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Działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
na rzecz edukacji i rekreacji

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Artur Rutkiewicz

Abstrakt. Na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
podejmowane są różnorodne działania edukacyjne, w których brało udział 
co roku od 80 000 do 100 000 uczestników. Najwięcej osób brało udział 
akcjach prowadzonych podczas imprez: dożynek, festiwali, festynów, nato-
miast najważniejszą działalnością z dydaktycznego punktu widzenia były 
zajęcia realizowane w terenie oraz obiektach poszczególnych Parków. 
Zespół Parków organizuje konkursy kierowane do dzieci i młodzieży pod 
hasłami: Mazowieckie lasy skarbem przyrody, Piękno rezerwatów Mazo-
wieckiego PK, Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik, Pomagamy pła-
zom, Moje spotkanie z Puszczą, Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, 
Lasy to życie – chrońmy Chojnowski PK i jego otoczenie, Szkolny zielnik, 
Poznajemy płazy i gady Polski, Szlakami Chojnowskiego PK. Działalność 
tego typu, jak i różne formy edukacji realizowane w lokalnym środowisku 
są ważną formą wspomagającą szkolną edukację przyrodniczą.

Słowa kluczowe: park krajobrazowy, edukacja, turystyka

Abstract. Activities of Mazovian Landscape Park Complex for educa-
tion and recreation. In the territory of Mazovian Landscape Park Com-
plex are undertaken various types of educational activities, in which 80 000 
to 100 000 participants took part every year. Most of people took part in 
events such as harvest festivals, festivals, folk events, but the main activity 
– according to the didactic point of view – were activities realized in Parks 
areas and objects. Parks Complex organize competitions for children and 
teenagers, entitled like: Mazovian forests – treasure of nature, The beauty 
of forest preserve of Mazovian Landscape Park, We’re feeding birds in 
winter – school feeder, Help reptile, My meeting with primeval forest, Get-
ting to know Polish Landscape Park, Forests are life – protect Chojnowski 
Landscape Park, Through Chojnowski Landscape Park’s routes. That kind 
of activity, as well as various types of education, which are realized in local 
environment, are important form which contribute school environmental 
education.
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Wstęp
Zjawisko edukacji leśnej społeczeństwa jest nierozerwalnie związane z turystyką 

leśną. Wynika to między innymi z edukacyjnej funkcji turystyki, a także jest pochodną 
prowadzonej w lasach gospodarki wielofunkcyjnej. Turyści, obserwując środowisko 
leśne i podziwiając związane z nim atrakcje, sami pogłębiają swoją wiedzę przyrod-
niczą oraz kształtują wrażliwość na piękno natury. W związku z nasilającą się presją 
na lasy wynikającą ze wzrastających potrzeb społecznych oraz zagwarantowanego usta-
wowo prawa do korzystania z lasu dla wszystkich obywateli, pojawiła się konieczność 
przybliżenia społeczeństwu tematyki związanej z lasami, leśnictwem i ochroną przyrody. 
Zatem, z jednej strony wytworzyła się grupa odbiorców (turyści), zainteresowanych zdo-
bywaniem wiadomości dotyczących przyrody i leśnictwa, a z drugiej strony powstała 
potrzeba stworzenia przekazu społecznego w tym zakresie. 

Zagadnienia edukacji przyrodniczej społeczeństwa oraz promocji wartości przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych były często podejmowane zarówno w działaniach par-
ków krajobrazowych jak i w literaturze dotyczącej parków. Parki krajobrazowe, będąc obsza-
rami nagromadzenia wielu walorów turystycznych, w tym szczególnie krajoznawczych, były 
w literaturze często przedstawiane pod kątem oceny tych walorów (Chojnacka-Ożga 2009, 
Cieszewska 2005, Fornal-Pieniak, Kosewska 2009, Spychała 2009). Charakteryzowano także 
turystykę w parkach (Marek 2011, Mączka 2009) i jej wpływ na środowisko parku (Moskal 
2009). Podejmowane były także zagadnienia infrastruktury technicznej umożliwiającej roz-
wój turystyki (Piszczek et al. 2011). 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (MZPK) został utworzony 1.01.2010 roku 
z 5 parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego, Mazowie-
ckiego i Nadbużańskiego. Zagadnienia dotyczące funkcji edukacyjnej, turystycznej i ochron-
nej Zespołu Parków były podejmowane na ogół w odniesieniu do poszczególnych parków 
wchodzących w skład MZPK (Chołast 2012, Janeczko 2005, 2006, Zielony et al. 2008).

