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Abstract. The article presents the results of the research concerning social preferences in the 
scope of leisure time in forests within the Warlubie and Drwęca Forest Districts (area of lake 
districts). The preferred seasons of the year, length of time spent in forests, preferred days of the 
week and time of the day were determined. The survey was conducted through one-to-one 
questionnaire-based interview. 

WSTĘP

Rozwój cywilizacyjny postępujący coraz szybciej i charakteryzujący się 
zwiększającą się złożonością należy rozpatrywać zarówno w kontekście 
pozytywnym jak i negatywnym. Z jednej strony m.in. powstają kolejne rozwiązania 
techniczne ułatwiające funkcjonowanie społeczeństw, z drugiej zaś – narastają 
problemy wynikające np. ze stresu związanego z pracą czy też z jednoznacznego 
wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie ludności. W takiej sytuacji 
znaczenia nabiera wypoczynek na terenach niezurbanizowanych a zwłaszcza 
na obszarach leśnych, które obok pełnienia funkcji produkcyjnych, stanowią coraz 
ważniejszą przestrzeń turystyczno-rekreacyjną [Marszałek 2000, Paschalis-
Jakubowicz 2004]. Szczególną rolę pełnią w tym zakresie lasy na terenach 
pojezierzy, które zajmują 1/3 powierzchni Polski [Płocka 2002], bowiem przez 
wypoczywających preferowany jest w dużym stopniu typ krajobrazu „woda-las” 
[Gołos i Janeczko 2002, Gołos i Zając 2004]. Jednocześnie należy wyraźnie 
podkreślić, że lasy na innych obszarach są również bardzo ważne z punktu widzenia 
niematerialnych potrzeb społecznych (m.in. lasy miejskie). Wielofunkcyjność 
lasów i leśnictwa to problematyka, która ulega ciągłym zmianom – tym samym 
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oczywistą koniecznością jest prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na zasadność rozszerzania problematyki 
pozaprodukcyjnych funkcji lasów w programach edukacyjnych na kierunkach 
leśnych [Bijak i in., 2012, Paschalis-Jakubowicz 2012].

CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy jest ustalenie preferowanych przez społeczeństwo pór roku, czasu 
przeznaczanego na wypoczynek oraz dni tygodnia i pór dnia, w których ludność 
zazwyczaj przebywa w lasach obrębów Warlubie i Drwęca w celach turystyczno-
rekreacyjnych. W ramach pracy przeprowadzono indywidualny wywiad 
kwestionariuszowy z 947 dorosłymi respondentami.

METODYKA BADAŃ

Badania zostały przeprowadzone w okresie letnim (lata 2005 i 2006) na terenie 
Obrębu Warlubie (Nadleśnictwo Dąbrowa; od dnia 01.01.2007 r. – Nadleśnictwo 
Osie) położonego we wschodniej części Borów Tucholskich i Obrębu Drwęca 
(Nadleśnictwo Iława) znajdującego się na Pojezierzu Iławskim (ryc. 1). Tereny 
te odznaczają się występowaniem walorów wypoczynkowych, wysoką wartością 
zasobów przyrodniczych, turystyczną bazą noclegową (ośrodki wypoczynkowe) 
oraz presją ruchu rekreacyjnego [Kikulski 2011]. Ponadto położone są z dala 
od obszarów zurbanizowanych oraz stanowią przykłady typowych lasów 
gospodarczych na obszarach pojeziernych [Kikulski 2008].

