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Aktywność turystyczno-rekreacyjna mieszkańców Metropolii
Poznań jako wyznacznik jakości życia
Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie wybranych czynników determinujących aktywność turystyczno-rekreacyjną mieszkańców Metropolii Poznań. Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy użytkowania przestrzeni turystycznej w kontekście jakości życia. W pracy podjęto próbę identyfikacji głównych obszarów wypoczynku
mieszkańców Metropolii Poznań. W tym celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem wywiadu z kwestionariuszem. Podmiotem badań
było 740 mieszkańców Metropolii Poznań. Wyniki badań potwierdziły przyjęte
hipotezy. Stwierdzono, iż dominującą potrzebą warunkującą aktywność turystyczno-rekreacyjną badanych mieszkańców jest dążenie do dobrostanu przez wypoczynek, poszukiwanie spokoju (bez względu na wiek respondentów) oraz rekreację
fizyczną. Badani mieszkańcy odwiedzają wszystkie wyznaczone przez ekspertów
obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe Metropolii Poznań ze znaczącą
przewagą trzech klinów zieleni usytuowanych w Dolinie Warty i Cybiny. Praktyczną implikacją artykułu jest wskazanie obszarów preferowanych przez mieszkańców
do celów turystyczno-rekreacyjnych. Natomiast potrzeba poprawy jakości determinuje aktywność turystyczno-wypoczynkową badanych mieszkańców.
Słowa kluczowe: Metropolia Poznań, przestrzeń aktywności turystyczno-rekreacyjnej mieszkańców, jakość życia.
Kody JEL: I31, R00, Z32

Wstęp
Badanie aktywności turystyczno-rekreacyjnej ludności w regionie ma charakter wielopłaszczyznowy. Różnorodność aspektów tego zjawiska w czasie i przestrzeni utrudnia badaczowi jego przejrzyste zobrazowanie. Problem komplikują dodatkowo trudności związane
ze zdefiniowaniem jakości życia. Wielu autorów uważa, że jest to subiektywne doświadczenie indywidualnego postrzegania i odczuć (Andereck, Nyaupane 2010). W takim ujęciu jakość życia jest uważana za wartość uniwersalną. W większości zgadzano się, że jest
to multiwymiarowy i interaktywny konstrukt poruszający wiele aspektów ludzkiego życia
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i otoczenia (Schalock 1996). Schalock opracował osiem głównych wskaźników, które najlepiej oddają kształt badań nad jakością życia. W zakresie turystyki, w ostatnich dwudziestu
latach, skupiano się przede wszystkim na badaniu:
-- wpływu turystyki na jakość życia mieszkańców obszarów recepcyjnych w ujęciu ekonomicznym przejawiającym się poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów itp.,
-- polityki rozwoju regionu i udziału turystyki w poprawie jakości życia mieszkańców regionów recepcyjnych (ujęcie organizacyjne),
-- postrzegania przez lokalną społeczność zmian jakości życia (ujęcie socjologiczne).
Wspólną cechą tych projektów było badanie zmian w jakości życia mieszkańców regionów recepcyjnych w dwóch płaszczyznach: obiektywnej i subiektywnej, a trudności, na
które napotykali badacze wynikały z tego, że elementy, które oceniano jako wpływające na
jakość życia zmieniają się w zależności od charakteru kultury lokalnych społeczeństw.
Pojęcie jakości życia można zdefiniować jako ogólny stan, w jakim aktualnie znajduje
się dane społeczeństwo, oceniany przez nie pozytywnie.
Celem artykułu jest ukazanie wybranych czynników determinujących aktywność turystyczno-rekreacyjną mieszkańców Metropolii Poznań. W badaniach przyjęto następujące
tezy:
-- Metropolia Poznań posiada tereny przystosowane do uprawiania turystyki i rekreacji, co
jest jednym z warunków zapewnienia wysokiej jakości życia,
-- obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe Metropolii Poznań są miejscem przede
wszystkim wypoczynku weekendowego,
-- głównymi determinantami aktywności turystyczno-rekreacyjnej w czasie wolnym są potrzeby: poprawy zdrowia, poznania przyrody i kultury a także przeżyć intelektualnych,
emocjonalnych i estetycznych.
