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Potencjalne i realne zagrożenia dla środowiska leśnego 
wynikające z organizacji zawodów w biegu na orientację 
Piotr Cych

Abstrakt. Organizacja zawodów w biegu na orientację wiąże się z reguły 
z ingerencją w środowisko naturalne ze względu na specyfikę tej dyscypli-
ny sportowej. Dla wielu osób nie znających bliżej tego sportu, a związanych 
służbowo i (lub) emocjonalnie z ochroną przyrody, może wydawać się pro-
blematyczne organizowanie tego typu przedsięwzięć. Celem pracy jest wska-
zanie potencjalnych i realnych zagrożeń dla środowiska leśnego związanych 
z organizacją zawodów w biegu na orientację. W pracy przedstawiono wyniki 
badań naukowych dotyczące oddziaływania przebiegu zawodów, zarówno 
w skali globalnej, jak również w skali lokalnej, opierając się na konkretnych 
przykładach. Zebrano też dostępne wyniki badań naukowych obrazujące od-
działywanie zawodów w biegu na orientację na faunę i florę oraz wskazano 
na obszary wymagające dalszych badań. Wyniki badań dotychczas przepro-
wadzonych wskazują na negatywny, jednak minimalny i krótkotrwały, wpływ 
organizacji zawodów w biegu na orientację na środowisko leśne. Nie stwier-
dzono żadnych trwałych zmian związanych z negatywnym oddziaływaniem 
na środowisko naturalne.

Słowa kluczowe: bieg na orientację, orienteering, środowisko leśne, organi-
zacja zawodów sportowych, ekologia

Abstract. The potential and real threats to the forest environment re-
sulting from organization the foot-orienteering events. Organization of 
competitions in foot-orienteering is usually associated with interference in the 
environment due to the specific nature of sport. For many people who do not 
know closer to this sport, and the related business and (or) emotional nature 
protection, so it can seem problematic to organize such projects. The aim of 
this article is an indication of the potential and real threats to the forest envi-
ronment related to the organization of competitions in foot-orienteering. The 
paper presents the results of research on the impact of running of the event, both 
globally as well as locally based on concrete examples. Collected also available 
the results of research showing the impact of competition in foot-orienteering 
on flora and fauna and identifies areas requiring further research. Conclusions: 
the results of the research conducted so far indicate minimal negative impact 
on the forest environment, which is of short duration. There were no permanent 
changes related to the negative environmental impact of organizing orienteering

Key words: foot orienteering, orienteering, forest environment, organization 
of sports competition, ecology
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Wstęp

Świadomość ekologiczna jest z reguły tym wyższa, im wyższy jest poziom cywilizacji 
danego społeczeństwa. Można przyjąć, że poziom świadomości ekologicznej określa stopień 
człowieczeństwa. Człowiek jest integralną częścią środowiska naturalnego i w coraz więk-
szym stopniu zaczyna zdawać sobie sprawę z jego istotnej roli dla funkcjonowania ekosys-
temu Ziemi. Na co dzień może już gołym okiem obserwować skutki swojego oddziaływania 
na środowisko, zarówno w skali globalnej, jak również lokalnej.

Świadomość ekologiczna ludzi wzrasta, a jej wzrost widoczny jest także w obszarze 
sportu. Dowodem na to jest m.in. fakt, że zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego 
i jego ochrony zostały wpisane w Kartę Olimpijską w 1994 r. i od tamtej pory są trzecim 
filarem olimpizmu, oprócz sportu i kultury (Zielony sport 2010). Również w tym samym 
roku utworzono komisję w MKOL „Sport i Środowisko”. Rezultatem narad było podjęcie 
uchwały m.in. o organizacji co 2 lata konferencji „Sport i środowisko”. Działalność sportowa 
jest sama w sobie neutralna. Może jednak wpływać zarówno negatywnie jak i korzystnie na 
środowisko naturalne. Sposób oddziaływania na środowisko wydarzeń i aktywności sporto-
wej zależy od ludzi, którzy organizują te wydarzenia i którzy w nich uczestniczą. Niestety 
z reguły wpływ sportu na środowisko jest postrzegany jako wyłącznie negatywny, gdyż ko-
jarzony jest z wielkimi wydarzeniami sportowymi, których nowo powstająca infrastruktura 
zakłóca równowagę danego środowiska. Można jednak także podać korzystne oddziaływa-
nie działalności sportowej na środowisko, jak choćby budowa akwenów wodnych do celów 
sportowych, które służą potem także jako rezerwuar wody do gaszenia pożarów lub tworzą 
siedlisko życia dla wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych. Często następuje też zwięk-
szenie wrażliwości ekologicznej uczestników wydarzeń sportowych poprzez ich organizację 
na terenach o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

Zagrożenia i korzyści płynące z interakcji sportu ze środowiskiem można podzielić na-
stępująco: 

–  korzyści i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego płynące ze strony ludzi zaanga-
żowanych w promocję i organizację sportu;

–  korzyści i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego płynące ze strony uczestników 
imprez sportowych (zawodników, trenerów, sędziów, działaczy oraz widzów).