Badania przeprowadzono techniką indywidualnego wywiadu kwestionariu-
szowego, w którym uczestniczyli mieszkańcy wsi, osoby zakwaterowane 
w ośrodkach wypoczynkowych korzystające z prywatnych działek rekreacyjnych, 
jak również zatrzymujące się na parkingach leśnych w celach rekreacyjnych 
lub turystycznych. Osoby, które wzięły udział w wywiadzie zostały dobrane 
w sposób losowy (próba reprezentatywna). W pierwszym etapie doboru 
respondentów zastosowano metodę ustalonej ścieżki [Sawiński i in. 2000]. Metoda 
ta polega na prowadzeniu wywiadu z osobą w co n−tym obiekcie – gospodarstwie 
wiejskim, mieszkaniu, domku w ośrodku wypoczynkowym, prywatnej działce 
rekreacyjnej, z osobą z co n−tego samochodu na parkingu. W dalszym etapie 
losowania stosowano metodę Kisha – w danym obiekcie do wywiadu wybierano 
osobę, która ostatnio obchodziła urodziny [Sawiński i in. 2000].

Przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego polegało na przeczytaniu 
respondentom pytań i odpowiedzi. Liczba możliwych odpowiedzi na pytania o pory 
roku, dni tygodnia oraz pory dnia, w których ankietowani zazwyczaj wypoczywają, 
nie była ograniczona. Przyjęto założenie, że pora przedpołudniowa trwa do godz. 
15:00 a popołudniowa po godz. 15:00, co wynika z kulturowo uwarunkowanego 
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podziału czasu w ciągu dnia [Nowicka 2006]. Pytanie odnośnie czasu 
przeznaczanego na wypoczynek dotyczyło skali całego roku – odpowiedzi ułożono 
następująco: jeden dzień, kilka dni, kilkanaście dni, kilka tygodni, kilka miesięcy.

Zastosowanie w badaniach techniki indywidualnego wywiadu kwestionariu-
szowego wiązało się z koniecznością skonsultowania metodyki z socjologiem.

Ryc. 1. Położenie obrębów Warlubie (po lewej) i Drwęca; szarym kolorem zaznaczono lasy
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem warstw Leśnej Mapy Numerycznej.

WYNIKI BADAŃ

Spośród 947 respondentów 706 osób (75%) zadeklarowało, że wypoczywa 
w lasach na terenach obrębów Warlubie i Drwęca. Odpowiedzi tej grupy 
ankietowanych stanowiły podstawę do określenia preferencji wypoczynkowych.

Wyniki badań przedstawione na ryc. 2 wskazują, że zdecydowanie najbardziej 
preferowaną do wypoczynku porą roku jest lato. Przebywających w lasach w celach 
turystyczno-rekreacyjnych zazwyczaj o tej porze roku jest w sumie 94%. 
Respondentów, którzy wskazali lato jako jedyny preferowany okres jest prawie 
75%. Dużo rzadziej wybierano jesień (w sumie 23% ankietowanych) oraz wiosnę 
(13%). Zimą wypoczywa najmniejszy odsetek badanych (w sumie 6%, z czego 
większość to osoby, które preferują wszystkie pory roku).

Badania wykazały, że respondenci, którzy wypoczywają w lasach obrębów 
Warlubie i Drwęca, przeznaczają w tym celu najczęściej w sumie kilkanaście dni 
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lub kilka tygodni w ciągu roku – po około 1/3 osób udzieliło takich odpowiedzi 
(ryc. 3). Natomiast warianty „kilka dni” lub „kilka miesięcy” wskazała wyraźnie 
mniejsza część ankietowanych (po ok. 1/6). Jednocześnie nie stwierdzono, aby 
ktokolwiek korzystał z niematerialnych funkcji lasów tylko przez 1 dzień w roku.
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Ryc. 2. Preferowane do wypoczynku pory roku w lasach obrębów Warlubie i Drwęca
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 3. Czas przeznaczany na wypoczynek w lasach obrębów Warlubie i Drwęca
Źródło: Opracowanie własne.
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Odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanych dni tygodnia pozwoliły 
na wyodrębnienie kilku grup respondentów (ryc. 4). Największy udział (wyraźnie 
ponad 50%) stanowią osoby, które spędzają czas w lesie we wszystkie dni tygodnia. 
Kolejną dającą się wyróżnić grupą są ankietowani, którzy wypoczywają zazwyczaj 
w sobotę i niedzielę (ponad 20%). Do tej grupy zaliczono również osoby, które 

