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Abstract: The aim of the research, which has been taken up in Polish national parks is to identify threats connected 
with noise, recognize soundscape resources, indicate opportunities of their protection. Studies were carried out with 
the use of surveys which help to diagnose awareness of threats and values of soundscapes among service of parks. 
Additionally, method of semantic differential was applied, just to learn opinion of students, concerning quality of 
soundscape in Polish national parks. Except for empirical studies, research on perception of landscape were analysed 
and experience in protection of soundscapes in national parks of the US were presented. Finally, possibilities of using 
research on landscape perception for landscape management in areas of high natural values were pointed out.
Soundscapes should be an object of planning. The actions concerning soundscape conservation should include: 
identification of typical sounds, determining environmental vulnerability to noise pollution, designation of quiet zones (in 
the case of vast areas), propagating education on soundscapes, conducting public surveys on landscape perception, 
monitoring of noise, and further soundscape studies.
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Wprowadzenie

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) krajobraz definiowany jako „obszar postrzegany 
przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działalności i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” 
jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek, a jego ochrona i planowanie 
niesie obowiązki dla każdego człowieka1. Konwencja ta zobowiązała jej sygnatariuszy do określenia 
standardów jakości krajobrazu2 oraz opracowania krajowej polityki ochrony i planowania krajobrazu. 
Planowanie krajobrazu jest rozumiane jako działania mające na celu poprawę jakości krajobrazu poprzez 
jego zachowanie, odnowę i kształtowanie (wzmacnianie, ochronę, kreację, rekonstrukcję). Konieczne jest 
podejście do ochrony krajobrazu w sposób aktywny i niejako wyprzedzający, lepsze jest zapobieganie 
niż reagowanie na zagrożenia. Konwencja akcentuje, że krajobraz jest przedmiotem percepcji3, która 
zwykle jest multisensoryczna, z przeważającym udziałem wzroku, ale w określonych warunkach może być 
zdominowana przez inny zmysł (np. słuch – przy dużym natężeniu hałasu, węch – przy nieprzyjemnym 
zapachu). W świetle jednego z raportów uzupełniających EKK – dźwięk i zapach a nawet dotyk i smak, 
przyczyniają się do dowartościowania lub odrzucenia krajobrazów (Landscapes and individual and social 
well-being…2003). W Zaleceniu CM/Rec(2008)3 zwrócono uwagę na szczególnie ważną rolę badań 
percepcji przy formułowaniu standardów jakości krajobrazu. 

O percepcji w badaniach krajobrazowych i jej wpływie na decyzje i zachowania przestrzenne człowieka 
pisali m.in. T.Bartkowski (1985), A.Kowalczyk 1992, M. Pietrzak (1998), A. Richling i J. Solon (2011) 
oraz K.H.Wojciechowski (1986). Bodźce, które dostarcza krajobraz są źródłem informacji o strukturze 
i funkcjonowaniu krajobrazu a także źródłem przeżyć estetycznych. Percepcja krajobrazu wpływa na 
aktywność turystyczno-rekreacyjną podejmowaną w krajobrazie. Wg J. Bogdanowskiego (1994) od 
percepcji wiedzie droga do kształtowania krajobrazu poprzez kontemplację, penetrację do partycypacji. 
Badania percepcji krajobrazu dla potrzeb planowania są podejmowane rzadko, co wiąże się zapewne 
z trudnością sprowadzenia do formuły przepisu niektórych ustaleń jakościowych (subiektywność percepcji). 

