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Fińskie Muzeum Lasu Lusto 
środkiem edukacji przyrodniczej społeczeństwa 
- studium przypadku 

Nieformalną edukację ekologiczną można prowadzić różnymi 
sposobami. Do osiągnięcia zamierzonych celów, są niezbędne 
ciekawe propozycje i pomysły edukacyjne skupiające uwagę 
odbiorców i przekazujące wiedzę oraz umiejętności w przystępny 
sposób. Przykładem atrakcyjnej metody edukacji nieformalnej 
jest działalność fińskiego Muzeum Lasu Lusto. 

Muzeum przyrodnicze jako środek edukacji 

Muzea pełnią istotną funkcję w dokumentowaniu i rozwoju nauki. 
Zajmują się gromadzeniem kolekcji, konserwacją eksponatów, 
opracowywaniem naukowym zbiorów oraz udostępnianiem 
tych zbiorów i ich opracowań społeczeństwu [1]. Działalność 
muzeów należy zaliczyć do metod edukacji. Odbiorcy, oglądając 
rzeczywiste eksponaty, często umiejscowione w otoczeniu 
nawiązującym do warunków naturalnych, nawet mimowolnie 
przyswajająwiedzę o funkcjonowaniu świata, o jego elementach 
i wzajemnych między nimi powiązaniach. Jest to szczególnie 
widoczne przy prezentowaniu treści przyrodniczych. Wystawy 
czy inscenizacje pomagają zrozumieć przyrodę i zjawiska 
w niej zachodzące, oraz miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek. 
Często oddziałują na emocje widzów, zwiększając przez to efekt 
edukacyjny. 

Zwykle, w ofercie dzisiejszych muzeów, oprócz regularnych 
wystaw stałych czy okresowych znajdują się różnego rodzaju 
warsztaty, pokazy filmów, przedstawienia, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, festyny czy imprezy okolicznościowe. Metody skupienia 
uwagi odbiorców muszą się różnić w zależności od ich wieku 
czy zainteresowań. 

Przykładem muzeum przyrodniczego, które moim zdaniem 
doskonale spełnia funkcje edukacyjne jest Fińskie Muzeum Lasu 
Lusto. Ośrodek ten bywa nazywany „centrum wiedzy o lesie" [ 1 ]. 
Jego działalność skupia się wokół tematyki leśnej na poziomie 
całego kraju, lecz uwzględnia również aspekty międzynarodowe. 
Lusto zbiera wszelkie informacje o leśnej kulturze oraz interakcji, 
która od wieków istnieje pomiędzy lasem a społeczeństwem 
Finlandii. 

Rola lasu w życiu Finów 

Finlandia to kraj o 86% lesistości. Las był zawsze niezwykle 
istotny dla Finów i stanowił kluczowy element w ich codziennym 
życiu. Był miejscem pozyskiwania pożywienia w postaci: 
zwierzyny łownej , owoców leśnych, grzybów, korzeni 
i ziół. Stanowił schronienie dla żołnierzy w czasie wojen. 
Drewno dawało ciepło a żyzne popioły po jego spaleniu były 
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wykorzystywane do nawożenia pól uprawnych. Produktem 
0 niezwykle istotnym znaczeniu gospodarczym była smoła, później 
drewno jako surowiec bezpośredni. Dzięki rozwojowi leśnictwa 
1 gospodarki leśnej, wcześniej całkowicie zależna od rolnictwa 
Finlandia, stała się krajem dobrze prosperującym. Niestety 
intensywne, wręcz rabunkowe pozyskiwanie drewna, w celu 
spłaty długów wojennych i zapewnienia rozwoju gospodarczego, 
przyczyniło się do zanikania lasów Finlandii w ogromnej skali 
i tempie. W połowie X I X wieku rozpoczęły się debaty o stanie 
środowiska w kręgach politycznych, ale i artystycznych. Rozwinął 
się ruch przeciwstawiający się dewastacji lasów. Obecnie 1,3 
miliona hektarów lasu jest objętych ochroną, co stanowi 6% 
leśnej powierzchni kraju. [2] Prowadzona jest zrównoważona 
gospodarka leśna. Eksponowane są pozaprodukcyjne funkcje 
lasu. 

