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Wstęp

Jedną z podstawowych funkcji parków narodowych jest udostępnianie ich do zwie-
dzania i różnych form turystyki, które oprócz zaspokajania potrzeby kontaktu człowieka 
z przyrodą stanowią formę zdobywania wiedzy przyrodniczej oraz krajoznawczej. Parki 
narodowe odgrywają ważną rolę w edukacji ekologicznej całego społeczeństwa, której 
celami są popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości 
społecznej w odniesieniu do problemów ochrony przyrody i środowiska. Stąd też na tere-
nach parków narodowych tworzy się szlaki i ścieżki edukacyjne, które ułatwiają zwiedzanie 
i poznawanie najważniejszych walorów naturalnych, powstają muzea przyrodnicze, a także 
ośrodki dydaktyczne zajmujące się działalnością edukacyjną.

Najbogatsze tradycje w zakresie edukacji przyrodniczej w polskich parkach narodowych 
posiada Białowieski Park Narodowy będący najstarszym obiektem tego typu w kraju. Popu-
larność i atrakcyjność turystyczną zawdzięcza m.in. temu, iż obejmuje ochroną ostatni na 
Niżu Europejskim fragment pierwotnej puszczy z największą na świecie żyjącą na wolności 
populacją żubra, a także faktowi, iż jest jedynym obiektem przyrodniczym w kraju wpisa-
nym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (1979 r.).

W niniejszym artykule dokonano analizy badań ankietowych, których celem było poznanie 
opinii turystów odwiedzających Białowieski Park Narodowy na temat prowadzonej przezeń 
działalności edukacyjnej oraz oceny tej działalności przez osoby z niej korzystające.
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Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych

Głównymi odbiorcami edukacji przyrodniczej są dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym, 
ponieważ to właśnie edukacja tej grupy od ich najmłodszych lat jest podstawą i warunkiem 
racjonalnego postępowania w duchu poszanowania przyrody oraz jej ochrony, zarówno 
w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Kształtowanie szacunku do otaczającego świata 
przyrodniczego uwzględnia nie tylko zdobywanie wiedzy w zakresie użyteczności przy-
rody oraz ugruntowanie wiadomości o gatunkach roślin, zwierząt czy obiektach przyrody 
nieożywionej, lecz także wyrabianie postaw własnej odpowiedzialności za środowisko 
oraz otaczający świat1. Jednocześnie ze względu na to dość ściśle określone grono 
odbiorców edukacja przyrodnicza powinna przyjmować formy interesujące i wciągające 
młodego człowieka, a więc nieograniczające się tylko do standardowych ekspozycji i lek-
cji muzealnych, ale stosujące najnowsze technologie, przybierające formy konkursów, 
warsztatów, zajęć w terenie itp.

Od kilku lat obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania edukacją ekologiczną 
prowadzoną w parkach narodowych, zwłaszcza wśród szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych. Wszystkie parki narodowe prowadzą programy cykliczne i wieloetapowe 
dla dzieci i młodzieży, które realizowane są we współpracy ze szkołami i instytucjami 
w ramach porozumień i programów stałych (zdecydowana większość szkół znajdujących 
się w pobliżu parków narodowych posiada podpisane porozumienia o stałej współpracy). 
Zajęcia zamawiane mają przeważnie charakter spotkań jednorazowych i korzystają z nich 
w większości grupy odwiedzające parki2.

Jedną z popularniejszych form edukacji przyrodniczej na obszarach chronionych są 
ścieżki edukacyjne (zwane także dydaktycznymi), które zaczęły powstawać już w latach 
50. XX w. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze ścieżki tego typu pojawiły się 
w latach 70. XX w.3, a w 2015 r. na terenie parków narodowych wyznaczonych ich było 
ogółem 1594. Biorąc pod uwagę tematykę ścieżek, można je podzielić na monotematyczne 
(dotyczące przyrody ożywionej, nieożywionej, walorów historycznych czy kulturowych) 
oraz wielotematyczne (przyrodniczo-kulturowe, przyrodniczo-historyczne)5.

