wiele rodzajów ekosystemów, zasadniczo jednak dzielą się one 
na wodne (morskie, słodkowodne) oraz lądowe. Obszary leśne są jednym z waż-
niejszych ekosystemów lądowych. Dość często cały kompleks leśny traktowany 
jest jako jeden wielki ekosystem. Badania wykazały, że liczne ekosystemy leśne 
ulegają nieustannym przemianom, np. w  lasach iglastych Ameryki Północnej 
zaobserwowano cykliczne zmiany składu gatunkowego, co jest związane 
z występującymi tam pożarami.
 Najważniejszą rolę w ekosystemach leśnych pełnią drzewa. Decydują one 
o  charakterze klimatu i  warunkach glebowych dla pozostałych organizmów 
żyjących w lesie. Drzewostany są głównymi producentami materii organicznej, 
zmniejszają parowanie oraz zwiększają wilgotność powietrza, chronią przed 
nasłonecznieniem, przez co w  każdej warstwie panują inne warunki ekolo-
giczne. Jedne organizmy zamieszkują najniższą warstwę lasu, czyli ściółkę 
leśną, inne runo leśne, jeszcze innym najbardziej odpowiada życie w podszycie 
lub w  koronach drzew. Obszary leśne to nie tylko zbiorowisko roślinne i  ele-
ment gospodarki, ale także wierzenia, legendy, historia i tradycje [Wiśniewski, 
Kiełczewski 2010].

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sklad
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/substancja
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rosliny-zielne
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/fotosynteza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
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 Każdy rodzaj siedliskowy lasu posiada specyficzne walory turystyczne, 
dzięki którym możliwy jest rozwój różnych form turystyki i  rekreacji. Bory są 
atrakcyjne niemal przez cały rok, a zwłaszcza jesienią, ale już niektóre inne typy 
lasów – głównie wiosną, za sprawą kwitnących roślin runa leśnego, tzw. geofi-
tów wiosennych. Bory suche w każdym wieku oraz wszystkie uprawy i młodniki 
na ogół są wyłączone z  użytkowania turystycznego. Ograniczone możliwości 
penetracji są w olsach i borach bagiennych. Najbardziej atrakcyjne natomiast 
są grądy, bory i lasy mieszane oraz bory świeże, które dominują w Polsce. Sied-
liska te są łatwe do penetrowania i  atrakcyjne. Charakteryzują się dobrymi 
walorami mikroklimatycznymi, są atrakcyjne widokowo – wiosną uroku dodają 
kwitnące rośliny, jesienią z kolei zabarwiające się owoce jarzębiny. Oferują też 
znaczną ilość produktów ubocznych, takich jak: grzyby, jagody, poziomki, 
maliny, jeżyny.
 Drzewostan i  poszczególne drzewa same w  sobie jeszcze nie stanowią 
atrakcji turystycznej. Każdy walor, aby mógł zostać atrakcyjnym produktem 
turystycznym, musi być odpowiednio zagospodarowany i wypromowany. Orga-
nizatorzy turystyki i  rekreacji w  ekosystemach leśnych, powinni nie tylko 
poznać specyfikę tych obszarów, a także w tym kontekście – preferencje i ocze-
kiwania turystów, ale także dobrze rozpoznać ekosystem, w którym występuje 
dana atrakcja, jego zdolność do ponoszenia antropogenicznych obciążeń. 
Każdy ekosystem leśny posiada „coś” do zaoferowania dla odwiedzających, 
przy czym leśnicy muszą tę atrakcję możliwie udostępnić. Z  jednej strony – 
dostosować do potrzeb i wymagań odwiedzających, z drugiej zaś zadbać o eko-
system na każdym szczeblu jego organizacji: od mikro- do makroskali. Żeby 
odciążyć penetrację ekosystemów leśnych, utworzono nadleśnictwa, które 
organizują, utrzymują i oferują do wykorzystania arboreta leśne i ogrody den-
drologiczne, parki przy osadach leśnych, ośrodki edukacji, izby leśne, ścieżki 
dydaktyczne oraz punkty edukacyjne i inne obiekty.
 Uprawiając turystykę w środowisku leśnym, człowiek korzysta z dóbr przy-
rody, szczególnie tych, które są dla niego atrakcyjne. Żeby do nich dotrzeć, 
wymaga to turystycznego zagospodarowania lasu, tworzenia antropogenicznej 
infrastruktury turystycznej. Niestety, prawie wszystkie elementy takiej infra-
struktury, z  jednej strony – kanalizują penetrację drzewostanów przez ludzi, 
z drugiej jednak stanowią pewne obciążenie ekosystemów, polegające na prze-
rwaniu lub zakłóceniu funkcjonujących tam łańcuchów obiegu materii, energii 
i informacji, głównie na poziomie mikro, małym, rzadziej – średnim. Najpierw 
tracą swoją pojemność małe ekosystemy, później średnie i wreszcie dana atrak-
cja ginie w  naturalny sposób. Wprawdzie przyroda umie tworzyć różne „baj-
pasy”, jednakże pod warunkiem, że antropogeniczne obciążenie nie będzie 
stałe, a tym bardziej i/lub systematycznie wzrastające. Jak piszą B. Poskrobko 
i  T. Poskrobko [2012], przekroczenie granicy odporności ekosystemu (w  tym 
także populacji określonego gatunku) antropogenicznych obciążeń, najpierw 
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wywołuje stres, a  następnie prowadzi do jego degradacji, samodestrukcji4 
i obumierania, czyli mniejszej lub większej katastrofy ekologicznej. Zależność 
między wielkością antropogenicznego obciążenia ekosystemu a jego zdolnoś-
cią do samoreprodukcji ilustruje rysunek 8.

Rysunek 8.  Zależność między wielkością obciążenia a zdolnością ekosystemu 
do samoreprodukcji

Źródło: B. Poskrobko, T. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 
2012, s. 36.

 Stan zdrowotny obszarów leśnych uwarunkowany jest szeregiem czynni-
ków, zarówno wewnętrznych, jak i  zewnętrznych, które oddziałują na ekosy-
stemy leśne. Czynniki te można podzielić na trzy podstawowe grupy: (1) bio-
tyczne, (2) abiotyczne, (3) antropogeniczne.
 Czynniki antropogeniczne, stwarzające zagrożenie dla obszarów leśnych, 
mogą być: (1) powodowane bezpośrednio lub pośrednio (jako efekt uboczny) 
gospodarczą działalnością człowieka, (2) wywołane przez szkodnictwo leśne. 
Do pierwszej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód, czy innych rodzajów presji gospodarczej na las. Na te elementy pra-
cownicy nadleśnictw nie mają żadnego wpływu albo jest on niewielki. Nato-
miast druga grupa, czyli „szkodnictwo leśne”, polega na nielegalnej wycince 
drzew, kłusownictwie, zaśmiecaniu lasów, nadmiernej penetracji obszarów leś-
nych i zwiększaniu zagrożenia pożarowego.

4 Samodestrukcja polega na odtwarzaniu się w organizmie lub w ekosystemie zmian niekorzyst-
nych dla jego rozwoju.
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 Podsumowując, można stwierdzić, że siedliska leśne w  wyniku rozwoju 
społeczno-gospodarczego i postępu technicznego, w mniejszym lub większym 
stopniu podlegają oddziaływaniom antropogenicznym. Działania te mogą być 
świadome lub nieświadome, pośrednie lub bezpośrednie, celowe albo przypad-
kowe. Każde z nich może wywołać pozytywną, ale głównie jest to negatywna 
reakcja środowiska przyrodniczego. Wywołana reakcja może mieć charakter 
lokalny, regionalny, a nawet wpływać na ekosystemy w większej skali. Świado-
mość tego stanu muszą posiadać zarówno organizatorzy turystyki w lasach, jak 
i sami turyści.

3.2. OCHRONA PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONEJ 
GOSPODARCE LEŚNEJ

ochrona przyrody na terenach leśnych budzi emocje nie tylko przy-
rodników, ale i wielu pasjonatów leśnictwa. Gospodarka leśna, jako 
zasadniczy element polityki leśnej państwa polskiego, przyjmuje za 
nadrzędny cel wyznaczanie szeregu działań kształtujących stosu-

nek człowieka do środowiska leśnego. Zmierza ona do zachowania, w zmienia-
jącej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wielofunkcyjności i  ochrony 
obszarów leśnych oraz kształtowania środowiska przyrodniczego zgodnie 
z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa. Zmieniające się uwa-
runkowania społeczne i gospodarcze coraz silniej determinują charakter pro-
wadzonej gospodarki leśnej. Gospodarka leśna, zgodnie z  Ustawą o  lasach, 
powinna być prowadzona w  sposób trwale zrównoważony, powinna zapew-
niać, oprócz korzyści ekonomicznych, trwałość i  wielofunkcyjność lasów, 
co  oznacza konieczność aktywnej działalności na rzecz ochrony przyrody. 
Przy takim założeniu, obszary leśne powinny być postrzegane nie tylko jako 
drzewostan, ale jako cały ekosystem, którego poszczególne elementy są bardzo 
cenne ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych.
 Trwale zrównoważona gospodarka leśna, to działalność zmierzającą do 
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapew-
niającym trwałe zachowanie bogactwa biologicznego lasów, wysokiej produk-
cyjności oraz ich potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypeł-
niania, obecnie i  w  przyszłości, wszystkich ważnych funkcji ochronnych, 
gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, 
bez szkody dla innych ekosystemów. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój 
gospodarki leśnej jest poważnym wyzwaniem dla pracowników nadleśnictw. 
Sprostanie oczekiwaniom społecznym i  zapewnienie potrzeb gospodarczych 
przez lasy jest niemałym wyzwaniem dla systemu zarządzania lasami. Realiza-
cja modelu zrównoważonego, wielofunkcyjnego leśnictwa, odbywa się na pod-
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stawie spójnego i kompleksowego systemu planowania, uwzględniającego obo-
wiązujące zasady prawne, założenia i  uwarunkowania rozwoju społeczno-
-gospodarczego oraz kierunki i  zadania szeroko rozumianej polityki leśnej 
państwa [Zięba, Przybylska 2015].
 Ustawa o lasach z 1991 roku określa zadania trwale zrównoważonej gospo-
darki leśnej, takie jak:

• zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, 
glebę, warunki życia i zdrowie człowieka oraz na równowagę przyrod-
niczą;

• ochronę lasów, zwłaszcza ekosystemów leśnych stanowiących natu-
ralne fragmenty rodzimej przyrody oraz obszarów leśnych szczególnie 
cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, 
zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych 
dla potrzeb nauki;

• ochronę gleb i  terenów szczególnie narażonych na zniszczenia lub 
uszkodzenia oraz terenów o szczególnym znaczeniu społecznym;

• ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szcze-
gólności na obszarach wododziałów i  na obszarach zasilania zbiorni-
ków wód podziemnych;

• produkcję na zasadach racjonalnej gospodarki drewnem oraz surow-
ców i produktów ubocznych obszarów leśnych.

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku [Dz.U. 2004 nr 92, 
poz. 880] za najważniejsze uznaje kształtowanie ochrony przyrody z uwzględ-
nieniem warunków życia społeczeństwa. Określa ona warunki ochrony biosfery 
(komponentów ożywionych środowiska – roślin, zwierząt i grzybów), siedlisk 
oraz obszarów i  krajobrazu. Wprowadza także przestrzenne formy prawne 
ochrony przyrody oraz inne elementy ochrony. Przyjmuje ponadto, że realiza-
cja ochrony przyrody winna się odbywać poprzez czynne podejmowanie okre-
ślonych działań ochronnych lub ograniczanie (zaniechanie) działań mogących 
wywołać degradację danego obszaru przyrodniczego. Wyróżnia się dwie formy 
ochrony [Machoń 2013]:

• ochronę czynną – która oznacza stosowanie, w  razie potrzeby, zabie-
gów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów 
i składników przyrody oraz zachowania siedlisk przyrodniczych, sied-
lisk roślin, zwierząt i grzybów;

• ochronę bierną – zwaną konserwatorską, obejmującą prawną ochronę 
obszarów i zasobów przyrodniczych w celu ograniczenia ich dostępno-
ści i eksploatacji.

Ze względu na miejsce ochrony, wyróżnia się:
• ochronę in sito (z łac. in sito – na miejscu) – będącą ochroną gatunku, 

siedliska, obiektu przyrodniczego, realizowaną w jego naturalnym śro-
dowisku życia poprzez zachowanie niezmienionych warunków siedli-
skowych oraz zaniechanie pozyskiwania osobników tego gatunku lub 
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dostosowanie rozmiarów i  metod pozyskiwania do możliwości ich 
reprodukcji. Ochronie in sito służą przede wszystkim przestrzenne 
i prawne formy ochrony przyrody;

• z kolei ochrona ex sito (z łac. ex sito – poza miejscem) – obejmuje leśne 
zasoby genowe zagrożone wyginięciem, głównie z powodu zmian śro-
dowiska, a polega na zakładaniu upraw pochodnych ex sito w miejscu 
zastępczym, gdzie mogą dalej żyć, lecz pod stałą opieką człowieka. 
Ochroną tą mogą być objęte: instytucje naukowe, urzędy konserwator-
skie, parki narodowe, ogrody botaniczne i inne.

Ze względu na sposób ochrony, wyróżnia się trzy formy [Machoń 2013]:
• ochronę częściową – obejmującą ochronę gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów, dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz 
pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części;

• ochronę ścisłą – co w praktyce oznacza całkowite i trwałe zaniechanie 
bezpośredniej ingerencji człowieka w  stan ekosystemów, elementów 
przyrody, w  cykle procesów życiowych przyrody na całym obszarze 
objętym ochroną;

• ochronę krajobrazową – pozwalającą zachować istotne cechy chronio-
nego krajobrazu. Zabiegi w  krajobrazie mają na celu utrzymanie jego 
wartości, regenerację i  uzdrowienie. Zagospodarowanie krajobrazu 
służy przede wszystkim celom biologicznym, a nie tylko estetycznym, 
na co głównie dawniej zwracano uwagę w związku z tzw. architekturą 
krajobrazu. Na zagospodarowanie krajobrazu składają się między 
innymi: ochrona krajobrazu, pielęgnowanie krajobrazu oraz kształto-
wanie krajobrazu.

 Ochrona przyrody na obszarach leśnych, według Ustawy o ochronie przy-
rody, jest obowiązkiem administracji publicznej – Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (GDOŚ) i  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
podobnie jak innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych. Dbałość o przy-
rodę, która jest powinnością całej społeczności, a ochrona przyrody, która jest 
obowiązkiem administracji publicznej, stała się częścią wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej. Ochrona przyrody, w tym różnorodności biologicznej, to wspoma-
ganie rozwoju i  zapewnienie korzyści z  usług ekosystemów, których wartość 
jest znaczna, ale nie w pełni wyrażona w wartościach ekonomicznych. Pilnej 
i  głębokiej analizy prawnej oraz regulacji wymaga prawodawstwo z  zakresu 
ochrony przyrody w odniesieniu do jednostek sprawujących nadzór nad obsza-
rami chronionymi i zarządzającymi nimi, planującymi ochronę przyrody i rea-
lizującymi plany ochrony. Chodzi głównie o precyzyjne formułowanie zależno-
ści między ochroną przyrody a jej użytkowaniem, ochroną środowiska a korzy-
staniem ze środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów Natura 2000 na 
obszarach leśnych [Rykowski 2014].
 Ochrona przyrody i  różnorodności biologicznej, zapewnienia korzyści 
z usług ekosystemów, których wartość jest znaczna, ale nie w pełni wyrażona 
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w wartościach ekonomicznych i nie stanowi podstawy do podejmowania zrów-
noważonych decyzji rynkowych. Dlatego tak ważne jest, aby dokonać wyceny 
usług ekosystemów terenów leśnych, jako podstawy do nowej strategii zrówno-
ważonej gospodarki, w  perspektywie do roku 2030 i  2080. Ochrona przyrody 
stanowi znaczący element kształtowania ekosystemów leśnych, ich zasobów, 
stabilności i  różnorodności biologicznej. Obszary leśne, nieprzypadkowo od 
samego początku zorganizowanej ochrony przyrody, zajmowały w niej miejsce 
najważniejsze i nadal tę pozycję zajmują.
 Lasy Państwowe podejmują liczne działania mające na celu ochronę zagro-
żonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Współpracują i realizują wspólne 
przedsięwzięcia z organami i organizacjami powołanymi do ochrony przyrody, 
czyniąc z  nich sprzymierzeńców i  partnerów w  tym zakresie. Skuteczność 
ochrony przyrody w Lasach Państwowych, według specjalistów z zakresu leśni-
ctwa, oceniana jest zadowalająco. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się 
w  lasach prywatnych, gdzie jest brak wystarczających regulacji prawnych 
i  środków finansowych do prowadzenia działań ochronnych. Ochrona lasów 
w tym obszarze wymaga nowych i skutecznych rozwiązań.
 Ogólnie można stwierdzić, że trwale zrównoważona gospodarka leśna 
wprowadza ograniczenia w korzystaniu z lasów, ale jest to niezbędne działanie 
dla ich ochrony i zachowania obszarów leśnych dla przyszłych pokoleń.

