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Abstract. This paper focuses on the market segmentation of recreational forest services using the concept of ‘sensation seeking’ 
for describing recreational expectations of town dwellers. The physical activity of town dwellers from the urban agglomeration 
of Białystok and the Knyszyn Forest (North-Eastern Poland) during outdoor recreation was analysed using this concept. The 
results of this research suggest that less than thirty percent of inhabitants of the Białystok agglomeration tend to be physically 
active during outdoor recreation. This is evidence of a low level of physical culture within the part of the society analysed in 
this study. Amongst all participants, only seven percent use the Knyszyn Forest for recreational purposes based on physical 
activity. The limited interest in active recreation in forests that we observed can be attributed to two main causes: 1) the lack 
of acceptance of a closed forest landscape as a recreational area; 2) the lack of recreational facilities in the Knyszyn Forest that 
would encourage healthy behaviour during active outdoor recreation.
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1. Wstęp

Współczesny paradygmat zdrowego trybu życia zakłada, że 
brak aktywności fizycznej jest istotną przyczyną problemów 
zdrowotnych, a nawet umiarkowana aktywność fizyczna przy-
czynia się do poprawy zdrowia człowieka (US Department of 
Health and Human Services 1996). Stąd współczesne zaintere-
sowanie badaniami nad czynnikami decydującymi o zachowa-
niach prozdrowotnych ludzi. Wśród czynników, świadczących 
o aktywności fizycznej w czasie wolnym, wyróżnia się trzy pod-
stawowe kategorie, odnoszące się do (1) cech indywidualnych 
osoby, (2) środowiska społecznego i (3) środowiska fizyczne-
go (McLeroy et al. 1988; Minkler 1989; Stevenson, Burke 
1992; Stokols 1992). Przy czym główne znaczenie przypisuje 
się osobowości człowieka (McKenzie et al. 1992; Macintyre 
et al. 1993; Blamey et al. 1995; Bauman, Smith 1999). Nato-
miast czynnikom odnoszącym się do środowiska społecznego 
i fizycznego przypisuje się rolę modyfikującą aktywność fizycz-
ną osoby podczas rekreacji. Generalnie, środowisko społeczne 
wyznacza trendy zachowań prozdrowotnych w czasie wolnym 
od pracy a środowisko fizyczne decyduje o dostępności i róż-
norodności terenów i obiektów umożliwiających aktywność fi-
zyczną poza domem (Dishman 1988; King et al. 1995; Sallis et 

al. 1998). Środowisko fizyczne przedstawia możliwości aktyw-
ności fizycznej w czasie wolnym, tym samym jego wpływ na za-
chowania prozdrowotne może być: (1) bierny, odnoszący się do 
przestrzennego rozplanowania publicznej przestrzeni rekreacyj-
nej obszaru, która zachęca (lub zniechęca) do doraźnej aktyw-
ności fizycznej i (2) czynny, odnoszący się do przestrzennego 
rozplanowania obiektów sportowo-rekreacyjnych, które bezpo-
średnio dostarczają okazji do konkretnej aktywności fizycznej 
(King et al. 1995; Sallis, Owen 1996; Sallis et al. 1998). Inaczej 
mówiąc, czynny wpływ na zachowania prozdrowotne równo-
znaczny jest z właściwym kształtowaniem tzw. „servicescape”1 
(Liljander, Strandvik 1997).