Dużą rolę w percepcji krajobrazu obok bodźców wizualnych odgrywają bodźce dźwiękowe (m.in. 
Carles i in. 1999; Piechota 2006). Ważna rola dźwięku w percepcji krajobrazu została doceniona poprzez 
studia krajobrazów dźwiękowych (soundscapes), czyli zróżnicowanej jakościowo warstwy krajobrazu, 
wyodrębnianej na podstawie dźwięków (Bernat 2008). Krajobrazy dźwiękowe powstają poprzez nakładanie 
się na siebie i wzajemne przenikanie wielu zróżnicowanych pól dźwiękowych, z których każde ma jakieś 
pojedyncze źródło. Krajobrazy dźwiękowe, postrzegane jako zdarzenia akustyczne są jednym z elementów 
systemu informacyjnego środowiska geograficznego, odzwierciedlają zjawiska społeczno-ekonomiczne, 
kulturowe i przyrodnicze, są ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, szczególnie 
wrażliwym na zmiany związane z rozwojem cywilizacji. Dla celów planowania przestrzennego wydzielane są 
jednostki dźwiękowe (warstwy informacyjne uwzględniające zróżnicowanie geologii, hydrologii, użytkowania, 
rozchodzenia się dźwięku oraz percepcję), nazwane sonotopami (Hedfors 2003). W badaniach krajobrazów 
dźwiękowych zastosowanie znajdują metody socjologiczne (dyferencjał semantyczny, test preferencji 
dźwiękowych, mapa mentalna, ankieta, wywiady, opisy swobodne) uzupełniające obserwacje (spacery 
dźwiękowe) i pomiary akustyczne wykonywane w terenie. Podejmowane są próby wizualizacji krajobrazów 
dźwiękowych (m.in. Bernat 2006; Bernat 2008). Coraz częściej prowadzone są projekty interdyscyplinarne 

1 Problematyki jakości krajobrazu i jakości życia dotyczyła m.in. konferencja PAEK zorganizowana w Płocku w 1994 r. (Richling, 
Malinowska, Lechnio 1995)

2 Jedną z prób określenia standardów jakości krajobrazu w Polsce są badania T.J. Chmielewskiego i B. Sowińskiej (2006) dla 
Rezerwatu Biosfery „Roztocze-Puszcza Solska”.

3 Percepcja to proces aktywny, w którym jednocześnie poznajemy przedmiot lub zjawisko zmysłami (poziom sensoryczno-
motoryczny) i przetwarzamy tak zdobytą informację w sposób uwarunkowany zasobami naszej dotychczasowej wiedzy i uczuć (poziom 
semantyczno emocjonalny) oraz konkretną sytuacją tu i teraz (Pawłowska 2008). Percepcja krajobrazu wg K.H. Wojciechowskiego 
(1994) jest obok doświadczania miejsca składnikiem percepcji środowiska.
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dotyczące krajobrazów dźwiękowych, m.in. Soundscape of European Cities and Landscapes4, obejmujący 
18 krajów reprezentowanych przez 35 specjalistów. Na pograniczu ekologii akustycznej, bioakustyki, 
ekologii przestrzeni, psychoakustyki, prężnie rozwijany jest nowy kierunek badawczy: soundscape ecology, 
koncentrujący się na relacjach dźwięku i krajobrazu w aspekcie strukturalno-funkcjonalnym (Pijanowski 
i in. 2011). Krajobrazy dźwiękowe klasyfikowane są względem źródeł dźwięków jako biofony, geofony, 
antropofony. Analizowana jest dynamika przestrzenno-czasowa krajobrazów dźwiękowych, oceniany jest 
wpływ człowieka na naturalne krajobrazy dźwiękowe. W obrębie typów krajobrazów dźwiękowych (naturalne, 
wrażliwe, zagrożone, unikalne, rekreacyjne, reprezentatywne, kulturowe, codzienne) wskazywane są 
wartości, zagrożenia, cele zarządzania i kierunki monitorowania jako podstawa ochrony planistycznej 
(Dumyahn, Pijanowski 2011). W parkach narodowych Stanów Zjednoczonych naturalne krajobrazy 
dźwiękowe (soundscape) uznano za wskaźnik jakości środowiska, stąd ich przywrócenie jest jednym 
z zadań służb parków narodowych w zakresie poprawy funkcjonowania systemu środowiska. Wyznaczane 
są strefy ciszy, dokonywana jest ocena wpływu człowieka na krajobraz dźwiękowy, badane są oczekiwania 
turystów, prowadzony jest monitoring hałasu oraz akcje edukacyjne. Prowadzone są badania mające na 
celu określenie standardów jakości akustycznej, identyfikację aspektów krajobrazów dźwiękowych mających 
wpływ na doświadczenia turystów oraz na przyrodę (m.in. Ambrose, Burson 2004; Pilcher i in. 2009). W 
oparciu o szczegółowe analizy percepcyjne i akustyczne (źródła i poziomy dźwięku, wskaźniki, standardy) 
tworzone są plany zarządzania krajobrazem dźwiękowym (Soundscape Management Plan). 