Do weryfikacji hipotez posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, a jako technikę
badań zastosowano wywiad z kwestionariuszem. Badania przeprowadzono na próbie 740
osób, w pierwszym półroczu 2016 roku na terenie 22 miast i gmin Metropolii Poznań1.
Podmiotem badań byli mieszkańcy metropolii, a przedmiotem – ich aktywność turystycznorekreacyjna na terenie obszarów i kompleksów turystyczno-wypoczynkowych Metropolii
Poznań2.
Utworzenie Metropolii Poznań było jednym z celów Zaktualizowanej Strategii rozwoju
Miasta Poznania do 2030 roku (Uchwała RMP z 10 grudnia 2013 roku). Jej utworzenie zakłada przyjęcie celu operacyjnego nastawionego na wzmocnienie spójności przez integrację
przestrzenno-funkcjonalną stolicy Wielkopolski z sąsiadującymi gminami. Jego realizacja
przewiduje m.in. następujące działania: opracowanie i promocję metropolitalnej oferty turystycznej, kształtowanie, rozwój i promocję identyfikacji mieszkańców z Metropolią Poznań
Omawiane badania są częścią badań realizowanych przez autorki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach
większego, zespołowego projektu badawczego pt. Region metropolitarny jako przestrzeń penetracji rekreacyjnej na
przykładzie aglomeracji poznańskiej, zaplanowanego na lata 2015-2016 i finansowanego ze środków statutowych MNiSW
(dotacja statutowa).
2
Koncepcję i metodologię badań przedstawiono w artykule zamieszczonym „Studia Periegetica” (Zamelska, Kaczor 2015).
1
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jako wspólnym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku, badanie świadomości i tożsamości metropolitarnej. Połączenie potencjału Poznania oraz okolicznych miast i wsi ma
pozwolić m.in. na lepsze kształtowanie ładu przestrzennego obszaru i podnoszenie jakości
życia jego mieszkańców (Kaczmarek, Mikuła 2015).

Zieleń w Metropolii Poznań
Obszary zieleni miejskiej na terenie Metropolii Poznań jako przestrzeń uprawiania turystyki i wypoczynku mieszkańców są dość dobrze zaprojektowane i scalone specyficznym
układem rzek, który w obrębie miasta doceniono już na początku ubiegłego stulecia. Główną
oś stanowi rzeka Warta, która przepływając z południa na północ, tworzy już od Śremu, aż
po Oborniki Poznański Przełom Warty (Kondracki 2008). Obecnie w tych właśnie granicach zamyka się obszar Metropolii Poznań. Ponadto, w skład Metropolii wchodzą fragmenty Równin Wrzesińskiej (na wschodzie) oraz Szamotulskiej i Poznańskiej (na zachodzie).
Powierzchnia gmin wchodzących w jej skład wynosi 3078,9 km2. Lasy i pozostałe tereny
zieleni stanowią łącznie 39,5%, a 24,8% terenu Metropolii objęto przestrzennymi formami
ochrony przyrody. W obrębie tzw. zielonej infrastruktury3 Metropolii Poznań 71% to obszary o znaczeniu priorytetowym, 10% to obszary istotne dla pełnienia funkcji przyrodniczych
i zapewnienia odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ekosystemy, natomiast
pozostałe 19% zajmują wody powierzchniowe. Są to ekosystemy występujące w obrębie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000 oraz lasów ochronnych. Są tu także mokradła, szuwary oraz płaty
zieleni obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność trawiastą, zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu wód powierzchniowych, w obniżeniach będących korytarzami ekologicznymi wskazanymi do ochrony. Zalicza się do nich również obiekty infrastruktury błękitnej, takie jak rzeki i jeziora pełniące istotne funkcje ekosystemowe. Obszary o znaczeniu
istotnym to pozostałe elementy chronione (jak np. użytki ekologiczne). Na tzw. niebieską
infrastrukturę składają się dopływy Warty, w tym głównie Wełna, Cybina, Bogdanka, Sama
i Samica oraz usytuowane w rynnach polodowcowych jeziora, szczególnie te położone
w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz Kórnickie i Bnińskie (Mizgajski, Zwierzchowska
2015).