Jednymi z ważniejszych obiektów służących edukacji przyrodniczej w parkach naro-
dowych są powstające w Polsce, na wzór ośrodków angielskich i amerykańskich, centra 
edukacji. Pierwszy tego typu obiekt powstał w Ojcowskim Parku Narodowym w 1991 r., 
a do najprężniej działających w kraju zaliczają się ośrodki w parkach narodowych: Biało-
wieskim, Bieszczadzkim, Kampinoskim, Pienińskim i Wielkopolskim. Centra te prowadzą 

1 M. Greczuk, J. Kośmider, Edukacja przyrodniczo-leśna – odpowiedzialność leśników oraz nauczycieli wobec 
kształtowania postaw uczniów szkół podstawowych i średnich, „Studia i Materiały CEPL” 2013, z. 34, s. 286.
2 B. Szary, Edukacja ekologiczna i udostępnianie parków narodowych do zwiedzania, „Roczniki Bieszczadzkie” 
2008, nr 16, s. 413.
3 E. Janeczko, Ścieżki edukacyjne jako element rekreacyjnego zagospodarowania lasu, „Studia i Materiały 
CEPL” 2010, z. 1 (24), s. 102.
4 Ochrona środowiska 2016, GUS, Informacje i Opracowana Statystyczne, Warszawa 2016, s. 274.
5 E. Janeczko, op. cit., s. 103.
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zajęcia edukacyjne w formie m.in. warsztatów, prelekcji, zajęć terenowych, kilkudniowych 
obozów itp.6

Bogata i różnorodna (około 500 pozycji) jest również oferta wydawnicza parków naro-
dowych, w której znajdują się m.in. foldery, materiały edukacyjne, wydawnictwa naukowe 
i popularnonaukowe7. W roku 2015 liczba nowych wydawnictw popularnonaukowych 
wyniosła 104 pozycje8. Nie bez znaczenia jest tu również dobrze wykwalifikowana kadra 
edukacyjna, którą dysponują polskie parki narodowe, a której doświadczenie jest źródłem 
nowych pomysłów na edukację przyrodniczą.

Turystyka przyrodniczo-edukacyjna nie cieszy się jeszcze w Polsce tak dużą popularno-
ścią jak w niektórych krajach, zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich, co związane 
jest m.in. z małym zainteresowaniem tą formą wśród społeczeństwa oraz ze wciąż dość 
niskim, w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, standardem bazy potrzebnej do rozwoju 
tej formy turystyki. Jednocześnie zaznaczyć należy, że z roku na rok oferta edukacyjna 
polskich parków narodowych jest poszerzana (imprezy cykliczne, programowe), ośrodki 
edukacyjne (będące najwyższą formą działalności dydaktycznej parków narodowych) 
dysponują odpowiednim zapleczem lokalowym i wykwalifikowaną kadrą pracowników 
oświatowych i naukowych, a ekspozycje muzealne są unowocześniane, dzięki czemu 
przyciągają coraz większe grono odbiorców. W latach 1990–2010 zaobserwowano znaczny 
rozwój bazy edukacyjnej w polskich parkach narodowych9.

Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym

Białowieski Park Narodowy, jako pierwszy ustanowiony w Polsce obiekt tej kategorii, 
posiada najdłużej trwające i najbogatsze tradycje w zakresie działalności edukacyjno-przy-
rodniczej. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Polsce, 
zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych10.

Tradycje edukacyjne w parku są bardzo bogate – już w latach 30. XX w. działało 
Muzeum Przyrodnicze prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizujące wystawy 
przyrodnicze, pokazy filmów oraz zajęcia terenowe11. Obecnie turystyka przyrodnicza 
i edukacyjna są głównymi produktami turystycznymi Białowieskiego Parku Narodowego.