Stosunkowo rzadko przedmiotem badań jest percepcja krajobrazu polskich parków narodowych5. 
Niemniej jednak oceniana jest atrakcyjność wizualna krajobrazu (m.in. Zgłobicki i in. 2005) oraz walory 
percepcyjno-behawioralne, polegające na wskazaniu preferencji, atrakcyjności krajobrazu dla przebywania 
ludzi, przejawiającej się bogactwem odczuć i różnorodnością bodźców (m.in. Malinowska 2005). Dotychczas 
nie podjęto studiów w zakresie percepcji i oceny jakości dźwiękowych krajobrazu, choć są one ważne ze 
względu na narastające zagrożenie hałasem6, wpływające m.in. na obniżenie jakości środowiska, utratę 
bioróżnorodności, pogorszenie stanu zdrowia oraz zakłócenie percepcji atrakcyjnych krajobrazów. Pomimo 
wprowadzenia Ustawą o ochronie przyrody (2004) zakazu zakłócania ciszy w parkach narodowych i 
rezerwatach (art. 15.) pojawia się wątpliwość, czy jest on przestrzegany. Czy zasoby krajobrazów dźwiękowych 
polskich parków narodowych są zauważane i czy są przedmiotem ochrony wspartej planowaniem?

Cel i metody badań

Celem podjętych badań w polskich parkach narodowych przeprowadzonych w latach 2010-2011 
była identyfikacja zagrożeń hałasem, rozpoznanie zasobów krajobrazów dźwiękowych oraz wskazanie 
możliwości ochrony jakości dźwiękowych krajobrazu. Ogólnym celem artykułu jest analiza porównawcza 
jakości dźwiękowych krajobrazu polskich parków narodowych. Celem szczegółowym jest porównanie 
dwóch ocen walorów i zagrożeń dźwiękowych, oceny wyrażającej stanowisko służb parku i oceny 
dokonanej przez studentów (potencjalnych turystów). Studia prowadzono z zastosowaniem metody 
ankietowej, która pozwoliła rozpoznać świadomość zagrożeń hałasem i wartość krajobrazów dźwiękowych 
w opinii służb parków. Dodatkowo posłużono się metodą dyferencjału semantycznego i opisu w ocenie 
jakości krajobrazu dźwiękowego polskich parków narodowych przez studentów.

4 http://soundscape-cost.org/ 
5 Parki narodowe uznawane są w Polsce za najważniejszą i najskuteczniejszą formę ochrony przyrody i krajobrazu, choć 

stanowią 1% powierzchni ogólnej kraju. Aktualnie funkcjonują w Polsce 23 parki narodowe (PN) reprezentujące główne regiony 
geograficzne i strefy krajobrazowe. 

6 W świetle pomiarów akustycznych prowadzonych w Tatrzańskim Parku Narodowym poziom hałasu w niektórych miejscach 
masowo odwiedzanych przez turystów (np. Wyżnia Kira Miętusia w Dol. Kościeliskiej) odpowiadał dość ruchliwej ulicy, co przekreśla 
szanse na wypoczynek ludzi i stwarza niekorzystne warunki dla bytowania dzikich zwierząt (Wagner i in. 2006).
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Zakres badań

W 2010 roku przeprowadzono wstępne badania pilotażowe z wykorzystaniem poczty elektronicznej 
(Bernat 2010). Pytania skierowane do służb wszystkich parków narodowych w Polsce miały na celu 
rozpoznanie: 

1. Czy w … Parku Narodowym były prowadzone pomiary hałasu?
2. Czy w odczuciu służb parku istnieje zagrożenie hałasem? Jeśli tak to, jakie są źródła hałasu? 
W świetle otrzymanych informacji7 w większości parków narodowych występuje zagrożenie hałasem8. 

Jednak pomiary hałasu były prowadzone rzadko (najczęściej przy drogach, w ramach badań Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz przy ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko). Dodatkowo uzyskano 
informacje o źródłach zagrożenia hałasem. 

Na początku 2011 roku przeprowadzono dwa różne badania ankietowe dotyczące percepcji dźwięku w 
krajobrazie 23 polskich parków narodowych (Bernat 2011). Pierwsze z badań zaadresowane zostało do 
Dyrekcji parków narodowych, zaś drugie do studentów (potencjalnych turystów). Zestawienie odpowiedzi 
tych dwóch grup miało na celu wykazać podobieństwa i różnice w postrzeganiu jakości dźwiękowych 
krajobrazu polskich parków narodowych.