Na bazie takich wartości przyrodniczych oraz równie wysokiej klasy wartości kulturowych (np. zabytki i układy architektoniczne Poznania i innych miast, kościoły drewniane,
walory kultury ludowej, szlak cysterski czy piastowski) zespół specjalistów opracował koncepcję przestrzenno-programową rozwoju turystyki, która polegała na wyznaczeniu w granicach Metropolii Poznań dziesięciu obszarów o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji
Zielona infrastruktura czyli całość przestrzeni otwartej gdzie dominuje roślinność, jest przeciwstawiana w holistycznych koncepcjach
zarządzania miastem zrównoważonym infrastrukturze szarej czyli technicznej. Jednocześnie podkreśla to niezbędność elementów
przyrodniczych w strukturze i prawidłowym funkcjonowaniu miasta. W analizowanym przypadku zaliczono tu następujące kategorie
pokrycia terenu: lasy i zagajniki, tereny zadrzewione, tereny krzewiaste, tereny roślinności trawiastej oraz mokradła i szuwary.
Zgodnie z przyjętą definicją, częścią systemu zielonej infrastruktury są także wody powierzchniowe, stanowiące niebieską (błękitną)
infrastrukturę, http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm [dostęp: 09.07.2016].

3
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turystycznych, które nazwano obszarami turystyczno-wypoczynkowymi. Większość z nich
(bo aż siedem) podzielono ze względu na wewnętrzne zróżnicowanie, uzyskując dodatkowo
czternaście mniejszych jednostek. Jednostkom tym nadano nazwę kompleksów turystyczno-wypoczynkowych (por. rysunek 1). Dominującą rolę w rozwoju turystyki i rekreacji na
obszarze Metropolii przypisano w tym systemie centralnie położonej dolinie Warty (Bródka,
Miedzińska 2015).
Jak wspomniano, w obrębie Metropolii zlokalizowanych jest wiele form ochrony przyrody co podnosi jej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną. Jest to kilkanaście rezerwatów
przyrody (m.in. Śnieżycowy Jar, Meteoryt Morasko, Czmoń, Okrąglak), jeden park narodowy (Wielkopolski), pięć parków krajobrazowych (Puszcza Zielonka, Promno i Rogaliński
w całości oraz fragmenty Lednickiego i Agroekologicznego im. Gen D. Chłapowskiego),
osiem obszarów chronionego krajobrazu, dwadzieścia cztery użytki ekologiczne, jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz ponad 400 pomników przyrody4. Dużą popularnością
cieszy się Wielkopolski Park Narodowy, który powstał w 1957 roku. Znajduje się w pobliżu
Poznania, na południe od miasta, w trójkącie miast Luboń, Mosina, Stęszew. Nazywany jest
muzeum form polodowcowych. Przez obszar Parku przebiega pięć szlaków turystycznych.
Na jego szczególną wartość zwrócono uwagę już w okresie przedwojennym, co zaskutkowało symbolicznym otwarciem w roku 19335.
Spośród pięciu parków krajobrazowych trzy są w całości zlokalizowane na terenie
Metropolii. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka jest usytuowany na północny-wschód od
stolicy regionu i zajmuje powierzchnię blisko 11 500 ha. Utworzono go w celu ochrony
dużego, swym charakterem zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego z cennymi walorami kulturowymi (m.in. wspomniane kościoły drewniane). Na tym terenie znajduje się
też drugie co do wielkości wzniesienie w pobliżu Poznania – Dziewicza Góra, zawdzięczające swą nazwę cysterkom, do których tereny te kiedyś należały (Bednarek 2013). Park
Krajobrazowy Promno obejmuje zaledwie 2077 ha, co czyni go najmniejszym parkiem
w województwie wielkopolskim i jednym z mniejszych w Polsce. Znajduje się na wschód
od Poznania i chroni również krajobraz polodowcowy z jeziorami, porośnięty zbiorowiskami leśnymi (Kasprzak, Raszka 2008). Bardzo bogaty w walory turystyczne jest Rogaliński
Park Krajobrazowy na powierzchni około 13 000 ha chroni krajobraz nadwarciański, z łęgami i największym w Europie skupiskiem dębów szypułkowych. Jego symbolem są bardzo
znane w Wielkopolsce trzy ogromne (choć w dość złym stanie zachowania) pomnikowe
dęby Lech, Czech i Rus. W miejscowości Rogalin znajduje się zespól pałacowo parkowy
należący niegdyś do znanej w Wielkopolsce rodziny Raczyńskich (Kasprzak, Raszka 2005).