3.3. FORMY OCHRONY PRZYRODY W LASACH

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ochrony przyrody: indywi-
dualną, gatunkową i  obszarową. Ochrona indywidualna jest 
najstarszą formą ochrony przyrody na świecie. Ochroną indy-
widualną obejmuje się pojedyncze osobniki danego gatunku 

(np. drzewa), obiekty przyrody nieożywionej i  małe fragmenty ekosystemów, 
szczególnie cenne dla zachowania różnorodności biologicznej (np. wydmy). 
Są to głównie pomniki przyrody. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie 
przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów 
i  zwierząt oraz ich siedlisk, a  także zachowanie różnorodności gatunkowej 
i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, podatnych 
na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie 
umów międzynarodowych. W  Polsce pod ochroną gatunkową znajduje się 
około 400 gatunków zwierząt, 213 gatunków roślin oraz 265 gatunków grzybów 
i  porostów. Objęcie gatunku ochroną prawną oznacza, że nie wolno zabijać 
zwierząt, niepokoić lub płoszyć, zrywać roślin pod ochroną, niszczyć ich sied-
lisk, przetrzymywać i handlować osobnikami chronionymi.
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 Ochrona gatunkowa może być ścisła i częściowa. Ochrona ścisła polega na 
całkowitym zakazie ingerencji człowieka wobec danego gatunku. Wyraża to 
między innymi zakaz: uszkadzania, niszczenia, zbierania, przetrzymywania, 
niszczenia środowiska występowania, zabijania, płoszenia, posiadania danego 
gatunku zwierzęcia lub rośliny. Wszelkie odstępstwa od zakazów związanych ze 
ścisłą ochroną gatunkową wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. 
Ochrona częściowa oznacza, że w  określonych przypadkach dopuszcza się 
możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych 
gatunków lub ich części za zgodą władz ochrony przyrody.
 Ochrona gatunkowa może być realizowana in situ lub ex situ. Ochrona in 
situ gatunku chronionego jest realizowana w jego naturalnym środowisku życia 
przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz zaniecha-
nie pozyskiwania osobników tego gatunku lub dostosowanie rozmiarów 
i metod pozyskiwania do możliwości jego reprodukcji. Ochronie in situ służą 
przede wszystkim rezerwaty i parki narodowe. Ochrona ex situ jest realizowana 
przez przeniesienie danego gatunku do ekosystemu zastępczego – głównie do 
ogrodu zoologicznego lub botanicznego.
 W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, są prowadzone czerwone 
księgi gatunków objętych ochroną. Polska czerwona księga roślin [2015] zawiera 
opis i  dokładne mapy rozmieszczenia 4 gatunków krytycznie zagrożonych,  
59  – zagrożonych, 102 – narażonych na wyginięcie. Polska czerwona księga 
zwierząt określa stopień zagrożenia każdego z zapisanych tam gatunków, rzad-
kość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony. Znaj-
duje się tam: 91 gatunków skrajnie zagrożonych, w tym 24 kręgowców i 67 bez-
kręgowców; 104 gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone, w  tym 
24 kręgowce i 80 bezkręgowców; 69 gatunków wysokiego ryzyka, narażonych na 
wyginięcie, w  tym 15 kręgowców i  54 bezkręgowców. Polska czerwona księga 
grzybów zawiera około 446 gatunków wymierających, 191 krytycznie zagrożo-
nych oraz 308 narażonych na wyginięcie.
 Ochrona obszarowa, zgodnie z  Ustawą o  ochronie przyrody z  2004 roku, 
polega na ochronie ostoi i stanowisk roślin lub grzybów albo ostoi, miejsc roz-
rodu i  regularnego przebywania zwierząt. Zostały ustanowione następujące 
formy ochrony przyrody:

• parki narodowe
• rezerwaty przyrody
• parki krajobrazowe
• obszary chronionego krajobrazu
• obszary Natura 2000
• stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej
• użytki ekologiczne
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_gatunkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_narodowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#rezerwaty_przyrody
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_chronionego_krajobrazu
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_natura_2000
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#stanowiska_dokumentacyjne_przyrody_nieozywionej
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#uzytki_ekologiczne
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Park narodowy

 Jest to obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do natural-
nego, objęty ochroną prawną. Parki narodowe zajmują 1% całkowitej 
powierzchni Polski [Rocznik Statystyczny 2019]. Ten, stosunkowo niewielki, 
obszar obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i  krajobrazowo tereny naszego 
kraju. Według Ustawy o  ochronie przyrody, są to: obszary wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturo-
wymi i  edukacyjnymi, o  powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym 
ochronie podlega cała przyroda oraz jej walory. 
 W  Polsce wyodrębniono 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 
317,3 tys. ha (rysunek 9). Największą powierzchnię zajmuje Biebrzański Park 
Narodowy – 592,33 km² (59  233 ha), najmniejszą: Ojcowski Park Narodowy – 
21,46 km² (2 146 ha), natomiast 13 parków nie przekracza 100 km². Parki naro-
dowe tworzy się, aby zachować różnorodność biologiczną, przyrodę nieoży-
wioną oraz walory krajobrazowe, a także przywrócić właściwy stan przyrody lub 
odtworzyć zniekształcone siedliska przyrodnicze [Rocznik Statystyczny Leśni-
ctwa 2019]. Najbardziej wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo parki naro-
dowe wpisano na listę UNESCO, jako tzw. rezerwaty biosfery. Wszystkie polskie 
parki narodowe różnią się między sobą położeniem geograficznym oraz lokali-
zacją w określonych pasach rzeźby i krajobrazu, ponieważ znajdują się zarówno 
w strefie nadmorskiej, górskiej oraz na terenach pojezierzy i na polskim niżu.
 Głównym celem tworzenia parków narodowych jest „zachowanie różno-
rodności biologicznej, zasobów, tworów i  składników przyrody nieożywionej 
oraz walorów krajobrazowych, przywrócenie właściwego stanu zasobów 
i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodni-
czych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów” [art. 8 pkt. 2 Ustawy 
o ochronie przyrody], dbałość o  istniejące walory przyrodnicze miejsca, które 
niewątpliwie wpływają na atrakcyjność turystyczną obszaru występowania.
 Jedną z istotnych funkcji parków narodowych jest rozwój turystyki i rekrea-
cji, przy czym wszelkie podejmowane działania muszą być zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. W parkach narodowych są tworzone ścieżki dydak-
tyczne, szlaki turystyczne, ośrodki edukacyjne, muzea przyrodnicze, które mają 
na celu podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej turystów. Tury-
styczne użytkowanie parków narodowych systematycznie wzrasta, co jest 
podyktowane nie tylko chęcią kontaktu z przyrodą czy poszukiwaniem wrażeń 
estetycznych, ale też potrzebą wypoczynku oraz uprawiania różnorodnych 
form rekreacji. Z uwagi na szczególne walory parków narodowych, preferowany 
jest model turystyki „łagodnej”, gdzie z powodzeniem może rozwijać się tury-
styka krajoznawcza, zdrowotna, sportowa, weekendowa i zrównoważona. Tury-
styka zrównoważona uzyskała dużą popularność w ostatnich dziesięcioleciach: 
jest ona traktowana jako nowa koncepcja rozwoju turystycznego, przyjaznego 
środowisku.
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Rysunek 9. Mapa parków  
narodowych w Polsce

Źródło: https://pl.wikipedia.
org>wiki>Parki_w_Polsce  
[dostęp: 06.01.2021].

 O udostępnianiu parku narodowego decyduje dyrektor parku, który wydaje 
zarządzenia, biorąc pod uwagę zachowanie występujących na obszarze walo-
rów i zasobów przyrodniczych, przy jednoczesnym odpowiednim ich zagospo-
darowaniu. W zarządzeniach określa się m.in. liczbę osób, które mogą jedno-
cześnie przebywać w  danym miejscu lub wysokość opłat za wstęp do parku 
narodowego. Udostępnianie parku narodowego wiąże się z zapewnieniem bez-
pieczeństwa odwiedzających oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury, 
głównie turystycznej, jak i edukacyjnej [Wasiuk 2016]. Dyrektorzy parków naro-
dowych prowadzą działania ochronne we współpracy z lokalnymi organizato-
rami turystyki, aby znaleźć skuteczne rozwiązania, nie tracąc odwiedzających. 
Współdziałanie to umożliwia minimalizowanie negatywnego wpływu turystyki 
na środowisko.
 Antropopresja w parkach narodowych winna być zjawiskiem kontrolowa-
nym, a aktywność gospodarcza człowieka powinna podlegać zasadom zrówno-
ważonego rozwoju. Ważnym narzędziem kontroli jest pomiar ruchu turystycz-
nego na obszarze parku. Dotychczas nie udało się zaproponować ani też wdro-
żyć uniwersalnego modelu takiego pomiaru, stąd parki narodowe opracowują 
własne metody lub korzystają z pomocy specjalistycznych instytucji, na przy-
kład katedr turystyki lub pracowni socjologicznych [De Cantis, Parroco, Fer-
rante, Vaccina, 2015]. Na wielkość oraz strukturę ruchu turystycznego rozwija-
jącego się w  parkach narodowych, istotny wpływ wywiera także dostępność 
komunikacyjna. Wielkość i  stopień rozwoju funkcji turystycznej na takich 
obszarach uzależniona jest od istniejących atrakcji turystycznych – naturalnych 
i antropogenicznych.
 Działalność edukacyjna parków narodowych jest nie mniej ważnym zada-
niem niż ochrona przyrody. Celem tej działalności jest przede wszystkim ogra-
niczanie negatywnych skutków antropopresji na obszarach chronionych. Dzia-

https://pl.wikipedia.org
https://pl.wikipedia.org
http://m.in
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łalność ta wymaga znacznych środków, w  wielkości znacznie przekraczającej 
finansowanie z budżetu państwa. Pozyskiwanie środków na ten cel jest możliwe 
dzięki temu, że parki narodowe posiadają osobowość prawną i mogą pozyski-
wać środki samodzielnie, na przykład z biletów za wstęp do parku lub określo-
nej jego atrakcji, z grantów celowych, głównie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odnośnych funduszy wojewódzkich. 
 Ustawa reguluje również problematykę określenia i  zmiany granic parku 
narodowego, wyboru dyrektora parku oraz nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieru-
chomości, z dniem wejścia w życie nowelizacji, niestanowiące własności Skarbu 
Państwa, staną się z  mocy prawa własnością Skarbu Państwa za określonym 
ustawowo odszkodowaniem. Parkowi narodowemu przysługiwało prawo pier-
wokupu nieruchomości położonej w jego granicach na rzecz Skarbu Państwa.
 Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o ochronie przyrody (2017 r.), park naro-
dowy może sprzedawać nieprzydatne mu budynki mieszkalne, samodzielne 
lokale mieszkalne, samodzielne lokale użytkowe przeznaczone na garaże. Nie 
podlegają sprzedaży lokale niezbędne dla zapewnienia bezpłatnych mieszkań 
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z zarządzaniem 
parkiem narodowym.
 
Rezerwat przyrody

 Rezerwat przyrody, to teren obejmujący „zachowane w stanie naturalnym 
lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także sied-
liska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przy-
rody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi” [Ustawa 
o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., art. 13 ust. 1]. W Polsce wyodrębniono 
1501 rezerwatów przyrody obejmujących łącznie około 169 tys. ha (według 
stanu na dzień 21 września 2020 roku), co stanowi 0,54% powierzchni kraju 
(rysunek 10).
Rezerwaty, pod względem reżymu ochronnego, dzieli się na:

• rezerwaty ścisłe: nie zezwala się w nich na działalność człowieka;
• rezerwaty częściowe: człowiek może w  niewielkim stopniu ingerować 

w przyrodę;
• rezerwaty przyrody ożywionej: leśne, torfowiska, roślinne, zwierzęce, 

krajobrazowe;
• rezerwaty przyrody nieożywionej: stepowe, wodne, słonoroślowe.

 W rezerwatach ochronie podlega całość przyrody, przy czym zwykle któryś 
ze składników przyrody jest głównym przedmiotem ochrony. Z  tego powodu 
rezerwaty można podzielić na wiele rodzajów. W Polsce wyróżnia się następu-
jące rodzaje rezerwatów:
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Rysunek 10. Mapa rezerwatów przyrody w Polsce

Źródło: https://prezentacje.apppi.pl/storage/presentation//135/i-11-parki-narodowe- 
park-narodowy_010.jpg [dostęp: 06.01.2021] 

1. Rezerwaty leśne – tu ochroną są objęte pozostałości i fragmenty dawnych 
puszcz o  charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska 
drzew na granicach zasięgu. W Polsce wyodrębniono 735 rezerwatów leś-
nych, których łączna powierzchnia wynosi 67 224 ha (średnio 92 ha), z tego 
pod ochroną ścisłą znajduje się 4792 ha powierzchni lasów.

2. Rezerwaty florystyczne – ochroną są objęte populacje i siedliska gatunków 
lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kape-
luszowych i  porostów. W  Polsce istnieją 162 takie rezerwaty, o  łącznej 
powierzchni 4 739 ha (średnio 29 ha), w tym 330 ha zostało objętych ochroną 
ścisłą.

3. Rezerwaty torfowiskowe – tu ochroną objęto zbiorowiska i  gatunki torfo-
wisk niskich, przejściowych i wysokich. Polska posiada 186 takich rezerwa-
tów, o łącznej powierzchni 18 473 ha (średnio 93 ha), w tym 1199 ha obję-
tych jest ochroną ścisłą. 

4. Rezerwaty faunistyczne – to obszary ochrony populacji i  siedlisk ssaków, 
ptaków, gadów, płazów, ryb i  bezkręgowców. W  Polsce takich rezerwatów 
jest 139, o ogólnej powierzchni 45 839 ha (średnio 330 ha).

5. Rezerwaty krajobrazowe – to obszary o  cechach naturalnych, charaktery-
stycznych dla danego regionu geograficznego, często z  występującymi 
zabytkami. Na terenie Polski utworzonych jest 108 rezerwatów krajobrazo-
wych, które zajmują łącznie powierzchnię 24 345 ha (średnio 225 ha), w tym 
2304 ha objęte są ścisłą ochroną.

https://prezentacje.apppi.pl/storage/presentation//135/i-11-parki-narodowe-
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_niskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_niskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przejściowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_wysokie
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6. Rezerwaty przyrody nieożywionej – obejmują ochroną takie obiekty, jak: 
odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szaty 
naciekowe, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów 
kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy. Takich 
rezerwatów jest w Polsce 76, o łącznej powierzchni 1977 ha (średnio 26 ha).

7. Rezerwaty wodne – w których przedmiotem ochrony są wody jezior, rzek, 
potoków i  morza wraz ze zbiorowiskami roślin i  gatunkami zwierząt. 
Na terenie Polski utworzono 48 takich rezerwatów, o  łącznej powierzchni 
5142 ha (średnio 207 ha).

8. Rezerwaty stepowe – obejmują ochroną murawy ciepłolubne, głównie na 
podłożu wapiennym i gipsowym; jest ich 36, o łącznej powierzchni 536 ha.

9. Rezerwaty słonoroślowe – chronią słonorośla nadmorskie i śródlądowe; jest 
ich w Polsce 3, o łącznej powierzchni 30 ha.

 Rezerwaty przyrody w większości znajdują się na terenach parków narodo-
wych i lasów państwowych. W lasach ten sam teren może być objęty ochroną 
rezerwatową oraz stanowić część parku krajobrazowego, obszaru chronionego 
krajobrazu i obszaru Natura 2000. Wokół rezerwatu, jeżeli jego obszar nie jest 
objęty inną formą ochrony, może być wyznaczona otulina. Ma ona na celu 
zabezpieczenie obszaru bezpośredniej ochrony przed niekorzystnymi czynni-
kami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka. Otulinę, jako strefę 
ochronną, wyznacza się indywidualnie dla każdego z rezerwatów przyrody.
 Każdy rezerwat posiada plan ochrony, który sporządza się raz na 20 lat. 
W  planie tym uwzględnia się stan przyrody, potencjalne wewnętrzne 
i zewnętrzne zagrożenia, ocenę dotychczasowych sposobów ochrony oraz cha-
rakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego. Plan sporządza 
się na podstawie, przeważnie wieloletnich, badań i analiz naukowych. Dotyczą 
one takich aspektów, jak: hydrografia terenu, skład gatunkowy roślin, zwierząt 
i grzybów, oddziaływanie czynników antropogenicznych, w tym oddziaływanie 
ruchu turystycznego. Opis zakresu możliwego oddziaływania człowieka na 
chroniony obiekt jest bardziej szczegółowy, jeżeli jest on atrakcyjny z punktu 
widzenia uprawiania turystyki wypoczynkowej, krajoznawczej i  specjalistycz-
nej (kwalifikowanej).
 W rezerwatach przyrody zabronione jest m.in. niszczenie roślin, zbieranie 
grzybów i  runa leśnego, chwytanie i  zabijanie dziko występujących zwierząt, 
zakłócanie ciszy czy pozyskiwanie skał, skamieniałości, minerałów i  burszty-
nów. Dodatkowo, na terenach rezerwatu, zabroniona jest wspinaczka, eksplo-
racja jaskiń i zbiorników wodnych, biwakowanie, czy palenie ognisk i wyrobów 
tytoniowych, chyba że regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczył 
miejsca, gdzie jest to dozwolone. Co jednak najważniejsze, w rezerwatach przy-
rody obowiązuje zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy kon-
nej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i  tras wyznaczonych przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. W  praktyce oznacza to, że jeśli takie trasy nie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kras_(geologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formacja_skalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naciek_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naciek_jaskiniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skamieniałości
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma
http://m.in
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zostały w danym rezerwacie wyznaczone, bez zgody właściwego regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska, nie można na jego terenie przebywać. Zezwole-
nie na odstępstwo od wspomnianych wyżej zakazów może zostać wydane przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli jest to uzasadnione wykony-
waniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, 
rekreacyjnymi, sportowymi lub celami kultu religijnego i  nie spowoduje to 
negatywnego oddziaływania na rezerwat przyrody. Osoba ubiegająca się o uzy-
skanie takiego zezwolenia, zobowiązana jest do złożenia do regionalnej dyrekcji 
ochrony środowiska wniosku na odstępstwo od zakazów obowiązujących na 
terenie rezerwatu przyrody. Trzeba jednak podkreślić, że chęć spędzenia week-
endu z rodziną czy znajomymi nie będzie wystarczającym uzasadnieniem do 
uzyskania takiego zezwolenia.
 Dlatego, przed wyjazdem do danego rezerwatu przyrody, należy upewnić 
się, czy jego obszar został udostępniony dla społeczeństwa, a  jeśli tak, to na 
jakich zasadach można z niego korzystać. Informacje dotyczące zdecydowanej 
większości rezerwatów można znaleźć w  internecie lub też w  odpowiedniej 
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. W rezerwatach udostępnionych spo-
łeczeństwu, należy przestrzegać zakazów i ograniczeń niezbędnych dla ochrony 
obiektu. Naruszanie ich jest zagrożone karą.

Park krajobrazowy

 Park krajobrazowy (wraz z  obszarami chronionego krajobrazu) to obszar 
chroniony w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
[Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880, z  późn. zm.; tekst jednolity z  2008 r.], zarówno 
z  powodu jego wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych, jak 
i walorów krajobrazowych. Istotną regulacją w tym zakresie stanowi tak zwana 
„ustawa krajobrazowa”, która umożliwia gminnym samorządom ochronę este-
tyki krajobrazu, poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, 
obiektów małej architektury i ogrodzeń.
 W porównaniu z parkami narodowymi, ochrona przyrody w parkach krajo-
brazowych jest dużo mniej rygorystyczna. Parki krajobrazowe są obszarami 
wielofunkcyjnymi, co więcej, można tu prowadzić działalność gospodarczą 
z pewnymi tylko ograniczeniami, które służą zachowaniu środowiska przyrod-
niczego, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych 
(z wyjątkiem niezbędnych dla miejscowej ludności).
 Park krajobrazowy nadaje się do rozwoju turystyki i rekreacji (głównie nie-
pobytowej), prowadzenia edukacji, a przede wszystkim powinien służyć wypo-
czynkowi mieszkańcom miast. Atrakcyjność turystyczną każdego obszaru 
determinują w  sposób komplementarny trzy główne składowe: walory tury-
styczne (naturalne i  antropogeniczne), dostępność komunikacyjna oraz stan 
zagospodarowania turystycznego (infrastruktura turystyczna i  paratury-
styczna). Powszechnie uważa się, że najbardziej preferowana jest turystyka 

http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/58154/Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_odstepstwo_od_zakazow_obowiazujacych_w_rezerwacie_przyrody.doc
http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/58154/Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_odstepstwo_od_zakazow_obowiazujacych_w_rezerwacie_przyrody.doc
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zrównoważona. Jej rozwój w parkach krajobrazowych jednak wymaga zaanga-
żowania lokalnych społeczności.
 Podstawą funkcjonowania turystyki zrównoważonej w danej miejscowości 
lub w określonym terenie, jak podaje A. Kowalczyk [2010], powinno być prze-
prowadzenie inwentaryzacji zasobów turystycznych, połączonej z ich walory-
zacją, a następnie wyznaczenie celów oraz przypisanie im odpowiednich pro-
gramów rozwoju. Powinny one stanowić podstawę praktycznych działań przy 
jednoczesnym monitorowaniu procesów towarzyszących.
 Parki krajobrazowe w Polsce zajmują powierzchnię 2523 tys. ha, co stanowi 
8,1% ogólnej powierzchni kraju, w związku z czym należy uznać je za istotny 
składnik kapitału przyrodniczego naszego kraju [Rocznik Statystyczny Rzeczy-
pospolitej Polskiej, GUS, 2019]. Najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, 
jest Suwalski Park Krajobrazowy, utworzony w  1976 roku (o  powierzchni ok. 
62,8 km2), położony na Pojezierzu Północno-Suwalskim w województwie pod-
laskim, a  największy jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, o  powierzchni 
ponad 84 tys. ha (840 km2). W Polsce w 2019 roku zarejestrowanych było 145 
parków krajobrazowych (rysunek 11).