Działalność edukacyjną w Białowieskim Parku Narodowym prowadzi Centrum Eduka-
cyjno-Muzealne, w skład którego wchodzą Muzeum Przyrodniczo-Leśne12 oraz Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej. Spośród wszystkich udostępnionych do zwiedzania obiektów 

6 J. Partyka, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica” 2010, nr 22, s. 21.
7 B. Szary, op. cit., s. 417.
8 Ochrona środowiska 2016, op. cit., s. 274.
9 J. Partyka, Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz, „Krajobraz a turystyka” 2010, 
nr 14, seria Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 256.
10 W 2015 r. Białowieski Park Narodowy odwiedziło 133 tys. osób; Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 270.
11 B. Jaroszewicz, Plan ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Operat udostępnienia turystycznego, Bia-
łowieski Park Narodowy, Białowieża 2001, s. 7.
12 Muzeum poddane zostało całkowitej renowacji w 2001 r. To jedno z najnowocześniejszych muzeów wśród 
polskich parków narodowych z ekspozycją wykorzystującą innowacyjne technologie pozwalające na bliższe 
zapoznanie się ze środowiskiem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej.
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Białowieskiego Parku Narodowego największą popularnością wśród odwiedzających 
cieszy się Rezerwat Pokazowy Żubrów, który corocznie odwiedza przeszło 100 tys. osób. 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się Muzeum Przyrodniczo-Leśne, które od czasu 
renowacji w 2001 r. notuje coraz większą frekwencję odwiedzających (2001 r. – przeszło 
43 tys. turystów, 2014 r. – przeszło 71 tys.)13.

Spośród odwiedzających Białowieski Park Narodowy około 4–5 tys. korzysta z oferty 
edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP), uczestnicząc aktywnie w różnych 
formach edukacji przyrodniczej. W 2015 r. ośrodek zrealizował w sumie 230 imprez14, 
a działalność ta obejmowała stałe formy programowe, jak: zajęcia przyrodnicze dla dzieci 
i młodzieży z okolicznych przedszkoli i szkół, warsztaty dla młodzieży, spotkania, wykłady, 
prelekcje i seminaria dla kadry nauczycielskiej i innych pracowników związanych z dzia-
łalnością edukacyjną oraz imprezy na zamówienie oraz programowe. Od wielu lat OEP 
organizuje cieszące się dużą popularnością imprezy cykliczne, jak np. coroczna wiosenna 
akcja ratowania płazów na drodze Białowieża–Pogorzelce, Sztafeta Obszarów Chronio-
nych Województwa Podlaskiego, Wystawa Grzybów, Festiwal Przyrody „Żubrowisko”, 
Festiwal Nauki czy obchody Dnia Ziemi15.

Ważnym i atrakcyjnym elementem edukacji przyrodniczej w parkach narodowych są 
ścieżki edukacyjne (inaczej zwane dydaktycznymi, przyrodniczymi), których na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego wyznaczono 616. Ścieżki te pozwalają na samodzielne 
zapoznanie się z przyrodą parku, poznanie jego otoczenia oraz procesów przyrodniczych 
w nim zachodzących. Na ścieżkach prowadzone są również zorganizowane zajęcia 
edukacyjne z przewodnikiem, jednak odpowiednie oznakowanie, wyznaczenie kolejności 
zwiedzania, prezentacja eksponatów przyrodniczych i ich opisanie w postaci stacji-przy-
stanków tematycznych pozwala na samodzielne korzystanie z nich.

Materiał i metody badań

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii turystów przyjeżdżających 
do Białowieskiego Parku Narodowego na temat prowadzonej przez park działalności 
edukacyjnej oraz oceny tej działalności przez osoby z niej korzystające. Badania prze-
prowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. W kwestionariuszu skupiono się na pytaniach dotyczących oceny działalności 
edukacyjnej Białowieskiego Parku Narodowego, m.in. organizowanych imprezach cy-
klicznych i dydaktycznych, form prowadzonej działalności edukacyjnej oraz obiektów 
służących edukacji. Ponadto zbadano główne motywy przyjazdów do Białowieskiego 
Parku Narodowego, jak również uczestnictwa badanych w formach edukacji przyrodni-
czej w innych parkach narodowych.

