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Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ 

PREFERENCJE FORM TURYSTYKI W OBSZARACH CHRONIONYCH  

 

W artykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania turystyki w obszarach chronionych, wymagania 

i oczekiwania turystów. Przedstawiono w nim również uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości turystów 

w zakresie turystyki zrównoważonej oraz zaprezentowano analizę uzyskanych wyników badań ankietowych zrealizowanych 

w Radomiu. 
 

WSTĘP 

Obszary chronione na świecie powstają w ramach programów i 
koncepcji krajowych oraz porozumień międzynarodowych, dla reali-
zacji wspólnych celów w zakresie ochrony przyrody jako całości lub 
jej wybranych komponentów. Jest wiele kategorii obszarów chronio-
nych, różny jest stan ich przyrody. Poza nielicznymi ściśle chronio-
nymi obszarami lub też obszarami naturalnie niedostępnymi, obsza-
ry chronione są użytkowane w różny sposób, a najpopularniejszą 
formą ich użytkowania jest niewątpliwie turystyka. 

Polska ma blisko stuletnią tradycję w zakresie tworzenia obsza-
rów chronionych. Jest uczestnikiem wszystkich najważniejszych 
międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony przyrody i 
obszarów chronionych. Między innymi na terenie naszego kraju 
istnieją rezerwaty biosfery Programu MaB, obiekty World Heritage, 
czy też obiekty objęte Konwencją z Ramsar. Jako członek Unii 
Polska realizuje także program Natura 2000. 

Zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego kraju sprzyja też do-
brze rozwinięty system ochrony przyrody obejmujący działania 
prawne, prace naukowo-badawcze dotyczące stanu  przeobrażeń 
przyrody, wyznaczanie chronionych obiektów przyrody i ich granic, 
opracowywanie zasad ich użytkowania i udostępniania dla publicz-
ności. 

Jak wynika z porównania z sytuacją obszarów chronionych na 
świecie, polski system ochrony przyrody można uznać za stojący na 
wysokim poziomie i spełniający międzynarodowe standardy. Wyka-
zano, na podstawie danych międzynarodowych, że Polska pod 
względem obszarów chronionych należy do czołówki europejskiej. 
W Polsce znajduje się też znaczna część (drugie pod tym względem 
miejsce po Niemczech) ogólnej powierzchni obszarów chronionych 
w Unii Europejskiej. 

Polskie parki narodowe posiadają dobrze rozwiniętą bazę nau-
kową i monitoringu środowiska. W obrębie parków narodowych, 
krajobrazowych, a także w obiektach należących do leśnictwa, 
prowadzona jest bardzo ożywiona działalność edukacyjna. 

Polskie obszary chronione stanowią zasadniczą część terenów 
atrakcyjnych dla turystyki. W ramach działalności parków narodo-
wych i parków krajobrazowych udostępnianie obszarów dla turystyki 
i sportu stanowi jedno z najważniejszych zadań. 

1. CEL I METODYKA BADAŃ 

1.1. Cel badania 

Wiosną 2015 roku na terenie Radomia przeprowadzono bada-
nia ankietowe mające na celu poznanie świadomości turystów 
dotyczącej istotnych aspektów związanych z realizowaniem turysty-

ki zrównoważonej. W przeprowadzonych badaniach ankietowych 
pytano respondentów o następujące zagadnienia: 
– czy turystyka wpływa na rozwój regionu, 
– czy turystyka wpływa na stan środowiska, 
– czym są obszary chronione, 
– jakie formy obszarów chronionych były ostatnio odwiedzone 

przez respondentów, 
– czy turystyka powinna być rozwijana na obszarach chronionych, 
– czy respondenci wiedzą czym jest turystyka zrównoważona, 
– czy istnieje potrzeba wprowadzania zasad turystyki zrównowa-

żonej na obszarach chronionych, 
– jakie podmioty są odpowiedzialne za rozwijanie turystyki zrów-

noważonej na obszarach chronionych, 
– jaki ruch turystyczny może odbywać się na terenie parku naro-

dowego, 
– jakie zagospodarowanie turystyczne może być stosowane na 

terenie parku narodowego, 
– jaką wiedzę powinien posiadać turysta odwiedzający miejsca 

należące do obszarów chronionych, 
– jakie są oczekiwania z związku z przebywaniem np. na terenie 

parku narodowego, 
– jakich elementów infrastruktury technicznej brakuje w odwie-

dzanych obszarach chronionych, 
– czy obszary chronione powinny być udostępniane zwiedzają-

cym bez ograniczeń czasowych, 
– jaka formę wyjazdu jest preferowana podczas uprawiania tury-

styki, 
– jak często odwiedzane są obszary chronione. 