Rysunek 11. Mapa parków krajobrazowych w Polsce

Źródło: swiat-prezentacji.pl [dostęp: 08.01.2021].

 Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru nastę-
puje w drodze uchwały sejmiku województwa. Uchwała sejmiku województwa, 

http://swiat-prezentacji.pl
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określająca przebieg granic parku krajobrazowego, powinna być oparta na 
merytorycznych przesłankach utworzenia tej formy ochrony, a  więc wartoś-
ciach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Przesłanki te są przedmio-
tem oceny organów współdziałających, w tym organów gminy przy uzgadnia-
niu projektu tej formy ochrony przyrody.
 W niektórych sytuacjach, gdy na danym terenie występuje duża liczba par-
ków krajobrazowych o  małych powierzchniach, mogą być tworzone zespoły 
parków krajobrazowych, jako jednostki budżetowe. Statut parku krajobrazo-
wego lub zespołu parków krajobrazowych, określający strukturę organizacyjną 
parku lub zespołu parków, nadaje wojewoda, w drodze zarządzenia.
 Park krajobrazowy, według M. Kistowskiego [2012], jest to obszar o szcze-
gólnych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych, w którym:

• jest ułatwiony kontakt człowieka z przyrodą;
• istnieje infrastruktura umożliwiająca uprawianie wybranych form tury-

styki;
• jest zachowane użytkowanie rolnicze i leśne z zachowaniem zdolności 

przyrody do samoregulacji;
• nie występują obiekty wielkokubaturowe;
• nie ma przesycenia elementami antropogenicznymi.

 Na obszarach graniczących z parkiem może być wyznaczona otulina, stwa-
rzając dodatkową strefę ochronną dla walorów przyrodniczych parku. W otuli-
nie grunty rolne i  leśne mogą pozostać w  gospodarczym użytkowaniu, pod 
warunkiem niezbyt intensywnego korzystania z zasobów środowiska przyrod-
niczego. Szczególnie ważne jest m.in. niedopuszczanie do wyłączania gruntów 
z produkcji rolnej i leśnej.
 Parkiem krajobrazowym zarządza dyrektor, powołany przez wojewodę, po 
zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody. Do jego kompetencji 
należy: zarządzanie ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz wartoś-
ciami historycznymi i kulturowymi parku. Podstawą zarządzania parkiem jest 
plan ochrony. Reguluje on sprawy związane z  ochroną przyrody, kształtowa-
niem krajobrazu i  użytkowaniem terenu, dla którego został sporządzony 
[Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 nr 92, poz. 
880]. Warunkami zarządzania na obszarach chronionych jest: ochrona i zrów-
noważone wykorzystanie zasobów, zarówno przyrodniczych, kulturowych, jak 
i społecznych oraz interdyscyplinarne podejście, a także planowanie długofa-
lowe, uwzględniające nadrzędne strategie oraz aktywizowanie lokalnej społecz-
ności [Jalinik 2009]. Podstawą do takiego zarządzania musi być bogata wiedza 
specjalistyczna osoby zarządzającej na temat środowiska, odporności przyrody 
na ,,oddziaływanie” antropogeniczne czy też skutki rozwoju turystyki. Zadania 
te wykonuje Służba Parku Krajobrazowego.
 Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pań-
stwowe, znajdującym się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakre-
sie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie 

http://m.in
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z ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionym w planie 
urządzenia lasu. Jednym z podstawowych problemów w funkcjonowaniu tych 
obiektów jest brak środków finansowych na realizację zadań statutowych.
 Parki krajobrazowe w  Polsce od lat wymagają wsparcia nie tylko finanso-
wego, ale przede wszystkim legislacyjnego. Cele i zadania parków powinny być 
zbieżne z celami rozwojowymi społeczności lokalnych, chociaż w odniesieniu 
do rozwoju turystyki – osiągnięcie pełnego kompromisu w  tym zakresie nie 
zawsze jest możliwe [Zimniewicz, 2005].
 Parki krajobrazowe nie są obiektami zamkniętymi. Podobnie jak parki naro-
dowe, stanowią atrakcję dla wielu grup społecznych i zawodowych. Chętnie je 
odwiedza także młodzież szkolna. Rozwój turystyki, przy właściwym zarządza-
niu, może pozytywnie wpływać na ochronę przyrody, a także przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju parków krajobrazowych. Ogólnie można stwierdzić, 
że turystyka i rekreacja powinna być rozwijana w parkach krajobrazowych, ale 
jednocześnie winna być poddana rygorom ochrony przyrody, co oznacza 
w ostatecznym rozrachunku – ochronę jej przyszłości oraz interesów jej klientów.

Obszary Natura 2000

 Wejście w 2004 roku w życie traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej stanowi dla polskiego leśnictwa jedną z  najważniejszych dat. W  tym 
roku nabyto bowiem prawa, ale także i obowiązki ciążące na krajach członkow-
skich, do których należą między innymi postanowienia zawarte w Dyrektywach 
– ptasiej i siedliskowej:

• Dyrektywa ptasia [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2009/147/WE z  dnia 30 listopada 2009 r. w  sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa – wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z  dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa] – określa kryteria do wyzna-
czania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;

• Dyrektywa siedliskowa [Dyrektywa Rady 92/43/EWG z  dnia 21 maja 
1992 r. w  sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory] – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także 
roślin i  siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów 
szczególnie ważnych przyrodniczo.

 Zgodnie z tymi aktami prawnymi, każdy kraj członkowski Unii Europejskiej 
ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym 
w załącznikach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej, warunki sprzyjające ochronie 
lub zadbanie o  odtworzenie ich dobrego stanu. Dotyczy to między innymi 
wyznaczenia i  objęcia ochroną obszarów, na których te siedliska i  gatunki 
występują. Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów:

• obszary ptasie – to obszary specjalnej ochrony ptaków – są one wyzna-
czane do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub 
wielu gatunków. Określane są indywidualnie przez każde państwo, 
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w  oparciu o  dane kryteria. Komisja Europejska sprawdza czy krajowa 
sieć obszarów uwzględnia wszystkie istotne ostoje ptaków w  danym 
kraju oraz czy wyznaczone obszary stanowią spójną całość;

• obszary siedliskowe, to wyznaczone obszary ochrony siedlisk, mające 
istotne znaczenie dla Wspólnoty.

 Dokumenty te nakładają na kraje członkowskie Unii Europejskiej koniecz-
ność wyznaczania na swoim terytorium spójnej sieci obszarów chroniących 
zagrożone w skali europejskiej siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwie-
rząt, a następnie podjęcia na tych obszarach działań odpowiadających ekolo-
gicznym wymogom tych gatunków i siedlisk, mających na celu zachowanie lub 
odtworzenie ich tzw. właściwego stanu ochrony. Sieci tej nadano nazwę „Natura 
2000” [Rutkowski 2009].
 Wejście w  życie dyrektyw poprzedzone zostało licznymi uzgodnieniami, 
postanowieniami i aktami prawnymi, takimi jak: Konwencja Ramsarska, doty-
cząca ochrony obszarów wodno-błotnych (1971), Konwencja Bońska, doty-
cząca ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt (1979), Konwencja Ber-
neńska, dotycząca ochrony gatunków dzikiej flory i  fauny europejskiej oraz 
siedlisk przyrodniczych (1982), czy też Konwencja o różnorodności biologicz-
nej, zwana Konwencją z Rio (1992).
 Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o  największym znaczeniu dla 
zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i  zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony 
wartości przyrodniczych całej Europy (jej różnorodności biologicznej). Sposób 
ochrony w obrębie każdego z tych obszarów może być inny. Bardzo istotnym 
działaniem, w  odniesieniu do obszarów Natura 2000, jest monitoring stanu 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji 
w ich obrębie oraz raportowanie wyników tych obserwacji, ponieważ umożli-
wia ocenę skuteczności prowadzonych działań ochronnych [Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Dz. U. Nr 34, poz. 186, 
z późn. zm.].
 Sieć Natura 2000, to skrócona nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000, która jest wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Tworzą ją poszczególne obszary Natura 2000, wyznaczane zgodnie z  jednoli-
tymi, naukowymi kryteriami zapisanymi w  Dyrektywie Rady Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej z 1992 roku o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzi-
kiej fauny i flory w Europie (dyrektywie „siedliskowej”)5. Sieć Natura 2000 obej-
muje lasy naturalne i  gospodarcze w  stanie zbliżonym do naturalnego oraz 

5 Dyrektywa Siedliskowa – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin 
i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodni-
czo [Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory].

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100340186
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100340186
https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42675/dyrektywa_siedliskowa_1.pdf
https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42675/dyrektywa_siedliskowa_1.pdf
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obszary rolnicze. Obejmuje ona nie tylko obszary najcenniejsze, ale także pełną 
strukturę przyrodniczą, łącznie z  terenami stanowiącymi połączenia między 
tymi najcenniejszymi obszarami. Sieć łączy dwa odrębne podsystemy obsza-
rów chronionych, wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. 
Jeden z  podsystemów obejmuje obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków 
(ostoje dzikich ptaków o  znaczeniu europejskim), a  drugi tworzą obszary 
wyznaczane w  celu ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk istotnych dla ochrony gatunków roślin i  zwierząt, innych niż ptaki. 
Ochrona ptaków ma, w ramach sieci Natura 2000, specjalny status ze względu 
na długą tradycję ich ochrony. Sieć Natura 2000 nakłada się na dotychczasowe 
systemy ochrony przyrody funkcjonujące w  państwach europejskich, ale ich 
nie zastępuje, a uzupełnia – ich cele i funkcje są bowiem odmienne [Ziarnek, 
Piątkowska 2008].
 Tereny łącznikowe nazywa się korytarzami ekologicznymi, a ostatnio „zie-
loną infrastrukturą”. Tereny te umożliwiają gatunkom migrację między tymi 
wydzielonymi obszarami, co jest konieczne, by te gatunki mogły przetrwać 
[Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku]. Swobodne przemiesz-
czanie się osobników jest podstawą do normalnego funkcjonowania populacji 
większości gatunków zwierząt. Potrzebują one odpowiedniej przestrzeni do 
zaspokajania swoich potrzeb życiowych. Dlatego korytarze ekologiczne uznaje 
się za bardzo ważny element struktur przyrodniczych. Ochrona korytarzy eko-
logicznych nie jest jeszcze prawnie wymagana ani w ramach sieci Natura 2000 
(zaleca się jedynie ochronę tych struktur), ani w  dotychczasowym systemie 
ochrony przyrody. Na ważną rolę korytarzy wskazywano jednak w wielu doku-
mentach strategicznych na temat ochrony przyrody, zarówno w Polsce, jak i na 
forum europejskim. Ranga ochrony korytarzy ekologicznych bardzo wzrasta, 
co związane jest z ich funkcją ochronną, poprzez odpowiednie gospodarowa-
nie, w wielu przypadkach regulowane przepisami prawa [Pawlaczyk 2008].
 Obowiązek ustanawiania obszarów Natura 2000 spoczywa na wszystkich 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wyznaczono już ponad 26 tys. 
obszarów Natura 2000 we wszystkich 27 krajach członkowskich Wspólnoty. 
Łącznie obszary te zajmują około 7,5% ich powierzchni, chociaż proces wyzna-
czania jeszcze się nie zakończył. W przyszłości sieć będzie pokrywała co naj-
mniej 20% powierzchni całej Unii Europejskiej. Nadzorem nad tworzeniem 
i funkcjonowaniem sieci Natura 2000 na poziomie Unii Europejskiej zajmuje się 
Komisja Europejska, a dokładniej jej wyspecjalizowany organ – Dyrekcja Gene-
ralna Środowisko. Istotną rolę odgrywa też Europejska Agencja Środowiska 
(EEA), która odpowiadając za monitorowanie stanu środowiska i przygotowy-
wanie różnorodnych raportów i  materiałów, wspomaga tym samym Komisję 
Europejską [Pawlaczyk 2008].
 W  Polsce obszary Natura 2000 zajmują około 20% powierzchni kraju. 
Wyznaczono 144 obszary specjalnej ochrony ptaków i  823 obszary ochrony 
siedlisk, w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Większość obsza-
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rów Natura 2000 powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40% gruntów 
w zarządzie PGL LP i zajmują ponad 2,8 mln ha [kliniska.szczecin.lasy.gov.pl]. 
Obszary leśne są ostojami wielu istotnych elementów różnorodności biologicz-
nej o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania środowiska, ale także sposo-
bem gospodarczego użytkowania ziemi. 
 Gospodarka leśna pozostaje zatem w  rozmaitych interakcjach z  celami 
ochrony unikatowych gatunków i  siedlisk przyrodniczych, co oczywiście ma 
wpływ na organizowanie w lasach rekreacji i edukacji społeczeństwa, a główne 
młodzieży [Czyżewska 2017].

Rysunek 12.  Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w Polsce  
(stan na 2010 rok)

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl [dostęp: 08.01.2021].

 Rozwój Sieci Natura 2000 nie blokuje rozwoju gospodarki turystycznej, 
wprowadza jednak pewne reguły i ograniczenia: wszelkie inwestycje związane 
z  rozbudową infrastruktury turystycznej i  komunikacyjnej możliwe są pod 
warunkiem, że nie będą one wpływały negatywnie na chronione w  obszarze 
siedliska przyrodnicze i gatunki [natura2000.gdos.gov.pl]. Intensywność ruchu 
turystycznego, a  niekiedy także jego terminy, muszą być dostosowane do 
wymogów ochrony na danym obszarze.
 Sieć Natura 2000 jest dobrym miejscem dla rozwoju ekoturystyki, ekoagro-
turystyki, agroturystyki, zielonych szkół, a  także turystyki pieszej, rowerowej, 
wodnej, czy konnej, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji i fotografowa-
nia przyrody. Należy jednak pamiętać, że pomiędzy środowiskiem a turystyką 
występują wzajemne oddziaływania. Środowisko warunkuje rozwój turystyki, 
a  turystyka wpływa na środowisko. Niekontrolowany i/lub zbyt intensywny 

http://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl
http://www.gdos.gov.pl
https://natura2000.gdos.gov.pl/
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ruch turystyczny, jest czynnikiem istotnie zagrażającym trwałości ekosystemów 
przyrodniczych. Organizatorzy usług turystycznych, szczególnie na obszarach 
Natura 2000, powinni otaczać ochroną walory, od których zależy istnienie i roz-
wój turystyki, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 Pozostałe formy ochrony przyrody mają mniejsze znaczenie w turystyce na 
obszarach leśnych. Informacje na ten temat są dostępne w literaturze poświę-
conej ochronie przyrody i w internecie.

3.4. ZASADY KORZYSTANIA Z OBSZARÓW LEŚNYCH

Lasy w Polsce są ogólnodostępne przez cały rok. Zbieranie w lesie w celach 
rekreacyjnych oraz zbieranie na własne potrzeby płodów leśnych jest 
nieodpłatne. Nadleśniczy jednak może wprowadzić okresowy zakaz 
wstępu do lasu, zwłaszcza w  czasie dużego zagrożenia pożarami lub 

wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z  hodowlą, ochroną lasu 
lub pozyskaniem drewna. W  miejscach, w  których obowiązują zakazy bądź 
nakazy, ustawiane są tablice informacyjne (rysunek 13 oraz zdjęcia 21-22).

 W Ustawie o lasach (1991) pomija się problematykę turystyki na obszarach 
leśnych, co można uznać za objaw braku zainteresowania wykorzystaniem lasu 
do celów pozaprodukcyjnych. Nadleśnictwa nie mają ustawowego obowiązku 
budowy i  urządzania parkingów leśnych, miejsc postojowych, dokonywania 
turystycznego zagospodarowania lasu. Jednakże, mimo braku regulacji praw-
nych, nadleśnictwa od szeregu lat udostępniają las miłośnikom przyrody 
i „kanalizują” penetrację ostępów leśnych przez turystów. Czynią to, budując 
parkingi, miejsca biwakowania, punkty widokowe, ścieżki edukacyjne i różnego 
rodzaju szlaki turystyczne, wiedząc, że obszary leśne przyciągają ludzi o każdej 
porze roku.

Rysunek 13.  Przykładowe tablice informacyjne  
przy wjeździe/wejściu na obszary leśne

Źródło: https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/zachowanie- 
sie-w-lesie/tablice-i-znaki-w-lesie/ [dostęp: 08.01.2021].

https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/zachowanie-
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Zdjęcie 21. Znak zakazu wywozu śmieci do lasu

Źródło: Foto autora.

Zdjęcie 22. Znak zakazu wjazdu na drogę leśną

Źródło: Foto autora.
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 W „Sylwanie” z 1912 roku, w rozprawie pt. „Leśnicy i turystyka”, C. Kocha-
nowski pisał m.in., że las dostarcza „(...) sam przez się wielu przyjemnych uczuć, 
a tym samym pojęcie turystyki jako konieczność krajobrazową stawia istnienie 
lasu. Uczucie to jest tym bardziej leśnikom znane, gdyż w  rzeczywistości już 
z tytułu samego powołania i zawodu życiowego jesteśmy turystami (...)” [Mar-
szałek 2010]. Już w okresie międzywojennym rekreacyjna rola lasu była w Polsce 
doceniana niemal przez wszystkich, czego przejawem były modne wówczas 
majówki, czyli tłumne wypady do najbliższego lasu. Tę społeczną służebność 
świadczyły zwłaszcza lasy państwowe, których administracja starała się, by naj-
piękniejsze ostępy uczynić dostępnymi dla ludzi. Coraz większą wagę przywią-
zywano do leczniczej funkcji lasów – rosła ranga zwłaszcza miejscowości uzdro-
wiskowych. Ale już na początku XX wieku, coraz większego znaczenia zaczął 
nabierać problem zagrożeń związanych z rekreacyjnym udostępnianiem lasu, 
z których na czoło wysuwało się zanieczyszczanie lasu. Na obszarach leśnych 
istnieje możliwość zaprojektowania chociażby antropogenicznej atrakcji tury-
stycznej (rysunek 14), która wzbogaci infrastrukturę turystyczną.

Rysunek 14. Przykładowa ścieżka rekreacyjna na obszarze leśnym

Źródło: opracowanie własne.

http://m.in
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Zdjęcia 23-24. Przykłady urządzeń na ścieżce rekreacyjnej w lesie

Źródło: Foto autora.