Ryc. 4. Preferowane do wypoczynku dni tygodnia w lasach obrębów Warlubie i Drwęca
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 5. Preferowane do wypoczynku pory dnia (godziny) w lasach obrębów Warlubie 
i Drwęca
Źródło: Opracowanie własne.
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wskazały tylko niedzielę (21 na 148 osób) lub tylko sobotę (5). Respondentów 
przebywających w lasach w celach turystyczno-rekreacyjnych podczas 
„przedłużonego” weekendu (piątek-niedziela) jest prawie 18%. W tej grupie 
uwzględniono także osoby wypoczywające zazwyczaj w piątek i sobotę (5 na 124) 
oraz 1 osobę, która wskazała piątek i niedzielę.

Wyniki badań dotyczące preferowanych do wypoczynku pór dnia świadczą, 
że największy udział (ponad 40%) stanowią osoby, które wskazały godziny 
popołudniowe (ryc. 5). Natomiast 1/3 respondentów udaje się do lasu zazwyczaj 
w godzinach przedpołudniowych. Jednocześnie dla 1/4 ankietowanych 
wymienione pory dnia mają takie samo znaczenie.

DYSKUSJA

Przedstawione w pracy wyniki wskazują, że tereny badań odznaczają się 
bardzo wyraźną sezonowością ruchu turystycznego. Walory przyrodnicze 
(krajobraz pojezierny) w powiązaniu ze zróżnicowaniem warunków 
atmosferycznych w skali roku wpływają na preferencje wypoczynku na tych 
terenach – głównie w porze letniej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, 
że ze względu na uwarunkowania klimatyczne, większość polskiego społeczeństwa 
na urlop wybiera lato. Duże znaczenie ma również przerwa w nauce uczniów 
i studentów. Krzymowska-Kostrowicka [1995] podaje, że 31 z 58 form turystyki 
i rekreacji jest realizowanych w okresie wegetacyjnym, z czego 18 – głównie latem.

Uzyskane wyniki badań w zakresie czasu wypoczynku różnią się od prefe-
rencji wypoczywających w innych regionach Polski. Janeczko [2002] wykazała, 
że w lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego okres letni jest najważniejszy 
dla 32% respondentów, a wiosna – dla 27%, jesień – 26%, zima – 15%. Zatem presja 
turystyczno-rekreacyjna na tych terenach, w odróżnieniu do terenów badań, jest 
rozłożona dosyć równomiernie w ciągu okresu wegetacyjnego. Pewna przewaga 
lata, porównywalne znaczenie wiosny i jesieni oraz zdecydowanie najrzadziej 
wskazywana zima – takie preferencje społeczne charakteryzują tereny rolnicze 
(województwo podlaskie) [Zając i in. 2002] oraz region uprzemysłowiony 
(województwo śląskie) [Gołos i in. 2002]. Badania przeprowadzone w lasach 
miejskich Warszawy pokazują, że ankietowani przebywają w tych lasach 
najczęściej w okresie letnim (36%), na drugim miejscu wskazywano wiosnę (25%), 
następnie jesień (20%) i zimę (19%) [Janeczko i Woźnicka 2009]. Jednocześnie 
Grzelak-Kostulska i Hołowiecka [2013] wykazały, że las może stanowić dobre 
miejsce wypoczynku (również aktywnego) także poza sezonem letnim – ponad 
połowa ankietowanych deklaruje, że z lasów w północno-wschodniej części 
Torunia (Barbarka) korzysta przez cały rok. W Kampinoskim Parku Narodowym 
ruch turystyczno-rekreacyjny jest najbardziej nasilony w marcu i kwietniu oraz 
we wrześniu i październiku [Dzioban 2013]. Natomiast w okresie wakacyjnym 
(lipiec) odwiedzających było praktycznie najmniej, czego przyczyną są zapewne 
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wyjazdy wakacyjne. W Bieszczadzkim Parku Narodowym największy ruch 
turystyczny na szlakach ma miejsce w sierpniu (ponad 30%) i lipcu (około 20%) – 
tym samym na okres wakacyjny przypada połowa zwiedzających [Prędki 2012]. 
Problematykę nierównomiernego rozłożenia ruchu turystycznego poruszały 
również, w odniesieniu do Babiogórskiego Parku Narodowego, Buchwał i Fidelus 
[2010]. Jak podaje Partyka [2010] do większości parków narodowych turyści 
przyjeżdżają sezonowo, a w parkach Tatrzańskim i Karkonoskim uprawiana jest 
również turystyka zimowa. O dwóch sezonach (letnim i zimowym) w polskich 
górskich parkach narodowych pisała również Hibner [2013]. W przypadku 
województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowanie przeważa, podobnie 
do terenów badań, turystyka i rekreacja w okresie letnim. Jak słusznie stwierdza 
Karbowiak [2008], Warmia i Mazury nie muszą być kojarzone jedynie 
z możliwością wypoczynku w tej porze roku – cyt.: „W regionie tym są doskonałe 
warunki do rozwoju turystyki zimowej”. Miejscowości nadmorskie odznaczają się 
wyraźną sezonowością ruchu turystycznego i pod tym względem są bardzo 
podobne do pojezierzy – kulminacja przypada na lipiec i sierpień, co dotyczy m.in. 
Poddąbia [Jażewicz 2009]. Na bardzo wyraźną sezonowość popytu turystycznego 
w polskich regionach nadmorskich zwraca uwagę także Hącia [2015]. 