Warto zaznaczyć, że samo miasto Poznań wyróżnia się spośród innych polskich, a także europejskich miast swoim klinowo-pierścieniowym układem zieleni. Jest on efektem
wspomnianego już południkowego układu rzeki Warty i niemal prostopadłego jej dwóch
dopływów – Bogdanki i Cybiny, uchodzących do niej w centralnej części miasta. Tworzą
one osi czterech klinów – północnego (naramowickiego), południowego (dębińskiego), za4
5

http://crfop.gdos.gov.pl [dostęp: 09.05.2016].
http://www.wielkopolskipn.pl [dostęp: 09.07.2016].
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Rysunek 1
Obszary i kompleksy turystyczno-rekreacyjne Metropolii Poznań
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Legenda: A – Obszar Doliny Warty, A1 – Rogaliński PK, A2 – Puszczykowska Dolina Warty, A3 – Poznańska Dolina
Warty, A4 – Dolina Warty-Biedrusko, A5 – Obornicka Dolina Warty, B-Obszar PK Puszcza Zielonka, B1 – Kompleks
J.Stęszewskiego i Wrończyńskiego, C – Obszar Doliny Rzek Głównej i Cybiny, C1 – Kompleks J. Maltańskiego,
C2 – Kompleks J. Kowalskiego, C3 – Kompleks PK Promno, D – Obszar Dolin Rzek Samicy i Bogdanki,
D1 – Kompleks J. Kierskiego i Strzeszyńskiego, D2 – Kompleks J. Pamiątkowskiego, E – Obszar J. Lusowskiego,
F – Obszar J. Niepruszewskiego i Strykowskiego, G – Obszar WPN, G1 – Kompleks J. Witobelskiego i ŁódzkoDymaczewskiego, H – Obszar Doliny Rzek Głuszynki i Kopli, H1 – Kompleks J. Kórnickiego i Bnińskiego,
I – Obszar Puszczy Noteckiej, J – Obszar okolic Skoków, J1 – Kompleks J. Skockiego, Maciejak, Włókna.
Źródło: Kaczmarek (2015).
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chodniego (golęcińskiego) i wschodniego (maltańskiego). Całości dopełniają pierścienie
oparte na obszarach po dawnych murach miejskich i fortyfikacjach (m.in. na tzw. Ringu
Stübbena). Dodatkowo projektowano sześć mniejszych klinów wzdłuż dolin mniejszych
dopływów. Układ ten został opracowany już w latach 30. XX wieku przez architekta miejskiego Władysława Czarneckiego przy inspiracji profesora Adama Wodziczki – znanego
poznańskiego przyrodnika. Celem takiego rozwiązania było zarówno połączenie zieleni
miejskiej z naturalnymi terenami leśnymi otaczającymi miasto, jak i umożliwienie mieszkańcom spacerów wśród zieleni i zdrowego, czystego powietrza wnikającego dzięki klinom
do środka miasta. Obecnie klin północny łączy w sobie półnaturalne tereny zielone z terenami przemysłowymi, a jego zakończeniem jest wspomniany Park Krajobrazowy Puszcza
Zielonka. W skład klina wschodniego wchodzi obszar Jeziora Maltańskiego z Nowym
Ogrodem Zoologicznym i rozległymi terenami spacerowymi, prowadzącymi aż do Parku
Krajobrazowego Promno. Klin południowy wyprowadza wzdłuż Warty do Wielkopolskiego
Parku Narodowego, a zachodni poprzez tereny jeziora Rusałka i Ogrodu Botanicznego do
Jeziora Kierskiego (Urbański, Szpakowska, Raszeja 2009). Ponadto na terenie miasta zlokalizowanych jest – oprócz terenów leśnych i zieleni osiedlowej − ponad 270 terenów zieleni
w tym 43 parki, 123 zieleńce, 95 ogrodów działkowych, 3 parki naukowo-badawcze, 2 ogrody zoologiczne i 24 cmentarze (Urbański, Krzyżaniak, Rydzewska 2009).