Celem pracy jest przedstawienie zaangażowania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajo-
brazowych w działaniach na rzecz edukacji i promocji turystyki przyrodniczej.

Parki krajobrazowe jako miejsca edukacji i turystyki.
Zadania służby parku związane z edukacją, turystyką i rekreacją obejmują:

inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych 
ochroną gatunkową oraz składników przyrody nieożywionej,
gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturo-
wych i etnograficznych,
prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, 
a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycz-
nych parku krajobrazowego.

Tereny Parków Krajobrazowych sprzyjają edukacji i turystyce (w tym różnym jej formom) 
z uwagi na unikalne walory krajobrazowe, dużą lesistość, zróżnicowanie ekosystemów, rzeki 
i inne obiekty wodne oraz warunki mikroklimatyczne. Obecne w parkach walory umożliwiają 
także uprawianie aktywnych form turystyki, w tym kajakarstwa, turystyki rowerowej, pieszej, 
konnej czy narciarstwa biegowego. 

•

•

•
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Edukacja i turystyka w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych
W Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych zadania związane z turystyką i eduka-

cją przyrodniczą społeczeństwa są realizowane podczas różnorodnych form organizowanych 
przez MZPK lub w których uczestniczą pracownicy parków (tab. 1).

Tab. 1. Formy działań edukacyjnych i turystycznych podejmowanych w MZPK
Table 1. Types of educational and tourist activities in Mazovian Landscape Parks Complex

Działania edukacyjne MZPK
Zajęcia 
terenowe 
i stacjo-
narne

Akcje i imprezy okolicznoś-
ciowe:
– I Mazowiecki Marsz 

Nordic Walking
– Zielony rower
– Ochrona Płazów
– Sadzenie drzew
– Malowany Październik
– Imprezy: dożynki, festiwa-

le, festyny

Wystawy:
– Ptaki Puszczy Kozienickiej
– Dziedzictwo Puszczy 

Kozienickiej
– Lasy to życie – chrońmy 

Chojnowski PK i jego 
otoczenie

– Szkolny zielnik
– Mazowieckie lasy skarbem 

przyrody
– Fauna Puszczy Kozieni-

ckiej
– Piękne, rzadkie i chronione
– Walory przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe 
Puszczy Kozienickiej

– Przyroda Kozienickiego PK
– Walory przyrodnicze 

i krajobrazowe Puszczy 
Kozienickiej

Konkursy:
– Mazowieckie lasy skarbem 

przyrody
– Piękno rezerwatów Mazo-

wieckiego PK
– Dokarmiamy ptaki zimą 

– szkolny karmnik
– Pomagamy płazom
– Moje spotkania z Puszczą
– Poznajemy Parki Krajobra-

zowe Polski
– Poznajemy płazy i gady 

Polski
– Szlakami Chojnowskiego 

PK

We wszystkich formach edukacji i turystyki organizowanej lub współorganizowanej przez 
MZPK brało udział 76 905 (2010 r.) – 98 660 (2011 r.) uczestników. Najwięcej osób uczestni-
czyło w różnorodnych imprezach (tab. 1), jednak z dydaktycznego punktu widzenia najistot-
niejszymi były zajęcia terenowe i konkursy (ryc. 1).
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Ryc. 1. Odsetek osób biorących udział w różnych formach imprez organizowanych w MZPK w 2011 roku
Fig. 1. Percent of people taking part in various types of events organizing in Mazovian Landscape Park 
Complex in 2011
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Najwięcej osób uczestniczyło w imprezach turystycznych i edukacyjnych organizowanych 
w Mazowieckim, Kozienickim i Nadbużańskim Parku Krajobrazowym (ryc. 2). Duże znacze-
nie Mazowieckiego PK i małe wahania liczby uczestników w poszczególnych latach wynika 
z jego położenia w bliskim sąsiedztwie Warszawy i dużej presji mieszkańców, znajdujących 
w Parku miejsce odpoczynku. Z uwagi na położenie Parku cechowała go duża liczba uczestni-
ków różnych imprez, w których Park uczestniczył (tab. 2).
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Ryc. 2. Liczba uczestników imprez organizowanych w MZPK w latach 2010 i 2011
Fig. 2. The amount of participants in events in Mazovian Landscape Parks Complex in 2010 and 2011