Obiekty sportowe czy stosowany w zawodach sprzęt, a także sama obecność zawod-
ników lub kibiców powoduje tzw. „ślad środowiskowy” (Zielony sport 2010). Według 
materiałów opracowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Nuklearnego oraz niemiecką Konfederację Sportów Olimpijskich (Gre-
en Champions… 2007) dotyczących wpływu dużych zawodów sportowych na środowisko 
oddziaływanie to może być: bezpośrednie lub pośrednie oraz krótko- lub długoterminowe. 
Transport uczestników zawodów stanowi 95% ogólnej emisji gazów cieplarnianych podczas 
dużych zawodów sportowych. Na resztę emisji składają się: zwiększony pobór energii –3% 
prace związane z przygotowaniem areny do wymagań zawodów – 2%. 
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Potencjalne i realne zagrożenia dla środowiska leśnego 
wynikające z organizacji zawodów w biegu na orientację 

Orienteering jest nazywany zielonym sportem. Jego hasłem przewodnim jest „w jedności 
z naturą”. Ze względu na bezpośrednie oddziaływanie uczestników zawodów na środowisko 
przeprowadzono szereg badań naukowych, które miały zbadać poziom tego oddziaływania 
(Parker 2010, 2012). Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego związane z organizacją za-
wodów w Orientacji Sportowej były także w Polsce przedmiotem zainteresowań badawczych 
(Cych 2013a, b). Organizacja zawodów w biegu na orientację na terenach leśnych związana 
jest ze znajomością i stosowaniem się do określonych przepisów, które regulują do nich dostęp 
i warunki korzystania (Ustawa o lasach, Ustawa o ochronie przyrody, zasady hodowli lasów).

Wybrane elementy oddziaływania organizacji zawodów w biegu 
na orientację na środowisko (transport, energia, odpady, woda 
i ścieki, hałas) 

Organizacja zawodów w biegu na orientację wymaga w wielu przypadkach wykorzystania 
w znacznym zakresie zasobów środowiska naturalnego. Dotyczy to z reguły wszystkich stref 
organizacji zawodów (począwszy od lokalizacji strefy parkingowej, poprzez wykorzystanie 
środowiska jako areny zmagań zawodników, aż po umiejscowienie strefy centrum zawodów). 
Każda z tych stref, w mniejszym lub większym stopniu, może być potencjalnym źródłem za-
grożenia dla środowiska naturalnego. Dotyczy to takich elementów jak: transport, odpady, 
woda, ścieki, hałas czy sama obecność człowieka i jej skutki. Dlatego w celu zbadania realnego 
wpływu organizacji zawodów w biegu na orientację na środowisko naturalne przeprowadzono 
szereg badań naukowych, których wyniki zostaną w skrócie zaprezentowane poniżej.

Najbardziej istotnym czynnikiem w ocenie potencjalnego wpływu organizacji zawodów 
w biegu na orientację na środowisko są: liczba uczestników (zawodników, organizatorów, 
sędziów, osób towarzyszących i kibiców) oraz ranga zawodów i związana z nią infrastruktura 
(np. przygotowanie areny zawodów do transmisji telewizyjnej). 

Inne czynniki, które powinny być uwzględniane w ocenie potencjalnego wpływu na śro-
dowisko to m.in.: dostępność już istniejącej infrastruktury (parkingów, budynków, dostępu do 
źródeł prądu, wody, kanalizacji, zaplecza sanitarnego, Internetu), dostępność areny zawodów 
środkami transportu publicznego, lokalizacja areny zawodów w aspekcie charakterystyki ob-
szaru i poziomu jego aktualnej ochrony prawnej, wielkość obszaru rozgrywania zawodów itp.

Niewątpliwie liczba uczestników zawodów w przypadku zawodów w biegu na orienta-
cję będzie odgrywała najistotniejszą rolę. W związku z tym, że zawody biegu na orientację 
gromadzą głównie uczestników, nie zaś widzów, to właśnie liczba zawodników będzie de-
cydować o wielkości potencjalnego zagrożenia. Wg fińskich badań 90% organizowanych 
zawodów w biegu na orientację to zawody małe o liczbie uczestników nie przekraczającej 
200 osób (Myllyvirta i in. 1995). W Polsce liczba zawodów, w których liczba uczestników 
przekracza 500 jest niewielka. Są to: Klubowe Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polonia oraz 
Puchar Wawelu. Oprócz tych trzech imprez czasami także Puchar Bałtyku oraz międzynaro-
dowe zawody w biegu na orientację Limanowa Cup mogą poszczycić się liczbą uczestników 



Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 50 / 1 / 2017 157

oscylującą w granicach 500. Ponadto kilka imprez na orientację o charakterze regionalnym, 
głównie adresowanych do młodzieży szkolnej, można zaliczyć do zawodów średniej wielko-
ści. Są to Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, gdzie liczba uczestników waha się od 
500 do 1 tys. (woj. wielkopolskie, dolnośląskie). W Polsce nie ma takich sytuacji, w których 
do lasu z mapą jednego dnia wyrusza kilkanaście czy ponad 20 tys. osób (Jukola w Finlandii 
i Tio-mila w Szwecji, O-Ringen). Można stwierdzić, że w Polsce, podobnie jak w Finlandii 
i wielu innych krajach na świecie, 90% organizowanych zawodów w biegu na orientację to 
zawody małe o liczbie uczestników nie przekraczającej 200 osób.