Był to i jest do dziś wzorcowy przykład realizacji miasta zielonego. Niestety, od czasów
powstania układ został nadszarpnięty przez rozbudowującą się zabudowę miejską – zwłaszcza
pierścienie zostały porozcinane lub sprowadzone do funkcji ramy komunikacyjnej, a dodatkowe kliny są praktycznie nie zachowane. Już w latach 60. XX wieku zaniechano troski o zewnętrzny pierścień i przeznaczono go pod zabudowę (Raszeja, Gałecka-Drozda 2015). Nie jest
to sytuacja korzystna, zarówno dla przyrody, jak i dla mieszkańców, gdyż jakość i stan zieleni
miejskiej przekłada się na jakość życia i samopoczucie lokalnej społeczności. Na znaczenie zieleni miejskiej w jakości życia człowieka oraz na wielofunkcyjność terenów zielonych w miastach zwracało uwagę wielu naukowców (Cielecka 1986; Czekiel-Świtalska 2013; Wodzińska
2105). Szczególnie szeroko tematyka ta poruszona jest w opracowaniu Sobczyńskiej (2014)
dotyczącym roli zieleni miejskiej w przestrzeniach publicznych Poznania.

Charakterystyka respondentów i wyniki badań ankietowych
Badania przeprowadzone zostały na grupie 740 respondentów, do dalszej analizy zakwalifikowanych zostało 720 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Nieco ponad połowę badanych stanowiły kobiety (56%). Najliczniejszą grupą ankietowanych były osoby w wieku 3039 (29%) oraz 18-29 lat (27%), z wykształceniem średnim (42%), zasadniczym zawodowym
(30%) oraz wyższym (28%), zamieszkujących miasta metropolii poznańskiej (75%). Badane
osoby określiły swoją aktualną sytuacją materialną jako przeciętną (48%) lub dobrą (44%),
przy czym swój łączny, miesięczny dochód w gospodarstwie domowym określali na 2,1-6 tys.
złotych (72% osób). Blisko połowa ankietowanych to pracownicy sektora prywatnego (45%),
w następnej kolejności byli to pracownicy sektora publicznego (21%) oraz emeryci i renciści
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(12%). Połowa respondentów dysponowała czasem wolnym w wymiarze 8-16 godzin w ciągu
tygodnia. Wśród posiadanych dóbr mogących mieć wpływ na udział w wyjazdach turystyczno-wypoczynkowych na terenie metropolii poznańskiej relatywnie częściej wskazywano: samochód (24% wskazań), rower (23% wskazań), własny ogród bądź działkę (15% wskazań),
namiot czy rolki (odpowiednio 11% i 8% wskazań) oraz znacznie rzadziej motocykl, sprzęt
narciarski, dom letniskowy oraz sprzęt myśliwski lub wędkarski.
Dominującą potrzebą, która warunkuje aktywność turystyczno-rekreacyjną badanych
mieszkańców Metropolii Poznań jest potrzeba wypoczynku i poszukiwania spokoju (dla
90% wskazań), bez względu na wiek respondentów. Blisko połowa ankietowanych ma również potrzebę rekreacji fizycznej (48%) poprzez jazdę na rowerze, bieganie, spacerowanie,
nornic walking itp. Niestety, jedynie co trzecia osoba ankietowana wskazała na potrzebę
poznania przyrody i kultury najbliższej okolicy. Dla co piątej badanej osoby ważna jest potrzeba poprawy zdrowia oraz zaspokojenia potrzeb towarzyskich, wspólne spędzanie czasu
oraz odwiedziny znajomych i krewnych (por. wykres 1).
Dla połowy badanych kobiet głównym czynnikiem podejmowania aktywności w najbliższej okolicy jest chęć wypoczynku i potrzeba poszukiwania spokoju. Również relatywnie nieco częściej wskazywały na motyw poprawy stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz
chęć poznania przyrody, kultury, przeżycia emocjonalne i estetyczne z tym związane (por.
wykresy 2a i 2b.). Dla każdej grupy wiekowej potrzeba wypoczynku na świeżym powietrzu
Wykres 1
Potrzeby warunkujące udział w aktywności turystyczno-rekreacyjnej badanych
mieszkańców Metropolii Poznań
Spokój, wypoczynek
Rekreacja fizyczna

Poznanie przyrody i kiultury
Poprawa zdrowia
Odwiedziny znajomych, krewnych
Uczestnictwo w wydarzeniach
Przeżycia emocjonalne
Przeżycia estetyczne

Przeżycia intelektualne
Korzystanie z organizacji wypoczynku
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Źródło: opracowanie własne.