 Przebywając na obszarach przyrodniczo cennych, należy mieć świadomość, 
że na odwiedzających ciążą powinności i obowiązują zasady stosownego zacho-
wania się w lesie. Reguluje to, między innymi Ustawa o lasach, w której znajduje 
się kilka zakazów, m.in.:

• stałym zakazem wstępu objęte są uprawy leśne do 4 m wysokości, 
powierzchnie doświadczalne i  drzewostany nasienne, ostoje zwierząt 
oraz źródliska rzek i potoków;

• przejazdy pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i  motorowerami 
mogą odbywać się jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami 
leśnymi są dozwolone tylko wtedy, gdy na danej drodze leśnej dopusz-
czony jest ruch, o czym informują znaki drogowe;

• nieuprawnione korzystanie z  obszarów leśnych jest wykroczeniem, 
a nawet przestępstwem. Na przykład organizatorzy imprez masowych 
na terenach leśnych od miejscowego nadleśniczego, muszą każdora-
zowo uzyskać pisemną zgodę na przeprowadzenie danego wydarzenia;

• wszelkie sporty motorowe, a zwłaszcza rajdy samochodów terenowych 
i  quadów, które bardzo mocno ingerują w  przyrodę, są kategorycznie 
zabronione;

• jazda konna w  lesie jest dopuszczalna tylko drogami wyznaczonymi 
przez nadleśniczego;

• psy w  lesie powinny być prowadzone na smyczy, puszczanie zwierząt 
luzem jest wykroczeniem. 

 Należy także pamiętać, że na obszarach leśnych zabronione jest [Ustawa 
o lasach]:

 – zanieczyszczanie gleby i wód;
 – pozostawianie śmieci;
 – rozkopywanie gruntu;
 – niszczenie grzybów oraz grzybni;
 – niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów lub innych roślin;

http://m.in
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 – niszczenie urządzeń turystycznych oraz znaków i tablic;
 – rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych;
 – zbieranie płodów runa leśnego w miejscach zabronionych znakami 

i tablicami;
 – biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu 

lub nadleśniczego;
 – wybieranie jaj i piskląt z gniazd;
 – niszczenie lęgowisk i gniazd ptasich, legowisk, nor i mrowisk;
 – płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt.

 Najbardziej surowe zasady zachowania obowiązują w parkach narodowych 
i  rezerwatach przyrody. Są to miejsca wyjątkowe, będące domem rzadkich 
roślin i zwierząt, objęte troskliwą opieką. Dlatego w każdym parku narodowym, 
na całym świecie, ochronie podlegają wszystkie jego części (elementy). Każdy 
park narodowy posiada również straż, która pilnuje przestrzegania przepisów 
oraz bezpieczeństwa zwiedzających. Na przykład, Nadleśnictwo Hajnówka zak-
tualizowało liczbę obszarów objętych zakazem wstępu do lasu. Decyzja została 
podyktowana dbałością o bezpieczeństwo osób przebywających na terenach, 
w których nastąpiły znaczne uszkodzenia drzewostanów.
 Nadleśnictwa przykładają znaczącą wagę do bezpieczeństwa pożarowego. 
Jak wykazują dane statystyczne, zdecydowana większość pożarów w  lasach 
powstaje z  winy ludzi. Dlatego też rozniecanie otwartego ognia w  odległości 
mniejszej niż 100 metrów od lasu, jest wykroczeniem, a  rozpalanie ognisk 
w  lesie jest dopuszczalne jedynie w  miejscach do tego wyznaczonych; każde 
źródło ognia może bowiem spowodować nieobliczalne straty ekologiczne.
 Każdy obszar leśny ma swoją historię, lepiej lub gorzej udokumentowaną 
i utrwaloną. Na obszarach leśnych całego kraju spotkać można rezerwaty chro-
niące krajobraz, starodrzewy, bagna i torfowiska, a także unikatowe formy geo-
logiczne. Wiele z  tych osobliwych przyrodniczo obszarów kryje swoje wielkie 
tajemnice, związane z nimi legendy i opowieści.

3.5. WYBRANE FORMY TURYSTYKI I REKREACJI W LESIE

na obszarach leśnych można uprawiać różnorodne rodzaje i formy 
turystyki (rodzaj turystyki jest pojęciem szerszym niż forma).
 Turystyka na obszarach leśnych (sylwanoturystyka) jest jed-
nym z najmniej kosztownych sposobów spędzania wolnego czasu, 
gdyż nie wymaga specjalistycznego przygotowania ani wyposaże-

nia. Trzeba jednak zauważyć wyraźny trend obserwowany w Polsce, iż odwie-
dzający przejawiają zainteresowanie wypoczynkiem na obszarach leśnych, 
ofertą edukacyjną, a zainteresowanie różnymi formami wypoczynku i edukacji 
leśnej stale rośnie. Należy więc oczekiwać, że indywidualna turystyka leśna 

https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_narodowe
https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#rezerwaty_przyrody
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będzie zdobywała coraz to nowych sympatyków, zatem fakt ten należałoby 
uwzględnić przy planowaniu, budowie i rozbudowie leśnej infrastruktury tury-
stycznej.
 Biorąc pod uwagę główny motyw podróży, jakim kierują się turyści, można 
wyróżnić przykładowe jej rodzaje i formy (rysunek 15).

Rysunek 15. Rodzaje i formy turystyki na obszarach leśnych

Źródło: opracowanie własne.

 Survival jest dość powszechnie stosowaną formą turystyki i  rekreacji 
w lasach [Kwiatkowski 2015]. Jest traktowany jako zbiór metod wychowawczych 
(w tym samorozwojowych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych), często nazy-
wany „szkołą życia i przetrwania” (zdjęcie 25). Pojęcie to dotyczy takiego zacho-
wania, które pozwala człowiekowi na przeżycia w szczególnych warunkach, np. 
w otoczeniu przyrody, w celu medytacji w głuszy leśnej, zbadania życia fauny 
na określonym obszarze i dokonania „bezkrwawych łowów” przy pomocy apa-
ratu fotograficznego lub kamery video, wykonania zestawu ćwiczeń tereno-
wych, spokojnego i „na luzie” przeżycie z dala od miasta, w samotności i w oto-
czeniu drzewostanu. Survival jest sztuką dostosowywania samego siebie do 
warunków zewnętrznych oraz sztuką dopasowania warunków zewnętrznych 
do swoich potrzeb [Bergier, Sroka 2009].
 Literatura dotycząca sfery turystyczno-rekreacyjnej uznaje survival za 
rodzaj aktywności przygodowej i w związku z tym umiejscawia ją wśród form 
plenerowej rekreacji i  turystyki przygodowej lub turystyki kwalifikowanej 
[Kwiatkowski 2015]. Współcześnie survival jest złożoną formą rekreacji i  tury-
styki, realizowaną w wielu różnorodnych modelach. Istnieje powszechna, nie-
zbyt trafna tendencja, aby survivalem nazwać każdy rodzaj rozrywki ruchowej 

Rodzaje:
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zdrowotna
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rekreacyjna (parki linowe)

TURYSTYKA
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związanej z ryzykiem, wymagającej improwizacji i niosącej „duży ładunek emo-
cji”. Według drugiej, dość powszechnej definicji, survival jest to forma spędza-
nia wolnego czasu w plenerze, mającą na celu przeżycie przygody połączonej 
ze zdobywaniem wiedzy i  ćwiczeniem umiejętności związanych z  przetrwa-
niem w warunkach opresyjnych, w tym szczególnie w środowisku leśnym. Istotą 
tej aktywności jest uzyskanie niezależności od czynników zewnętrznych (cywi-
lizacyjnych) oraz poszukiwanie dróg radzenia sobie z własnymi słabościami.

Zdjęcie 25. Przykład survivalu na obszarach leśnych

Źródło: www.depositphotos.com / usuario52.

 Trekking najogólniej można określić jako długą wyprawę, najczęściej ze 
specjalnymi kijami trekkingowymi, które pomagają podpierać się podczas 
wędrówki. Trekking jest uprawiany w trudnych warunkach terenowych i klima-
tycznych, dość często bardzo egzotycznych [Weaver 2001]. Trekking głównie 
ma charakter poznawczy i rekreacyjny i jest to coraz bardziej popularna forma 
turystyki pieszej, która pozwala nie tylko utrzymać kondycję i dobre samopo-
czucie, ale również dostarcza niezwykłych wrażeń. W  przeciwieństwie do 
innych aktywności, trekking nie wymaga szczególnych umiejętności i nie jest 
zbyt kosztowny. Nie należy jednak mylić tej formy rekreacji z nordic walking, 
który jest zbliżony do narciarstwa biegowego i  charakteryzuje się właściwym 
stylem chodu. Modne ostatnio: trekking i nordic walking stają się przedmiotem 
wielu dyskusji na forach internetowych. Wiele osób myli oba pojęcia, głównie 

http://www.depositphotos.com
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przy zakupie sprzętu. Trekking uprawia się w  trudnych warunkach, zarówno 
terenowych (np. góry, dżungle, wąwozy), jak i  klimatycznych (np. pustynie, 
lodowce). Przyjęło się, że trekking kojarzony jest z wędrówką górską, jednak nie 
należy utożsamiać go tylko i wyłącznie z górami (zdjęcie 26).

Zdjęcie 26. Trekking na obszarach leśnych

Źródło: www.depositphotos.com / Xalanx. 

 Trekking w Polsce jest swego rodzaju turystyką pieszą, uprawianą na obsza-
rach leśnych, w terenie górzystym. Wyróżnia się kilka form trekkingu, takich jak: 
klasyczny (górski), pustynny, tropikalny, lodowcowy, polarny, rzeczny, na bag-
nach, na wulkanach. Wędrówki łączą się z chęcią podziwiania pięknych krajo-
brazów, zrozumienia wartości przyrody, ale równie często – z  odwiedzaniem 
wiosek, poznawaniem życia i  zwyczajów lokalnych społeczności, jak również 
z  przeżywaniem przygody. Można więc traktować trekking jako „amalgamat 
zawierający elementy turystyki kulturowej, przygodowej i ekoturystyki” [Wea-
ver 2001].
 Najpopularniejszą formą jest trekking klasyczny, będący formą pośrednią 
między wspinaczką a turystyką pieszą, której celem jest osiąganie dużych odle-
głości pieszo. Wyprawy trekkingowe trwają nawet kilka dni i wiążą się z przeby-
waniem na znacznych wysokościach. Trekking ma na celu poznawanie obsza-
rów o  bardzo słabo rozwiniętej strukturze turystyczno-rekreacyjnej, dlatego 
wybierając się na wyprawę trekkingową, powinno się nastawić na wiele niedo-
godności, które można spotkać w trakcie wędrówki.

http://www.depositphotos.com
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 Birdwatching to rodzaj hobby i forma rekreacji, polegająca na obserwowa-
niu ptaków, bezpośrednio: gołym okiem lub pośrednio: przez przyrządy 
optyczne (lornetkę, lunetę, teleskopy i teleobiektywy). Towarzyszy temu zazwy-
czaj zgłębianie wiedzy na temat wyglądu, głosów, zachowania i biologii ptaków. 
W przeciwieństwie do ornitologów, birdwatcherzy to amatorzy, a nie osoby pro-
fesjonalnie zajmujące się nauką o  ptakach. Ta forma rekreacji i  wypoczynku 
najbardziej dynamicznie rozwija się w  Stanach Zjednoczonych i  Zachodniej 
Europie [Janeczko, Anderwald 2011]. Jeśli chodzi o  Polskę, birdwatcherzy, 
w  poszukiwaniu ciekawych gatunków ptaków, chętnie podróżują po całym 
obszarze kraju, zwiedzając go i przy okazji odwiedzając nowe miejsca. W więk-
szości przypadków czynią to jednak na własną rękę, niekoniecznie korzystając 
z nielicznych ofert wyjazdów zorganizowanych. Wydaje się, że znaczącą prze-
szkodą dla rozwoju birdwatchingu w naszym kraju jest brak analizy preferencji 
i potrzeb uczestników turystyki ornitologicznej.
 Miejscami szczególnie sprzyjającymi obserwacjom ptaków w  ich natural-
nym środowisku na terenie Polski, są wszelkie środowiska o  zróżnicowanym 
charakterze. Najczęściej są to obszary leśne w małym stopniu przekształcone 
przez człowieka, otuliny obszarów leśnych, zadrzewienia, zbiorniki wodne, 
pola, tereny górzyste i bagienne, obszary wodno-błotne, podmokłe łąki, krajo-
braz rolniczy z  zadrzewieniem śródpolnym. Według Williams, La Montagne 
[2001] wynika, że w Stanach Zjednoczonych do miejsc najchętniej odwiedza-
nych przez birdwatcherów należą lasy, jeziora, rzeki, pola i zadrzewienia śród-
polne, a także tereny zurbanizowane, w tym pola golfowe i cmentarze.

Zdjęcie 27. Birdwatching na obszarach leśnych

Źródło: Foto Robert Kaczmarek https://www.gminaprzygodzice.info/2018/.../birdwa-
tching-to-czesc-mojego-zycia.htm [dostęp: 22.12.2020].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hobby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lorneta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop
https://www.gminaprzygodzice.info/2018/.../birdwatching-to-czesc-mojego-zycia.htm
https://www.gminaprzygodzice.info/2018/.../birdwatching-to-czesc-mojego-zycia.htm
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 W  niektórych rezerwatach, parkach narodowych i  krajobrazowych usta-
wiane są specjalne kryjówki, platformy i  wieże obserwacyjne, które ułatwiają 
obserwację ptaków, jednocześnie nie powodując ich niepokojenia [Kajzer 
2017]. Wśród miłośników ptaków są również tacy, którym zależy na doznaniu 
estetycznym: słuchają głosów ptaków i cieszą się ich barwą. Część z nich szczyci 
się rozpoznawaniem różnych głosów, innym miłośnikom zależy na uchwyceniu 
piękna ptaków na fotografii, czy rysunku. Birdwatching jest formą turystyki 
wymagającej dobrej kondycji i odporności psychicznej. Wiąże się to z bardzo 
wczesnym wstawaniem, pokonywaniem dalekich tras, często w  trudnych 
warunkach (zdjęcie 27).
 Kajakarstwo jest aktywnym wypoczynkiem dla każdego turysty. Kajakiem 
można odwiedzać odludne szlaki, gdzie wciąż jeszcze spotyka się dziką roślin-
ność i rzadkie zwierzęta, w tym ptaki. Płynąc kajakiem, można z bliska obser-
wować rzadkie gatunki roślin wodnych, płazów, czy ptaków, odkrywać tajem-
nice przyrody. Obcowanie z bujną roślinnością i wiosłowanie krętymi, dziewi-
czymi korytami rzek dostarcza niezapomnianych wrażeń i należy do wyjątko-
wych atrakcji. Ważnym elementem kajakarstwa są „bezkrwawe łowy”, czyli 
fotografowanie napotkanych osobliwości kulturowo-przyrodniczych i fascynu-
jących krajobrazów. W Polsce idealnym terenem dla birdwatchingu i kajakar-
stwa jest Suwalszczyzna z  Rezerwatem Czarnej Hańczy lub Czerwone Bagno 
czy Puszcza Białowieska.
 Nordic walking. Początki nordic walkingu sięgają czasów starożytnych, już 
wtedy pisano o leczniczych właściwościach tej formy rekreacji [Szachta, Kępa 
2011]. W  starożytnych czasach pasterze, pielgrzymi i  inni wędrowcy używali 
kijów do podpierania się podczas marszów w trudnych terenach. Obecnie kijki 
są używane podczas wędrówek pieszych, jako wsparcie i przybór wspomaga-
jący marsz.
 Nordic walking jest jedną z  najszybciej rozwijających się form turystyki 
i rekreacji, od lat dwudziestych XX wieku. Zapoczątkowany został w Finlandii, 
jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Analizując tę odmianę wysiłku 
fizycznego okazuje się, że mamy do czynienia z  mieszanką marszu oraz fit-
nessu, która bardzo duży nacisk kładzie na odpowiednią technikę odpychania 
się od podłoża przy pomocy unikatowych kijków. Sprzęt ten pozwala na zaan-
gażowanie górnej części tułowia, co z kolei warunkuje zaangażowanie całego 
ciała podczas marszu. Najlepszym miejscem do uprawiania nordic walkingu są 
obszary leśne, z nieskażonym środowiskiem, dostarczające dużo tlenu i gwa-
rantujące brak cywilizacyjnego hałasu [Kantaneva 2005].
 Nordic walking stał się obecnie formą aktywności, którą może uprawiać 
każdy, bez względu na wiek. Ta forma rekreacji jest stosunkowo tania i  nie 
wymaga wielkich wkładów wysiłkowych i organizacyjnych, a  jej największym 
atutem są rezultaty widoczne już po kilku godzinach [Skibiccy 2008]. Dzięki 
nordic walking można poprawić swoją sylwetkę i  kondycję fizyczną. Trening 
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fizyczny w  otoczeniu przyrody stanowi lekarstwo na stres i  problemy dnia 
codziennego.

Zdjęcie 28. Tablica informacyjna Nordic Walking Park „Białowieża”

Źródło: Foto autora.

Zdjęcie 29. Tablica informacyjna o sposobach uprawiania nordic walkingu

Źródło: Foto autora.
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 Według Arema [2008], uprawianie nordic walkingu szczególnie korzystnie 
wpływa na:

• poprawę układu krążenia;
• wzmocnienie mięśni i kości oraz sprzyja utrzymaniu właściwej postawy 

ciała;
• zwiększenie pracy układu oddechowego;
• obniżenie poziomu cholesterolu w organizmie;
• poprawę pracy mózgu i pamięci;
• spowalnienie procesu starzenia się organizmu u osób starszych;
• utrzymanie stabilności i równowagi ciała.

 Nordic walking motywuje do zachowania regularnej aktywności fizycznej, 
daje poczucie wigoru i witalności.
 Questing. Zmieniające się potrzeby człowieka w  zakresie uczestnictwa 
w turystyce są odpowiedzią ze strony rynku w postaci tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań w  tym zakresie. Questing jest przykładem takiego innowacyjnego 
produktu turystycznego, utworzonego w  oparciu o  lokalne dziedzictwo przy-
rodnicze i  kulturowe. Pojęcie „questingu” odnosi się do odkrywania dziedzi-
ctwa (miejsca) poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków atrakcyjnych 
turystycznie, jak i  z  pozoru zwyczajnych [Clark, Glazer 2004]. Questy, które 
znamy w obecnej formie, powstały w 1995 roku w USA. Za głównych populary-
zatorów questingu uznaje się Delię Clark i Stevena Glazera [Pawłowska 2014].
 Dzięki ciekawym i interaktywnym zajęciom w terenie, uczestnik questingu 
zdobywa i utrwala wiedzę o danym miejscu i  regionie: jego historii, kulturze, 
przyrodzie oraz nabywa nowe umiejętności (np. zdobywa lepszą orientację 
w  terenie: wyszukiwanie szczegółów dotyczących specyfiki danego obszaru 
odbywa się z większą uwagą niż dotychczas, poznaje lub pogłębia wiedzę na 
temat ziół, drzewostanów, runa leśnego itp.). Czynnikami, które ułatwiają pro-
pagowanie tej formy rekreacji, są:

• łatwość narracji;
• „bezobsługowość” (zasada „oprowadź się sam”);
• brak konieczności posiadania specyficznej infrastruktury.