13 Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 274.
14 Ibidem, s. 274.
15 Analiza działalności Białowieskiego Parku Narodowego w 2006 r., Białowieski Park Narodowy, Białowieża 
2007, s. 10.
16 Ochrona Środowiska 2016, op. cit., s. 274.
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Badania przeprowadzono w grupie 100 osób odwiedzających Białowieski Park Naro-
dowy w okresie wiosenno-letnim (kwiecień–lipiec) 2015 r.

Wyniki badań

Spośród badanej grupy 34% stanowiły osoby młode w wieku 19–25 lat. Następnie 
wyróżniali się przebadani z przedziałów wiekowych 26–35 lat (25%) oraz 36–45 lat (20%). 
Mniejszy odsetek stanowili natomiast respondenci w wieku 46–55 lat (10%), jak również 
młodzież poniżej 18 roku życia (8%) oraz osoby powyżej 56 roku życia, które stanowi-
ły jedynie 3% przebadanej grupy. Pod względem wykształcenia przeważali natomiast 
respondenci z wykształceniem wyższym (45%) i średnim (38%) w stosunku do osób 
z wykształceniem zawodowym (12%) oraz podstawowym (5%).

Pod względem miejsca zamieszkania najliczniejszą grupę stanowili respondenci po-
chodzący z województwa mazowieckiego – 25% (wykres 1), dla których Białowieski Park 
Narodowy, położony około 3,5 godziny drogi od Warszawy, jest popularnym miejscem 
weekendowych wyjazdów.

Wykres 1. Województwo zamieszkania respondentów odwiedzających Białowieski Park Narodowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Na kolejnych miejscach wyróżniali się odwiedzający z województwa podlaskiego (17%) 
oraz kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, stanowiący po 10% przebadanych. 
Najmniejszą grupę stanowili natomiast turyści odwiedzający Białowieski Park Narodowy 
pochodzący z województw: łódzkiego, pomorskiego i śląskiego (po 2%).

Spośród przebadanych 71% odwiedziło kiedykolwiek inny polski park narodowy oprócz 
Białowieskiego. Analiza wyników wskazuje, że respondenci odwiedzili parki narodowe 
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144 razy, a więc średnio jeden ankietowany odwiedził dwa parki narodowe. Wśród najczę-
ściej odwiedzanych przez badanych parków znalazły się: Kampinoski (28%), Tatrzański 
(23%) i Biebrzański (21%). Najmniejszy odsetek respondentów odwiedził natomiast Park 
Narodowy Gór Stołowych i Woliński Park Narodowy (po 1%).

Dla większości respondentów (56%) była to pierwsza wizyta w Białowieskim Parku 
Narodowym, a 23% miało okazję odwiedzić to miejsce już wcześniej dwa razy. Dość duży 
odsetek badanych miał za sobą już kilkukrotne wizyty w parku, co pokazują poniższe 
dane (wykres 2).

Wykres 2. Liczba wizyt w Białowieskim Parku Narodowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Wyniki badań pokazały, iż dla nieco ponad połowy respondentów (51%) odbycie spa-
ceru po puszczy było głównym motywem przyjazdu do Białowieskiego Parku Narodowego 
(tab. 1). Nieco mniejszy odsetek przebadanych wybrał park, aby móc przebywać na świe-
żym powietrzu w otoczeniu ciszy i spokoju (49%) oraz w celu dokładniejszego poznania 
bogactwa naturalnego Puszczy Białowieskiej (48%). Jednocześnie zauważyć można, iż 
dość duża grupa przebadanych jako główne motywy przyjazdu do Białowieskiego Parku 
Narodowego wskazała na skorzystanie z oferty ścieżek edukacyjnych (37%), możliwość 
uzyskania interesujących informacji od przewodnika zarówno na terenie muzeum, jak 
i w obszarze ochrony ścisłej (36%) oraz zwiedzenie ekspozycji muzealnej (32%).

Jako motyw drugorzędny wizyty w Białowieskim Parku Narodowym badani wskazywali 
przede wszystkim na cel towarzyski, czyli możliwość spotkania się ze znajomymi w cieka-
wym otoczeniu (34%), a także na możliwość wykonania fotografii w miejscu o wybitnych 
walorach przyrodniczych (29%).