W przypadku małych zawodów, głównym zagrożeniem dla środowiska stają się środki 
transportu uczestników, dlatego że uczestnicy używają swoich aut w celu dotarcia do miejsca 
zawodów. Spaliny samochodowe powodują nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale także 
przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego. Dodatkowo powodują hałas, który 
może płoszyć lub stresować zwierzęta. Ponadto niewłaściwie zaplanowane miejsce do par-
kowania aut lub pozostawienie tej kwestii poza kontrolą organizatorów może doprowadzić 
do niszczenia przez koła samochodów: łąk, terenów uprawnych, trawników bądź rozjeżdża-
nia leśnych ścieżek i dróg. Duża liczba uczestników przemieszczająca się prywatnymi auta-
mi może także dezorganizować ruch samochodowy w małych miejscowościach powodując 
czasowo „korki”. Podobnie nieuwzględnienie w organizacji zawodów odpowiednich miejsc 
dojazdu i parkowania autobusów dowożących uczestników do centrum zawodów może pro-
wadzić do podobnych skutków.

Organizacja zawodów w biegu na orientację nie wymaga szczególnie dużo energii elek-
trycznej, dopóki nie towarzyszą im dodatkowe obciążenia związane z transmisją telewizyjną 
czy nagłośnieniem sceny na potrzeby imprez towarzyszących. Dla zobrazowania wielko-
ści dodatkowego poboru energii związanego z organizacją zawodów wykorzystano poniżej 
przykład z trzydniowych zawodów Grand Prix Polonia zorganizowanych w Lądku Zdroju 
w 2006 roku. Całkowity pobór energii wyniósł wtedy 25 kW na kwotę ok. 81 zł, zaś pomia-
ru dokonano na podstawie odczytu licznika specjalnie zamontowanego na tę okazję przez 
Zakład Energetyczny w Kłodzku. Wielkość poboru energii przez czas trwania trzydniowych 
zawodów przez urządzenia zainstalowane w centrum zawodów (m.in. komputery, monitory 
różnej wielkości, silniki napowietrzające dmuchane banery, wzmacniacze i głośniki muzycz-
ne) jest porównywalna do średniego miesięcznego poboru energii przez pojedyncze gospo-
darstwo domowe w skali całego miesiąca. Zużycie energii wielokrotnie wzrasta, gdy w grę 
wchodzi transmisja telewizyjna. Np. podczas Mistrzostw Świata Juniorów w 2013 r. w Hrad-
cu Kralove (Czechy) zapotrzebowanie wynosiło 80 kW (JWOC 2013 report).

Inne zagrożenia to odpady i niewłaściwa nimi gospodarka. Odpady podczas zawodów 
w biegu na orientację powstają głównie na skutek funkcjonowania punktów gastronomicz-
nych w centrum zawodów i używania przez organizatorów i handlowców naczyń jedno-
razowych (kubków plastikowych). Inne odpady mogą powstać na skutek używania taśmy 
ostrzegawczej, wyrzucania worków foliowych zabezpieczających mapy przed wilgocią, 
map rozgrzewkowych, opisów punktów kontrolnych. Budowniczowie tras powinni także 
pamiętać o usuwaniu z terenu taśm oznaczających trasy dla najmłodszych (tzw. faworki) oraz 
usuwaniu znaczników z punktów kontrolnych. Niestety także podczas organizacji zawodów 
w biegu na orientację zużywa się znaczne ilości papieru (druk wyników, międzyczasów, 
list startowych, materiałów dla biura zawodów, sędziów itp.). Nieprawidłowo zutylizowane 
stanowią także odpady.
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Złe gospodarowanie wodą prowadzi do zagrożenia skażenia środowiska ściekami 
(np. poprzez brak organizacji właściwych warunków sanitarnych podczas zawodów). Orga-
nizatorzy zawodów szukają czasami „drogi na skróty” poprzez wykorzystanie naturalnych 
zbiorników wodnych jako miejsca kąpieli bezpośrednio po zawodach, a uczestnicy zawodów 
używają środków chemicznych (mydła, szamponów, płynów do kąpieli itp.) w miejscach do 
tego nieodpowiednich. Czasami także organizatorzy zawodów nie zabezpieczają toalet dla 
uczestników zawodów lub stawiają zbyt małą ich liczbę szukając w ten sposób oszczędności, 
co prowadzi do sytuacji, że uczestnicy zawodów załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na 
„łonie natury” dodatkowo zanieczyszczając i zaśmiecając teren.

Zawodom na orientację zwykle nie towarzyszy hałas, ale jeśli centrum zawodów usytuowane 
jest zbyt blisko terenów objętych strefą ciszy, wtedy hałas związany z głośną muzyką, używaniem 
generatora prądu starej generacji, bardzo głośnym dopingiem publiczności, czy wreszcie trans-
portem uczestników zawodów, może stanowić potencjalne zagrożenie dla danego środowiska.