 Questing stanowi innowacyjne rozwiązanie w  tworzeniu produktu tury-
stycznego, promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacji regio-
nalnej. Jako nowy kierunek w rozwoju turystyki, questing wydobywa i popula-
ryzuje dziedzictwo przyrodnicze i  kulturowe, znajdujące się poza głównymi 
destynacjami turystycznymi, ale również poza nurtem turystyki masowej. 
Ze szlaków questingowych korzystać mogą turyści indywidualni, turyści upra-
wiający różne formy turystyki, jak np. turystykę rodzinną, pieszą, rowerową, 
przygodową, krajoznawczą i inne. Tajemnica jego sukcesu tkwi w poznawaniu 
przez doświadczanie i  emocje, jakich dostarcza. Każdy questing, to „nauka 
przez zabawę”. To forma gry terenowej, która posiada duży walor dydaktyczny 
z różnych dziedzin, co ułatwia proces edukacyjny. Celem questingu jest rozwi-
janie poczucia tożsamości z  danym obszarem, poszukiwanie wyjątkowości 
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w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych 
miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturo-
wym. Questing, to forma rekreacji dla wszystkich, bez względu na wiek.
 Questing w Polsce jest określany mianem turystyki z zagadkami i zdobywa 
coraz większą popularność (zdjęcia 30 i 31). Doceniają go miłośnicy pieszych 
wędrówek i fani ciekawostek historycznych. Do uprawiania tej formy rekreacji 
z powodzeniem nadają się obszary leśne.

Zdjęcie 30. Questing jako produkt turystyczny

Źródło: www.depositphotos.com / Syda_Productions.

Zdjęcie 31. Questing jako  
produkt turystyczny

Źródło: www.depositphotos.com / 
Xalanx.

http://www.depositphotos.com
http://www.depositphotos.com
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 Aktywnymi popularyzatorami questingu i  partnerami współpracującymi 
na rzecz wdrażania tej metody w rozwoju turystyki w Polsce, są: Agencja Public 
Relations Planet PR, Fundacja Best Place, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
oraz Polska Organizacja Turystyczna [Wilczyński 2011a]. Jak zaznacza Ł. Wil-
czyński, zastąpienie nazwy „questing” polskim odpowiednikiem nie znajduje 
uzasadnienia, gdyż questing zakorzenił się już w światowej turystyce i staje się 
coraz bardziej popularnym trendem. To tak, jakby szukać polskich nazw dla 
snowboardu czy nordic walkingu [Wilczyński 2011a]. Na przykład bardzo popu-
larne są wyprawy trasą questu w Nadleśnictwie Krynki, w województwie podla-
skim. Uczestnicy mogą poznać wyjątkowe wielokulturowe dziedzictwo Podla-
sia, przez wieki zamieszkałe przez liczne narody różnych wyznań, do dziś pozo-
stające jednym z najbardziej egzotycznych zakątków Polski.
 Geocaching. Zjawisko geocachingu, powszechnie nazywane jest grą tere-
nową i polega na zakładaniu skrytek w  atrakcyjnych turystycznie miejscach. 
Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odkrywania niezna-
nych, w pewnym sensie zapomnianych miejsc, w których zostają ukryte skrytki. 
 Po raz pierwszy nazwa „geocaching” pojawiła się w  2000 roku w  Stanach 
Zjednoczonych. Amerykanin, Dave Ulmer ukrył w lesie wiadro wypełnione róż-
nymi przedmiotami. Jego współrzędne podał grupie dyskusyjnej użytkowników 
nawigacji satelitarnej. Grupa, przez kolejne dni, z  wykorzystaniem swoich 
odbiorników GPS, poszukiwała wiadra i  dzieliła się swoimi wrażeniami na 
forum. Wkrótce w podobny sposób różne pojemniki zaczęli ukrywać inni entu-
zjaści technologii satelitarnego namierzania obiektów na obszarach leśnych. 
Zabawa zakończyła się wykreowaniem idei, w której użyto nazwy geocaching. 
Przedrostek „geo” (ziemia) oznacza globalny charakter tej aktywności, jak rów-
nież analogię do geografii, czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk na kuli ziem-
skiej. Słowo „cache” w  języku angielskim, to: „skrytka”, „kryjówka”, „schowek” 
i nawiązuje do ukrywanych niegdyś skarbów przez piratów, złodziei i uciekinie-
rów. Geocaching należy traktować jako nową formę świadomej turystyki kultu-
rowej, w której atrakcje turystyczne są głównym motywem podróży (zdjęcie 32).
 Geocaching jako nowa forma spędzania wolnego czasu, może być dosko-
nałą alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania. Idea tej zabawy może zostać 
połączona z  różnego rodzaju aktywnościami fizycznymi: trekkingiem, żeglar-
stwem, turystyką rowerową, wspinaczką i innymi. Turystyka kulturowa, wyko-
rzystująca geocaching, zwiększa świadomość związaną z  dziedzictwem przy-
rodniczym oraz społeczno-kulturowym. To także doskonała forma dla wszelkiej 
aktywności fizycznej. Dzięki geocachingowi, człowiek może zaspokajać swoją 
romantyczną potrzebę bycia poszukiwaczem lub odkrywcą. Może też zaspoka-
jać potrzeby kontaktu emocjonalnego z przyrodą i odkrywanym dziedzictwem 
kulturowym. 
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Zdjęcie 32. Geocaching jako forma turystyki kulturowej

Źródło: www.depositphotos.com / aigarsr.

 Najbardziej atrakcyjnym terenem do uprawiania geocachingu nadają się 
obszary leśne. Emocje związane z poszukiwaniem przygotowanych ,,skarbów” 
w terenie, zbliżają ludzi o podobnych zainteresowaniach, pozwalają na akcep-
tację współtowarzyszy gry. To pozwala zawiązywać trwałe przyjaźnie między 
ludźmi, którzy mają te same potrzeby samorealizacji.
 Geocaching spełnia wszystkie kryteria turystyki kulturowej, takie jak [Samo-
łyk 2013]:

• zwiedzanie obszarów (nawet krótkie wyjazdy) według ściśle określo-
nego celu;

• za atrakcje turystyczne uznawane są obiekty (np. pomniki przyrody, 
zabudowa militarna, obiekty sakralne) i wydarzenia;

• podróżowanie poszerza wiedzę o  zwiedzanych obszarach, zarówno 
poprzez bezpośrednią eksplorację, jak i  podczas odnajdywania kolej-
nych skrytek (np. rozwiązywanie zagadek).

 W polskiej literaturze ta forma turystyki nie doczekała się kompleksowego 
opracowania. Dotychczas powstało jedynie kilka artykułów naukowych [Osad-
czuk, Osadczuk 2008; Smoleńska 2009] wzmiankujących o geocachingu.
 Parki linowe, to szczególna odmiana publicznie dostępnej instalacji spor-
towo-rekreacyjnej, składająca się z rozpiętych na różnych wysokościach (nawet 
do kilkunastu metrów nad ziemią, często w lesie pomiędzy drzewami, ale także 
pomiędzy specjalnie ustawionymi słupami) lin, drabinek, mostków, platform 

http://www.depositphotos.com
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urządzenia_rekreacyjne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urządzenia_rekreacyjne&action=edit&redlink=1
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i  innych. Parki linowe są bezpieczną formą zabawy na wysokości, chętnie 
poszukiwaną atrakcją. Można powiedzieć, że jest to najbezpieczniejsze upra-
wianie rekreacji ruchowej na obszarach leśnych, zbliżonej do alpinizmu. Ćwi-
czenia zmysłów oraz sprawności fizycznej na równoważniach, linach, mostach 
linowych oraz naturalnych przeszkodach są aktywnościami występującymi 
w różnych kulturach od dawna. 
 Początek ćwiczeń w  parkach linowych przypominających te, z  których 
korzystamy dzisiaj, przypada na lata czterdzieste XX wieku. Pomysł ich tworze-
nia pochodzi z Francji, gdzie traktowano je jako metodę podnoszenia sprawno-
ści fizycznej we francuskiej marynarce wojennej [Gilbertson et al. 2006; Rohnke 
1990]. 
 Na przeszkodach parku linowego bawić się mogą wszyscy. Niepotrzebne 
jest żadne doświadczenie i  obycie ze sprzętem alpinistycznym. Nad bezpie-
czeństwem czuwają przeszkoleni instruktorzy. Parki linowe zapewniają nieza-
pomniane wrażenia, adrenalinę i  wysiłek na świeżym powietrzu w  otoczeniu 
drzew. Jest to forma rekreacji zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak 
i starszych osób (zdjęcia 33-35). Jedynym ograniczeniem, może być zbyt mały 
wzrost albo zły stan zdrowia, mogący pogorszyć się przy wysiłku fizycznym. 
 W Polsce parki linowe zaczęły powstawać w 2004 roku. W 2005 roku było ich 
cztery, podczas gdy w 2017 roku – już 240 i powstają ciągle nowe. Największym 
uznaniem parki linowe cieszą się, gdy są zlokalizowane na obszarach leśnych, 
natomiast są mniej atrakcyjne, gdy skonstruowane są na palach i  na wolnej 
przestrzeni.

Zdjęcie 33-34. Park linowy w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.
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Zdjęcie 35. Park linowy w Jeronikach

Źródło: Foto H. Tokajuk.

 Parki linowe na obszarach leśnych posiadają wiele zalet, między innymi:
• są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;
• pozwalają na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego;
• umożliwiają pokonywanie własnych barier związanych z  wysokością 

i stresem;
• stanowią doskonały trening i wyrabianie kondycji;
• sprzyjają rozwojowi osobowości i ćwiczeniom kreatywności;
• wspierają działania o charakterze socjoterapeutycznym [Leśny 2014];
• umożliwiają przyjemny kontakt z przyrodą (w okresie letnim pozwalają 

na aktywność w przestrzeni osłoniętej przed słońcem);
• uczą umiejętności podejmowania i oceny ryzyka [Neuman 2004].

 Park linowy nie jest więc tylko atrakcją, którą należy przejść, pokonać prze-
szkodę i zejść, ale służy przeżyciu symulacji w kontakcie z wybranymi urządze-
niami i ścieżkami linowymi czy stworzeniu metafory, przydatnej w pokonywa-
niu wyzwań, jakie stawia przed nami codzienność [Leśny 2013].
  Turystyka na obszarach leśnych obejmuje wielorakie rodzaje aktywności 
turystyczno-rekreacyjnej związanej z  przyrodą, wędrówkami, turystyką zdro-
wotną, krajoznawczą, kulturową, które bezpośrednio wykorzystują zasoby 
i walory środowiska przyrodniczego.
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ROZDZIAŁ 4. 

ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE 
I MARKETINGOWE  

ASPEKTY WYPOCZYNKU  
NA OBSZARACH LEŚNYCH

4.1. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPOMAGAJĄCE 
ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARACH LEŚNYCH

pojęcie „instytucja” w  literaturze ekonomicznej interpretuje się wielo-
rako. Samo pojęcie „instytucja” pochodzi od wyrazu łacińskiego „insti-
tutiones”, co oznacza opracowanie zawierające podstawowe informa-
cje z  dziedziny prawa, mające charakter informacyjno-dydaktyczny 

[Włodkiewicz 1986]. Według R. Commonsa [1934], jest to działanie zbiorowe 
w celu kontroli działań indywidualnych. Działania zbiorowe obejmują wszystko: 
od niezorganizowanych zwyczajów, po zorganizowane i dobrze funkcjonujące 
organizacje, od rodziny i przedsiębiorstwa do władz państwowych. Działanie 
zbiorowe bywa nawet bardziej uniwersalne w niezorganizowanej formie zwy-
czaju niż w zorganizowanej formie przedsiębiorstw, chociaż dobrze funkcjonu-
jąca organizacja jest również zwyczajem. Według D. Northa [1990], instytucje są 
to reguły gry w społeczeństwie lub bardziej formalnie: obmyślone przez ludzi 
ograniczenia w ich wzajemnych relacjach, czyli „obmyślone przez ludzi ograni-
czenia, które kształtują polityczne, ekonomiczne i społeczne interakcje”. Ogra-
niczenia te mogą być formalne lub nieformalne. Formalne są regulowane pra-
wem lub umowami, zaś nieformalne to: tabu, zwyczaje, tradycje czy zasady 
postępowania [North 1991]. Instytucje określają bodźcową strukturę społe-
czeństw, w szczególności zaś gospodarek [North 1994]. Rozumienie instytucji 
przez nową ekonomię instytucjonalną jest bardzo zbliżone do sposobu definio-
wania instytucji przez socjologów [Wilkin 1995]. W  sensie socjologicznym, 
instytucjami są wszelkie wytwory życia społecznego, które wpływają na postę-
powanie jednostek i grup społecznych w sposób względnie trwały, ukierunko-
wując ich działania i zwiększając ich przewidywalność. Instytucje można rów-
nież interpretować jako zespół zachowań ludzkich i ich regulacji oraz wartości 
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i norm [Kłodziński, Wilkin 1998]. Instytucje tworzą zasady i reguły postępowa-
nia, natomiast organizacje działają w  ramach tych reguł [Chmielewska-Gill, 
1998].
 Instytucje jako organizacje zapewniają sprawne funkcjonowanie podmio-
tów gospodarczych, wpływają na ich integrację, ustalają określone normy 
(wzorce), pobudzają do innowacyjności i  konkurencyjności, świadczą usługi 
opiniodawczo-doradcze i  w  efekcie – przyczyniają się do poprawy jakości 
świadczonych usług. Funkcje opiniodawcze dotyczą przede wszystkim nowych 
rozwiązań legislacyjnych, nowych instrumentów ekonomicznych i  finanso-
wych, nowych rozwiązań organizacyjnych, kierunków działań i  realizowanej 
polityki, działań na forum międzynarodowym.
 Termin „organizacja” jest pojęciem wieloznacznym. Organizacja może być 
społeczna, gospodarcza lub polityczna. Pojęcie „organizacja” pochodzi od 
łacińskiego słowa organum, oznaczającego pierwotnie narzędzie, a następnie 
narząd, czyli część organizmu żywego. Według T. Kotarbińskiego, organizacja, 
to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elemen-
tów lub całość, której wszystkie składniki przyczyniają się do powodzenia cało-
ści [Kotarbiński 1969]. Organizację można pojmować jako względnie wyodręb-
nioną z otoczenia, całość ludzkiego działania, mającą określoną strukturę, skie-
rowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów. Termin „organizacja” można 
rozumieć w trzech zasadniczych znaczeniach: rzeczowym (instytucjonalnym), 
atrybutowym (strukturalnym) i  czynnościowym. Organizacja jest także inter-
pretowana jako grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządko-
wany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów [Griffin 2004].
 Organizacja, w znaczeniu przedmiotowym (rzeczowym), to pewien obiekt, 
który można odróżnić od innych ze względu na jego cechy charakterystyczne 
[Koźmiński 2000]. W znaczeniu atrybutowym, jest to pewna całość składająca 
się z części, przy czym części te współprzyczyniają się do powodzenia całości. 
Organizacja w tym znaczeniu jest cechą (atrybutem) rzeczy zorganizowanych. 
W znaczeniu czynnościowym z kolei, to świadomy proces organizowania lub 
przekształcania zorganizowanych całości, np. proces produkcji, organizowanie 
imprez [Puchalski 2008]. Każda organizacja jest systemem utworzonym do rea-
lizacji określonych celów. Żeby system ten sprawnie działał, wszystkim komór-
kom organizacyjnym i stanowiskom należy postawić właściwe cele i zadania do 
wykonania. Ich realizacja powinna prowadzić do osiągnięć ekonomicznych 
[Panasiuk 2007].
 Najprościej jednostkę organizacyjną można zdefiniować jako grupę ludzi, 
którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby 
osiągnąć pewien zestaw celów [Griffin 2004]. Tworzą ją ludzie pełniący w niej 
określone funkcje i czynności, którzy za pomocą odpowiednio dobranych zaso-
bów i  metod działania, zdolni są wykonywać wyznaczone zadania [Krupski 
2004]. W ujęciu systemowym, organizacja traktowana jest jako zestaw pewnych 
współgrających ze sobą elementów (podsystemów). Jest ona otwartym syste-
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mem społeczno-technicznym, zorientowanym celowo i  mającym określoną 
strukturę [Bielski 2004].
 Każda organizacja stanowi pewną całość, złożoną z  różnorodnych części. 
Każda z nich charakteryzuje się pewnymi zasadami i wchodzi w określone rela-
cje z  innymi częściami organizacji. Jednym z celów teorii ekonomii jest upo-
rządkowanie różnych pojedynczych zdarzeń tak, by stały się one zrozumiałe 
oraz, by można było względnie dokładnie prognozować przebieg przyszłych 
zdarzeń.
 Szereg zmian cywilizacyjnych przyczynia się do stopniowego przekształce-
nia funkcji lasu: od tradycyjnie gospodarczego wykorzystania, na rzecz funkcji 
społecznych, głównie rekreacyjnych [Bell 1997]. Rozwój turystyki na obszarach 
leśnych przyczynia się do aktywizacji zasobów ludzkich różnych grup społecz-
nych i  zawodowych. Aby poprawić jakość życia społeczeństwa, wymaga się 
lokalnej inicjatywy, przywództwa oraz wysiłku organizacyjnego. Organizowanie 
wypoczynku polega na stworzeniu określonych warunków i zadań (stanowisk 
pracy, komórek organizacyjnych) oraz przyznaniu im obowiązków i uprawnień 
decyzyjnych. Należy do tego także budowa systemu informacji, poprzez który 
utworzonym stanowiskom czy komórkom, przekazuje się informacje nie-
zbędne do spełnienia określonych zadań. Proces organizowania dotyczy orga-
nizacji pracy, doboru odpowiednich pracowników do wykonywania zadań, 
dostosowania środków i narzędzi oraz warunków pracy.
 Działalność turystyczną na obszarach leśnych w  Polsce wspierają różno-
rodne instytucje i organizacje. Znaczącą rolę pełnią w tym zakresie nadleśni-
ctwa, parki narodowe, parki krajobrazowe i organizatorzy turystyki (biura tury-
styczne). Niemałą rolę wspomagającą odgrywają także samorządy lokalne, sto-
warzyszenia agroturystyczne, lokalne i regionalne organizacje turystyczne oraz 
lokalne grupy działania. Rolę nadzorującą i instruktażową pełnią urzędy mar-
szałkowskie oraz Polska Organizacja Turystyczna. Zdaniem autora, brakującym 
ogniwem w tym systemie, byłby taki podmiot, jak stowarzyszenie na rzecz roz-
woju turystyki na obszarach leśnych. Spełniałby on rolę inicjatorską, organiza-
torską, a przede wszystkim marketingową turystyki leśnej (rysunek 16).
 Nadleśnictwa, parki narodowe i parki krajobrazowe doskonale znają florę 
i faunę, zagrożenia, ochronę i specyfikę obszarów leśnych. Nadleśnictwa i parki 
narodowe są źródłem bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach 
przyrodniczych, kulturowych i  krajobrazowych. Podejmują liczne działania 
zmierzające do przystosowania terenów leśnych do turystyki i rekreacji. Nad-
leśnictwa, parki narodowe i parki krajobrazowe są zaangażowane w działania 
edukacyjne i  promocyjne, które pozwalają odwiedzającym lepiej poznać ele-
menty dziedzictwa kulturowego danego miejsca. Zajmują się publikacją ksią-
żek, periodyków, broszur, prowadzą strony internetowe, na których publikują 
zagadnienia i ciekawostki turystyczno-rekreacyjne. Pracownicy tych jednostek 
wspierają szkoły na różnych etapach edukacji: obsługują wycieczki, przekazu-
jąc młodzieży i dzieciom niezbędną wiedzę z zakresu ekologii, biologii i ochrony 
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obszarów leśnych. Współpracują też z organizacjami pozarządowymi, organi-
zując jednorazowe i  cykliczne akcje na rzecz edukacji leśnej społeczeństwa. 
Współpracują także z ośrodkami naukowymi, uczelniami, wspierając badania 
w  zakresie leśnictwa, w  tym badania dotyczące wpływu turystów na obiekty 
chronione. Pracownicy nadleśnictw, parków narodowych i  krajobrazowych 
służą także pomocą doradczą w zakresie warunków zagospodarowania lasów 
miejskich i uzdrowiskowych. Gospodarka leśna na tych obszarach służy przede 
wszystkim zaspokojeniu oczekiwań społecznych dotyczących pozaprodukcyj-
nych funkcji lasu.

* Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki na obszarach  
leśnych nie istnieją, ale należałoby takie utworzyć

Rysunek 16.  Rodzaje instytucji i organizacji wspomagających rozwój turystyki 
na obszarach leśnych

Źródło: opracowanie własne.

 Niemal w  każdym nadleśnictwie zatrudniony jest personel, który pracuje 
społecznie na rzecz lokalnych społeczności i wynika to z autentycznej potrzeby 
przekazywania społeczności lokalnej, młodzieży i  turystom wiedzy o  lesie 
i wpływania na decyzje, które często dotyczą tych obszarów. Leśnikom zależy 
na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chcą wymieniać poglądy, dys-
kutować o  zdrowotnych walorach lasów, uprawianiu różnych form turystyki 
i rekreacji, bowiem lasy to wartość i dorobek całego społeczeństwa.
 Samorządy i społeczności lokalne odgrywają wiodącą rolę w zakresie orga-
nizowania i rozwoju turystyki na obszarach leśnych. To samorządy terytorialne 
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szczebla lokalnego zarządzają ogółem spraw gminy i powiatu. Podejmują decy-
zje ważne dla mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców. Dysponują także zasobami, które służą realizacji przyjętych 
planów, zarówno prawno-instytucjonalnych, ludzkich, jak i  finansowych. 
Samorządy terytorialne wraz z nadleśnictwami, wpływają na tworzenie infra-
struktury turystycznej, bez której rozwój turystyki i rekreacji na obszarach leś-
nych byłby utrudniony. Dotyczy to rozwoju sieci dróg (lokalnych, śródleśnych 
i śródpolnych), ścieżek rowerowych i pieszych, ścieżek edukacyjnych. Decydują 
także o przydziale środków finansowych do oznakowania tras i szlaków tury-
stycznych, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, wydają środki na szkolenia 
i  promocję. Dążą do zaspokojenia potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich 
i przybywających do danego miejsca gości.
 Rozwój lokalny jest ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju, regionu i  społeczności lokalnej. Najważniejszym celem rozwoju lokal-
nego jest zapewnienie społeczności możliwie najwyższego do osiągnięcia 
poziomu życia, a przede wszystkim zagwarantowanie miejsc pracy, zapewnie-
nie odpowiednich warunków bytu materialnego, umożliwienie przebywania 
w nieskażonym środowisku, zapewnienie dostępu do miejsc kształcenia, kul-
tury i rozrywki, wypoczynku oraz poczucia bezpieczeństwa. Z punktu widzenia 
potrzeb turystyki leśnej, szczególne znaczenie ma współpraca samorządów 
lokalnych z nadleśnictwami, parkami narodowymi i krajobrazowymi w zakresie 
budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych i infrastruktury turystycz-
nej.
 Mieszkańcy miast i gmin położonych w pobliżu obszarów leśnych, chętnie 
chodzą do lasu w celach rekreacyjnych, ale także (być może przede wszystkim) 
po produkty runa leśnego, które traktują jako zasoby naturalne stanowiące 
źródło potencjalnych dochodów. Zarządcy obszarów leśnych uwzględniają pre-
ferencje społeczności lokalnej [Janusz, Piszczek 2012] rozumiejąc, że dla miesz-
kańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów leśnych, las jest często 
miejscem pracy i decyduje o poziomie ich życia [Nowicka 2014].
 Pewnym dysonansem między zarządcami obszarów leśnych i  ich działa-
niami na rzecz ochrony przyrody a  samorządami gminnymi są ograniczenia 
w działalności gospodarczej mieszkańców gmin, wynikające z tworzenia i funk-
cjonowania obszarowych form ochrony przyrody. W  parkach narodowych, 
rezerwatach przyrody i  ich otulinach oraz w parkach krajobrazowych, obsza-
rach Natura 2000, czy na terenach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, są 
wprowadzone różnorodne ograniczenia dotyczące podejmowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej bez jakiejkolwiek rekompensat z  tego tytułu. 
Gminy uważają, że ze względu na ochronę tych obszarów tracą korzyści, jakie 
mogłyby wynikać z innego ich wykorzystania gospodarczego. Kolejnym proble-
mem jest rekompensata utraconych korzyści wynikających z prowadzonej na 
terenie gminy gospodarki leśnej. Gminy ponoszą koszty prowadzenia gospo-
darki leśnej na swoim terenie, jak np. zniszczeń spowodowanych korzystaniem 
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z dróg gminnych i powiatowych, a także ograniczeniem w korzystaniu z dróg 
leśnych przez mieszkańców [Marchlewski 2014]. W związku z tym, samorządy 
lokalne nie są zainteresowane przekształcaniem użytków rolnych w  obszary 
leśne, ponieważ drzewostany poniżej wieku 40 lat są zwolnione z podatku leś-
nego, zaś po tym okresie jednostkowa stawka podatku leśnego (od hektara) jest 
niższa niż od gruntów rolnych, a  wydzielone w  lasach rezerwaty przyrody są 
wyłączone z podatku leśnego. W gminach o wysokiej lesistości, wpływy z tego 
tytułu są istotnie niższe, niż w  gminach rolniczych. Ponadto w  przypadku 
podatku rolnego, gmina decyduje o zwolnieniach czy obniżeniu jego wysoko-
ści, natomiast kwestie obniżenia i zwolnień z podatku leśnego regulowane są 
na mocy ustawy. Problem ten wymaga uregulowania na szczeblu centralnym.
 Organizacje pozarządowe skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażli-
wych na sprawy społeczne mieszkańców danego środowiska. Z punktu widze-
nia turystyki leśnej, szczególnie ważne są trzy grupy organizacji społecznych: 
(1) organizacje proekologiczne, zajmujące się ochroną środowiska przyrodni-
czego w ogóle i ochroną przyrody w szczególności; (2) społeczne organizacje 
zajmujące się edukacją dzieci, młodzieży i społeczeństwa oraz (3) organizacje 
wspierające działalność turystyczną w ogóle i na obszarach leśnych w szczegól-
ności, takie jak: stowarzyszenia agroturystyczne, regionalne i lokalne organiza-
cje turystyczne.
 Organizatorzy turystyki, to podmioty gospodarcze: biura podróży, biura 
turystyczne, touroperatorzy, przedsiębiorstwa turystyczne, których celem jest 
obsługa ruchu turystycznego. Organizator turystyki, to osoba, która tworzy 
i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego. Świadczenie usług przez 
organizatorów turystyki jest zasadne zarówno w przypadku, gdy turysta decy-
duje się na wykupienie imprezy w biurze turystycznym, jak i wtedy, gdy samo-
dzielnie organizuje i  realizuje podróż turystyczną, ponieważ wtedy także 
potrzebuje przewodnika czy informacji.
 Aby organizator turystyki mógł prawidłowo funkcjonować na rynku tury-
stycznym, niezbędne jest poznanie nie tylko potrzeb klienta-turysty, ale także 
motywów dokonywania przez niego zakupu wyjazdu turystycznego. W  więk-
szości przypadków, działające biura podróży łączą funkcje organizatora tury-
styki, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycz-
nych i agenta turystycznego. Podmiotów zajmujących się tego typu działalnoś-
cią jest wiele. Organizator turystyki występuje we własnym imieniu jako usłu-
godawca względem klientów, tj. osób zawierających umowy o  świadczenie 
imprez turystycznych lub uprawnionych do korzystania z tych imprez, na pod-
stawie umowy zawartej przez inną osobę.
 Podmioty obsługi ruchu turystycznego posiadają cechy przedsiębiorstwa 
turystycznego w sensie organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym. Ze względu 
na przedmiot działalności, przedsiębiorstwa turystyczne można podzielić na 
[Rapacz 2001]:
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• przedsiębiorstwa transportu turystycznego;
• przedsiębiorstwa prowadzące zakłady hotelarskie i gastronomiczne;
• biura podróży, które mogą występować w roli pośrednika, organizatora 

czy podmiotu świadczącego własne usługi;
• przedsiębiorstwa usług sportowo-rekreacyjnych;
• przedsiębiorstwa uzdrowiskowe;
• jednostki zajmujące się informacją i promocją turystyczną.

 Przedsiębiorstwa turystyczne, ze względu na obszar działania, dzieli się na: 
lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe.
 Wymienione podmioty na różnych płaszczyznach współpracują z nadleśni-
ctwami, samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi, najczęściej na 
szczeblu lokalnym i regionalnym. Należy zaznaczyć, że nie zawsze i nie wszę-
dzie ta współpraca przebiega, jest stała i systematyczna.
 Ponieważ Lasy Państwowe nie organizują u siebie turystyki opartej na zasa-
dach komercyjnych [Laurów 2006], stąd w działaniach na rzecz turystyki leśnej, 
konieczne jest współdziałanie instytucji zarządzających lasami, głównie nad-
leśnictw i dyrekcji parków narodowych z zainteresowanymi organizacjami spo-
łecznymi. Obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach leśnych, czy w otu-
linie obszarów chronionych wymagają skutecznej promocji przez instytucje 
i organizacje turystyczne. Szczególną rolę w tym zakresie mogą pełnić stowa-
rzyszenia agroturystyczne oraz lokalne i  regionalne organizacje turystyczne. 
To w ich interesie jest, aby przebywający w danym miejscu turyści, korzystający 
z gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów czy kwater prywatnych, mieli 
jak najwięcej atrakcji, których dostarczyć mogą obszary leśne. Atrakcje leśne 
zawsze są magnesem przyciągających turystów, szczególnie miłośników zbie-
rania jagód, grzybobrania, obserwacji ptaków i  zwierząt leśnych. Wydaje się, 
że  w  nawiązaniu i  koordynacji współpracy instytucji leśnych, samorządów 
i  organizacji społecznych przydatne mogłoby okazać się Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju turystyki leśnej. Celem powołania takiego podmiotu byłaby koor-
dynacja działań zarówno w  zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, jak 
i organizacji ruchu turystycznego w lasach, zgodnie z wymogami zrównoważo-
nego rozwoju.
 Współpraca instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki 
na obszarach leśnych zależy od lokalnej specyfiki, mentalności ludzi, miejsco-
wych tradycji, zasobów i walorów danego miejsca, a także doświadczeń i umie-
jętności organizacyjnych. Podstawą każdej współpracy jest wzajemne komuni-
kowanie się: wymiana informacji pozwala wzajemnie się poznać i  zrozumieć 
pobudki, intencje i możliwości działania wszystkich stron.
 Jednym z założeń współpracy nadleśnictw z samorządami jest pozyskiwa-
nie środków finansowych na projekty ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii 
Europejskiej. Przedmiotem wspólnych przedsięwzięć może być udostępnianie, 
techniczne uzbrojenie wybranych fragmentów lasu, przeznaczonych do celów 
rekreacji i  turystyki, edukacja ekologiczna dotycząca wymogów – nakazów 
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i zakazów prawnych, a także dobrych obyczajów – w zakresie zachowania się 
w lesie.
 Można postulować przygotowanie Banku Dobrych Praktyk z zakresu współ-
działania nadleśnictw, samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji 
społecznych na rzecz rozwoju turystyki i  rekreacji społeczeństwa w  polskich 
lasach. Ludzie pracujący razem jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, któ-
rych osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna, pisał Franklin Roosevelt.

4.2. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA W LASACH

Słowo „infrastruktura” pochodzi z języka łacińskiego i zostało utworzone 
z  połączenia słów: „infra” i  „struktura”. Pojęcie „struktura” jest rozu-
miane jako rozmieszczenie gałęzi (zespołu urządzeń) gospodarki naro-
dowej i całokształtu życia społeczno-gospodarczego oraz ogółu współ-

zależności i stosunków zachodzących między poszczególnymi elementami tej 
zbiorowości. Pojęcie „infra” jest uznawane za synonim tego, co jest poniżej, 
głębiej czegoś, co znajduje się na wierzchu, a więc może być uznane za „pod-
stawę” lub „fundament” struktury [Kupiec 1975], a także za element, bez istnie-
nia którego nie jest możliwe tworzenie, rozwój czy prawidłowe funkcjonowanie 
systemu społeczno-gospodarczego. M. Ratajczak [2000] uważa, że w  wyniku 
zestawienia przedstawionych słów, powstaje termin „infrastruktura”, który 
można rozumieć jako zespół urządzeń i  instytucji służących funkcjonowaniu 
na danym terenie gospodarki narodowej i  kreacji odpowiednich warunków 
życia ludności.

Zdjęcia 36-37. Ścieżka turystyczna w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski i Białowieża

Źródło: Foto autora.
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 Infrastrukturę można podzielić na: techniczno-ekonomiczną i  społeczną. 
Do infrastruktury techniczno-ekonomicznej w kontekście turystyki, zalicza się 
takie urządzenia, jak: drogi, szlaki turystyczne, górskie koleje linowe, wyciągi 
narciarskie, lotniska turystyczne, żeglugę turystyczną, specjalistyczne urządze-
nia obiektów uzdrowiskowych, sieć hotelową, sieć zakładów gastronomicznych 
i  inne. Na infrastrukturę społeczną składają się natomiast: biura turystyczne, 
obiekty sportowe i  wypoczynkowe, urządzenia rozrywkowe, informacja tury-
styczna, szlaki edukacyjne (zdjęcia 36-37). A. Panasiuk [2001] wyodrębnia cztery 
podstawowe elementy infrastruktury turystycznej: (1) bazę noclegową, (2) bazę 
żywieniową, (3) bazę towarzyszącą i (4) bazę komunikacyjną.
 W wielu nadleśnictwach budowane są parkingi śródleśne, miejsca postoju, 
które wyposaża się w  sanitariaty, wiaty, ławki i  kosze na śmieci. Dla potrzeb 
rekreacji, tworzone są leśne pola biwakowe, szlaki turystyczne rowerowe i pie-
sze, do jazdy konnej, punkty widokowe i  platformy (zdjęcia 38 i  39), a  także 
miejsca do palenia ognisk (zdjęcia 40 i 41). 

Zdjęcia 38-39. Wieże widokowe w Puszczy Białowieskiej

Źródło: Foto autora.

 Wspólną cechą tych urządzeń powinny być: prosta konstrukcja, funkcjo-
nalne rozwiązania, estetyczna forma. Stosowane materiały nie powinny wpro-
wadzać w  krajobraz dysharmonii oraz spełniać warunki bezpiecznego z  nich 
korzystania. Dobrze, aby były to materiały drewniane. Intensywność zagospo-
darowania turystyczno-rekreacyjnego obszarów leśnych zależy od funkcji lasu 
i jego położenia względem miejscowości wypoczynkowych i dużych miast.
 Koszty budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej w lasach w głównej 
mierze ponoszą nadleśnictwa. Dodatkowe koszty są związane z nadzorem nad 
miejscami „uzbrojonymi turystycznie”, ponieważ w grupach osób je odwiedza-
jących, mogą znajdować się różni wandale, którzy nie przestrzegają zasad 
pobytu w lesie, zagrażając jego stałym mieszkańcom. Poza kosztami bezpośred-

https://mfiles.pl/pl/index.php/Szlak_turystyczny
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nimi, nadleśnictwa ponoszą także wydatki na usuwanie skutków antropopresji, 
na przykład, na usuwanie zanieczyszczeń powodowanych przez turystów, na 
nowe zasadzenia drzew, czy tworzenie miejsc lęgowych.

Zdjęcia 40-41. Miejsca odpoczynku turystów

Źródło: Foto autora.
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 Baza noclegowa jest uznawana za główny element infrastruktury turystycz-
nej. Jest ona powszechnie przyjętym miernikiem wielkości podaży turystycznej 
danego obszaru. Baza noclegowa obejmuje następujące obiekty hotelarskie 
[Dz. U. 2004, nr 223, poz. 2268]: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, gospodar-
stwa agroturystyczne, kwatery prywatne. Zalicza się do niej także inne obiekty 
noclegowe wykorzystywane do celów turystycznych. Na potrzeby turystyki leś-
nej, Lasy Państwowe udostępniają swoją bazę noclegową. Dysponują miejscami 
noclegowymi w  ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych, pokojach gościn-
nych i kwaterach myśliwskich.
 Baza żywieniowa jest drugim istotnym elementem infrastruktury tury-
stycznej. Służy ona zaspokajaniu potrzeb żywieniowych turystów oraz ludności 
zamieszkałej w  danej miejscowości lub w  niej zatrudnionej [Panasiuk 2007]. 
Baza żywieniowa ma charakter paraturystyczny, a w zależności od charakteru 
miejscowości i pory roku, obsługuje głównie jedną z grup – ludność miejscową 
lub przyjezdną.
 Instytucje o charakterze usługowym, handlowym, rozrywkowym, kultural-
nym i sportowym stanowią trzeci element infrastruktury turystycznej. Są zali-
czane do bazy towarzyszącej, które umożliwiają organizację i jak najpełniejsze 
korzystanie z walorów turystycznych. Bardzo pomocne mogą być mapki, fol-
dery i tablice informacyjne.
 Baza komunikacyjna ma zadanie zapewnienie turystom przemieszczenie 
się i komunikację między miejscem pobytu a miejscem docelowym i odwrot-
nie. Baza komunikacyjna obejmuje urządzenia i  instytucje związane z  trans-
portem i łącznością [Panasiuk 2007].
 Do infrastruktury turystycznej w lasach zalicza się szlaki: turystyczne, rowe-
rowe, konne; parkingi, wieże i tarasy widokowe, pola biwakowe, kładki i pomo-
sty, a  także ścieżki i  sale edukacyjne, arboreta, muzea przyrodnicze, ogrody 
botaniczne, czy azyle dla zwierząt (zdjęcia 42-43).
 Każdy obszar leśny posiada zróżnicowany poziom rozwoju infrastruktury 
turystycznej. Rozwój usług turystycznych wymusza budowę i rozbudowę infra-
struktury ogólnej, w  literaturze turystycznej zwanej infrastrukturą paratury-
styczną, np. wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, sklepów, aptek, 
banków i bankomatów, urzędów pocztowych. Tylko nielicznych turystów może 
interesować środowisko przyrodnicze pozbawione infrastruktury techniczno-
-ekonomicznej czy społecznej. 
 Przed przystąpieniem do budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej 
na obszarze leśnym, należy przygotować plan, w którym trzeba uwzględnić:

• położenie obszaru leśnego;
• rodzaj drzewostanu;
• planowane formy turystyki i rekreacji;
• rodzaj zanieczyszczeń, jakie mogą się pojawić;
• stan zasobów finansowych i źródła finansowania;
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• dla jakich grup społecznych i  zawodowych ma być przygotowywana 
infrastruktura turystyczna;

• jaka instytucja lub osoba będzie odpowiedzialna za nadzór i konserwa-
cję tej infrastruktury.