Tabela 1. Motywy przyjazdu do Białowieskiego Parku Narodowego

Nie mam 
zdania

Motyw  
podstawowy

Motyw  
drugorzędny

Motyw  
poboczny

Motyw bez 
znaczenia

Przebywanie 
na świeżym 
powietrzu

4% 49% 18% 14% 15%

Spacer po 
puszczy 3% 51% 19% 13% 14%
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Poznanie przy-
rody parku 5% 48% 16% 10% 21%

Zrobienie zdjęć 14% 26% 29% 15% 16%
Motyw towa-
rzyski 20% 18% 34% 13% 15%

Zwiedzanie 
muzeum 13% 32% 24% 18% 13%

Poznanie ście-
żek edukacyj-
nych

4% 37% 29% 21% 9%

Uzyskanie 
informacji od 
przewodnika

10% 36% 26% 15% 13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Zdecydowana większość respondentów (73%) przed przyjazdem starała się uzyskać 
jakiekolwiek informacje na temat parku, z czego aż 52% czerpało wiedzę ze strony in-
ternetowej Białowieskiego Parku Narodowego, która jest na bieżąco aktualizowana oraz 
zamieszczane są na niej ciekawe informacje, w tym materiały edukacyjne w formie map, 
broszur czy przewodników po ścieżkach edukacyjnych. Pozostałe 11% badanych sięgnęło 
po przewodnik turystyczny, a 10% zdobyło interesujące ich informacje z przeglądania 
map turystycznych parku.

Badaniu poddano również ocenę poszczególnych elementów w Muzeum Przyrodni-
czo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Respondenci proszeni byli o przyznanie 
wybranym elementom oceny od 0 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą, 5 najwyższą, 0 zaś 
oznaczało brak zdania w badanej kwestii. Analizując wyniki, zauważyć można, że są one 
dość zróżnicowane (wykres 3). Najwyższą średnią ocen (4,22) respondenci przyznali za 
atmosferę panującą w muzeum, na którą składają się m.in. przyciemniane światła, efekt 
dnia i nocy, ukształtowanie podłogi czy słyszane odgłosy puszczy.

Pozostałe elementy uzyskały średnią ocen poniżej 4. Wyróżnić wśród nich można 
pogłębienie wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej i zachodzących w niej procesów natu-
ralnych oraz wzrost świadomości ekologicznej, jakie po wizycie w muzeum zaobserwowali 
u siebie respondenci (średnia 3,79). Na trzecim miejscu wśród najlepiej ocenianych przez 
badanych elementów znalazły się ogólne wrażenia, jakich doświadczyli po zwiedzeniu 
obiektu (ze średnią ocen 3,65). Najniżej natomiast oceniono ekspozycje dotyczące drzew 
i krzewów (3,21) oraz gadów i płazów, która uzyskała średnią ocenę 3,19.
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Wykres 3. Ocena wybranych elementów Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Największy odsetek przebadanych o formach edukacji przyrodniczej prowadzonych 
przez park dowiedział się od przewodnika oprowadzającego grupę (29%). Duża grupa 
badanych uzyskała takie informacje samodzielnie, korzystając z tablic informacyjnych 
i innych pomocy rozmieszczonych na terenie parku (22%). Jedynie 18% respondentów 
miało informacje o prowadzonych przez park formach edukacji przyrodniczej jeszcze 
przed wizytą w nim, uzyskali je za pomocą Internetu, ulotek i folderów dotyczących Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Co ciekawe, całkiem spora grupa badanych, ponieważ 
11%, podczas pobytu w parku nie spotkała się z żadnymi formami edukacji przyrodniczej.

Spośród różnych dostępnych form edukacji przyrodniczej w Białowieskim Parku Na-
rodowym największą popularnością wśród respondentów cieszył się Rezerwat Pokazowy 
Żubrów, który odwiedziło 42% badanych (wykres 4). Jednocześnie zauważyć można, 
iż rezerwat był formą edukacji wybieraną znacznie częściej przez mężczyzn (31%) niż 
przez kobiety (11%).