Lasy ze względu na swojąpowszechność i dostępność (najednego 
Fina przypada 4,3 ha lasu [3]) są popularnym i atrakcyjnym 
miejscem dla turystyki i rekreacji. 97% Finów korzysta z form 
rekreacji na świeżym powietrzu lub bierze udział w wycieczkach 
na łono natury przynajmniej raz w roku, przy czym dwóch 
na trzech czyni to przynajmniej raz w tygodniu [4]. Finowie 
szanują swoje lasy, podziwiają ich piękno, doceniają bliskość 
natury. 52% lasów to własność prywatna, często dziedziczona 
po poprzednich pokoleniach rodziny, do której odnoszą się 
z sentymentem i respektem. Jednak w przeszłości las był często 
odbierany jako wróg, którego trzeba pokonać w walce o pola 
uprawne. Rozpowszechniony w X I X wieku system slash and burn 
polegał na wycinaniu i wypalaniu terenów leśnych pod uprawy. 
Obecnie las bywa traktowany również jako „kopalnia złota", którą 
należy wyeksploatować w największym możliwym stopniu nie 
dbając o jakość ekosystemu. 

Las odegrał niezwykle istotą rolę w rozwoju Finlandii . 
Wszechobecny w życiu Finów, stał się nieodłączną częścią ich 
kultury. Stanowi tło opowieści a niekiedy jest nawet bohaterem 
najwybitniejszych fińskich utworów literackich. Piękne 
krajobrazy stanowiły inspirację dla poetów, malarzy, rzeźbiarzy, 
szczególnie dla romantyków. Las i leśne motywy są niezwykle 
częste w fińskiej sztuce. 

Kultura leśna w Finlandii jest niezwykle bogata i rozwinięta. 
Zadaniem Muzeum Lusto jest dokumentowanie jej oznak 
i ich przechowywanie. Muzeum również podtrzymuje kulturę 
i tradycję leśną tak, aby przetrwały dla przyszłych pokoleń. 

O muzeum 

Lusto zlokalizowane jest w południowo - wschodniej Finlandii, 
na Pojezierzu Fińskim, w malowniczej miejscowości Punkaharju, 
której krajobraz jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej 
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cenionych w Finlandii. Lusto jest łatwo dostępne komunikacyjnie. 
Do muzeum można dojechać samochodem, autokarem, 
pociągiem, a lotnisko w Savonlinna znajduje się w odległości 
tylko 30 km. [6]. 

Muzeum powstało w 1994 roku z inicjatywy Finnish Forest 
Museum Foundation - Fundacji dla Fińskiego Muzeum Lasu [7]. 
Grunty, którymi Lusto dysponuje należą do skarbu państwa [1]. 

Zarówno nazwa jak i kształt siedziby muzeum nawiązują do 
pnia drzewa. Lusto oznacza pierścień przyrostu drzewa [1], a 
trzypiętrowy budynek ma kształt wycinka przekroju poprzeczne
go pnia. Architekci: Rainer Mahlamaki i Ilmari Lahdelma, 
zastosowali wiele elementów drewnianych. Dodatkowym walo
rem budowli jest jej harmonijne wkomponowanie w otoczenie. 
W sąsiedztwie muzeum znajduje się arboretum Fińskiego 
Instytutu Leśnego Metla, w którym można zaobserwować ciekawe 
i rzadkie gatunki drzew. 