Ankieta skierowana do Dyrekcji parków narodowych9 składała się z 12 pytań (głównie o charakterze 
otwartym) dotyczących zagrożenia hałasem i wartości krajobrazów dźwiękowych oraz metod ochrony 
przed hałasem. Poszczególne pytania dotyczyły ważności dźwięku w doświadczaniu krajobrazu parku, 
dźwięków charakterystycznych10, źródeł i stopnia zagrożeń hałasem, miejsc występowania przyjemnych 
i miejsc występowania nieprzyjemnych krajobrazów dźwiękowych, pory dnia o najbardziej uciążliwym 
hałasie, zmian warunków akustycznych w ostatnich 10 latach, dotychczasowej prezentacji walorów 
dźwiękowych, konfliktów społecznych związanych z zakazem zakłócania ciszy, stanowiska wobec ochrony 
walorów dźwiękowych, propozycji możliwych działań redukcji hałasu oraz ochrony ciszy i krajobrazów 
dźwiękowych. 

Ankieta skierowana do studentów11 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie na 
kierunkach geografia oraz turystyka i rekreacja, składała się z dwóch zadań. Pierwsze z nich to ocena 
krajobrazu dźwiękowego wybranego (znanego respondentowi) parku uwzględniająca dwie cechy: 
przyjemność wrażeń (przyjemny-nieprzyjemny) oraz hałaśliwość (hałaśliwy-cichy). Posłużono się w tym 
celu metodą dyferencjału semantycznego (skalą semantyczną 1-10). Do analizy wzięto pod uwagę parki 
dla których uzyskano powyżej 30 odpowiedzi. Były to: Roztoczański PN, Tatrzański PN, Ojcowski PN, 
Bieszczadzki PN, Świętokrzyski PN, Pieniński PN, Poleski PN, Białowieski PN i Słowiński PN. Najmniej 
znane okazały się: Magurski PN, Narwiański PN, Wigierski PN, Biebrzański PN, Drawieński PN oraz 
PN Ujście Warty. Drugie zadanie dotyczyło charakterystyki krajobrazu dźwiękowego wybranego parku 
narodowego. Założono, że zastosowanie metody opisu swobodnego pozwoli m.in. na rozpoznanie 
dźwięków charakterystycznych i źródeł zagrożeń hałasem w odczuciu studentów oraz całościowych 
wrażeń z doświadczania krajobrazu dźwiękowego wybranego parku. Ważną informacją jest też wybór 
parku, odzwierciedlający znajomość miejsca wynikającą z częstości pobytu i/lub bodźcowości krajobrazu. 
Zadania skierowane do studentów są uzupełnieniem ankiety adresowanej do dyrekcji parków narodowych. 
Założono jednak, że uzyskane odpowiedzi w obu ankietach mogą korespondować ze sobą.

7 Odpowiedzi nie uzyskano z Narwiańskiego PN, Świętokrzyskiego PN i PN Ujście Warty
8 Zagrożenia nie stwierdzono w Białowieskim PN, Biebrzańskim PN, Poleskim PN i Słowińskim PN
9 Odpowiedzi na pytania udzielili bezpośrednio dyrektorzy parków bądź specjaliści ds. ochrony przyrody, udostępniania parku, 

badań naukowych, itp. 
10 Dźwięki charakterystyczne mogą być rozumiane jako dźwięki właściwe dla parku, typowe, reprezentatywne bądź wyróżniające 

się, swoiste, szczególne, specyficzne, dominujące, przewodnie
11 W badaniach wzięło udział 87 osób (54 kobiety i 33 mężczyzn), 46 osób to mieszkańcy Lublina a pozostali mieszkają głównie 

w innych miastach województwa lubelskiego

178



Percepcja i ocena…

Autor zdaje sobie sprawę z ograniczeń zastosowanych metod badawczych, związanych 
z subiektywizmem. Uzyskane wyniki należy traktować jako podstawę dla badań terenowych i analiz 
szczegółowych.

Wyniki 

W znacznej większości parków uznano, że dźwięki są bardzo ważne (14 parków), bądź ważne (9 
parków) w doświadczaniu krajobrazu. Podobnie w niemal wszystkich parkach (20 parków) wskazano 
dźwięki charakterystyczne (głównie odgłosy przyrody), których percepcję zakłóca przede wszystkim 
komunikacja samochodowa i głośne grupy turystyczne (Ryc. 1.). 