Drugim najczęściej odwiedzanym przez badanych obiektem była jedna ze ścieżek 
edukacyjnych o nazwie Poznajemy Tajemnice Lasu, z której skorzystało 37% ogółu prze-
badanych, częściej kobiet niż mężczyzn. Można zauważyć, iż była to ścieżka najczęściej 
wybierana przez odwiedzających być może ze względu na jej położenie – znajduje się ona 
na terenie parku Pałacowego tuż przy budynku muzeum. Pozostałe ścieżki edukacyjne, 
podobnie jak szlaki i warsztaty, były już znacznie rzadziej wybierane przez ankietowanych. 
Jak wynika z poniższych danych, jedynie 7% badanych nie skorzystało z żadnej formy 
edukacji przyrodniczej oferowanej przez Białowieski Park Narodowy.
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Wykres 4.Formy edukacji przyrodniczej wykorzystane przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

W związku z tym, że zdecydowana większość badanych skorzystała ze ścieżek edu-
kacyjnych oferowanych przez park, zbadano, jak oceniają oni wybrane ich elementy. Jak 
wynika z poniższych danych (wykres 5), ogólna średnia ocena ścieżek edukacyjnych nie 
jest za wysoka, albowiem żaden z wybranych elementów nie uzyskał oceny wyższej niż 4.

Wykres 5. Ocena wybranych elementów ścieżek edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Najwyżej oceniano wyposażenie ścieżek w odpowiednie tablice edukacyjno-informa-
cyjne z ciekawymi informacjami, dzięki którym można samodzielnie uzyskać informacje 
na wybrane tematy – średnia ocen przyznanych przez respondentów wyniosła 3,88. Na 
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drugim miejscu ze średnią 3,72 znalazło się położenie ścieżek edukacyjnych w ciekawych 
krajobrazowo miejscach, a niewiele niższą ocenę uzyskało korzystanie ze ścieżek przy 
pomocy przewodnika i przekazywanych przez niego informacji (3,6). Najniżej respondenci 
ocenili natomiast oznaczenie ścieżek (3,25).

Badaniu poddano także kwestię uczestnictwa respondentów w imprezach cyklicznych 
organizowanych przez park, wśród których nigdy w takiego rodzaju przedsięwzięciu nie 
uczestniczyło 22% badanych. 

Wykres 6. Udział respondentów w cyklicznych imprezach edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Wśród pozostałych największy odsetek respondentów (20%) brał udział w corocznym 
Wiosennym Ratowaniu Płazów. Trochę mniejszy odsetek ankietowanych miał okazję 
uczestniczyć w konkursach wiedzy ekologicznej (17%), organizowanych przez Białowie-
ski Park Narodowy spotkaniach z okazji Dnia Dziecka (16%), Dnia Ochrony Środowiska 
(15%), Dnia Ziemi (15%) czy Nocy Muzeów (15%).

Podobnie jak w przypadku muzeum oraz ścieżek edycyjnych poproszono respon-
dentów o ocenę wybranych elementów w zakresie organizowanych przez park imprez 
dydaktycznych. Najwyższą średnią ocenę (4,3) respondenci przyznali za podwyższanie 
świadomości potrzeby ochrony przyrody i środowiska (wykres 7). Na drugim miejscu 
znalazły się dostępność materiałów dotyczących imprez (3,8) oraz atrakcyjność oferty 
edukacyjnej w formie imprez cyklicznych i programowych, które są organizowane na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego. Najniżej natomiast oceniono możliwość skorzystania 
z imprez edukacyjnych w ramach programu szkolnego (1,1), co jednak nie wydaje się 
uzasadnioną oceną, gdyż co roku park jest organizatorem blisko setki imprez edukacyjnych 
skierowanych właśnie do przedszkoli, szkół czy uczelni wyższych.
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Wykres 7. Ocena wybranych elementów imprez edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Postanowiono także zbadać, czy zdaniem respondentów pobyt w Białowieskim Parku 
Narodowym i formy edukacji przyrodniczej, z których korzystali, wpłynęły w jakikolwiek 
sposób na wzrost ich szeroko rozumianej świadomości ekologicznej. Jak pokazują po-
niższe dane (wykres 8), największa grupa badanych (35%) uznała, że owszem, zajęcia, 
w których wzięli udział, wpłynęły na podwyższenie ich świadomości ekologicznej.