Zagrożenie dla środowiska może również stanowić używanie otwartego ognia przez 
organizatorów lub uczestników zawodów, szczególnie w porach podwyższonego ryzyka 
powstawania pożarów i w miejscach do tego nie przeznaczonych. Kolejne zagrożenie dla 
środowiska może wynikać ze zbytniego spopularyzowania danego obszaru, szczególnie 
atrakcyjnego dla potencjalnych turystów. Przyczynić się może do tego relacja w mediach 
z imprezy sportowej ciesząca się dużym zainteresowaniem, a podkreślająca walory danego 
obszaru (fot. 1). W ślad za tym może dojść do odwiedzania danego miejsca przez zbyt dużą 
liczbę ludzi w zbyt krótkim czasie, co z kolei może skutkować przekroczeniem „pojemności 
turystycznej” danego obszaru ze wszystkimi tego konsekwencjami dla środowiska.

Fot. 1. Punkt kontrolny usytuowany pod ostańcem skalnym na terenie Czeskiego Raju ok. Turnova  
– Czechy (autor P. Cych)
Photo 1. Control point situated in rock city of Czech Paradise near Turnov 
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Potencjalny i realny wpływ organizacji zawodów w biegu na 
orientację na środowisko naturalne (florę i faunę) 

Jakiekolwiek oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze należy rozpatrywać 
w szerszym kontekście. Zrozumiałym jest, że środowisko naturalne jest bardzo odporne na 
krótkotrwałe niekorzystne oddziaływanie ze strony człowieka i różnych kataklizmów (poża-
rów, powodzi itp.). Jednakże należy mieć świadomość, że takie oddziaływanie ma miejsce 
i należy badać jego skutki, a następnie minimalizować niekorzystne oddziaływanie w ob-
szarach najbardziej dla środowiska uciążliwych. W tym celu dokonano wywiadu kwestio-
nariuszowego pośród poszczególnych krajów członkowskich światowej federacji oriente-
eringu (IOF). W jego wyniku okazało się, że zdaniem osób uczestniczących w zawodach 
na orientację największe znaczenie dla środowiska ma niepokojenie ssaków oraz ptaków 
zamieszkujących obszary rozgrywania zawodów (ryc. 1). Nieco mniejsze znaczenie mają 
odpadki powstałe w wyniku organizacji zawodów, a najmniejsze zużycie materiałów. W celu 
potwierdzenia tych subiektywnych odczuć postanowiono przeprowadzić szereg badań, któ-
rych wyniki zaprezentowano w dalszej części.
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Ryc. 1. Szacowany stopień oddziaływania wybranych elementów związanych z organizacją zawodów 
w biegu na orientację na środowisko (Myllyvirta i in. 1998)
Fig. 1. The estimated magnitude of the impact of selected items related to the organization of competi-
tions in orienteering on the environment 
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Potencjalny i realny wpływ na florę (niszczenie roślinności, 
przenoszenie nasion i  chorób groźnych dla flory) 

Bieg na orientację, który jest najczęściej rozgrywany w środowisku naturalnym może 
mieć negatywny wpływ na roślinność, gdyż uczestnicy, czasami masowo biegają na przełaj, 
przemieszczając się po runie leśnym, łąkach, torfowiskach i innym podłożu. Zniszczeniu 
przez wydeptywanie może ulec mech, cenne gatunki roślin, może też dochodzić do niepożą-
danego przenoszenia nasion roślin z jednego miejsca na inne, czasami bardzo odległe. 

Jednak realny wpływ na niszczenie młodych drzewek (siewek i sadzonek) jest znikomy. 
Wyniki badań naukowych przeprowadzonych w Szwecji dowiodły, że w wyniku przebie-
gnięcia 2400 biegaczy na orientację przez uprawę 15 tys. świerkowych sadzonek zniszczeniu 
nie uległa ani jedna (Kardell 1974). Także minimalne uszkodzenia roślinności zanotowa-
no podczas badań przeprowadzonych po największych na świecie zawodach sztafetowych 
w biegu na orientację rozgrywanych co roku w Finlandii (tab.1). Bezpośrednio po zawodach 
zaobserwowano zniszczenia roślinności przez wydeptane ścieżki na obszarze 0,5%, które 
zmniejszyły się do zaledwie 0,1% po 1,5 roku od zakończenia zawodów, a zanikły całko-
wicie po kolejnym sezonie. Tak więc hipotezę o trwałych zmianach powstałych na skutek 
obecności biegających na orientację w lesie należy odrzucić.

Tab. 1. Procent uszkodzonej roślinności w terenie rozgrywania sztafetowych zawodów w biegu na 
orientację – Jukola (ponad 10 tyś. uczestników) (Myllyvirta 1998)
Table 1. The percentage of damaged vegetation in the area of foot-orienteering competition (the relay 
race – Jukola Vesti (more than 10 000 participants)

Czas jaki upłynął od zakończenia zawodów Procent powierzchni zawodów  
(12 km2)

bezpośrednio po zawodach 0,5%
3 miesiące po 0,3%

1 rok po 0,15%
1,5 roku po 0,1%

Późniejsze badania przeprowadzone przez Mendozę (2007) dotyczyły wydeptywania 
roślinności przez 1313 uczestników zawodów w stanie Alberta w Kanadzie. W tym przy-
padku natura potrzebowała trzech sezonów, żeby całkowicie się odrodzić. Interesujące wy-
daje się, że po zawodach duże ssaki zaczęły wykorzystywać małe ścieżki wydeptane przez 
zawodników i przez to odradzanie się roślinności trwało dłużej. Uszkodzenia roślinności 
spowodowane wydeptywaniem w okolicach punktów kontrolnych były o 100% większe, niż 
w pozostałym obszarze zawodów.  