Ryc.1. Źródła zagrożeń hałasem w polskich parkach narodowych w opinii służb parków
Fig.1. Threats sources connected with noise in Polish national parks according to parks services of parks

Zagrożenie hałasem oceniano najczęściej jako średnie. Jednak w przypadku czterech parków oceniono 
je jako duże (Drawieński PN, Ojcowski PN, Karkonoski PN) bądź bardzo duże (Tatrzański PN). Najbardziej 
uciążliwy hałas występuje w porze dziennej, zwłaszcza w „godzinach szczytu”. W większości parków (14 
parków) nastąpiło pogorszenie warunków akustycznych w ciągu ostatnich 10 lat, co związane jest ze 
zwiększeniem ilości turystów oraz wzrostem ruchu kołowego na drogach otaczających park.

W opinii służb parków można wskazać miejsca w parkach gdzie hałas jest szczególnie uciążliwy a także 
miejsca o wyjątkowo przyjemnych krajobrazach dźwiękowych (21 parków). Pierwsze z wymienionych 
to miejsca znaczącego ruchu samochodowego i obszary największej koncentracji turystów. Miejsca 
o wyjątkowo przyjemnych krajobrazach dźwiękowych to te o dużym stopniu naturalności (np. obszary 
starych olsów oraz innych drzewostanów starszych klas wieku, obniżenia międzywydmowe, dolinki cieków 
wodnych, brzegi stałych i okresowych zbiorników wodnych w Kampinoskim PN, duże kompleksy leśne, 
doliny rzek i potoków w Roztoczańskim PN, tereny otwartych torfowisk i wilgotnych łąk w Poleskim PN, 
partie szczytowe w Gorczańskim PN). W niektórych przypadkach wskazywane są konkretne lokalizacje, 
np. teren Śnieżnych Kotłów oraz kotła Wielkiego Stawu w Karkonoskim Parku Narodowym (moreny 
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stanowią tam barierę dla zakłócających dźwięków miejskich, pochodzących z Karpacza i Jagniątkowa), 
wąwóz Jamki (strefa ochrony ścisłej) w Ojcowskim PN a także ścieżki przyrodnicze „Światło Latarni”, 
„Gardnieńskie Lęgi”, „Żarnowska”, „Klukowe Buki” w Słowińskim PN. 

Potrzebę prezentacji walorów dźwiękowych dostrzegło 14 parków. W tym celu najczęściej 
wykorzystywane są ekspozycje muzealne. Na uwagę zasługuje m.in. Bieszczadzki PN, gdzie prezentowane 
są charakterystyczne dźwięki dla typowych ekosystemów, jako element prezentacji w formie panoram 
sferycznych.

Zakaz zakłócania ciszy w większości parków nie był powodem konfliktów społecznych. 16 parków wskazało 
jednak przykłady interwencji i sporów związanych m.in. z użytkowaniem pojazdów, w tym ograniczeniami 
komunikacyjnymi (PN Bory Tucholskie, Roztoczański PN, Gorczański PN, Świętokrzyski PN). 

Niemal wszędzie (22 parki) dostrzeżono potrzebę ochrony walorów dźwiękowych parku, w tym 
ciszy. Na koniec zaproponowano możliwe działania w zakresie ochrony przed hałasem. Wskazywano 
m.in. na: zamknięcie niektórych fragmentów dróg a w zamian wprowadzenie komunikacji w oparciu 
o samochody z napędem elektrycznym lub bryczki konne, wyprowadzenie szlaków komunikacyjnych 
poza teren parku (obwodnica), eliminację ciężarowego ruchu tranzytowego, ograniczenia prędkości oraz 
ładowności na drogach, zakaz wjazdu quadów, crossów i motolotni, wprowadzenie żywopłotów wzdłuż 
tras komunikacyjnych, ekranów dźwiękoszczelnych (pod warunkiem przeanalizowania ich oddziaływania 
na krajobraz), kanalizację ruchu turystycznego, limitowanie liczby turystów, stałe monitorowanie szlaków 
turystycznych.