Wykres 8. Wzrost świadomości ekologicznej podczas pobytu w Białowieskim Parku Narodowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Podobny odsetek ankietowanych uznał, że poziom ich świadomości ekologicznej wzrósł 
znikomo (29%) oraz bardzo (28%). Jedynie 8% przebadanych nie dostrzegło w swoim 
postrzeganiu żadnych znaczących zmian.
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Podsumowanie

Białowieski Park Narodowy jako najstarszy park narodowy w Polsce może się poszczy-
cić najdłuższymi i najbogatszymi tradycjami w zakresie działalności edukacyjno-przyrod-
niczej. Jednocześnie jest jednym z częściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce 
oraz jednym z najbardziej aktywnie działających w zakresie edukacji przyrodniczej pol-
skiego społeczeństwa.

Zwiedzający parki narodowe coraz częściej korzystają z różnorodnej i coraz bogatszej 
oferty edukacyjnej. Oprócz form edukacji indywidualnej (samodzielne zwiedzanie wystaw, 
korzystanie ze ścieżek i szlaków) coraz częściej korzystają oni z form edukacji zorganizo-
wanej w postaci m.in. zwiedzania z przewodnikiem, udziału w imprezach edukacyjnych, 
warsztatach, konkursach itp. Przeprowadzone badania ankietowe wśród odwiedzających 
Białowieski Park Narodowy pokazały, że zdecydowana większość korzystała z różnego 
typu form edukacji przyrodniczej przygotowanej przez park, w tym większą popularnością 
cieszyła się jednak edukacja indywidualna. Najczęściej wybieraną przez badanych formą 
edukacji przyrodniczej była wizyta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie oprócz żu-
brów można zobaczyć także inne gatunki zwierząt, jak np. żubronie, dziki, koniki polskie 
czy konie huculskie.

Spośród ścieżek dydaktycznych najczęściej wybieraną była natomiast ścieżka Pozna-
jemy Tajemnice Lasu wytyczona w parku Pałacowym tuż przy budynku Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej, która utworzona została głównie z myślą o najmłodszych odwiedzających, 
ponieważ swoim charakterem przypomina bardziej edukacyjny plac zabaw, łącząc w sobie 
elementy zarówno edukacyjne, jak i służące do zabawy.

Na poziomie dobrym została oceniona przez badanych ekspozycja muzealna, która 
jest jedną z najnowocześniejszych w muzeach w polskich parkach narodowych. Ankieto-
wani docenili głównie ogólną atmosferę panującą w muzeum, na którą składają się takie 
elementy, jak przyciemniane światła, efekt dnia i nocy, zróżnicowane ukształtowanie 
podłogi czy słyszane w tle odgłosy Puszczy Białowieskiej. Nieco niżej oceniano natomiast 
ścieżki edukacyjne, gdzie wyróżniającymi się elementami były przede wszystkim tablice 
informacyjne z interesującymi materiałami oraz ciekawe pod względem krajobrazowym 
położenie ścieżek.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że spośród ankietowanych aż 78% uczest-
niczyło w imprezach edukacyjnych organizowanych przez Białowieski Park Narodowy 
cyklicznie. Najpopularniejszymi tego typu przedsięwzięciami okazały się wiosenna 
akcja ratowania płazów odbywająca się co roku na drodze Białowieża–Pogorzelce oraz 
konkursy wiedzy ekologicznej. Najwyżej ocenionym przez badanych elementem organi-
zowanych przez park imprez był ich wpływ na podwyższanie świadomości ekologicznej 
uczestników oraz ich wiedzy o ochronie przyrody i środowiska. Bardzo pozytywne jest 
to, że w opinii aż 92% badanych formy edukacji przyrodniczej, z których korzystali, 
będąc w Białowieskim Parku Narodowym, wpłynęły na wzrost ich szeroko rozumianej 
świadomości ekologicznej.