1.2. Metodologia badania 

Kwestionariusz ankiety miał postać papierową. Każdy z re-
spondentów wypełniał ankietę samodzielnie tj. bez zadawania pytań 
przez ankietera. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz 
mieszkańców Radomia i osób przyjezdnych. Badania zrealizowano 
wiosną i jesienią 2015 roku. Część badań została wykonana przy 
okazji realizacji pracy licencjackiej studentki Igi Gadaszewskiej ( 277 
ankiet). 

1.3. Struktura respondentów  

Badaniami objęto 384 osoby, 148 kobiet i 236 mężczyzn. 
Największy odsetek respondentów, wynoszący 68,2% bada-

nych stanowiły osoby w wieku 16÷25 lat. Kolejną pod względem 
liczności grupą wiekową były osoby w wieku 26÷35 lat - 17,4% oraz 
w wieku 36÷45 lat - 9,1% (rys. 1). 
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Rys. 1. Struktura respondentów ze względu na wiek. Opracowanie 

własne. 

 
Podział respondentów ze względu na poziom posiadanego 

przez nich wykształcenia zaprezentowano na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Zestawienie struktury respondentów ze względu na poziom 
posiadanego przez nich wykształcenia. Opracowanie własne. 

 
Prawie wszystkie osoby, które wzięły udział w przeprowadzo-

nym badaniu legitymowały się wykształceniem średnim (34,6%) lub 
wyższym (64,6%).  

Respondenci biorący udział w ankiecie proszeni byli również o 
określenie swojego statusu zawodowego. Podział respondentów 
prezentuje rysunek 3. 

 

 
Rys. 3. Podział respondentów ze względu na status zawodowy. 
Opracowanie własne. 

 
Ponieważ badaniami objęto osoby będące studentami Uniwer-

sytetu Technologiczno-Humanistycznego, dlatego też największy 
udział procentowy stanowią uczniowie/studenci (64,6%). Następną 
najliczniejszą grupą osób biorących udział w ankiecie były osoby 
będące pracownikami umysłowymi – 26,6%. 

Respondenci  najczęściej zamieszkują na wsi (38%) i w mia-
stach powyżej 200 tys. (32,3%) (rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Struktura respondentów ze względu na miejsce zamieszka-
nia. Opracowanie własne. 

 
Ponad 60% respondentów to osoby zamieszkujące w miastach 

różnej wielkości (rys. 4). 

2. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

Celem wykonanych badań ankietowych było poznanie świa-
domości turystów dotyczącej realizacji potrzeb potencjalnych tury-
stów w aspekcie turystyki zrównoważonej oraz znaczenia realizo-
wanych potrzeb w tych obszarach na rozwój obszaru. 

Pierwsze pytanie dotyczyło oceny wpływu turystyki na rozwój 
regionu. Interpretację uzyskanych wyników w formie graficznej 
przestawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Zestawienie graficzne wyników odpowiedzi respondentów 
odnośnie wpływu turystyki zrównoważonej na rozwój regionu. Opra-

cowanie własne. 

 
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że duża część responden-

tów - 82,3%, że turystyka istotnie wpływa na rozwój regionu. Rysu-
nek 6 przedstawia odpowiedzi dotyczące wpływu turystyki na stan 
środowiska. 

 
Rys. 6. Zestawienie graficzne struktury odpowiedzi respondentów 
obrazujące wpływ turystyki na stan środowiska. Opracowanie własne. 

 
Analiza uzyskanych wyników pozwala na stwierdzenie, iż pra-

wie wszyscy, bo 93,5% respondentów uważa, że turystyka wpływa 
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na stan środowiska. Niewielki odsetek, 2,3%, uważa, że nie wpływa, 
a 4,2% ankietowanych nie ma zdania. 

W kolejnym pytaniu respondenci określali czym są dla nich ob-
szary chronione. Wyniki przedstawia rysunek nr 7. 

 
Rys. 7. Podział respondentów ze względu na ich zdanie dotyczące 
istotnych aspektów obszarów chronionych. Opracowanie własne. 