Analizowanie, w przedstawionym schemacie, determinant 

1 Środowisko usług „servicescape” jest opisywane jako posiadające atmos-
ferę kształtującą patronat klienta. Przy czym pojęcie patronatu rozumiane 
jest jako sprawowanie opieki nad klientem, służące sterowaniu jego zacho-
waniami konsumenckimi. Stąd termin „servicescape” przedstawia ogólną 
atmosferę, któręj doświadczają odbiorcy usługi. Zasadniczo środowisko 
usługi jest nacechowane swoistymi emocjami. Te środowiskowe emocje 
wpływają na zmiany w zachodzącym procesie poznawczym i na zmiany 
zachowań konsumenta. W tym przypadku celem jest czynne oddziaływanie 
na prozdrowotne zachowania podczas rekreacji w lesie (Liljander, Stran-
dvik 1997).
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zachowań prozdrowotnych jest zgodne ze społeczno-ekolo-
giczną perspektywą zachowań ludzkich, która podkreśla in-
terakcję między osobą a społecznym i fizycznym otoczeniem, 
a tym samym postuluje konieczność optymalizowania korzy-
ści zdrowotnych w relacji „człowiek – środowisko” (Stokols 
1996). Do tego postulatu odnosi się również model wie-
lofunkcyjnego leśnictwa, który wśród funkcji społecznych 
wyróżnia stwarzanie społeczeństwu korzystnych warunków 
zdrowotnych i wypoczynkowych. Przestrzeń leśna jest prze-
strzenią publiczną i jej udostępnienie wywiera bierny wpływ 
na zachowania prozdrowotne odwiedzających las w celach 
rekreacyjnych. Dopiero zagospodarowanie lasów w obiekty 
sportowo-rekreacyjne, w formule „servicescape”, oddziału-
je czynnie na poziom aktywności fizycznej odwiedzających. 
Kontynuując, udostępnienie rekreacyjne lasów w formie 
parkingów, oznakowanych tras rekreacyjnych, miejsc bi-
wakowych wywiera jedynie wpływ bierny na zachowania 
odwiedzających. Natomiast czynne oddziaływanie na zacho-
wania odwiedzających mają urządzenia i usługi zachęcające 
do konkretnej aktywności fizycznej (np. parki linowe czy też 
ścieżki zdrowia / fitness).

W artykule przedstawiono preferencje mieszkańców mia-
sta względem potrzeby rozwijania aktywności fizycznej (tj. 
indywidualnych determinant aktywności fizycznej) w leśnej 
przestrzeni rekreacyjnej. Jako studium przypadku przyjęto 
aglomerację Białegostoku2 i otaczające obszary leśne. Szcze-
gólnie skupiono się na dużym kompleksie Puszczy Knyszyń-
skiej bezpośrednio sąsiadującej z Białymstokiem, od strony 
północnej i wschodniej. 

2. Próba badawcza

Badania ankietowe przeprowadzono wśród 395 miesz-
kańców aglomeracji Białegostoku, w ich czasie wolnym od 
pracy na terenach rekreacyjnych Białegostoku (m.in. w par-
kach miejskich). Przyjęta próba, pod względem zmiennych 
wieku i płci, reprezentowała statystycznie ogół mieszkań-
ców Białegostoku (p˂0,05). Badania przeprowadzono w se-
zonie wiosenno-letnim w latach 2009–20103. Ankieterami 
byli przeszkoleni studenci turystyki i rekreacji Wydziału 
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Szerszy opis próby 
badawczej zawiera wcześniejsza praca autora (Smoleński 
2015).

3. Instrument badawczy

W ocenie potrzeby rozwijania aktywności fizycznej pod-
czas rekreacji poza domem wykorzystano rys osobowo-
ści „poszukiwanie doznań”. Zgodnie z tezami Zuckermana 
(2005), każda osoba dąży do stanu „optymalnego poziomu 
stymulacji”, tj. dąży do takiej aktywności, która dostarcza 

2 Tereny miejskie Białegostoku i sąsiadujących miejscowości.
3 Badania przeprowadzono w ramach pracy statutowej (której autor był kie-
rownikiem) Katedry Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej nr S/
WZ/4/09.

optymalny poziom bodźców. Do scharakteryzowania miesz-
kańców aglomeracji Białegostoku przyjęto continuum po-
trzeby rozwijania aktywności fizycznej podczas rekreacji 
poza domem, zobrazowane siedmioma poziomami fizycznej 
aktywności rekreacyjnej (I – osoby z bardzo małą potrzebą; 
II – osoby z małą potrzebą; III – osoby ze średnio małą po-
trzebą; IV – osoby ze średnią potrzebą; V – osoby ze śred-
nio dużą potrzebą; VI – osoby z dużą potrzebą; VII – osoby 
z bardzo dużą potrzebą). Do kategorii I przyporządkowano 
osoby unikające aktywności fizycznej podczas rekreacji poza 
domem. Do kategorii VII zaliczono osoby dążące do bardzo 
dużej aktywności fizycznej poza domem.