Zjawisko również związane z przebieganiem setek lub tysięcy osób tymi samymi „ciągami 
komunikacyjnymi” to ubijanie lub rozrzedzanie ziemi pod wpływem butów (najczęściej tych 
z kolcami). Badania prowadzone w Niemczech przez trzy lata na terenach miękkich i piasz-
czystych dowiodły, że odradzanie się roślinności było bardzo szybkie i kończyło się w ramach 
okresu objętego badaniem nie wskazując na żadne trwałe zmiany (Breckle i in. 1989).

Z reguły deptanie nowych ścieżek jest postrzegane jako mające negatywny lub neutralny 
wpływ na roślinność, ale są także korzyści płynące z takiego oddziaływania na środowi-
sko. Takie zostały zaobserwowane w terenach wydmowych, które są z reguły przerośnięte 
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w związku z brakiem lub niedostatkiem żerujących tam zwierząt roślinożernych (takich np. 
jak króliki). I tak w rezerwacie Braunton Burrows w południowo-zach. Anglii wydmy piasz-
czyste pokrywają znacząco mniej niż 10% potrzebne do przetrwania rośliny Sea Stock (Mat-
thiola sinuata).  Przy okazji tych badań dokonano ciekawego wyliczenia, że jedna krowa 
obecna na danym obszarze przez cały rok jest ekwiwalentem wydeptywania terenu równo-
ważnemu organizacji w tym terenie zawodów w biegu na orientację dla około 1500 doro-
słych uczestników (Parker 2009).

Oprócz ogólnego wpływu na roślinność rozpatrywaną jako całość, może też dochodzić 
do niekorzystnego oddziaływania człowieka na wybrane gatunki roślin, szczególnie podatne 
na tego typu działanie. Do tych gatunków z pewnością należą rośliny pokrywające tereny 
podmokłe i bagienne oraz mchy pokrywające skały. Cytowane wcześniej badania przepro-
wadzone zarówno w Australii, jak i w Szwecji dowiodły małego wpływu zawodników na 
mchy, ale liczba uczestników, którzy przebiegali po nich była celowo ograniczona (od 30 do 
102) (Kardell 1974, Mendoza 2007).

Potencjalny i realny wpływ na faunę (ptactwo, płazy, gady, małe 
i duże ssaki)

Oddziaływanie na zwierzęta jest trudniejsze do zdefiniowania i zmierzenia.  To oddzia-
ływanie nie zawsze prowadzi do uszkodzenia (zranienia, zabicia lub zgonu zwierzęcia), choć 
czasami może i tak się skończyć.  Jeśli np. jelenie są niepokojone obecnością ludzi, oddalają 
się, czasami z dużą prędkością do miejsca, gdzie czują się bezpieczne. Takie zakłócenie nie 
jest dla nich szkodliwe. Odwrotnie, jeśli podczas ucieczki z miejsca zagrożenia zwierzę to 
zrani się (np. o druciane ogrodzenie okalające nową uprawę). W celu stwierdzenia wpływu 
oddziaływania uczestników zawodów w biegu na orientację na jelenie przeprowadzono dwa 
bardzo dobrze zaplanowane badania.  Oba dowodzą, że jelenie uciekają od zagrożenia i je-
śli bezpieczna strefa jest dostępna, obniżają swój poziom stresu do stanu sprzed zaistniałej 
sytuacji. Badania Cederlunda i in. (1981) wskazują na różnice w zachowaniu łosi i jeleni. 
Te pierwsze, spłoszone, pokonują dużo większy dystans i oddalają się ze strefy rozgrywania 
zawodów, natomiast jelenie chowają się w gęstwinach na obszarze zawodów nie pokonu-
jąc dużych dystansów. Późniejsze obserwacje prowadzone przez Jeppesona (1987) w Danii 
z użyciem radio nadajników przytwierdzonych do jeleni dowiodły, że zwierzęta te powracają 
na swój teren w ciągu 24 do 48 godzin od zakończenia zawodów.

Obecność uczestników biegów na orientację z pewnością naraża duże ssaki na stres, ale 
jest on krótkotrwały. Natomiast stwierdzono wyjątkowo mało przypadków, w których doszło 
do poważnego zranienia czy zabicia się zwierzęcia w związku z obecnością uczestników 
zawodów na orientację. Takich przypadków było zaledwie kilka (Konring 1987, Henderson 
1992), co w porównaniu z liczbą tych zwierząt ginących każdego dnia pod kołami samo-
chodów jest nieporównywalne. Dla zobrazowania rzędu wielkości w samej tylko Wielkiej 
Brytanii dochodzi corocznie do 42-74 tys. kolizji z udziałem saren i jeleni, gdzie ich popula-
cja szacowana jest na 500-600 tys. osobników (http://www.deercollisions.co.uk). W Polsce 
liczba wypadków samochodowych z udziałem dzikich zwierząt wyniosła w 2009 blisko 18 
tys. (Borowska 2010). Jednak szacuje się, że tylko co czwarta taka kolizja jest zgłaszana. 
Największa liczba kolizji dotyczy saren i jeleni. 
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Kolejnym gatunkiem ssaków, który może ucierpieć na skutek nieoczekiwanej obecności 
„orientalisty” w lesie jest dzik. Te zwierzęta żyjące zwykle stadnie, ukrywają się w ciągu 
dnia w gęstwinach. Jeśli budowniczy tras upodobał sobie szczególnie te miejsca na lokaliza-
cję punktów kontrolnych, wtedy może dojść do niepokojenia zwierząt, co jest dla nich szcze-
gólnie niekorzystne w okresie rozrodczym, gdy lochy opiekują się młodymi (warchlakami). 
Ze względu na prace gospodarcze prowadzone na części obszarów leśnych zwierzęta te są 
często zmuszane do zmiany swoich siedlisk i oswajają się z obecnością człowieka. Stopień 
szkodliwości oddziaływania uczestników imprez na orientację na ten gatunek zwierząt wy-
daje się w związku z tym znikomy.