Zdjęcia 42-43. Ścieżki rowerowe na obszarach leśnych

Źródło: www.depositphotos.com / dvoevnore (góra); www.depositphotos.com / Gorilla 
(dół).

http://www.depositphotos.com
http://www.depositphotos.com
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 Są to podstawowe uwarunkowania, jakie powinny być spełnione w procesie 
poszczególnych elementów „uzbrojenia” terenów turystyczno-rekreacyjnych 
na obszarach leśnych. Każda innowacja i estetyka uzależniona jest od zlecenio-
dawcy, projektanta, wykonawcy i osoby nadzorującej wykonanie zlecenia.

4.3. LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE JAKO MIEJSCA 
REKREACJI, TURYSTYKI I EDUKACJI

termin „leśny kompleks promocyjny” (LKP) pojawił się w  1994 roku 
w  odniesieniu do działań ochronnych i  gospodarczych w  nadleśni-
ctwach na obszarze Puszczy Białowieskiej. Jest on jednostką funkcjo-
nalną, nieposiadającą odrębnej administracji. Powołanie LKP nawiązy-

wało do ustaleń „Szczytu Ziemi” z 1992 roku w Rio de Janeiro oraz deklaracji 
ministrów leśnictwa w  sprawie ochrony lasów w  Strasburgu w  1990 roku 
i  w  Helsinkach w  1993 roku. Podstawą prawną ich powstania był statut Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Od 1997 roku leśne kom-
pleksy promocyjne ustanawiane są na podstawie Ustawy o lasach z 1991 roku. 
 Leśny Kompleks Promocyjny powołuje Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych w drodze zarządzenia. 
 Celem ustanowienia Leśnych Kompleksów Promocyjnych jest [Fronczak 
2007]:

• wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na danym obsza-
rze, warunków jej bytowania oraz zachodzących w niej trendów;

• trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu meto-
dami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekolo-
gicznych;

• integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przy-
rody;

• promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy 
wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i  zagra-
nicznych;

• prowadzenie prac badawczych i  doświadczalnictwa leśnego w  celu 
wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i  warunków upo-
wszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów 
Państwowych;

• prowadzenie szkoleń służby leśnej i  edukacji ekologicznej społeczeń-
stwa.

 Leśne Kompleksy Promocyjne, to duże i  zwarte obszary lasu, wchodzące 
w  skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, 
pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunko-
wego obszarów leśnych i wielość pełnionych przez nich funkcji. W ramach LKP, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
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leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe 
i  prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Warto podkreślić, że Leśne Kom-
pleksy Promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego 
leśnictwa [Zarządzenie nr 4/2018].
 Leśne Kompleksy Promocyjne są konkretnym przykładem realizowania 
w praktyce założeń polityki leśnej państwa. Jedynym odpowiednikiem w Euro-
pie jest szwedzka koncepcja lasu modelowego, a poza Europą – podobna, acz-
kolwiek nieco wcześniejsza jest inicjatywa kanadyjska. Idea powstania LKP 
związana jest z leśnictwem wielofunkcyjnym, w którym łączy się funkcje edu-
kacyjne i społeczne z jednolitym programem gospodarczo-ochronnym. Pomysł 
ten spotkał się z uznaniem wśród europejskich leśników i naukowców. W Pol-
sce, podobnie jak w  całej Europie, współczesne wykorzystanie turystyczno-
-rekreacyjne lasów, zwłaszcza w sąsiedztwie dużych miast, wiąże się ze wzro-
stem konfliktów i  zagrożeń wynikających z  uwarunkowań ekologicznych, ale 
także społecznych i ekonomicznych.
 Leśne Kompleksy Promocyjne, to odpowiedź Lasów Państwowych na wzra-
stające zapotrzebowanie społeczne do korzystania ze wszystkich funkcji lasu, 
w tym szczególnie z funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Są to obszary, które mogą 
zaspokoić potrzeby społeczne w  zakresie zagospodarowania czasu wolnego. 
Każdy z  obszarów charakteryzuje się inną specyfiką, wynikającą z  walorów 
przyrodniczych i położenia w stosunku do dużych aglomeracji miejskich. Dla-
tego też różne formy turystyki i  rekreacji są realizowane przez poszczególne 
nadleśnictwa z  wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł finansowania (środki 
unijne, Narodowy i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, lokalne grupy działania, środki własne Lasów Państwowych).
 Wśród zadań, które nałożono na LKP, są między innymi: wszechstronne 
rozpoznanie stanu biocenoz leśnych, ekologizacja gospodarowania, wielkoob-
szarowa ochrona zasobów przyrody, edukacja leśna społeczeństwa, ale także 
rozwój zaplecza turystycznego i kreowanie turystyki. LKP są uważane za tury-
styczne wrota polskich lasów, które zawsze pozostają otwarte. Utworzone na 
obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różno-
rodność składu gatunkowego obszarów leśnych i wielość pełnionych przez nich 
funkcji. Nagromadzenie atrakcji krajoznawczych czyni każdy z nich prawdzi-
wym centrum turystyki leśnej. Trzeba też wspomnieć o tym, że każdy z kom-
pleksów, w  zależności od położenia, prezentuje inne walory polskich lasów. 
W każdym kompleksie funkcjonuje Rada Społeczno-Naukowa, w której zasia-
dają przedstawiciele samorządów, organizacji ekologicznych i  naukowcy 
z  danego regionu [Zarządzenie nr 4/2018]. To wyraz uspołecznienia procesu 
zarządzania polskimi lasami. Z biegiem lat powstawały kolejne LKP – obecnie 
jest ich w Polsce 25 i obejmują łączną powierzchnię leśną 1 279 tys. ha, a więc 
stanowią ósmą część polskich lasów państwowych (rysunek 17).
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Rysunek 17.  Rozmieszczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych  
w Polsce (2017)

Źródło: lzdkrynica.urk.edu.pl [dostęp: 23.12.2020] 

 Wielkość poszczególnych LKP w Polsce jest znacznie zróżnicowana, lecz są 
to najczęściej duże i zwarte powierzchnie leśne. Do największych należą: LKP 
„Puszcza Notecka” (137 273 ha), LKP „Lasy Mazurskie” (118 216 ha). Najmniej-
sze obszarowo powierzchnie to: LKP „Puszcza Niepołomicka” (10 926 ha), LKP 
„Lasy Elbląsko-Żuławskie (18 827 ha), LKP „Sudety Zachodnie” (22 866 ha) oraz 
LKP „Lasy Birczańskie (29 578 ha).
 Przy tworzeniu poszczególnych LKP zwracano uwagę, aby reprezentowały 
one różnorodne regiony przyrodniczo-leśne, a  przez to również zmienność 
warunków siedliskowych, skład gatunkowy drzewostanów, walory przyrodni-
cze i podstawowe funkcje lasu. Są wśród nich obszary o dobrze zachowanych 
biocenozach (np. LKP „Puszcza Białowieska”), ale też silnie przekształcone 
w wyniku działalności ludzkiej (np. LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”). Te odrębno-
ści nadają każdemu z Leśnych Kompleksów Promocyjnych inny charakter. Inne 

http://lzdkrynica.urk.edu.pl
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są też ich działania na rzecz zachowania wartości przyrodniczych: od wzmożo-
nej ochrony konserwatorskiej, po aktywną ingerencję w procesy przyrodnicze. 
Po kilkunastu latach wdrażania idei LKP, można mówić o pozytywnych efektach 
tej działalności.

Zdjęcia 44-45. Tablice edukacyjne w Nadleśnictwie Browsk

Źródło: Foto autora.

 Edukacja leśna jest priorytetowym zadaniem Leśnych Kompleksów Promo-
cyjnych [Kruk 2015]. Ma na celu upowszechnianie w  społeczeństwie wiedzy 
o  ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i  zrównoważonej gospodarce leśnej 
oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego 
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i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Edukacja leśna ulega per-
manentnym zmianom: pojawiają się nowe metody i  techniki, nowe zapisy 
w  podstawach programowych polskiego systemu oświaty, a  także wyzwania 
w edukacji, takie jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, wprowadzenie 
podejścia holistycznego czy perspektywy globalnej [Raport 2019].

Zdjęcie 46.  Postój przy siedzibie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza 
Białowieska” w Nadleśnictwie Białowieża

Źródło: Foto autora.

 W LKP utworzono szereg ścieżek edukacyjnych, prezentujących działania 
i dorobek leśników. Powstały izby dydaktyczne, gdzie podczas prowadzonych 
zajęć pokazywane są zasoby przyrody. Liczne parkingi leśne, wiaty i  miejsca 
wypoczynku dają większe możliwości odkrywania piękna polskich lasów. Leśne 
Kompleksy Promocyjne pokazują zmienność warunków siedliskowych, różno-
rodność składu gatunkowego lasu i  wielość pełnionych przez niego funkcji. 
W  ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają 
badania naukowe i  prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Według danych 
Raportu [2019], około jednej trzeciej osób korzystających z oferty edukacyjnej 
Lasów Państwowych, odwiedza leśne kompleksy promocyjne. W  działalności 
edukacyjnej Lasów Państwowych wykorzystuje się następujące formy aktywi-
zacji: zajęcia terenowe, zajęcia w izbie leśnej, lekcje w szkole, spotkania eduka-
cyjne poza szkołą, konkursy, akcje edukacyjne, wystawy.
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 Na terenie Polski w 25 Leśnych Kompleksach Promocyjnych funkcjonują 34 
ośrodki edukacji przyrodniczo-leśnej i  52 izby leśne, 131 wiat edukacyjnych 
(„zielonych klas”) i 245 leśnych ścieżek dydaktycznych (zdjęcie 47) – to główne 
obiekty wykorzystywane w  działalności edukacyjnej Lasów Państwowych. 
Z danych wynika, że nadleśnictwa znajdujące się w Leśnych Kompleksach Pro-
mocyjnych mają bogatszą infrastrukturę edukacyjną niż nadleśnictwa pozo-
stałe [Chrzanowski 2016]. Dotyczy to zwłaszcza ośrodków edukacji, ale także, 
choć w  mniejszym stopniu: izb leśnych, wiat edukacyjnych i  ścieżek dydak-
tycznych.

Zdjęcie 47. Początek ścieżki przyrodniczej

Źródło: Foto Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo www.kleszczewo.pl [dostęp: 
22.12.2020].

 Aktywność edukacyjna nadleśnictw w poszczególnych Leśnych Komplek-
sach Promocyjnych jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Ma na to 
wpływ m.in. infrastruktura edukacyjna, zatrudnienie na etatach edukacyjnych, 
nakłady na edukację, położenie na mapie Polski, rok utworzenia LKP, doświad-
czenie pracowników, programy edukacyjne, współpraca i  inne. Nadleśnictwa 
LKP, podobnie jak wszystkie nadleśnictwa w Lasach Państwowych, współpra-
cują najczęściej ze szkołami. Jedno nadleśnictwo promocyjne w Polsce współ-
pracuje średnio z 48 szkołami, najwięcej form współpracy ze szkołami wykazuje 
LKP „Lasy Olsztyńskie” – 870 [Raport 2019].

http://www.kleszczewo.pl
http://m.in
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 Edukacją leśną zajmują się także nadleśnictwa, których teren nie został włą-
czony do leśnego kompleksu promocyjnego. Ogólnie (w tym na obszarze LKP) 
w jednostkach PGL Lasy Państwowe edukacją leśną w 2018 roku zajmowały się 
9232 osoby: od nadleśniczego, do stażysty. Najliczniejszą grupę edukatorów 
stanowili leśniczowie i podleśniczowie (4936), specjaliści i referenci (1727 osób). 
Oprócz leśników z nadleśnictw i z regionalnych dyrekcji LP, działalnością edu-
kacyjną zajmują się także pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w  Gołuchowie 
i Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz Centrum Informacyjnego Lasów Pań-
stwowych (tabela 3.) Największą grupą, która skorzystała z edukacji pracowni-
ków nadleśnictw, stanowili uczniowie szkół podstawowych: 37,86%, przed-
szkoli: 22,75%, studenci: 21,46%, gimnazjaliści: 10,78% i uczniowie liceów ogól-
nokształcących: 7,13% [Raport 2019]. Pracownicy nadleśnictw bardzo chętnie 
zapraszają dzieci i  młodzież na teren swojej codziennej pracy, zdając sobie 
sprawę, że już wkrótce to od młodych ludzi zależeć będzie przyszłość polskich 
lasów. Wieloletnie doświadczenie w edukacji leśnej utwierdza leśników w prze-
konaniu, że najmłodsze pokolenia najchętniej przyswajają wiedzę ekologiczną.

Tabela 3.  Pracownicy nadleśnictw angażujący się w edukację leśną  
społeczeństwa polskiego w 2018 roku

Stanowisko Liczba osób Udział [%]

Nadleśniczy 378 4,09

Zastępca nadleśniczego 372 4,03

Inżynier nadzoru 512 5,55

Specjalista, referent 1727 18,7

Leśniczy, podleśniczy 4936 53,47

Strażnik leśny 655 7,09

Stażysta 652 7,06

Razem 9232 100,00

Źródło: Raport z  działalności edukacyjnej Lasów Państwowych, Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych, Warszawa 2019.

 W działalności edukacyjnej nadleśnictw wykorzystywane są także obiekty 
bezpośrednio związane z gospodarką leśną, w tym 449 obiektów małej retencji, 
327 szkółek leśnych, a  także 661 wybranych drzewostanów, np. nasiennych, 
zachowawczych, bądź szczególnie interesujących ze względów dydaktycznych 
[Raport 2019].
 Duże znaczenie w popularyzacji działalności edukacyjnej Lasów Państwo-
wych odgrywają media: prasa, radio, telewizja i  internet. Wspólne przedsię-
wzięcia z mediami, to przede wszystkim komunikaty i artykuły prasowe oraz 
programy radiowe i telewizyjne, mówiące o wydarzeniach edukacyjnych. Lasy 
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Państwowe posiadają jedną z najatrakcyjniejszych stron internetowych poświę-
conych edukacji leśnej.
 Głównym źródłem finansowania edukacji leśnej społeczeństwa są: środki 
własne nadleśnictw oraz dotacje z  funduszu leśnego (ok. 94%), Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej (3,3%), wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska (2,42%) i innych źródeł (0,58%).
 Dzięki edukacji leśnej, coraz więcej osób ma świadomość ogromnych 
korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i roz-
sądne obcowanie z przyrodą. Działalność edukacyjna prowadzona w Polsce jest 
wyrazem ogólnych tendencji, a także porozumień międzynarodowych. Opiera 
się ona w dużej mierze na współpracy z podmiotami, dla których edukacja jest 
głównym zadaniem statutowym. Są to szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, 
parki narodowe i krajobrazowe, muzea, kościoły i media: prasa, radio i telewi-
zja. Zadania prowadzenia edukacji leśnej wynikają z  przyjętych w  1997 roku 
przez polski rząd założeń „Polityki Leśnej Państwa” oraz „Wytycznych prowa-
dzenia edukacji leśnej społeczeństwa...”, zawartych w Zarządzeniu nr 57 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 roku [art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 
z późn. zm.), w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr 50 z dnia 18 maja].

4.4. MARKETING I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 
W TURYSTYCE LEŚNEJ

marketing w turystyce, to systematyczne i skoordynowane nastawie-
nie polityki danego podmiotu gospodarczego, a także polityki róż-
nych organizacji publicznych i  prywatnych na zaspokojenie 
potrzeb określonych grup konsumenckich przy optymalnym zysku. 

L. Strzembicki [2003] uważa, że filozofią działania marketingowego jest czerpa-
nie zysku z zaspokajania potrzeb usługobiorców.
 Marketing w  turystyce powinien uwzględniać jej interdyscyplinarność 
i  wieloaspektowość, postrzegać turystykę jako zjawisko społeczne i  element 
gospodarki. Oznacza to, iż tworzone koncepcje marketingowe powinny opierać 
się na identyfikacji i  respektowaniu różnorodnych powiązań i aspektów tury-
styki i na tej podstawie budować adekwatne cele i działania marketingowe.
 Działania marketingowe są niezbędne w każdym przedsięwzięciu. Według 
J. Altkorna [2006], termin „marketing” w  języku potocznym jest używany 
w wielu znaczeniach, gdyż przypisuje mu się różnorodny zakres i treść. W prak-
tyce, główną przesłanką wprowadzenia koncepcji marketingowej do sektora 
turystyki, były procesy zachodzące w  strukturze popytu na rynku usług tury-



147organizacyjne, techniczne i marketingoWe aSpekty Wypoczynku na oBSzarach Leśnych  

stycznych, wraz z  dynamicznym wzrostem światowego ruchu turystycznego 
zapoczątkowanego w  latach sześćdziesiątych XX wieku. W związku z panują-
cym ustrojem i  centralnie sterowaną gospodarką Polski, marketing sektora 
usług wszedł do kraju nad Wisłą dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
 Współcześnie następuje zasadnicze przeobrażenie charakteru marketingu. 
Pojawił się i konsekwentnie utrzymuje silną pozycję e-marketing, który może 
zdominować wszystkie koncepcje i działania marketingowe w turystyce. Głów-
nym czynnikiem napędzającym rozwój e-marketingu jest internet. Jednak nie 
należałoby zawężać e-marketingu tylko do tej przestrzeni; jego istotą jest wyko-
rzystanie szerzej pojętych technologii cyfrowych [Pawlicz, 2012]. Uważa się 
słusznie, że najistotniejszą innowacją w marketingu turystycznym jest obecnie 
jego wirtualizacja, czyli zastąpienie (przynajmniej częściowe) materialnych 
zasobów, realnych procesów i relacji marketingowych odpowiednikami w wir-
tualnym środowisku [Rapacz, Jaremen 2015].
 Na obszarach leśnych, tak jak i  na innych terenach, spotyka się rozmaite 
problemy organizacyjne. Najczęściej występujące problemy marketingowe 
przedstawiono na rysunku 18.

Rysunek 18.  Występujące problemy marketingowe w turystyce na obszarach 
leśnych

Źródło: opracowanie własne.