Do przyporządkowania respondentów do konkretnej kate-
gorii posłużyła analiza odpowiedzi na dwa zadane w kwestio-
nariuszu pytania: (1) Jaka jest preferowana forma rekreacji 
w miejscu zamieszkania? Otrzymano spektrum odpowiedzi, 
od biernej rekreacji w domu do rekreacji poza domem, opar-
tej na aktywności fizycznej; (2) Jaka jest preferowana forma 
turystyki? Uzyskano spektrum odpowiedzi, od pobytów tu-
rystycznych, opartych na biernym wypoczynku, do pobytów 
turystycznych, skupionych na aktywnym uprawianiu sportu. 
To umożliwiło przeprowadzenie analizy w siedmiostopnio-
wej skali „Deklarowanej potrzeby aktywności fizycznej pod-
czas rekreacji poza domem” (DF).

Po analizie odpowiedzi na kolejne pytanie: (3) Z jaką 
częstotliwością realizowana jest preferowana rekreacja poza 
domem?, na które otrzymano spektrum deklaracji, od stałej 
biernej rekreacji w domu do systematycznych zajęć zwią-
zanych z aktywnością fizyczną poza domem, możliwe było 
zweryfikowanie deklarowanej potrzeby w nowej siedmio-
stopniowej skali „Realizowanej potrzeby aktywności fizycz-
nej podczas rekreacji poza domem” (RF). 

W kolejnym etapie dokonano analizy wykorzystania 
rekreacyjnego Puszczy Knyszyńskiej przez mieszkańców 
aglomeracji Białegostoku. Na podstawie analizy odpowie-
dzi na dwa kolejne pytania, zadane w kwestionariuszu, 
zaszeregowano respondentów w siedmiostopniowej skali 
„Realizowanej potrzeby aktywności fizycznej podczas 
rekreacji w Puszczy Knyszyńskiej” (FL). Zadano nastę-
pujące pytania: (4) Jakie tereny Puszczy Knyszyńskiej 
są wykorzystywane do rekreacji? Uzyskano spektrum 
odpowiedzi, od nieleśne tereny miejskie do niezagospo-
darowane tereny leśne; (5) Na czym polega aktywność re-
kreacyjna w Puszczy Knyszyńskiej? Otrzymano spektrum 
odpowiedzi, od brak wykorzystania rekreacyjnego Pusz-
czy Knyszyńskiej do rekreacyjnego uprawiania sportu 
w Puszczy Knyszyńskiej.

4. Wyniki

Deklarowaną (DF) i realizowaną (RF) przez mieszkań-
ców aglomeracji Białegostoku potrzebę aktywności fizycznej 
podczas rekreacji poza domem oraz realizowaną potrzebę 
aktywności fizycznej podczas rekreacji w Puszczy Knyszyń-
skiej (FL) przedstawia tabela 1.

Zastosowana regresja prostoliniowa ujawniła związki sta-
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Tabela 1. Deklarowana (DF) i realizowana (RF) przez mieszkańców aglomeracji Białegostoku potrzeba odmiany aktywności fizycznej 
służącej rekreacji poza domem oraz realizowana potrzeba odmiany aktywności fizycznej służącej rekreacji w Puszczy Knyszyńskiej 
(FL)
Table 1. The declared (DF) and the realized (RF) need for physical activity variety during outdoors recreation, and the realized (FL) need for 
physical activity variety during recreation in the Knyszyn Forest by inhabitants of the Białystok agglomeration

Charakterystyka potrzeb
Need characterization

Udział ogółu respondentów
N=395

Per cent of all respondents
N=395

[%]

Udział respondentów odwiedzających
rejon Puszczy Knyszyńskiej

N=275
Per cent of visitors of the Knyszyn Forest

N=275
[%]

Bardzo mała potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego 
Very low need for physical activity variety
DF I
RF I
FL I

11,90
11,90
31,90

10,55
10,55
2,18

Mała potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
Low need for physical activity variety
DF II
RF II
FL II

13,16
13,67
21,52

13,09
13,09
30,91

Średnio mała potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
Below the average need for physical activity variety
DF III
RF III
FL III