Studenci ocenili ogólnie krajobrazy dźwiękowe polskich parków narodowych jako przyjemne i ciche, 
choć zauważalne są różnice w ocenie poszczególnych parków (Ryc.2, Ryc.3.). Przykładem jest 
porównanie Białowieskiego PN i Tatrzańskiego PN. W przypadku cech „hałaśliwy-cichy” prawie 80% ocen 
dla Białowieskiego PN mieści się w przedziale 7-10, co oznacza, że krajobraz dźwiękowy parku oceniany 
jest jako cichy. Podobnie jest jeszcze dla Bieszczadzkiego PN. Odmienna sytuacja występuje w przypadku 
Tatrzańskiego PN, dla którego oceny w przedziale 7-10 to prawie 33%, zaś w przedziale 1-4 to prawie 35% 
wskazań. Wyniki te korespondują z odpowiedziami służb parków na temat stopnia zagrożenia hałasem. 

Ryc.2. Ocena krajobrazu dźwiękowego parków narodowych w kategorii „przyjemny-nieprzyjemny” w opinii studentów 
(skala 1-10) 
Fig.2. Soundscape evoluation of national parks in terms of index “pleasant-unpleasant” according to students (scale 
1-10)
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Ryc.3. Ocena krajobrazu dźwiękowego parków narodowych w kategorii „hałaśliwy-cichy” (skala 1-10); wskazania 
studentów
Fig.3. Soundscape evoluation of national parks in terms of index “quiet-noisy” (scale 1-10)

Sporządzone opisy dotyczą najczęściej Roztoczańskiego PN (16 osób), Tatrzańskiego PN (12 osób), 
Bieszczadzkiego PN (11 osób), oraz Białowieskiego PN (6 osób). Ponadto charakteryzowano Poleski 
PN (3 osoby), Słowiński PN (3 osoby), Woliński PN (2 osoby), Ojcowski PN, Narwiański PN, Pieniński 
PN, Karkonoski PN, Świętokrzyski PN oraz PN Bory Tucholskie (pojedyncze osoby). Powstałe opisy są 
różnej jakości, stanowią jednak bardzo ważne źródło informacji o odczuciach studentów (potencjalnych 
turystów). Dla przykładu autor jednego z opisów Tatrzańskiego PN podkreśla że „jesienią, gdyż już jest 
mało turystów, w wyższych partiach parku słychać wiatr rozbijający się o skały. Z dołu dobiega dźwięk 
niesiony z zapachem ziemi, lasu, wilgoć którą widać i słychać między drzewami. Czasem rozchodzi się 
monofoniczny dźwięk spadającego kamienia niknący w ciszy, ciszy która oddaje więcej niż niejedna 
symfonia”. Opis Karkonoskiego PN zwraca uwagę na „odgłosy lasu oraz wiatru szumiącego w lesie 
i gwiżdżącego na otwartym terenie, które zakłóca stosunkowo duża ilość ludzi nie potrafiących zachować 
się odpowiednio (nadmierne używanie wynalazków typu telefon, iPod – co jest irytujące).”

W opisach Roztoczańskiego PN jako charakterystyczne wymieniane są odgłosy natury (5 osób), 
dźwięki ptaków (8), szum wiatru/drzew (6), cisza, czasami przytłaczająca (6), odgłosy lasu (3), owadów, 
szelest traw, plusk wody, rechot żab, szumy na rzece Tanew, hałas przy stawach Echo (2), odgłosy 
imprez w Zwierzyńcu, muzyka z głośników, odgłosy zabudowy, hałas komunikacyjny, śmiech turystów 
i inne odgłosy ludzkie. Przypomnieć należy, że służby parku nie wskazały dźwięków charakterystycznych. 
W świetle opisów studenckich dźwięki Roztoczańskiego PN są relaksujące (7), przyjemne (7), harmonijne 
(5), przestrzenne, charakterystyczne, wyraziste, piękne. Akcentowany jest pozytywny wpływ lasu na 
charakter doznań dźwiękowych. 

Wnioski i uwagi końcowe

Przeprowadzone ankiety pozwoliły m.in. rozpoznać świadomość zagrożeń hałasem i wartość 
krajobrazów dźwiękowych poszczególnych parków narodowych w Polsce oraz zidentyfikować potrzebę 
i możliwości ochrony jakości dźwiękowych krajobrazu. Ankieta skierowana do dyrekcji parków narodowych 
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oraz ankieta adresowana do studentów (potencjalnych turystów) uzupełniają się wzajemnie, dając 
pełniejszy obraz zjawiska. Oceny zagrożenia hałasem są podobne. Zdarza się jednak, że odpowiedzi 
uzyskane w obu ankietach są odmienne.