 
Jak widać na powyższym diagramie dla 30,1% respondentów 

obszary chronione są obszarem przyrodniczym. Trochę mniej 
(18,8%) uważa, że są wartością kulturową a kolejna grupa respon-
dentów uważa, że są miejscem spędzania wolnego czasu. Naj-
mniejszy odsetek respondentów (6,6%) uznał, że są wartością 
sentymentalną i miejscem poznawczym (6,5%). 

Dziewiąte pytanie dotyczy ostatnio odwiedzanych przez ankie-
towanych obszarów chronionych (rys. 8). 

 
Rys. 8. Struktura respondentów ze względu na okoliczność odwie-
dzonych przez nich ostatnio obszarów chronionych. Opracowanie 

własne. 

 
Jak widać na powyższym diagramie najczęściej odwiedzanymi 

obszarami chronionymi są: parki narodowe, parki krajobrazowe 
i pomniki przyrody. Najrzadziej respondenci odwiedzają obszary 
ochrony ścisłej (3,9%). 

Kolejne pytanie nawiązywało do opinii respondentów dotyczą-
cej rozwoju turystyki na obszarach chronionych. Odpowiedzi obra-
zuje rysunek 9. 

 
Rys. 9. Opinia respondentów dotycząca rozwoju turystyki na obsza-
rach chronionych. Opracowanie własne. 

 
Opinie respondentów dotyczące rozwoju turystyki na obsza-

rach chronionych są podzielone. Większość respondentów (47,8%) 
uznaje za istotny aspekt rozwoju turystyki na obszarach chronio-
nych. Niewiele mniej (38,5%) respondentów ma negatywne zdanie, 
a 12,3% nie ma zdania. 

W pytaniu jedenastym respondenci zostali zapytani o to, czy 
wiedzą co to jest turystyka zrównoważona. Zestawienie odpowiedzi 
ukazuje rysunek 10. 

 
Rys. 10. Podział respondentów ze względu na ich wiedzę dotyczą-
cą turystyki zrównoważonej. Opracowanie własne. 

 
Większość respondentów (56,8%) wie co to jest turystyka 

zrównoważona, natomiast 43,2% nie wie. 
Respondenci zapytani o potrzebę wprowadzenia zasad tury-

styki zrównoważonej na obszarach chronionych odpowiedzieli 
następująco (rys. 11.): 

 
Rys. 11. Zdanie respondentów na temat wprowadzenia zasad 
turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Opracowanie 

własne. 

 
Ponad połowa ankietowanych (52,9%) nie ma zdania. 39,8 % 

respondentów jest za wprowadzeniem zasad turystyki zrównoważo-
nej na obszarach chronionych, natomiast 7,3% nie. 
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Pytanie trzynaste dotyczy podmiotów odpowiedzialnych za 
rozwijanie turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. 
Odpowiedzi respondentów przedstawia rysunek 12. 

 
Rys. 12. Podział respondentów ze względu na ich zdanie na temat 
podmiotów odpowiedzialnych za rozwijanie turystyki zrównoważonej 
na obszarach chronionych. Opracowanie własne. 

 
Jak wynika z odpowiedzi respondentów podmiotami odpowie-

dzialnymi za rozwijanie turystyki zrównoważonej na obszarach 
chronionych są przede wszystkim: administracja państwowa 
(24,3%) i administracja terenowa (21,3%). Kolejną najczęściej 
udzielaną odpowiedzią była miejscowa ludność (15,5%). Najmniej 
respondentów uważa, że podmiotami odpowiedzialnymi są turyści – 
tylko 8,7% 

 
Rys. 13. Podział respondentów ze względu na ich zdanie dotyczącą 
ruchu turystycznego odbywającego się na terenie parku narodowe-
go. Opracowanie własne. 

 
Diagram powyżej to odpowiedzi respondentów dotyczące ru-

chu turystycznego odbywającego się na terenie parku narodowego. 
Większość popiera ruch pieszy (47,2%), na drugim miejscu został 
umieszczony ruch rowerowy (33,5%), a najmniejszą popularnością 
na terenie parku narodowego wśród respondentów cieszy się ruch 
samochodowy (2,2%). 

Pytanie piętnaste dotyczy zagospodarowania turystycznego ja-
kie może być stosowane na terenie parku narodowego. Procentowe 
zestawienie uzyskanych odpowiedzi przestawiono na rysunku poni-
żej. 