15,70
26,84
5,57

12,36
22,91
8,00

Średnia potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
The average need for physical activity variety
DF IV
RF IV
FL IV

26,33
18,48
14,18

27,27
20,36
20,36

Średnio duża potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
Above the average need for physical activity variety
DF V
RF V
FL V

9,37
5,82
10,38

10,18
6,55
14,91

Duża potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
High need for physical activity variety
DF VI
RF VI
FL VI

7,85
8,10
8,86

8,36
9,09
12,73

Bardzo duża potrzeba zmiany w odniesieniu do wysiłku 
fizycznego
Very high need for physical activity variety
DF VII
RF VII
FL VII

15,70
15,19
7,59

18,18
17,45
10,91
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tystycznie istotne przy poziomie ufności p˂0,01, między:
• Deklarowaną (DF) i realizowaną (RF) potrzebą aktyw-

ności fizycznej podczas rekreacji poza domem (współczyn-
nik korelacji 0,9806).

• Deklarowaną potrzebą aktywności fizycznej podczas 
rekreacji poza domem (DF) i realizowaną potrzebą aktywno-
ści fizycznej podczas rekreacji w Puszczy Knyszyńskiej (FL) 
(współczynnik korelacji 0,1453).

• Realizowaną potrzebą aktywności fizycznej podczas 
rekreacji poza domem (RF) i realizowaną potrzebą aktywno-
ści fizycznej podczas rekreacji w Puszczy Knyszyńskiej (FL) 
(współczynnik korelacji 0,1446).

Ponadto, przy analizie zmiennych wieku, płci, statusu ro-
dzinnego, statusu materialnego, wykształcenia, zatrudnienia 
i deklarowanego stosunku do przyrody, regresja prostolinio-
wa ujawniła następujące stosunkowo słabe, ale statystycznie 
istotne zależności:

• Deklarowana przez mieszkańców aglomeracji Białego-
stoku potrzeba aktywności fizycznej podczas rekreacji poza 
domem (DF):

 ◦ zmniejszała się wraz z wiekiem respondenta (współ-
czynnik korelacji 0,2545 przy p˂0,01),

 ◦ wzrastała wraz z dobrobytem materialnym respondenta 
(współczynnik korelacji 0,1075 przy p˂0,05),

• Realizowana przez mieszkańców aglomeracji Białego-
stoku potrzeba aktywności fizycznej podczas rekreacji poza 
domem (RF):

 ◦ zmniejszała się wraz z wiekiem respondenta (współ-
czynnik korelacji 0,2340 przy p˂0,01),

 ◦ wzrastała wraz z dobrobytem materialnym respondenta 

(współczynnik korelacji 0,1215 przy p˂0,05),
• Realizowana potrzeba aktywności fizycznej podczas re-

kreacji w Puszczy Knyszyńskiej (FL):
 ◦ wzrastała wraz z wykształceniem respondenta (współ-

czynnik korelacji 0,1650 przy p˂0,01),
 ◦ wzrastała wraz ze wzrostem zakresu odpowiedzialno-

ści w pracy zawodowej (współczynnik korelacji 0,1127 przy 
p˂0,05). 

Wykorzystanie krajobrazu leśnego Puszczy Knyszyńskiej 
do rekreacji opartej na aktywności fizycznej przedstawia ta-
bela 2.

5. Dyskusja wyników

Zmienna deklarowanej potrzeby aktywności fizycznej 
(DF) przedstawia wśród respondentów rozkład zbliżony do 
normalnego: około 25% reprezentuje poszukiwaczy słabych 
doznań, około 51% reprezentuje poszukiwaczy przeciętnych 
doznań i około 24% reprezentuje poszukiwaczy silnych do-
znań związanych z aktywnością fizyczną podczas rekreacji 
poza domem (tab. 1). Bardzo zbliżony rozkład przedstawia 
zmienna realizowanej potrzeby aktywności fizycznej (RF) 
– współczynnik korelacji między zmiennymi DF i RF wy-
nosi 0,9806. To sugeruje spełnienie potrzeb mieszkańców 
aglomeracji białostockiej w zakresie udostępnienia terenów 
i obiektów rekreacyjnych Białegostoku i okolic. 