W świetle przeprowadzonych badań każdy z parków narodowych jest niepowtarzalny, charakteryzuje 
się różnorodnością i wyjątkowością krajobrazów dźwiękowych oraz podlega presji komunikacyjnej 
i turystycznej odpowiedzialnej za zagrożenie hałasem. Najmniej atrakcyjne krajobrazy dźwiękowe (choć 
nie pozbawione wartości) występują w parkach najatrakcyjniejszych wizualnie (górskich) i najbardziej 
obciążonych ruchem turystycznym (Tatrzański PN, Karkonoski PN). Najbardziej atrakcyjne krajobrazy 
dźwiękowe charakterystyczne są dla parków nie poddanych intensywnej presji turystycznej i położonych 
z dala od szlaków komunikacyjnych (m.in. PN Ujście Warty, Poleski PN, Narwiański PN, Białowieski PN). 
Ochrona walorów dźwiękowych parków jest potrzebna i możliwa.

Niezbędne jest wyeliminowanie czynników zagrażających pozytywnej percepcji krajobrazu, by zachować 
wysoką jakość akustyczną, czyli dźwięki wartościowe, pożądane, muszą być czytelne. Ważne jest także 
kontynuowanie studiów nad jakością dźwiękową krajobrazu wspartych monitoringiem akustycznym oraz 
obserwacjami terenowymi. W badaniach niezbędne jest uwzględnianie podejścia interdyscyplinarnego 
(akustyka, geografia, ornitologia, psychologia, socjologia, itd.) i współpraca służb parków, mieszkańców, 
turystów, władz samorządowych. 

Badania percepcji krajobrazu i ocena jego jakości dźwiękowych powinny poprzedzać proces 
planowania krajobrazu. Badania z zakresu percepcji krajobrazu umożliwiają optymalne wykorzystanie 
potencjału krajobrazowego oraz sprzyjają znajdowaniu najlepszych możliwych rozwiązań dla ochrony 
przyrody i krajobrazu. Dla zwiększenia efektywności planowania krajobrazu konieczne jest wypracowanie 
standardów jakości, uwzględniających wartości przypisane im przez ogół społeczeństwa. Planowanie ma 
za zadanie wskazać działania pozwalające osiągnąć założone standardy. 

W zakresie planowania ochrony jakości dźwiękowych krajobrazu warto wykorzystać doświadczenia 
parków narodowych Stanów Zjednoczonych. Niezbędna jest identyfikacja dźwięków charakterystycznych 
oraz określenie wrażliwości środowiska na zagrożenie hałasem, wydzielenie stref (w przypadku dużych 
obszarów), przeprowadzenie badań społecznych (percepcja krajobrazu), upowszechnienie edukacji na 
temat krajobrazów dźwiękowych oraz prowadzenie monitoringu hałasu. Ponadto wskazana jest regulacja 
ilości, stanu technicznego pojazdów i ich dopuszczalnej prędkości oraz strefowanie ruchu turystycznego. 
Zagrożenie hałasem jest bowiem wprost proporcjonalne do liczby pojazdów i liczby turystów. Konieczne 
jest zarówno przestrzeganie standardów jakości akustycznej (norm hałasu), jak również zwrócenie uwagi 
na preferencje społeczne odnoszące się do krajobrazów dźwiękowych (znaczenie i akceptowalność 
krajobrazów dźwiękowych przez użytkowników). 

Krajobraz dźwiękowy może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność obszarów cennych przyrodniczo 
(w tym parków najmniej atrakcyjnych wizualnie); jest to szczególnie ważne w związku z nierównomiernym 
obciążeniem parków ruchem turystycznym. Zwrócenie uwagi na jakość dźwiękową krajobrazu jako jeden 
z zasobów parku może pomóc w zwiększeniu wrażliwości społeczeństwa na piękno ciszy (subtelnych dźwięków 
przyrody) będącej warunkiem niezbędnym dla zachowania tych walorów które parki narodowe reprezentują.