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jest najistotniejsza. Natomiast potrzeby rekreacyjnego uprawiania sportu, poprawy kondycji
fizycznej najistotniejsze są dla młodych osób do 40 lat (po 16% wskazań). Potrzeba poznania
walorów przyrodniczych i kulturowych, mimo iż istotna jedynie dla 11% wszystkich respondentów, ważna jest dla grupy trzydziestolatków. Zaskakujący może być fakt, że chęć, potrzeba
poprawy zdrowia przez aktywność turystyczno-rekreacyjną malała wraz z wiekiem badanych.
Większość badanych mieszkańców wypoczywa na terenie Metropolii Poznań z rodziną (60%). Stosunkowo częściej z najbliższymi spędzają czas kobiety (63%) niż mężczyźni (56%), osoby w wieku 40-49 lat (87%), 50-59 lat (70%). Co czwarty ankietowany odpoczywa w gronie przyjaciół, relatywnie najczęściej są to osoby młode do 30. roku życia
(56%). Jedynie 7% badanych osób korzysta z aktywności rekreacyjno-turystycznej na terenie Metropolii Poznań w pojedynkę. Relatywnie częściej indywidualnie wypoczywają
mężczyźni (9%) oraz osoby starsze powyżej 70 lat (30% wskazań) i w wieku 60-69 (10%
wskazań). Są to najczęściej spacery w miejscach, obszarach położonych blisko miejsca zamieszkania i przygotowanych dla rekreantów (por. wykresy 3a i 3b.).
Jakość życia określają również zainteresowania realizowane w czasie wolnym. W związku z tym badani mieszkańcy Metropolii Poznań poproszeni zostali o wskazanie, czym się
najbardziej interesują, na co poświęcają swój czas wolny. W grupie głównych zainteresowań
ankietowanych znalazły się: oglądanie telewizji, sportu, podróże, praca na własnej działce
lub ogródku, dbałość o kondycję fizyczną. Stosunkowo najpopularniejszym zajęciem (bez
względu na wiek i płeć) jest bierne spędzanie czasu na oglądaniu telewizji (38% wskazań).
Udział i oglądanie wydarzeń sportowych popularne jest wśród ankietowanych mężczyzn
(33% wskazań, w tym najczęściej młodszych do 40 lat – 23% wskazań). Podróżowanie,
zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc są coraz popularniejszymi formami spędzania czasu
wolnego. W badanej populacji najchętniej korzystają z niej studenci oraz osoby młode (20%
wskazań) mające więcej czasu, mniej zobowiązań, często jeszcze nie pracujące. Aktywna
rekreacja i turystyka wpływają również na poprawę kondycji fizycznej, wygląd i zdrowie
są najważniejsze również dla najmłodszej grupy respondentów (po 11% wskazań w grupie
dwudziesto- i trzydziestolatków). Osoby nieco starsze, kobiety chętniej spędzają większość
czasu wolnego na działce lub w ogrodzie (ok. 20% wskazań) (por. wykresy 4a i 4b.) Wśród
innych zainteresowań wskazywano przede wszystkim: gotowanie, majsterkowanie, rozwiązywanie krzyżówek, komputery, sport, kwiaty, muzyka czy teatr (14% wskazań).
Istotnym problemem badawczym było określenie, w jakim stopniu zaprojektowana dla mieszkańców Metropolii Poznań przestrzeń uprawiania turystyki i wypoczynku
jest przez nich wykorzystywana do krótkoterminowej aktywności turystycznej (1-3 dni).