 
Rys. 14. Struktura odpowiedzi respondentów dotycząca zagospoda-
rowania turystycznego jakie może być stosowane na terenie parku 
narodowego. Opracowanie własne. 

Respondenci, którzy brali udział w badaniu ankietowym udzie-
lali odpowiedzi na to pytanie bardzo różnie: 23,1% uważa, że po-
winno się znaleźć oznakowanie szlaków, 20,6% ankietowanych 
stawia na punkty widokowe, 17,7% to oznakowanie ścieżek rowe-
rowych. Tylko 1,1 % respondentów nie ma zdania na ten temat. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o wiedzę jaką 
powinien posiadać turysta odwiedzający miejsca należące do ob-
szarów chronionych. Ich odpowiedzi przedstawiona na rysunku 15. 

 
Rys. 15. Podział respondentów ze względu na ich zdanie na temat 
wiedzy jaką powinien posiadać turysta odwiedzający miejsca nale-
żące do obszarów chronionych. Opracowanie własne. 

 
Większość respondentów (31,7%) uważa, że turysta powinien 

wiedzieć jakie są zasady zachowania na obszarach chronionych. 
Niewiele mniej, bo 30,9% uważa, że powinno się wiedzieć co jest 
przedmiotem ochrony, kolejne 25,4% - co można ciekawego zoba-
czyć. Na samym końcu jakie są odpłatności. 2,0% respondentów 
odpowiadając na to pytanie nie ma zdania. 

Dwa kolejne pytania to oczekiwania respondentów z związku 
z przebywaniem np. na terenie parku narodowego oraz jakich ele-
mentów infrastruktury technicznej brakuje w odwiedzanych obsza-
rach chronionych. Odpowiedzi na te pytania zostały przedstawione 
na rysunkach poniżej. 

 
Rys. 16. Struktura respondentów ze względu na ich oczekiwania 
w związku z przebywaniem np. na terenie parku narodowego. Opra-

cowanie własne. 

 
Większość respondentów przebywając w parku narodowym 

oczekuje ciszy i spokoju, czystości, aktywnego wypoczynku w bez-
pośrednim kontakcie z unikalną przyrodą, spotkania zwierząt 
i ciekawych roślin oraz nieskażonej przyrody. Najmniejszy odsetek 
respondentów oczekuje odizolowania od ludzi (5,5%) oraz poprawy 
zdrowia (4,9%). 
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Rys. 17. Podział respondentów ze względu na ich zdanie 
o brakujących elementach infrastruktury technicznej w odwiedza-
nych obszarach chronionych. Opracowanie własne. 

 
Odpowiadając na to pytanie 22% respondentów uznało, że w 

odwiedzanych obszarach chronionych najbardziej brakuje im koszy 
na śmieci, a 18,6% uznało, że brak toalet. Najmniejszy odsetek 
ankietowanych uważa, że brak zaplecza gastronomicznego (6,7%). 

W pytanie dziewiętnastym respondenci zostali zapytani czy ob-
szary chronione powinny być udostępniane zwiedzającym bez 
ograniczeń czasowych. Poniższy rysunek prezentuje uzyskane 
wyniki. 

 
Rys. 18. Zestawienie struktury respondentów ze względu na ich 
zdanie dotyczące udostępniania turystom obszarów chronionych 
bez ograniczeń czasowych. Opracowanie własne. 

 
Odpowiadając na to pytanie respondenci podzielili się na 2 

prawie identyczne grupy. 43,3% procent z nich uważa, że turyści nie 
powinni mieć dostępu do obszarów chronionych bez ograniczeń, 
natomiast 42,4% uważa, że jest to wskazane. 14,3% respondentów 
nie ma zdania na ten temat. 

Ostatnie dwa pytania zamieszczone w arkuszu ankietowym do-
tyczyły formy wyjazdu preferowanej podczas uprawiania turystyki 
oraz częstości odwiedzania obszarów chronionych. Zestawianie 
uzyskanych wyników przedstawiono poniżej. 

 
Rys. 19. Podział respondentów ze względu na preferowane formy 
wyjazd podczas uprawiania turystyki. Opracowanie własne. 

 
Ponad połowa respondentów (52,7%) preferuje wyjazdy z ro-

dziną lub znajomymi. 26,1% ankietowanych woli wyjazdy indywidu-
alne. Najmniejszy odsetek stanowią wyjazdy zorganizowane – tylko 
6,4%.  