Edukacja przyrodnicza w Białowieskim Parku Narodowym w opinii odwiedzających 87

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że zainteresowanie różnymi formami 
edukacji przyrodniczej jest duże i biorąc pod uwagę panujące obecnie trendy na turystykę 
przyrodniczą, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz rozwój zrównoważony, można 
sądzić, iż będzie ono wzrastało. Jednocześnie oferta edukacyjna parków narodowych 
staje się coraz bardziej zróżnicowana, powstają muzea z nowoczesnymi ekspozycjami, 
rośnie liczba ścieżek edukacyjnych oraz innych obiektów służących edukacji przyrodniczej, 
a także wzrasta liczba i różnorodność organizowanych przez park imprez, warsztatów, 
prelekcji itp.

Bibliografia
Analiza działalności Białowieskiego Parku Narodowego w 2006 r., Białowieski Park Narodowy, 

Białowieża 2007.
Greczuk M., Kośmider J., Edukacja przyrodniczo-leśna – odpowiedzialność leśników oraz nauczy-

cieli wobec kształtowania postaw uczniów szkół podstawowych i średnich, „Studia i Materiały 
CEPL” 2013, z. 34.

Janeczko E., Ścieżki edukacyjne jako element rekreacyjnego zagospodarowania lasu, „Studia 
i Materiały CEPL” 2010, z. 1 (24).

Jaroszewicz B., Plan ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Operat udostępnienia turystycz-
nego, Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2001.

Ochrona środowiska 2016, GUS, Informacje i Opracowana Statystyczne, Warszawa 2016.
Partyka J., Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica” 2010, nr 22.
Partyka J., Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz, „Krajobraz a tury-

styka” 2010, nr 14, seria Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG.
Szary B., Edukacja ekologiczna i udostępnianie parków narodowych do zwiedzania, „Roczniki 

Bieszczadzkie” 2008, nr 16.

Streszczenie

Parki narodowe pełnią ważną funkcję w edukacji przyrodniczej, która to ma na celu populary-
zowanie idei ochrony przyrody, jak również podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. 
Tworzone w parkach narodowych muzea przyrodnicze, ośrodki dydaktyczne, wyznaczane ścieżki 
dydaktyczne i szlaki turystyczne umożliwiają poznawanie najważniejszych walorów przyrodni-
czych danego obszaru, a jednocześnie są główną formą zagospodarowania turystycznego wy-
korzystywaną w działalności edukacyjnej. Ponadto organizowane imprezy edukacyjne w postaci 
warsztatów, konkursów czy rozmaitych wydarzeń cyklicznych stanowią jedne z podstawowych 
produktów turystycznych oferowanych przez parki narodowe.
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii turystów odwiedzających Białowieski Park 
Narodowy na temat prowadzonej przez niego działalności edukacyjnej oraz oceny tej działalności 
przez osoby z niej korzystające. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia.

Słowa kluczowe: Białowieski Park Narodowy, edukacja przyrodnicza, działalność edukacyjna
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Abstract

National parks play an important role in environmental education, which aims to popularize the 
idea of nature conservation, as well as raising environmental awareness. Created in national 
parks natural history museums, educational centers, educational paths and trails provide to 
explore the most important natural values of the area, and at the same time are the main form 
of tourist infrastructure used in educational activities. In addition, educational events organized 
in the form of workshops, competitions and various periodic events are one of the main tourist 
products offered by national parks.
The aim of this study was to investigate the opinion of tourists visiting Bialowieza National Park 
on the educational activities conducted by Park and evaluation of the activities which they benefit. 
The study was performed by diagnostic survey using a questionnaire as a tool.

Keywords: Bialowieza National Park, nature education, environmental education, educational 
activities
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