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że badani mieszkańcy odwiedzają wszystkie wyznaczone przez ekspertów obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe Metropolii
Poznań. Najchętniej wypoczywają w przestrzeni, opisanych wyżej, czterech klinów zieleni
wybierając jako miejsce wypoczynku i rekreacji przede wszystkim Obszar Doliny Rzek
Głównej i Cybiny (60% wskazań), na którym szczególnym zainteresowaniem cieszą się
okolice Jeziora Maltańskiego (28% wskazań) znane z Term Maltańskich, Nowego Ogrodu
Zoologicznego i przede wszystkim POSiR-u Malta oraz w mniejszym stopniu Kompleks PK
Promno (12% wskazań). Obszar ten znany pod nazwą klina wschodniego (maltańskiego)
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znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego nowego Osiedla Rataje zamieszkiwanego
przez ok. 37 000 osób, co tłumaczy dużą jego popularność. Nieco mniej respondentów wskazało Obszar Doliny Warty (56% wskazań), z czego co piąta osoba odwiedzała przełomowy
odcinek Warty na terenie miasta Poznania, a co dziesiąta zarówno północny, jak i południowy jej fragment. Obszar ten tworzą kliny zieleni – północny (naramowicki) i południowy
(dębiński). Tak duże zainteresowanie tym terenem wskazuje, iż badani mieszkańcy, podobnie jak przed II wojną światową, zaczęli dostrzegać uroki doliny Warty. Duża w tym zasługa twórców i realizatorów szlaku wodnego „Wielka Pętla Wielkopolski” i związanej z nim
infrastruktury6. W następnej kolejności respondenci wskazali na to, iż korzystają z atrakcji
obszaru: Dolin Rzek Samicy i Bogdanki (18% wskazań) tj. klina zachodniego (golęcińskiego). Tutaj stosunkowo częściej odwiedzane były okolice Jeziora Kierskiego i Jeziora
Strzeszyńskiego (10% wskazań). Teren ten położony jest relatywnie dalej od centrum miasta
i otoczony głównie osiedlami o zabudowie willowej.
Kolejne strefy turystyczno-rekreacyjne, w których wypoczywali badani mieszkańcy, są
w pewnym sensie rozszerzeniem podstawowego układu klinów zieleni miasta Poznania. Na
szczególną uwagę zasługuje obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego (17% wskazań)
i Dolin Rzek Głuszynki i Kopli (14% wskazań). W tym ostatnim co dziewiąty z badanych
odwiedzał okolice Jeziora Kórnickiego i Jeziora Bnińskiego. Oba te obszary są naturalnym
Wykres 5
Aktywność turystyczno-rekreacyjna (w ciągu 1-3 dni) badanych mieszkańców
wg stref turystyczno-rekreacyjnych Metropolii Poznań
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Źródło: jak w wykresie 1.
6

https://umww.pl/.../strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim [dostęp: 05.08.2016].
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przedłużeniem, odpowiednio w kierunku zachodnim i wschodnim, klina południowego.
Z kolei rozwinięciem, w zachodnim kierunku, północnego klina zieleni jest Obszar Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka odwiedzany przez co siódmego – ósmego badanego
mieszkańca oraz Obszar okolic Skoków (8% wskazań).

Podsumowanie
Badanie aktywności turystyczno-rekreacyjnej ludności w regionie zamieszkania wymaga szerokiego podejścia do tematu. Wspólną cechą tych projektów jest poszukiwanie głównych czynników opisujących to zjawisko. Jednym z zadań autorów niniejszego artykułu
było ukazanie, że Metropolia Poznań posiada tereny przystosowane do uprawiania turystyki
i rekreacji w wyniku dobrego zaprojektowania obszarów zieleni miejskiej w układzie klinowo-pierścieniowym. Obszar ten, określany mianem zielonej infrastruktury, w ramach której
wyodrębnia się tzw. niebieską (błękitną) infrastrukturę, tworzy wzorcowy przykład realizacji zielonego miasta. W takiej przestrzeni wyznaczono, przez zespół ekspertów, obszary
turystyczno-wypoczynkowe Metropolii Poznań (Bródka, Miedzińska 2015).
Kolejnym zadaniem było zbadanie, które z opisanych w artykule obszarów są głównym
miejscem wypoczynku krótkoterminowego (1-3 dni) mieszkańców Metropolii Poznań. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych (wywiad z kwestionariuszem) na próbie 720
osób stwierdzono, że wyznaczone obszary turystyczno-wypoczynkowe cieszą się dość zróżnicowanym zainteresowaniem wśród respondentów. Głównym miejscem krótkiego wypoczynku okazał się Obszar Doliny Głównej i Cybiny (ponad połowa wskazań), a przede wszystkim
położone najbliżej centrum okolice Jeziora Maltańskiego z bogatą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną. Drugim obszarem turystyczno-wypoczynkowym cieszącym się równie dużym
zainteresowaniem okazała się Dolina Warty (ponad połowa wskazań), w której relatywnie częściej wypoczywali respondenci w przestrzeni jej poznańskiego odcinka. Niewątpliwie w tym
przypadku dużą rolę odegrała poprawa infrastruktury Obszaru Doliny Warty. Wieloletnie
starania władz miasta okazały się skuteczne. Pozostałe obszary turystyczno-wypoczynkowe
stosunkowo w mniejszym stopniu były wykorzystywane przez badanych mieszkańców do
krótkoterminowej (1-3 dni) aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Tereny te są relatywnie dalej położone od centrum miasta i mają stosunkowo słabszą dostępność komunikacyjną, co
niewątpliwie wpłynęło na mniejsze zainteresowanie wypoczynkiem na ich terenie.