 
Rys. 20. Podział respondentów ze względu na częstość odwiedza-
nia obszarów chronionych. Opracowanie własne. 

 
Obszary chronione mniej niż raz w roku odwiedza 33,5% ankie-

towanych. Trochę mniej, bo 26,1% odwiedza obszary chronione 
więcej niż raz w roku. Najmniejszy odsetek respondentów odwiedza 
podczas długich weekendów. 

PODSUMOWANIE 

W oparciu o analizę uzyskanych podczas przeprowadzonych 
badań ankietowych wyników można stworzyć sylwetkę „statystycz-
nego” respondenta. Statystyczny respondent jest młodym człowie-
kiem do 25 roku życia, z wyższym wykształceniem (63,1% respon-
dentów), zamieszkującym najczęściej w mieście. 

Jest on turystą, który jest świadomy, że działalność turystyczna 
wpływa na stan środowiska. Jednocześnie uwzględniając potrzeby 
turystyczne poszukuje ciekawych propozycji imprez turystycznych. 
Niewątpliwie obszary chronione są terenami, które mogą wpływać 
na kształtowanie satysfakcji i wrażeń potencjalnych turystów. 

Obszary chronione interpretowane są jako obszary przyrodni-
cze o istotnej wartości kulturowej oraz jako miejsca, w których moż-
na spędzać czas wolny. 

Do najchętniej odwiedzanych miejsc w obrębie obszarów chro-
nionych respondenci zaliczają: 
– parki narodowe - 19,1 %, 
– pomniki przyrody - 17,9 %, 
– parki krajobrazowe - 17,4 %, 
– rezerwaty przyrody - 15,1 %, 
– obszary natura 2000 -9,3 %. 
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Prawie połowa respondentów uważa, że w obszarach chronio-
nych warto uprawiać turystykę. Jednocześnie zwracają oni uwagę 
na fakt, że rozwój w tych rejonach powinien być zgodny z zasadami 
rozwoju zrównoważonego. Odpowiedzialność za zakres realizowa-
nych zadań turystycznych w obszarach chronionych, zgodnie 
z zasadami turystyki zrównoważonej, powinny ponosić następujące 
podmioty: 
– administracja państwowa - 24,5 %, 
– administracja terenu - 21,5 %, 
– miejscowa ludność - 15,8 %, 
– dyrekcja obszaru - 15,1 %. 

Najbardziej preferowaną formą uprawiania turystyki są wypra-
wy piesze (47,8 %) i rowerowe (33,2 %). Nie bez znaczenia pod-
czas tych „wypraw” jest znajomość zasad zachowania (30,9%), 
wiedza co jest przedmiotem ochrony (30,9 %) oraz co ciekawego 
można w danym rejonie zobaczyć (25,4 %) 

Istotnym elementem realizowanych potrzeb turystycznych jest 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, gdzie jej najważniejszymi 
elementami są:  
– oznaczenie szlaków - 23,3 %, 
– organizacja punktów widokowych - 20,6 %, 
– oznaczenia ścieżek rowerowych - 17,7 %, 
– odpowiednie oznaczenie informujące o cennych walorach tury-

stycznych - 15,9 %. 
Turyści reprezentowani przez osoby objęte badaniami oczekują 

odpowiednich warunków: 
– cisza i spokój - 18,9 %, 
– czystość - 16,9 %, 
– nieskażona przyroda - 14,6 %, 
– możliwość uprawiania aktywnego wypoczynku - 14,6 %, 
– możliwość zobaczenia ciekawych roślin i zwierząt - 14,5 %. 
– Przestrzeń udostępniana turystom powinna być wyposażona w: 
– kosze na śmieci - 22 %, 
– toalety - 18,6 %, 
– wyznaczone trasy turystyczne - 17,2 %, 
– dostęp do informacji - 13,3 %, 
– zaplecze sportowo-rekreacyjne - 11,3 %. 

Preferowanym sposobem organizacji wyjazdów są wyjazdy in-
dywidualne (26,1 %) organizowane przez znajomych, rodzinę (52,7 
%). 
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Preferences forms of tourism in protected areas 

The article presents the essential aspects concerning the 

functioning of tourism in protected areas, requirements and 

expectations of tourists. It presents the obtained results of the 

survey on the awareness of the tourists in the field of sustain-

able tourism and presents an analysis of the results of sur-

veys carried out in Radom. 
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