Zakładając, że już przeciętna, podczas rekreacji, ak-
tywność fizyczna Białostoczan oddziałuje na ich poprawę 

Charakterystyka potrzeb
Need characterization

Udział ogółu respondentów
N=395

Per cent of all respondents
N=395

[%]

Udział respondentów odwiedzających
rejon Puszczy Knyszyńskiej

N=275
Per cent of visitors of the Knyszyn Forest

N=275
[%]

Potrzeba słabych doznań
Need for low sensations
DF I + DF II
RF I + RF II
FL I + FL II

25,05
25,57
53,42

23,64
23,64
33,09

Potrzeba średnich doznań
Need for average sensations
DF III + DF IV + DF V
RF III + RF IV + RF V
FL III + FL IV + FL V

51,40
51,14
30,13

49,82
49,82
43,27

Potrzeba silnych doznań
Need for high sensations
DF VI + DF VII
RF VI + RF VII
FL VI + FL VII

23,55
23,29
16,45

26,54
26,54
23,64

Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration
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zdrowia4, to udział osób, wśród mieszkańców aglomeracji 
białostockiej, które realizują podczas rekreacji zachowania 
prozdrowotne wynosi niecałe 48% (udział osób z kategorii 
RF IV – RF VII). Przyjmując jednak bardziej realny pogląd, 
że zachowania prozdrowotne ujawniają się w dążeniu do ak-
tywności fizycznej podczas rekreacji poza domem, to udział 
osób z kategorii RF V – RF VII wynosi jedynie 29%. Jest 
to zdecydowanie mniej w porównaniu z wynikami australij-
skimi (Armstrong et al. 2000; Giles-Corti, Donovan 2002; 
Rosenberg et al. 2010), według których udział osób z zacho-
waniami prozdrowotnymi w czasie rekreacji poza domem 
wynosi do 60% populacji. To sugeruje niski poziom kultu-
ry fizycznej wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej 
i wskazuje na konieczność promocji prozdrowotnej aktyw-
ności rekreacyjnej wśród mieszkańców, głównie poprzez 
udostępnienie atrakcyjnych i łatwo dostępnych terenów 
i obiektów rekreacyjnych służących rozwojowi aktywności 
fizycznej. Ten postulat skierowany jest również do admini-

4 Kategoria RF IV (średnia) obejmuje osoby: (1) preferujące na równi re-
kreację w domu, jak i poza domem, (2) preferujące na równi wypoczynek 
bierny, jak i wypoczynek aktywny, (3) nieuczestniczące w organizowanych 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

stracji Lasów Państwowych, bo zgodnie z tezami King i in. 
(1995), Sallis i Owen (1996) oraz Sallis i in. (1998) obecny 
poziom udostępnienia rekreacyjnego lasów sprowadza się 
do biernego wpływu na zachowania prozdrowotne ludności, 
co nie sprzyja upowszechnianiu aktywności fizycznej pod-
czas rekreacji w lasach. Powyższy postulat uwiarygodniają 
wyniki regresji prostoliniowej, wskazujące, że deklarowana 
(DK) i realizowana (RK) przez mieszkańców aglomeracji 
Białegostoku potrzeba wysiłku fizycznego podczas rekreacji 
poza domem maleje wraz z wiekiem i jednocześnie wzrasta 
wraz z dobrobytem materialnym. Wiek i status materialny 
są uznanymi w literaturze determinantami spędzania czasu 
wolnego (Giles-Corti, Donovan 2002). Promocja zachowań 
prozdrowotnych powinna być skierowana do osób w śred-
nim i starszym wieku, zatem rekreacyjne zagospodarowanie 
lasów służące aktywności fizycznej należy dostosować do 
preferencji tych klas wiekowych. Ponadto wyraźnie odczu-
walny deficyt obiektów rekreacyjno-sportowych w publicz-
nej przestrzeni rekreacyjnej, dostępnych bez opłat (również 
w krajobrazie leśnym), zdecydowanie dyskryminuje osoby 
o niższym statusie materialnym.