 Działania marketingowe można bardzo sprawnie przeprowadzić korzysta-
jąc z nowoczesnych technik marketingowych, ale wymaga to sprawnej komuni-
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kacji marketingowej. Komunikacja marketingowa, to proces polegający na 
wysyłaniu, za pomocą różnorodnych źródeł, sygnałów i informacji do otocze-
nia marketingowego, a  także proces ich zbierania przez określoną jednostkę. 
Komunikacja marketingowa jest pojęciem szerszym wobec promocji. Promocję 
definiuje się jako działanie polegające na jednostronnym przepływie informa-
cji: od sprzedawcy do odbiory, natomiast komunikacja marketingowa jest poję-
ciem szerszym, obejmującym zwrotne oddziaływanie nie tylko między dostawcą 
towaru, czy usługi a klientem, ale także między dostawcą a dystrybutorami, czy 
liderami opinii [Koniorczyk, Sztangret, 2000]. Strzembicki [1995] podkreśla, że 
promocja określana jest mianem polityki komunikacji i  spełnia trzy istotne 
funkcje: informacyjną, pobudzającą i konkurencyjną.
 Komunikacja marketingowa w turystyce ma na celu przekazanie społeczeń-
stwu w ogóle oraz osobom zainteresowanym turystyką w lesie w szczególności, 
najważniejszych informacji o tej formie wypoczynku i rekreacji. Jej celem jest 
również wzbudzenie reakcji odbiorców na bodźce wysyłane przez tę formę 
turystyki, czego efektem jest pozyskanie informacji zwrotnej. Każda informacja 
pochodząca z  otoczenia jest ważna zarówno dla organizatorów turystyki, jak 
i zarządzających lasami. Na jej podstawie można wprowadzać bieżące zmiany 
w ofercie, dostosowując ją do aktualnych potrzeb, ale także do wymagań przy-
szłych klientów. Drugim zadaniem komunikacji marketingowej jest wysyłanie 
odpowiednich bodźców do otoczenia, które kształtują postawy i  zachowania 
klientów, kształtując tym samym zainteresowanie odpoczynkiem i  rekreacją 
w lesie (działanie to w nauce o zarządzaniu określa się pojęciem „zintegrowanej 
komunikacji marketingowej”). Oba te zadania powinny być realizowane rów-
nolegle i wówczas dopiero można mówić o powstaniu pewnego rodzaju dialogu 
pomiędzy organizatorami turystyki leśnej, zarządzającymi lasami i klientami.
 Zagadnienie promocji produktów turystycznych i  rekreacyjnych lasu jest 
problemem szczególnie delikatnym. Z jednej strony, organizatorzy turystyki są 
zainteresowani jak największą sprzedażą, ponieważ to zwiększa ich obrót i zysk. 
A z drugiej strony, leśnicy za priorytetowe uznają ochronę lasu, której częścią 
jest zapewnienie naturalnych warunków funkcjonowania ekosystemów leś-
nych. Wielu leśników jest ekologami z  przekonania. Uważają oni, że napływ 
wielu turystów do lasu zakłóca spokój i naturalny porządek w ekosystemie leś-
nym. Liderem komunikacji marketingowej turystyki leśnej powinna więc być 
jedna z organizacji turystycznych lub stowarzyszenia takich organizacji.
 Można zadać pytanie: co należy promować na obszarach leśnych? Odpo-
wiadając, należałoby wymienić: nieskażone środowisko, atrakcyjny krajobraz, 
urozmaicony drzewostan, obfitość runa leśnego (owoce leśne, grzyby, zioła), 
ale także różne produkty kulturowe związane z lasem, takie jak: miejsca pamięci, 
obiekty archeologiczne i  etnograficzne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
formacje geologiczne, a  także związane z  lasem: legendy, stare i współczesne 
wierzenia oraz utwory beletrystyczne związane z danym miejscem; pomocni-
czym obiektem promocji są również obiekty infrastruktury turystycznej.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
https://mfiles.pl/pl/index.php/Działanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja
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 Miarą skuteczności marketingu jest wielkość sprzedaży produktu turystycz-
nego i  osiągnięty sukces rynkowy organizacji turystycznej. Należy sądzić, że 
odnosić sukces będą ci, którzy znajdą kreatywną wizję dla swej działalności, 
zrozumieją i umiejętnie wykorzystają psychikę ludzką. Aby skuteczniej oddzia-
ływać na usługobiorcę, należy rozpoznać jego potrzeby i zaoferować we właści-
wym czasie i  miejscu stosowny produkt oraz zachęcić do jego zakupu. Nie-
zbędne są szeroko pojęte działania promocyjne. Do najważniejszych z  nich 
należą:

• informacja i prezentacja usług turystycznych w regionie;
• prezentacja katalogów, zdjęć i innych materiałów świadczących o atrak-

cyjności danego obszaru;
• dobra obsługa klientów;
• oferta ekologicznych i  smacznych posiłków, aktywnych form wypo-

czynku, przystępne ceny i inne atrakcje;
• szeroka oferta usług turystycznych, stosownie dobrana do pór roku;
• wypracowanie prawidłowego wizerunku odpoczynku w  środowisku 

obszarów leśnych.
 Rynek turystyczny jest rynkiem konkurencyjnym, gdzie można nabyć taki 
sam lub niemal identyczny produkt u  wielu usługodawców po zbliżonych 
cenach. W  świetle występującej konkurencji, początkujący usługodawcy nie 
mogą wyłącznie nastawiać się na konkurowanie ceną, ale powinni zakładać 
działania wszechstronne, oferując atrakcyjny produkt, przystępne ceny, 
sprawną dystrybucję i skuteczny system komunikacji z usługobiorcą. Dlatego 
też nierozerwalnym elementem staje się szeroko pojęta promocja produktu 
turystycznego w mediach (prasa, radio, telewizja).
 Promocja sprzedaży w szerszym rozumieniu, jest zespołem instrumentów 
tworzących dodatkowe i  nadzwyczajne bodźce o  charakterze ekonomicznym 
i  psychologicznym, zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec 
nabywcy i podnoszące jego skłonność do zakupu [Jastrzębska 2013]. W komu-
nikacji marketingowej, przedsiębiorcy posługują się mieszanką różnego rodzaju 
środków promocji, którą przedstawia rysunek 19.
 W działalności przedsiębiorczej usługodawcy najczęściej posługują się róż-
nego rodzaju środkami promocji, do których należy zaliczyć: reklamę, działania 
public relations, sprzedaż osobistą, promocję uzupełniającą (promocje sprze-
daży), sponsoring i mecenat. W działalności turystycznej zazwyczaj stosuje się 
wszystkie z przedstawionych środków promocji, jednak ich wybór w odniesie-
niu do danego produktu, musi być przemyślany [Jalinik 2009].
 Reklama jest najbardziej rozpowszechnionym instrumentem w komunika-
cji usługodawcy z  rynkiem. Słowo „reklama” pochodzi od łacińskiego wyrazu 
reclamare, oznaczającego hałasowanie, robienie wrzawy. W  krajach angloję-
zycznych na określenie reklamy używa się bardzo podobnego znaczeniowo ter-
minu: advertising, który pochodzi od czasownika adver – znaczącego „odwró-
cić”. Advertising oznacza więc precyzyjny zabieg odwrócenia uwagi i skierowa-
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nia jej na konkretny produkt. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, reklama nie 
była bezpośrednio związana z procesem produkcji. Kiedy na rynku ukazywał 
się nowy produkt, robiono wokół niego „hałas”. Pierwszym narzędziem, które 
wówczas wykorzystano w  reklamie, był krzyk. Targ, jarmark, bazar wymagał, 
aby skuteczna reklama była przede wszystkim głośna [Benedikt 2005].

Rysunek 19. Środki promocji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Altkorn 2001].

 Reklama jest jednym z  najprostszych sposobów komunikowania się pod-
miotu gospodarczego z otoczeniem. Stanowi istotny składnik struktury marke-
tingu, wyraźnie oddziałujący na zachowanie określonej grupy usługobiorców 
[Altkorn 2001]. W wąskim ujęciu, tym terminem można określić wszelkie dzia-
łania w sferze gospodarczej, które za pomocą prawdziwych informacji na temat 
konkretnych towarów czy usług, zwrócą na nie uwagę potencjalnych odbior-
ców. Natomiast szerokie ujęcie reklamy, dotyczy wszystkich działań prowadzą-
cych do upowszechnienia określonych informacji na temat ludzi, firm, idei, czy 
rzeczy w celu ich popularyzacji [Barańska 2011].

pokazy firmowe, festyny,  
konferencje prasowe,  
seminaria, wycieczki,  
relacje prasowe, targi,  
wydawnictwa, wywiady

prasa, radio, TV, foldery,  
przesyłki pocztowe,  

listy reklamowe, bilbordy, 
plakaty reklamowe,  

etykiety, artykuły 

dotacje oraz różne  
sposoby działania  

w interesie społecznym,  
politycznym i kulturalnym  

konkursy, upominki,  
opusty cen, prowizje,  

prezenty, marże handlowe,  
daniny, bezpłatne  

ubezpieczenia usługobiorców
sprzedaż w obiekcie,  

przez internet, przez fax,  
telefonicznie,  

w miejscu zamieszkania 

ŚRODKI PROMOCJI

REKLAMA

SPRZEDAŻ OSOBISTA

PUBLIC RELATIONS

SPONSORING 

I MECENAT

PROMOCJA  
UZUPEŁNIAJĄCA

https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing
https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing


151organizacyjne, techniczne i marketingoWe aSpekty Wypoczynku na oBSzarach Leśnych  

 Celem reklamy produktów związanych z turystyką leśną, a ściślej z jej roz-
maitymi formami, jest przekonanie jak zdobyć klientów, wzbudzić w nich chęć, 
a nawet potrzebę skorzystania z danej oferty. Do najpowszechniej stosowanych 
form reklamy zalicza się reklamę internetową, która powinna zawierać dokładne 
i niezbędne informacje o ofertach. Skuteczna reklama najczęściej jest elemen-
tem działań zespołowych i poniesienia odpowiednich kosztów.
 Public relations, to świadome zaplanowane działanie usługodawców, któ-
rego celem powinno być doprowadzenie do zbudowania i utrzymywania pożą-
danych relacji organizatora turystyki z otoczeniem (bliższym i dalszym), czyli 
z osobami lub grupami osób oraz z organizacjami i instytucjami w celu pozy-
skania klientów, zwolenników i popleczników [Wójcik 1997].
 Termin „public relations” i  jego zastosowanie w  praktyce, pojawiło się na 
początku XX wieku w  USA, jednak nawet tam nie jest ono rozumiane jedno-
znacznie. Nie ulega jednak wątpliwości, że public relations jest dążeniem do 
uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku podmiotu 
gospodarczego oraz właściwe reagowanie na niekorzystne informacje i nega-
tywne zjawiska. Public relations jest także funkcją zarządzania, obejmującą 
dwa podstawowe zadania: wnioskowanie (przewidywanie), analizę i  interpre-
tację opinii publicznej, nastawienia do problemów, które mogą wywierać pozy-
tywny lub negatywny wpływ na działalność i plany organizacji oraz doradzanie 
kierownictwu wszystkich szczebli (poziomów) organizacji w  sprawach zasad 
działania i komunikowania, przy uwzględnieniu wszystkich publicznych aspek-
tów oraz społecznej i  obywatelskiej odpowiedzialności własnej organizacji 
[Ronnenberger, Rühl 1992].
 Informacja w turystyce, to jeden z ważnych składników rynku turystycz-
nego. Turyści swoje wyjazdy planują albo samodzielnie, albo przy pomocy spe-
cjalistów z biur turystycznych. Każda z tych grup ma inne potrzeby i oczekiwa-
nia odnośnie dostępu i zakresu informacji turystycznej na każdym etapie pla-
nowanego lub realizowanego odpoczynku. Inne są potrzeby informacyjne 
przed rozpoczęciem wyjazdu, a  inne już po przybyciu na miejsce destynacji. 
Nie ulega wątpliwości, że informacja turystyczna musi być prawdziwa, rzetelna 
i jednoznaczna, niewprowadzająca w błąd turystę i co najważniejsze – natych-
miastowa. W  celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych, stosuje się znaczną 
liczbę środków i  technik, począwszy od informacji ustnej, poprzez foldery, 
ulotki, mapy i przewodniki regionalne, aż po internet i film.
 Biura informacji turystycznej funkcjonują w  większych ośrodkach tury-
stycznych oraz w  miastach. W  dobie komputeryzacji, funkcję biur informacji 
turystycznej spełniają cyfrowe systemy informacyjne (rysunek 20). Bez posia-
dania systemu informacyjnego, zdolnego do zbierania aktualnych i szczegóło-
wych informacji i  danych o  kliencie, utrzymywania kontaktów z  klientami, 
umożliwiania wymiany doświadczeń oraz rejestrowania rezultatów operacyj-
nych, marketingowych i finansowych, nie jest możliwa szybka reakcja na zmie-
niające się potrzeby i oczekiwania usługobiorców.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Internet
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Rysunek 20. Elementy składowe systemu informacji

Źródło: opracowanie własne.

 System informacji winien opierać się na danych medialnych – przekazach 
drogą elektroniczną, które przy zastosowaniu metod i środków technicznych, 
mogą w  sposób sprawny zebrać, przechować, przetworzyć, wyszukać i  udo-
stępnić dane w  celu zapewnienia skutecznego i  efektywnego podejmowania 
decyzji. Należy stwierdzić, że w systemie informacji o atrakcjach leśnych jest 
bardzo dużo luk. Na przykład niektóre obiekty stanowiące atrakcję turystyczną 
celowo nie są ujawniane ze względu na małą pojemność turystyczną miejsca 
występowania atrakcji i w obawie, iż zbyt duże nasilenie ruchu turystycznego, 
mogłoby doprowadzić (i przeważnie prowadzi) do jej zaniku.
 O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi 
ustawa z  24 listopada 2017 roku (od 1 lipca 2018 roku weszła w  życie), która 
wprowadziła wiele zmian o  usługach turystycznych w  zakresie działalności 
organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. 
Wszelkie formy świadczeń na rzecz turysty, związane z realizacją wyjazdw tury-
stycznych, są określane mianem obsługi ruchu turystycznego [Meyer 2006]. 
Jest to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ w jego skład wchodzą nie tylko usługi 
typowo turystyczne, bezpośrednio związane z uczestnictwem w wyjeździe czy 
wynikające jedynie z indywidualnych potrzeb turystów (np. usługi zdrowotne, 
edukacyjne). Sfera obsługi ruchu turystycznego na obszarach leśnych, ze 
względu na swoją różnorodność i  umiejscowienie, rozwija się bardzo dyna-
micznie.
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unia Europejska wdraża koncepcję zielonej gospodarki. W  szerszym 
ujęciu, koncepcja ta jest elementem gospodarki opartej na wiedzy 
i  mądrości, z  zachowaniem wymogów zrównoważonego rozwoju. 
Obszary leśne i turystyka to dwa działy gospodarki narodowej, które 

z jednej strony – są ze sobą komplementarne, z drugiej zaś – antagonistyczne. 
Turystyka nazywana „leśną” lub sylwanoturystyką nie miałaby racji bytu, gdyby 
zabroniono turystom wstępu do lasu. Lasy jednak są dobrem społecznym. Leś-
nicy, za pośrednictwem turystów, mogą realizować ciążący na nich obowiązek 
edukacji przyrodniczej społeczeństwa w  dobie wciąż nasilającej się antropo-
presji na ekosystemy. To tylko jeden z przykładów działań komplementarnych. 
Aspekt wzajemnego antagonizmu jest większym problemem społecznym 
w  kontekście kształtowania zrównoważonego rozwoju międzyregionalnego, 
branżowego, ale także międzypokoleniowego. Rozbudowany system atrakcji 
turystycznych w  lesie i  niekontrolowany napływ turystów na obszary leśne, 
może i  realnie już wyrządza wiele szkód: od przysłowiowego wydeptywania, 
zanieczyszczania, hałasu, nieumyślnego podpalania – do ogólnego antropoge-
nicznego przeciążenia ekosystemów leśnych i  obniżenia ich różnorodności 
i produktywności. Stąd w działach obu stron: leśników i turystów, uwidaczniają 
się trzy ważne zadania:
1. Leśnicy muszą kanalizować „potoki” turystów – w  praktyce jest możliwe 

takie metodycznie ukierunkowane zagospodarowanie turystyczne wybra-
nych obszarów leśnych oraz rozumne ograniczenie penetracji miejsc roz-
rodu zwierzyny, ostoi rzadkich roślin, czy grzybów, miejsc gniazdowania 
ptaków. Udostępnienie lasu dla turystów wraz z jednoczesnym kontrolowa-
niem i ograniczaniem miejsc ich penetracji, jest konieczne dla zachowania 
różnorodności biologicznej, i w ogóle ochrony przyrody.

2. Turyści muszą posiąść wiedzę na temat roli lasów w  życiu każdego czło-
wieka z  osobna oraz całej społeczności, znaczenia lasu w  gospodarce, 
a obecnie także w ochronie klimatu. Leśnicy edukację leśną, czy w szerszym 
rozumieniu – przyrodniczą już rozpoczynają z młodzieżą szkolną, kształcą 
także dorosłych turystów. To zagadnienie powinno być rozwijane przez leś-
ników, a ich działalność edukacyjna bardziej doceniana przez przełożonych 
i władze państwowe.
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3. Zagospodarowanie turystyczne i  udostępnianie do celów rekreacyjnych 
zwartych obszarów, a czasem nawet zagajników lasów prywatnych – w tym 
wypadku są potrzebne odpowiednie regulacje prawne, określające obo-
wiązki wynikające ze społecznej funkcji każdego obszaru leśnego, nie tylko 
Lasów Państwowych, oraz związane z tym prawa właścicieli do rekompen-
saty kosztów ponoszonych w  związku z  udostępnieniem tych terenów 
(będących własnością prywatną) dla społeczeństwa. Konieczne wydaje się 
wskazanie źródła i sposobu owej rekompensaty (np. środki skarbu państwa, 
środki organizacji turystycznych, opłaty za korzystanie i sposób ich pobie-
rania oraz wiele innych).

 Udostępnianie atrakcji turystycznych obszaru leśnego wymaga także pro-
wadzenia szeroko zakrojonych, interdyscyplinarnych badań naukowych. 
Szczególnie są potrzebne opracowania określające odporność każdego rodzaju 
leśnych atrakcji turystycznych na antropogeniczne obciążenie, z uwzględnie-
niem zarówno bezpośredniego obciążenia przez turystów, jak i pośredniego 
obciążenia przez gospodarkę w  danym regionie. Równocześnie powinny być 
proponowane naukowe sposoby udostępniania i turystycznego zagospodaro-
wania obszaru związanego z  daną atrakcją turystyczną. Na podstawie tak 
zakrojonych wyników badań, Biura Urządzania Lasu mogłyby miejsca atrakcji 
turystycznych ujmować w  dziesięcioletnich planach urządzania lasu, wraz 
z rekomendacją sposobu ich udostępniania.
 Sojusznikiem naukowców, leśników i przyrodników w badaniu odporności 
ekosystemu będącego lub zawierającego atrakcję turystyczną, powinny być 
organizacje turystyczne i naukowcy zajmujący się tym obszarem wiedzy. Obser-
wacja dotychczasowego stanu w  tym zakresie prowadzi do pesymistycznego 
wniosku: „po nas – choćby potop”. Warto jednak zdawać sobie sprawę z oczywi-
stej prawdy, iż po obecnych, przyjdą kolejne pokolenia, które też będą chciały 
korzystać z  tych atrakcji, które są udostępniane współczesnym. Zachowanie 
tych miejsc wraz z ich całokształtem walorów to nasz obowiązek wobec następ-
ców, taki sam, jak wychowanie dziecka od niemowlaka do pełnoletności.
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