W polskich lasach inne duże ssaki takie jak: łoś, wilk, niedźwiedź, ryś i żubr występują 
sporadycznie, dlatego też bardzo rzadko dochodzi do kontaktu uczestnika imprezy na orien-
tację z tymi ssakami. Ich rewiry obejmują zdecydowanie większe powierzchnie niż te, na 
których przeprowadza się zawody. Najczęstszą ich reakcją jest oddalenie się w inną część 
lasu.

Oddziaływanie na ptaki uczestników imprez na orientację ma pewne cechy wspólne 
z wcześniej opisanym oddziaływaniem na duże ssaki. Jednak badanie wpływu obecności 
uczestników imprez na orientację na ptaki jest zjawiskiem nieco bardziej złożonym, gdyż 
wymaga dużej wiedzy i umiejętności właściwego zaplanowania i przeprowadzenia badań. 
W innym wypadku może dojść do uzyskania fałszywych wyników i wyciągania niewłaści-
wych wniosków. Dla potrzeb niniejszej publikacji wykorzystano wyniki dwóch badań prze-
prowadzonych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze z nich, przeprowadzone w sposób wzorcowy, 
dotyczyło zawodów rozegranych w parku miejskim z udziałem 500 uczestników (Goodall 
i Gregory 1991). Badanie dowiodło, że zawody nie miały żadnego wpływu na 54 gatunki pta-
ków obecne na terenie zawodów. Drugie badanie przeprowadzono na terenach wrzosowisk 
podczas zawodów z udziałem 1000 uczestników biegu na orientację. Stwierdzono w nim, 
że np. białorzytka (Oenanthe oenanthe), która ma gniazda na ziemi, tolerowała obecność 
ponad 200 uczestników na godzinę biorących udział w imprezie na orientację przebiegają-
cych w odległości do 25 m. od jej gniazda. Podobnie nic złego nie działo się z kląskawką 
(Saxicola torquata), która swoje gniazda ma nisko nad ziemią (Parker 2005). Jednak badania 
Brackenridge’a wskazują na możliwe zakłócenia ze strony uczestników biegu na orientację 
dla ptaków lęgowych posiadających swoje gniazda na ziemi, np. istnieje niebezpieczeństwo, 
że przebiegający zawodnik nieświadomie zniszczy je poprzez nadepnięcie lub kopnięcie 
(Brackenridge 1988). Dlatego niezbędne wydaje się prowadzenie dalszych, bardzo rzetelnie 
przeprowadzanych, badań w tym obszarze.

W Polsce wybrane gatunki ptaków, ze względu na ich niewielką populację, wymagają 
ochrony całorocznej i okresowej, swoich gniazd. Do tych ptaków należą m.in.: orły, orliki, 
bieliki, puchacze, bociany czarne i inne. Strefa ochrony całorocznej w przypadku ww. pta-
ków wynosi do 200 metrów, natomiast strefa ochrony okresowej wynosi do 500 metrów 
i obowiązuje w okresie lęgowym, który jest różny dla poszczególnych gatunków ptaków. 
W Polsce na terenie całego kraju istnieje obecnie około 3 tys. stref obejmujących szacunko-
wo 30 tys. ha powierzchni leśnych z całkowitym zakazem wstępu osób postronnych przez 
cały rok (Anderwald i in. 2014).

Ostatnimi gromadami z typu kręgowców, na które oddziałują uczestnicy zawodów 
w biegu na orientację to płazy i gady. W Polsce występuje tylko 19 gatunków płazów (w tym 
m.in.: traszki, salamandry plamiste, ropuchy i żaby) oraz 11 gatunków gadów (m.in. żółwie, 
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jaszczurki, żmije i węże). Podobnie jak w przypadku niektórych dużych ssaków, wybrane 
gatunki płazów i gadów są objęte ścisłą ochroną i występują nielicznie, i tylko na wybranych 
obszarach naszego kraju (np. salamandra plamista, czy węże Eskulapa i gniewosz). Nie-
stety autorowi nie udało się znaleźć żadnych wyników badań, które by analizowały wpływ 
uczestników zawodów w biegu na orientację na poszczególne gatunki płazów lub gadów. 
W związku z trudnymi do wyizolowania czynnikami związanymi z krótkotrwałym poby-
tem na danym obszarze uczestników zawodów i treningów, badania takie nie były do tej 
pory prawdopodobnie wcale przeprowadzone. Można jednak przyjąć, że wpływ obecności 
„orientalistów” na płazy i gady jest znikomy, choć z pewnością należy podejmować pewne 
działania prewencyjne. Tak było np. w 2015 r. przy okazji Klubowych Mistrzostw Polski 
w biegu na orientację, gdzie na planowanym terenie zawodów było siedlisko żółwia błot-
nego. W celu ochrony jego terytorium, a także w związku ze składaniem przez te żółwie jaj 
w maju, a więc w okresie rozgrywania zawodów, zmieniono częściowo koncepcję wyboru 
terenu oraz przebiegu tras.