Respondenci, którzy wypoczywają w lasach obrębów Warlubie i Drwęca, 
przeznaczają w tym celu zazwyczaj kilkanaście dni lub kilka tygodni w ciągu roku. 
Dla odróżnienia na terenie gminy Rogów (woj. łódzkie) największa grupa 
ankietowanych (40%) przebywa w lasach tylko kilka dni w roku [Sławski i Sławska 
2009]. Duży udział (29%) stanowią osoby wypoczywające kilka razy w miesiącu, 
a kilka razy w tygodniu do lasu wybiera się 13% respondentów. W Tatry połowa 
ankietowanych przyjeżdża kilka razy w roku, a 30% – raz w roku [Wlazło 
i in. 2015]. Pod względem długości pobytu, największą grupę (42%) stanowią 
turyści, którzy przyjechali na 1 do 2 dni, a tych, którzy przyjechali na 3-4 dni jest 
25%. Natomiast udział turystów spędzających w Tatrach tydzień lub więcej wynosi 
22%. Na zazwyczaj jednodniową rekreację w lasach zwraca uwagę Garbula [1997] 
a na kilkudniowy wypoczynek – Strzelec [1999]. Według Janeczko i Woźnickiej 
[2009] w lasach miejskich Warszawy respondenci wypoczywają zazwyczaj raz 
w tygodniu (44%) lub raz w miesiącu (30%), a jedynie 17% zadeklarowało 
codzienne ich odwiedzanie. Badania przeprowadzone przez Jażewicz [2009] 
wykazały, że przeciętny czas pobytu wypoczywających nad morzem (Poddąbie) 
wynosił 11 dni. 