W terenowych i stacjonarnych zajęciach edukacyjnych brało udział 12 000-14 000 uczestni-
ków rocznie. Dużą aktywnością w ich organizowaniu charakteryzowały się Kozienicki i Mazo-
wiecki PK (tab. 2). W większości Parków organizowano: wystawy, w których w ciągu roku 
wzięło udział 2000-3000 uczestników; akcje, w których uczestniczyło łącznie około 1000 osób 
oraz rajdy, w których brało udział 500-600 osób. Najwięcej osób wzięło udział w wystawach 
i rajdach organizowanych przez Kozienicki PK, natomiast w akcjach prowadzonych przez 
Mazowiecki PK (tab. 2).

Tab. 2. Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MZPK w latach 
2010 i 2011
Table 2. The amount of participants in events organized or co-organized by Mazovian Landscape Parks 
Complex in 2010 and 2011

Rodzaj działalności Rok Brudzeński 
PK

Chojnow-
ski PK

Kozienicki 
PK

Mazowie-
cki PK

Nadbużań-
ski PK

Terenowe i stacjonar-
ne zajęcia edukacyjne

2010  430 125 7300 4494 1850

2011 320 1220 4559 4694 1820

Rajdy
2010 0 50 480 0 40

2011 50 200 185 76 41
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Rodzaj działalności Rok Brudzeński 
PK

Chojnow-
ski PK

Kozienicki 
PK

Mazowie-
cki PK

Nadbużań-
ski PK

Akcje
2010 220 200 100 510 100

2011 230 100 70 640 270

Imprezy okolicznoś-
ciowe

2010 0 88 1400 16640 25000

2011 700 2500 3050 5000 8000

Wystawy
2010 0 250 1300 1484 350

2011 0 300 1250 381 150

Edukacja przyrodnicza w MZPK realizowana jest także w ramach działalności wydawni-
czej w postaci materiałów promocyjnych, folderów i map (tab. 3), kwartalnika „Parki Krajobra-
zowe Mazowsza” oraz periodyków podsumowujących działania edukacyjne. Materiały eduka-
cyjne (w tym gry edukacyjne) dostępne są również na stronie: parkiotwock.pl

Tab. 3. Liczba rozpowszechnionych folderów, map i innych materiałów promocyjnych
Table 3. The amount of distributed folders, maps and other promotional materials

Rok Brudzeński 
PK

Chojnowski 
PK

Kozienicki 
PK

Mazowiecki 
PK

Nadbużański 
PK Ogółem

2010 200 940 8800 8000 400 18340

2011 50 1500 3000 10200 237 14987

Podsumowanie
Duże zainteresowanie społeczeństwa wypoczynkiem na obszarze parków krajobrazo-

wych sprzyja podejmowaniu działań zmierzających do edukacji przyrodniczej społeczeń-
stwa. Największa liczba osób uczestniczyła w różnych formach edukacji na terenie Mazo-
wieckiego PK, co wiąże się z jego lokalizacją w aglomeracji warszawskiej. W każdym 
z Parków tworzących MZPK odbywają się zarówno imprezy plenerowe jak i stacjonarne. 
Organizując imprezy plenerowe wykorzystywane są walory przyrodnicze oraz kulturowe 
Parków (fot. 1). Działania poszczególnych Parków skierowane są przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży szkolnej. Jednak w akcjach i imprezach okolicznościowych uczestniczą 
również osoby dorosłe, głównie mieszkańcy terenów otaczających park. Działalność MZPK 
przyczynia się do wzbogacenia wiedzy przyrodniczej oraz kształtowania proekologicznych 
zachowań społeczeństwa.
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Fot. 1. Wieża obserwacyjna przy ścieżce edukacyjnej na „Bagnie Całowanie”
Photo 1. Observation tower at the educational path in „Bagnie Całowanie”
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