Literatura

Ambrose S., Burson S. 2004. Soundscape studies in National Parks. The George Wright Forum 21, 29-38. 
Bartkowski T. 1985. Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu. Czasopismo Geograficzne 56, 1, 73-79.
Bernat S. 2006. Wizualizacja krajobrazu dźwiękowego. W: Wołoszyn W. (red.) Krajobraz kulturowy – 

cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS 
Lublin, 511-518.

182



Percepcja i ocena…

Bernat S. (red.) 2008. Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 11, INoZ UMCS Lublin.

Bernat S. 2010. Obszary cenne przyrodniczo – ostoje ciszy czy świątynie hałasu? Prądnik. Prace i Materiału 
Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 20. Ojców, 105-114.

Bernat S. 2011. Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych Studia i Materiały CEPL R.13, 
z.3(28)/2011, 83-88.

Bogdanowski J. 1994. Droga od percepcji do ochrony i kształtowania krajobrazu. W: Bogdanowski J. (red.), 
O percepcji środowiska. PAN, Komitet Naukowy Przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. 
Zeszyty Naukowe 9, 149-172.

Carles J.L., Barrio I.L., de Lucio J.V. 1999. Sound influence on landscape values. Landscape and Urban 
Planning, 43., 191-200.

Chmielewski T.J., Sowińska B. 2006. Standardy jakości krajobrazu Rezerwatu Biosfery Roztocze-Puszcza 
Solska: problemy oceny i ochrony. W: Wołoszyn W. (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, 
ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS Lublin, 49-57.

Dumyahn S.L., Pijanowski B.C. 2011. Soundscape conservation. Landscape Ecology 26, 1327-1344.
Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000 (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2006 r., nr 14, poz.98) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060140098
Hedfors P. 2003. Landscape architecture in the light of sound. Doctor thesis. Swedish University of 

Agriculture Sciences. Uppsala. Acta Iniv.Agric.Suecia Agraria 407.
Kowalczyk A. 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania 

obszarów rekreacyjnych. WSP Bydgoszcz.
Landscapes and individual and social well-being. European Landscape Convention Report on Theme of 

the 2003 Workshop.Council of Europe Strasbourg 2003.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/reuniongroupe/TFLOR-2003-3-Report_en.pdf
Malinowska E. 2005. Zasoby i walory krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego. W: Strzyż M., (red.) 

Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, 
t.12. PAEK Kielce, 91-100.

Management Policies 2006, National Park Services, US Governement Official.
Pawłowska K. 2008. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja 

społeczna, debata publiczna, negocjacje. Wyd. PK, Kraków. 
Piechota S. 2006. Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Bogucki 

Wyd. Nauk., Poznań.
Pietrzak M. 1998. Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowania. Bogucki Wyd. Nauk., 

Poznań.
Pijanowski B.C., Villanueva-Rivera J., Dumyahn S.L., Farina A., Krause B.L., Napoletano B., Gage S.H., 

Pieretti N. 2011. Soundscape Ecology: The science of sound in the landscape. BioScience 61, 
3, 203-216.

Pilcher E., Newman P., Manning R.E. 2009. Understanding and Managing Experiental Aspects of 
Soundscapes at Muir Woods National Monument. Environmental Management 43, 425-435.

Richling A., Malinowska E., Lechnio J.(red.) 1995. Jakość krajobrazu – jakość życia. Materiały konferencji 
Płock, 6-8.10.1994, WGiSR UW, PAEK Warszawa. 

Richling,A., Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa
Soundscape Management Plan. Zion National Park, NPS 2010 
http://www.nps.gov/zion/zion-soundscape-management-plan-available-for-review.htm
Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Wagner M., Nowakowski W., Czarnowska K. 2006. Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. Aura 9/2006, 32-34.

183



Bernat S.

Wojciechowski K.H. 1986. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin.
Wojciechowski K.H. 1994. O przydatności badań percepcji krajobrazu. W: Bogdanowski J. (red.), 

O percepcji Środowiska, Zeszyty Naukowe PAN nr 9, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN 
„Człowiek i Środowisko”, 109-124. 

Zalecenie CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie wytycznych 
dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej http://www.gdos.gov.pl/files/
Konwencje/krajobrazowa/1_Zalecenia-Ministrow-Wdrazanie-ELC-171120103.pdf

Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Ziółek M., Ziółek G. 2005. Atrakcyjność wizualna krajobrazu polskich 
parków narodowych a ich wartości przyrodnicze. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24, 1-4, 
135-151.

184