Lusto zbiera i chroni materiały związane z lasem i leśnictwem 
z terenu całej Finlandii. Gromadzi dokumentację, archiwa, 
zdjęcia, wszelkie wyroby i obiekty związane z gospodarką 
leśną, dzienniki pracy, dokumenty związane z leśnictwem, 
listy, nagrywane wywiady i oznaki tradycji ustnych. Najstarsze 
eksponaty pochodzą sprzed milionów lat, najnowsze prezentują 
obecną technologię. Kolekcje Lusto zostały ustanowione w 199 lr. 
i są stale rozszerzane. Obecnie zawierają ok. 9 000 eksponatów 
[9]. Zbiór zdjęć jest największy w Finlandii i obejmuje 200 000 
zdjęć i negatywów oraz ponad 300 filmów różnego rodzaju. 
Najstarsze zdjęcia pochodzą z X I X wieku [9]. Przy gromadzeniu 
zbiorów Lusto aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami, 
innymi muzeami, ale też osobami prywatnymi. Wiele obiektów 
pochodzi z darowizn, lecz większość kolekcji jest wynikiem 
realizacji planowych projektów zbierania materiałów z danej 
dziedziny. Kolekcje Lusto są dostępne również w elektronicznej 
bazie danych K A N T A P U U . Jest to baza danych kilku muzeów, 
niestety dostępna tylko w języku fińskim. 

Muzeum dysponuje biblioteką, która zawiera 12 000 woluminów 
i specjalnych oraz okolicznościowych publikacji (broszur, 
plakatów, katalogów produktów, instrukcji użytkowania, ulotek 
reklamowych). 

Bogate zbiory i biblioteka muzeum stanowią solidną bazę 
dla prowadzenia badań naukowych, tworzenia publikacji i 
funkcjonowania służb informacyjnych [8]. 

Atrakcje muzeum 

Istnieje analogia pomiędzy organizacją wnętrza budynku 
a strukturą lasu. Według zamysłu artystycznego architektów, 
odbiorca przemieszcza się pomiędzy przestrzeniami o różnym 
charakterze, tak jakby znajdował się w lesie i odnajdywał coraz to 
nowe, ciekawe zakątki. Wystawa stała zatytułowana „Odkrywając 
las", przedstawia współistnienie lasu i człowieka na przestrzeni 
wieków oraz prezentuje przyszłe wizje rozwoju leśnictwa i jego 
roli w życiu Finów. Można wyodrębnić następujące sekcje: lasy 
świata, dary lasu, praca w lesie, leśne produkty na światowym 
rynku, potencjalne zastosowanie drewna oraz Finowie i las. 

Wśród eksponatów znajdują się historyczne dokumenty leśne, 
mapy, ubiory oraz przedmioty i sprzęt mechaniczny. Znajdują się 
tu rysunki i opisy, makiety, przedstawiające las i prace w lesie 
podczas czterech pór roku. Można również zobaczyć eksponaty 
dotyczące zbieractwa i łowiectwa. 

Niezapomnianego wrażenia dostarcza „Pokój Ciszy", czyli 
wydzielone pomieszczenie z panoramiczną fotografią śródleśnego 
jeziora (z parku narodowego Seitseminen National Park). Dzięki 
symulacjom komputerowymi można zaobserwować zwierzęta 
i posłuchać ich odgłosów. To wirtualne doświadczenie dzikiej 
natury stanowi doskonałą okazję do odpoczynku oraz refleksji 
w ciszy i spokoju. „Pokój Ciszy", był kluczową częścią stoiska 
Finlandii na Światowej wystawie w Hanowerze (EXPO 2000), 
gdzie zdobył uznanie odwiedzających. 

Lusto posiada również specjalnie wyodrębnioną przestrzeń 
przeznaczoną dla dzieci. Jest to miejsce gdzie najmłodsi mogą 
się bawić, czytać i podziwiać zabawki z przeszłości. Znajduje 
się tu Drzewo Dzieci, drewniana ciężarówka ze zjeżdżalnią oraz 
koń trojański. U stóp Drzewa dzieci odbywają się Warsztaty 
Dzięcioła, podczas których mali goście wyrabiają najróżniejsze 
produkty rzemieślnicze. 