Podsumowanie 

Aby właściwie określić potencjalne i aktualne zagrożenia oraz korzyści wynikające z or-
ganizacji zawodów w biegu na orientację wskazane jest przeprowadzenie analizy (tab. 2). 

Tab. 2. Zagrożenia oraz korzyści dla środowiska naturalnego pochodzące ze strony organizatorów 
i uczestników bieguna orientację
Table 2. Risks and environmental benefits derived from the organizers and participants of the foot orien-
teering events

Zagrożenia lub 
korzyści pochodzące 
od organizatorów lub 

uczestników zawodów 
w biegu na orientację

Rodzaj aktualnie
występujących bądź potencjalnych zagrożeń i korzyści

Zagrożenia dla 
środowiska 

przyrodniczego 
pochodzące ze strony 
ludzi zaangażowanych 

w organizację 
i promocję zawodów 
w biegu na orientację

–  niewłaściwe planowanie rozmieszczenia poszczególnych stref zawodów 
(parkingu, centrum zawodów, startu)

–  brak uzgodnień ze służbami leśnymi lub właścicielami obszaru dot. plano-
wanego terenu oraz ogólnego zarysu przebiegu tras

–  niewłaściwe planowanie przebiegu tras
–  niewłaściwy wybór miejsc usytuowania punktów kontrolnych
–  nieuwzględnianie stref ochronnych dla zwierzyny
–  nieprzestrzeganie zasad przeciwpożarowych
–  nieprzestrzeganie limitów uczestników nałożonych przez służby odpowie-

dzialne za ochronę przyrody
–  hałas (np. na skutek zbyt głośnej muzyki, spikerki, używania przestarza-

łych generatorów prądu)
–  niewłaściwa organizacja zbierania i segregacji odpadów
–  niewłaściwa organizacja warunków do mycia się uczestników
–  niszczenie środowiska poprzez niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi 

zasobami takimi jak: woda, powietrze (np. poprzez wjeżdżanie samocho-
dami do lasu)
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Zagrożenia dla 
środowiska 

przyrodniczego 
pochodzące ze strony 
uczestników zawodów 
w biegu na orientację 

(zawodników, 
trenerów, sędziów, 

działaczy oraz 
widzów)

–  pozostawianie śmieci w centrum zawodów w miejscach do tego nie prze-
znaczonych

–  wyrzucanie worków na mapy w lesie
–  gubienie opisów punktów kontrolnych w terenie
–  wyrzucanie kubków po napojach na trasie biegu z dala od punktów ży-

wieniowych
–  celowe płoszenie zwierząt
–  hałasowanie w terenie zawodów (nawoływanie, gwizdanie, głośne śpie-

wanie)
–  załatwianie potrzeb fizjologicznych „na łonie natury”
–  przemieszczanie się uczestników zawodów po terenach zakazanych (wyłą-

czonych przez organizatora)
–  używanie detergentów (mydeł, szamponów itp.) na wodach otwartych 

(w stawach, jeziorach, rzekach)
–  zrywanie lub niszczenie roślin objętych ochroną
–  zabieranie jaj ptasich z gniazd
–  używanie butów z kolcami w terenach i na zawodach, na których obowią-

zuje zakaz
–  wyrzucanie opakowań po żelach energetycznych na trasie zawodów
–  używanie otwartego ognia

Korzyści dla 
środowiska 

przyrodniczego 
pochodzące ze strony 
ludzi zaangażowanych 

w organizację 
i promocję zawodów 
w biegu na orientację

–  zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez bliskie obcowanie z przy-
rodą

–  zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez lepsze poznanie walorów 
przyrodniczych danej okolicy

–  zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez poznanie przepisów obo-
wiązujących w zakresie organizacji imprez sportowych w warunkach śro-
dowiska naturalnego

–  podjęcie działań proekologicznych przez organizatorów zawodów (np. 
rozdawanie sadzonek drzew uczestnikom zawodów we współpracy z nad-
leśnictwem)

Korzyści dla 
środowiska 

przyrodniczego 
pochodzące ze strony 
uczestników zawodów 
w biegu na orientację 

(zawodników, 
trenerów, sędziów, 

działaczy oraz 
widzów)

–  wczesne dostrzeżenie zagrożeń dla środowiska naturalnego (np. pożarów, 
pułapek zastawianych przez kłusowników, rannych zwierząt, nielegalnej 
wycinki drzew i nielegalnych polowań)

–  zwiększanie świadomości ekologicznej osób postronnych (niebiorących  
bezpośrednio udziału w zawodach (np. turystów, osób korzystających 
z rekreacji) poprzez zwracanie im uwagi na niewłaściwe zachowania lub 
wzmacnianie właściwych zachowań