Zdecydowanie odmienny rozkład od normalnego przed-
stawia zmienna realizowanej potrzeby aktywności fizycznej 

Tabela 2. Atrakcyjność rekreacyjna krajobrazu leśnego Puszczy Knyszyńskiej w ocenie mieszkańców aglomeracji Białegostoku 
w zależności od realizowanej potrzeby aktywności fizycznej (FL)
Table 2. Recreational atractivity of forest landscape of the Knyszyn Forest, depending on realized need for physical activity variety (FL), 
evaluated by inhabitants of the Białystok agglomeration

Kryteria atrakcyjności krajobrazu
Recreational preference of landscape

Udział ogółu respondentów
Per cent of all respondents

N=395
[%]

Potrzeba doznań w odniesieniu do aktywności fizycznej:
Need of sensations for physical activity:

silnych
high 

średnich
average 

słabych
low 

Brak zainteresowania rekreacyjnego krajobrazem leśnym Puszczy 
Knyszyńskiej
Lack of recreational interest in the Knyszyn Forest landscape

0,00 0,00 30,38

Tereny rekreacyjne Puszczy Knyszyńskiej 
Recreational sites of the Knyszyn Forest

16,46 30,14 23,02

Otwarte tereny rekreacyjne z panoramą leśną
Recreational sites in the open landscape with forest view

9,11 21,27 16,96

Las
Forest landscapes

7,35 8,87 6,06

Las z zagospodarowaniem rekreacyjnym
Recreational sites in the forest landscape

3,30 2,79 1,50

Las z krajobrazem naturalnym bez zagospodarowania rekreacyjnego
Natural forest without recreational facilities

1,27 0,76 0,50

Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration
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podczas rekreacji w Puszczy Knyszyńskiej (KL): około 53% 
reprezentuje poszukiwaczy słabych doznań, około 30% to 
poszukiwacze przeciętnych doznań i około 17% – poszuki-
wacze silnych doznań związanych z aktywnością fizyczną 
poza domem (tab. 1).

Wyraźne różnice, ujawnione w rozkładzie zmiennych RF 
i FL, sugerują, że podczas wyjazdów rekreacyjnych do Pusz-
czy Knyszyńskiej mieszkańcy Białegostoku w niewielkim 
stopniu powielają swoje zachowania rekreacyjne z obszaru 
aglomeracji białostockiej  – współczynnik korelacji 0,1446 
przy poziomie ufności p˂0,01 (Smoleński 2015). 

Realizowana potrzeba aktywności fizycznej podczas rekre-
acji w Puszczy Knyszyńskiej (FL) wzrasta wraz z wykształ-
ceniem i wraz z odczuwalnym stresem w pracy zawodowej 
(Smoleński 2015). Przy czym, w tym przypadku, wykształce-
nie sprzyja poszukiwaniu doznań zarówno w odniesieniu do 
aktywności fizycznej, jak i do odmienności krajobrazu leśnego. 
Natomiast stres, towarzyszący odpowiedzialności związanej 
z wykonywaną pracą zawodową, sprzyja wyborowi krajobra-
zu leśnego do realizacji aktywności fizycznej, ze względu na 
potrzebę ograniczenia bodźców środowiska społecznego.

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują, że nieprze-
kształcone krajobrazy leśne przyczyniają się w znacznym 
stopniu do rekreacji realizującej silną potrzebę aktywno-
ści fizycznej (ponad 40% korzystających z tej przestrzeni 
w celach rekreacyjnych). Przy czym należy podkreślić, że 
udział wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej, ko-
rzystających z leśnej przestrzeni Puszczy Knyszyńskiej 
i realizujących silną potrzebę aktywności fizycznej, jest zni-
komy i wynosi niewiele ponad 3% (tj. około 10 tys. osób5). 
W tym, nieprzekształcone krajobrazy leśne, pozbawione 
jakiegokolwiek zagospodarowania rekreacyjnego, są wyko-
rzystywane przez niewiele ponad 1% mieszkańców aglome-
racji białostockiej, realizujących silną potrzebę aktywności 
fizycznej (tj. około 4 tys. osób). Powyższe dane obrazują 
rzeczywisty rynek białostocki (charakteryzujący się silną 
potrzebą aktywności rekreacyjnej poza domem) na usługi 
rekreacyjne zlokalizowane w naturalnych krajobrazach le-
śnych. Są to potencjalni odbiorcy oferty długodystansowych 
szlaków turystycznych zlokalizowanych w krajobrazach 
leśnych. Potwierdza to obserwacje terenowe autora, wska-
zujące na niewielkie (wręcz incydentalne) wykorzystanie 
szlaków turystycznych, przebiegających przez lasy Puszczy 
Knyszyńskiej, które nie sąsiadują z terenami zurbanizowa-
nymi6,7. Natomiast osoby, z ograniczoną potrzebą wysiłku 