Na terenach badań największy udział stanowili ankietowani, którzy 
przebywają w lesie we wszystkie dni tygodnia. Jednocześnie biorąc pod uwagę 
wypoczywających w piątki, soboty i niedziele oraz w soboty i niedziele – presja 
ruchu turystyczno-rekreacyjnego w obrębach Warlubie i Drwęca w weekendy jest 
porównywalna z sumaryczną presją od poniedziałku do piątku. Natomiast np. 
w Babiogórskim Parku Narodowym obciążenie badanego szlaku turystycznego 
w soboty i niedziele jest wyraźnie większe niż w dni robocze (odpowiednio 78% 
i 22%) [Buchwał i Fidelus 2010]. W odniesieniu do szlaku w Tatrzańskim Parku 
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Narodowym uzyskane przez autorki wyniki wskazują, że w weekendy udział 
turystów wynosi 57%. Jednocześnie w obu parkach przeanalizowany został rozkład 
ruchu w zależności od warunków pogodowych – na bezdeszczowe dni weekendu 
przypada ok. 3/4 turystów. Na nasilenie ruchu turystycznego w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym w długi weekend na przełomie kwietnia i maja zwraca uwagę 
Prędki [2012]. Ponadto wypoczynek głównie sobotnio-niedzielny dotyczy również 
lasów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego [Mączka 2009].

W badanych obrębach respondenci wypoczywają częściej w godzinach 
popołudniowych. Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia na szlaku 
Czarny Staw – Rysy, gdzie najwięcej turystów stwierdzono w godzinach 9.00-10.00 
a najmniej – po godzinie 13.00 [Wlazło i in. 2015]. W trakcie badań nie 
zaobserwowano osoby, która ruszyłaby na szlak po godzinie 14.00. Autorzy 
zwracają uwagę na kwestię bezpieczeństwa jako uzasadnienie wyboru przez 
wędrowców godzin porannych i przedpołudniowych. Jednocześnie podkreślają 
wpływ panujących warunków pogodowych na wielkość ruchu turystycznego. 
Zdecydowanie więcej turystów w godzinach przedpołudniowych wykazały 
również badania przeprowadzone w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Prędki 
2012]. Wynika z nich, że 35% ogólnej liczby wejść na szlaki ma miejsce 
w godzinach 9.00-11.00 a 32% – pomiędzy 11.00 a 13.00.

WNIOSKI

1. Ruch turystyczno-rekreacyjny na terenie obrębów Warlubie i Drwęca jest 
zdecydowanie najbardziej nasilony w okresie letnim.

2. Pobyt ankietowanych w lasach w celach wypoczynkowych trwa zazwyczaj 
w sumie od kilkunastu dni do kilku tygodni rocznie.

3. Presja turystyczno-rekreacyjna w weekendy jest podobna do sumarycznej presji 
w dni robocze.

4. Ruch turystyczno-rekreacyjny w lasach na terenach badań jest większy 
w godzinach popołudniowych.

5. Preferencje społeczne w zakresie czasu wypoczynku różnią się w zależności 
od terenu badań (regionu Polski).
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STRESZCZENIE

Badania przeprowadzone na próbie losowo dobranych 947 dorosłych respondentów 
wykazały, że 75% z nich wypoczywa w lasach na terenach badań (obręby Warlubie i Drwęca). 
Zdecydowanie najbardziej preferowaną przez te osoby porą roku jest lato. W celach turystyczno-
rekreacyjnych ludność przebywa na obszarze badań najczęściej w sumie kilkanaście dni lub kilka 
tygodni. Ponad połowa ankietowanych wypoczywa w lasach zazwyczaj w różne (we wszystkie) 
dni tygodnia, a prawie wszyscy pozostali – w dni weekendowe. Większy udział stanowiły osoby, 
które wskazały godziny popołudniowe jako preferowane. Wyniki badań różnią się 
od uzyskanych w innych częściach Polski.

SUMMARY

The research, carried out on a representative sample of 947 adult respondents, showed that 
75% of them rest in forests within the survey areas (Warlubie and Drwęca Forest Districts). 
Summer is by interviewees by far the most preferred season of the year. People stay in research 
area for tourist and recreational purposes mostly  several days or a few weeks (overall, per year). 
More than half of respondents usually rest in forests on various (all) days of the week, while 
almost all the rest – at weekends. There were more respondents who indicated the afternoon, 
as a preferred time of the day. Survey results vary from obtained ones in other regions of Poland.
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