Oprócz stałej oferty, Lusto proponuje również wystawy czasowe. 
Ekspozycja pt. „Córki Lasu" przedstawia rolę kobiety w rozwoju 
leśnictwa i związek pomiędzy kobietami i kobiecością a lasem. 
Poruszone są aspekty zarówno życia codziennego jak i tradycji 
związanych z obchodami uroczystości. Wystawa obejmuje folklor, 
mity, podkreśla piękno i zdrowie, pokazuje rekreację na wolnym 
powietrzu i relacje z mediami, sztuką i nauką. Dziś kobiety są 
zaangażowane w szeroki wachlarz działań w leśnictwie. Pracują 
jako decydenci, producenci, przedsiębiorcy rolniczy, właściciele 
leśni, informatorzy czy przewodnicy turystyczni, pracownicy 
fabryk, badacze, trenerzy, edukatorzy, konsultanci, artyści, 
rzemieślnicy, projektanci, architekci krajobrazu i projektanci 
środowiska. 

W muzeum panuje miła atmosfera i przyjazny klimat. Oprócz 
wrażeń wzrokowych można poczuć zapach drewna, usłyszeć 
głosy ptaków lub odgłosy pracy człowieka w lesie. Odwiedzający 
jest wszechstronnie angażowany w zwiedzanie. 

Działalność dodatkowa 

Lusto oferuje nie tylko wystawy, lecz także prowadzi liczne 
działania dodatkowe. Organizuje wydarzenia okolicznościowe, 
dni tematyczne, pokazy, demonstracje prac leśnych, pokazy 
audiowizualne, warsztaty, wykłady, koncerty i pokazy filmów. 
Aktywności są kierowane do odbiorców w każdym wieku. 
Obchodzone są Dni Kultury Lasu, Dzień Choinki, Tydzień 
Tartaków, Tydzień Budowy Łodzi, Tydzień Spławu Drewna, 
Wydarzenie Lutowe. 

Ze względu na atrakcyjną turystycznie lokalizację Lusto jest 
ciekawym miejscem do organizowania wyjazdów studyjnych, 
wycieczek klasowych. Jest doskonale przystosowane do 
konferencji, kursów treningowych, wydarzeń kulturalnych i in. Do 
tych celów mogą być wykorzystane sale konferencyjne, niektóre 
przestrzenie wystawowe j ak również teren wokół budynków. Lusto 
oferuje możliwość zorganizowania wycieczek z przewodnikiem, 
prowadzonych również w języku angielskim, niemieckim 
i szwedzkim. W sezonie letnim o stałej godzinie odbywa się 
publiczne oprowadzanie, również w języku angielskim. Jest 
możliwość wynajęcia rowerów i łodzi wiosłowych. Dla grup 
można zamówić pakiet usług. 

Fot. 1-3 



Rys.l . Wejście do Fińskiego Muzeum 
Lasu Lusto (fot: Zofia Trzaskowska) 

W sklepie muzealnym można kupić produkty związane z lasem 
i naturą. Jest duży wybór produktów użytkowych, biżuterii, 
pocztówek, gier i zabawek, książek. W restauracji można 
spróbować smaków lasu. 

Efekt edukacyjny 

Lusto jest czymś więcej niż muzeum. Jest to centrum naukowe, które 
wychodzi na przeciw wyzwaniom edukacyjnym współczesnego 
społeczeństwa. Doskonale łączy tradycję z nowoczesnością. 
Przedstawia historię w przystępny i ciekawy sposób. Wytwarza 
przyjazną atmosferę. Cały wachlarz aktywności muzeum tworzy 
pewną całość. Wystawy, warsztaty, wydarzenia okolicznościowe 
wraz z możliwością zakupu „naturalnych" pamiątek oraz okazją 
spróbowania leśnego jedzenia tworzy niezapomniane przeżycie 
oddziaływujące na zmysły, emocje i pamięć. Uważam, że efekt 
edukacyjny działalności Lusto jest duży. 

Corocznie muzeum jest odwiedzane przez ok. 36 tysięcy osób. 
30% uczestników to grupy zorganizowane, ale głównie są to 
turyści indywidualni i rodziny. Dzieci to ok. 15% ogółu. 15% 
zwiedzających to cudzoziemcy [1]. 
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Rys. 2. Pokój Ciszy (fot: Zofia Trzaskowska) 

Rys. 3. Kącik zabaw dla dzieci (fot: Zofia Trzaskowska) 
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