5 Przy założeniu, że aglomeracja Białegostoku (Białystok i sąsiadujące miasta) 
liczy około 310 tys. mieszkańców (GUS 2011).
6 Dla zobrazowania dysproporcji: około 10 tys. potencjalnych odbiorców 
z dominującej w regionie aglomeracji białostockiej ma do dyspozycji około 
1 tys. km szlaków turystycznych zlokalizowanych na około 105 tys. ha kom-
pleksu leśnego.
7 Ponadto autorzy Horne i Ovaskainen, w ramach badań nad systemem rekre-
acyjnym lasów Helsinek, wskazują że odwiedzający mają swoje silne prefe-
rencje co do konkretnych, odwiedzanych miejsc i mało interesują się innymi 
obszarami rekreacyjnymi, potencjalnie dla nich dostępnymi (za Horne et al. 
2005).

fizycznego podczas rekreacji w lasach, wykorzystują (do 
spacerów lub do biernego wypoczynku) krajobrazy leśne 
graniczące z terenami zurbanizowanymi lub sąsiedztwo 
parkingów leśnych. Stanowią nieznacznie liczniejszy seg-
ment w porównaniu z wcześniej omawianym, albowiem 
reprezentują niewiele ponad 4% ogółu mieszkańców aglo-
meracji białostockiej (tj. około 13 tys. odwiedzających lasy 
Puszczy Knyszyńskiej). 

Krajobraz leśny Puszczy Knyszyńskiej przekształcony dla 
celów rekreacyjnych, z udostępnionymi krajobrazami otwar-
tymi (w formule tzw. parków leśnych), jest wykorzystywa-
ny przez zdecydowanie liczniejszą grupę odbiorców (ponad 
22% mieszkańców aglomeracji białostockiej) w porównaniu 
z naturalnymi krajobrazami leśnymi (niecałe 8% mieszkań-
ców aglomeracji białostockiej). Tereny rekreacyjne „parków 
leśnych” odwiedzane są głównie przez osoby ze średnią 
(około 40% odwiedzających) i małą (około 27% odwiedzają-
cych) potrzebą aktywności fizycznej. Rysują się diametralnie 
różne trendy preferencji rekreacyjnych: (1) naturalne krajo-
brazy leśne odwiedzane są w znacznym stopniu w celu re-
alizacji silnej potrzeby aktywności fizycznej; (2) krajobrazy 
leśne przekształcone do celów rekreacyjnych odwiedzane są 
głównie z myślą o ograniczonym wysiłku fizycznym. Jest to 
zrozumiałe z dwóch powodów: 

1. Wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej osoby 
z deklarowaną silną potrzebą aktywności fizycznej podczas 
rekreacji poza domem stanowią jedynie około 24% (tab. 1). 
Większość mieszkańców preferuje formy rekreacji z mniej 
lub bardziej ograniczonym wysiłkiem fizycznym.

2. Naturalne krajobrazy leśne stanowią kategorie, tzw. 
krajobrazów zamkniętych, które nie sprzyjają rekreacji 
z ograniczonym wysiłkiem fizycznym. Wypoczynek bierny 
kojarzony jest z krajobrazami scenicznymi i tak, otwarte 
tereny rekreacyjne regionu Puszczy Knyszyńskiej są wy-
korzystywane przez ponad 47% mieszkańców aglomeracji 
białostockiej, z czego zdecydowaną większość stanowią 
osoby preferujące wypoczynek z ograniczoną aktywnością 
fizyczną (ponad 80% odwiedzających te tereny), w tym 
stricte wypoczynek bierny (prawie 36% odwiedzających te 
tereny) (tab. 2).