W trzeciej tezie, którą poddano weryfikacji w przedstawionych badaniach założono, że
głównymi determinantami aktywności turystyczno-rekreacyjnej w czasie wolnym mieszkańców Metropolii Poznań są potrzeby: poprawy zdrowia, poznania przyrody i kultury
a także przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż dominującą potrzebą warunkującą aktywność turystyczno-rekreacyjną badanych mieszkańców było dążenie do dobrostanu, przez wypoczynek, poszukiwanie spokoju (90% wskazań) i to bez względu na wiek respondentów. Co drugi respondent
wskazał także na potrzebę rekreacji fizycznej (jazda na rowerze, bieganie, spacerowanie,
nornic walking itp.). Potrzeba poznania przyrody i kultury, a także różnych przeżyć i wrażeń
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okazała się relatywnie mniej istotna dla badanych osób (poniżej 30%). Większość respondentów wypoczywała na terenie Metropolii Poznań z rodziną (60%).
Analiza uzyskanych wyników pozwala na postawienie tezy iż mieszkańcy badanej
Metropolii nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że zaspokojenie potrzeb w zakresie aktywności turystyczno-rekreacyjnej przekłada się na podniesienie jakości ich życia i prowadzi
do dobrostanu. Problem ten wymaga dalszych badań, które autorki zamierzają realizować.
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Tourist and Recreational Activity of Poznań Metropolis Residents
as a Determinant of the Quality of Life
Summary
The main purpose of the paper is to show the chosen indicators determining the
tourist and leisure Poznań Metropolis inhabitants’ activity. Research concerned the
life quality context of tourist space use. This is an attempt to recognise the main
Poznań Metropolis leisure areas. The diagnostic survey method with a questionnaire
on 740 Poznań Metropolis inhabitants was used in order to achieve the assumed aims,
which results allow confirming the hypothesis. The prevalent requirement causing
the respondents’ tourist and leisure activity is their striving for well-being, by the
rest, looking for the calm and serenity (irrespective of age) and leisure (especially the
physical one). Respondents are visiting all assigned by experts areas and rest-leisure
complexes inside the Poznań Metropolis, with a significant advantage of three main
green wedges located in Warta River and Cybina River valleys. The practical implication of the paper is the indication of the preferred by inhabitants areas for their own
tourist and leisure purposes, whereas the social one is the necessity of life quality
improvement which determines tourist and leisure activity of respondents.
Key words: Poznań Metropolis, space for tourism and recreation activity of inhabitants, quality of life.
JEL codes: I31, R00, Z32

Туристско-рекреационная активность жителей познаньской
метрополии в качестве определителя качества жизни
Резюме
Цель статьи – указать избранные факторы, определяющие туристско-рекреационную активность жителей познаньской метрополии. Статья имеет исследовательский характер и касается использования туристского пространства
в контексте качества жизни. В работе предприняли попытку выявить основные
территории отдыха жителей познаньской метрополии. Для этого использовали
метод диагностического зондажа с применением интервью с вопросником. Субъектами опроса были 740 жителей познаньской метрополии. Результаты обследований подтвердили принятые гипотезы. Констатировали, что превалирующей
потребностью, обусловливающей туристско-рекреационную активность обследуемых жителей, является стремление к благосостоянию путем отдыха, поиска
покоя (независимо от возраста респондентов) и физической рекреации. Опрошен-
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ные жители посещают все определенные экспертами туристско-рекреационные
территории и комплексы познаньской метрополии со значительным перевесом
трех клинов зелени, размещенных в долине рек Варты и Цыбины. Практическая
импликация статьи – указание территорий, предпочитаемых жителями, для туристско-рекреационных целей. Необходимость же повышения качества предопределяет туристско-рекреационную активность обследуемых жителей.
Ключевые слова: познаньская метрополия, пространство туристско-рекреационной активности жителей, качество жизни.
Коды JEL: I31, R00, Z32
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