–  zidentyfikowanie wcześniej nieznanych miejsc siedlisk zwierząt chronio-
nych i przekazanie tej informacji właściwym służbom

W tab. 2 uwzględniono podział zawierający dwa kryteria. Pierwsze z nich to grupa, która 
oddziałuje na środowisko, drugi zaś to kierunek oddziaływania. Według pierwszego kryte-
rium podzielono oddziaływanie na pochodzące od uczestników lub organizatorów. Według 
drugiego kryterium oddziaływanie podzielono na korzystne i niekorzystne, które scharakte-
ryzowano w tabeli jako zagrożenia (realne i potencjalne) zgodnie z celem pracy. Wśród za-
grożeń dla środowiska przyrodniczego pochodzących ze strony ludzi zaangażowanych w or-
ganizację i promocję zawodów w biegu na orientację jest niewłaściwe planowanie dotyczące 
zarówno rozmieszczenia poszczególnych stref zawodów (parkingu, centrum zawodów, star-
tu), jak i przebiegu samych tras. Natomiast pośród zagrożeń pochodzących od uczestników 
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do najczęściej występujących można zaliczyć te związane z brakiem odpowiedniego po-
ziomu edukacji ekologicznej uczestników przejawiające się w niewłaściwym zachowaniu 
w środowisku leśnym (np. zrywanie lub niszczenie roślin objętych ochroną, czy celowe pło-
szenie zwierząt). Obecność organizatorów i uczestników zawodów w biegu na orientację 
w środowisku leśnym może nieść także dla niego korzyści, które można by podzielić na 
doraźne i oddalone w czasie. Do tych pierwszych można z pewnością zaliczyć wczesne do-
strzeżenie zagrożeń dla środowiska naturalnego (np. pożarów, pułapek zastawianych przez 
kłusowników, rannych zwierząt, nielegalnej wycinki drzew i nielegalnych polowań. Nato-
miast korzyści, których skutki nie będą od razu widoczne, ale ujawnią się z opóźnieniem to 
zwiększenie stopnia świadomości ekologicznej poprzez uwrażliwienie na problemy związa-
ne z ochroną środowiska naturalnego. Ktoś kto przebywa w danym środowisku po pewnym 
czasie zaczyna traktować je jak swoje własne i jego losy przestają mu być obojętne.

W pracy przedstawiono wyniki badań naukowych dotyczące oddziaływania przebiegu 
zawodów, zarówno w skali globalnej, jak również w skali lokalnej, opierając się na konkret-
nych przykładach. Zebrano też dostępne wyniki badań naukowych obrazujące oddziaływanie 
zawodów w biegu na orientację na faunę i florę oraz wskazano na obszary wymagające dal-
szych badań. Wyniki prac dotychczas przeprowadzonych dowodzą, że organizacja biegów 
na orientację w środowisku leśnym ma znikomy negatywny wpływ na środowisko i jest on 
bardzo krótkotrwały. Jednakże dokładny przegląd dostępnej wiedzy na ten temat wskazuje 
na znaczne luki w obszarze badań i konieczność prowadzenia dalszych obserwacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem specyfiki danego środowiska. Pośród wszystkich przedstawionych 
w niniejszym artykule badań zabrakło z pewnością informacji pochodzących z terenu Polski. 
Warto więc byłoby w przyszłości przeprowadzić takie badania we współpracy Polskiego 
Związku Orientacji Sportowej z instytucjami posiadającymi odpowiednie narzędzia, apa-
raturę i wiedzę, aby ocenić jaki jest wpływ organizacji zawodów w biegu na orientację na 
wybrane elementy fauny i flory na terenie naszego kraju.

Organizatorzy zawodów w biegu na orientację wielokrotnie udowodnili już, że posiadają 
wiedzę i kompetencje niezbędne do minimalizowania negatywnego oddziaływania organi-
zowanych przez siebie zawodów. Starania czynione przez organizatorów imprez na orien-
tację w kierunku dbałości o środowisko doceniono uznając Mistrzostwa Świata w biegu na 
orientację w 2001 r. w Finlandii najbardziej przyjazną ekologicznie imprezą sportową roku 
(World…2001). W Polsce wzorcowymi przykładami jest organizacja zawodów rangi Mi-
strzostw Polski na terenach górskich objętych ochroną (Cych 2013a) oraz funkcjonowanie 
ponad 50 obszarów stałych punktów kontrolnych w ramach projektu Zielony Punkt Kontro-
lny (Protasiewicz i Cych 2013).

Wyniki badań dotychczas przeprowadzonych wskazują bądź to na brak negatywnego od-
działywania, bądź na minimalny, negatywny wpływ na środowisko leśne, który ma charakter 
krótkotrwały. Nie stwierdzono żadnych trwałych zmian w środowisku leśnym, które byłyby 
związane z organizacją zawodów w biegu na orientację. Jednakże szereg oddziaływań nie 
zostało jeszcze objętych badaniem i stanowi obszar do dalszych poszukiwań. Należy także 
opracować wytyczne dla organizatorów i uczestników zawodów w biegu na orientację, które 
ułatwią im świadome dostosowanie się do wymogów ochrony środowiska leśnego.
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