Rekreacyjne wykorzystanie terenów leśnych jest silnie 
ograniczone ze względu na ich charakter krajobrazów za-
mkniętych, nieakceptowanych do wypoczynku przez zde-
cydowaną większość mieszkańców miast (Smoleński 2015). 
Niemniej właściwe udostępnienie rekreacyjnej przestrzeni 
leśnej w formule „servicescape” (tereny leśne bezpośred-
nio sąsiadujące  z aglomeracją białostocką, z udostępnio-
nymi naturalnymi lub sztucznymi oknami krajobrazowymi 
i otwartymi przestrzeniami, uzbrojonymi w urządzenia słu-
żące aktywności fizycznej, np. w formule ścieżek zdrowia/
fitness), może uaktywnić potencjalny rynek na rekreacyjne 
usługi leśne8.

8 Wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej osoby z deklarowaną po-
nadprzeciętną potrzebą aktywności fizycznej podczas rekreacji poza domem 
(DF V – DF VII) stanowią około 33%.
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6. Podsumowanie

Aktywne oddziaływanie na prozdrowotne zachowania 
odwiedzających mają obiekty (urządzenia i usługi) zachę-
cające do konkretnej rekreacyjnej aktywności fizycznej. 
Aktywne oddziaływanie polega na rozwijaniu tzw. servi-
cescape, tj. ogólnej atmosfery miejsca, która zachęca do 
prozdrowotnych zachowań, związanych z aktywnością 
fizyczną podczas rekreacji w lesie. W tym przypadku po-
jęcie skuteczności oddziaływania „servicescape” odnosi 
się do wpływu na zmiany rekreacyjnych zachowań (na-
wyków) osób odwiedzających tereny leśne. Inaczej mó-
wiąc, odnosi się do aktywnego wpływu na wykształcenie 
prozdrowotnych zachowań. Przykładami dobrych praktyk 
rozwijanych na świecie, łączących zdrowy bioklimat leśny 
(Krzymowska-Kostrowicka 1999) z obiektami aktywności 
fizycznej, mogą być: 1) ścieżki zdrowia (biegowa, spraw-
nościowa, ćwiczebna testowa i obciążeniowa), współcze-
śnie określane również mianem ścieżek fitness; 2) place 
zabaw z zestawem urządzeń sprawnościowych dla dzieci, 
m.in. z domkami na drzewach; 3) siłownie plenerowe; 4) 
parki linowe i tyrolki.

Pasywny wkład administracji LP, tj. obecne udostęp-
nienie lasów Puszczy Knyszyńskiej do celów rekreacyj-
nych, w rozwijanie prozdrowotnych zachowań, osiągnął 
cel dla około 7% mieszkańców aglomeracji białostockiej. 
Dalsze rozwijanie w przestrzeni leśnej urządzeń sportowo
-rekreacyjnych, które bezpośrednio dostarczają okazji do 
aktywności fizycznej może trafić w potrzeby około 24% 
mieszkańców aglomeracji białostockiej, którzy deklarują 
silną potrzebę aktywności fizycznej podczas rekreacji poza 
domem (na obecnym, jak wcześniej wykazano, niskim po-
ziomie świadomości kultury fizycznej). Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, bo silna potrzeba odmiany krajobrazowej 
do celów rekreacji poza domem deklarowana jest przez pra-
wie 30% mieszkańców aglomeracji białostockiej9 (Smoleń-
ski 2015). Przedstawioną powyżej różnicę w skuteczności 
rozwijania zachowań prozdrowotnych mieszkańców miast 
pomiędzy oddziaływaniem pasywnym i aktywnym prze-
strzeni rekreacyjnej wykazano już wcześniej w literaturze 
przedmiotu (King et al. 1995; Sallis, Owen 1996; Sallis et 
al. 1998).

Niemniej zaprezentowane wyniki, wskazujące na niską 
aktywność fizyczną badanej populacji, sugerują potrzebę 
rozwinięcia badań na temat modyfikującej roli czynników 
środowiska społecznego i fizycznego w kierunku aktywnego 
oddziaływania na prozdrowotne zachowania podczas rekre-
acji w krajobrazach leśnych. 
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9 Te 30% mieszkańców aglomeracji białostockiej wyznacza potencjalny 
rynek na leśne usługi rekreacyjne.
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