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W zgodzie  
z przyrodą

TURYŚCI CZĘSTO 
BŁĘDNIE ZAKŁADAJĄ, 
ŻE ZWROT LEAVE NO 

TRACE, CZYLI „NIE ZOSTAW 
ŚLADU”, OZNACZA POTRZEBĘ 
MASKOWANIA SWOJEJ OBEC-
NOŚCI NP. W LESIE. Prowadzi to do 
sytuacji, w której ludzie zakopują śmieci 
po biwaku. Tymczasem chodzi raczej 
o  ograniczenie ich jeszcze przed biwa-
kiem oraz odpowiednią utylizację już po 
nim. Nie chodzi bowiem tylko o „nie-
śmiecenie”, ale o świadome minimalizo-
wanie naszego wpływu na otaczające nas 
środowisko naturalne. Dość często tury-
ści co innego deklarują, a co innego robią. 
Bo tak naprawdę decydująca jest rola ich 
przekonań i wartości.

TRZECIA DROGA
W ostatnich latach wzrasta zapotrzebowa-
nie na edukację, która pozwoli zrozumieć 
ludziom sens ochrony przyrody – od prob-
lemów lokalnych po globalne. Ogranicze-
nie degradacji środowiska oraz ochrona 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
są jednym z priorytetowych zadań stoją-
cych przed całym społeczeństwem. Jedną 
z interesujących koncepcji wpisujących się 
w te założenia jest idea Leave No Trace 
(LNT). Program jest realizowany od po-
nad 20 lat, a jego celem jest promowanie 
odpowiedzialnych zachowań sprzyjających 
minimalizowaniu wpływu człowieka na 
środowisko naturalne podczas działalności 
plenerowej (turystyczno-rekreacyjnej).

Zanim w Stanach Zjednoczonych w 
latach  90. ub.w. narodził się program, to-
czyła się tam wieloletnia dyskusja na temat 

sposobów udostępniania dzikich obszarów 
Ameryki, w tym lasów. Na forum publicz-
nym ścierały się dwie koncepcje: liberalna, 
wywodzącą się z tradycji puszczańskich 
i skautowych, postulująca swobodny do-
stęp do tych terenów, oraz konserwatywna 
– domagająca się biernej ochrony przyrody 
i rygorystycznych ograniczeń. Proces po-
szukiwania kompromisowych rozwiązań 
doprowadził do nawiązania współpracy 
agencji federalnych, w tym m.in. odpowie-
dzialnej za lasy Służby Leśnej (US Forest 
Service) z NOLS (National Outdoor Lea-
dership School), szkołą z ponad 25-letnim 
doświadczeniem w kształceniu liderów 
edukacji plenerowej, etyki środowiskowej 
i umiejętności bytowania w dziczy. Wy-
pracowały one wspólnie ogólnokrajowy 
program LNT. 

Obecnie program jest prowadzony 
i  koordynowany przez organizację non-
-profit Leave No Trace Center for Outdo-
or Ethics (LNTOE). Misją LNTOE jest 
uczenie ludzi odpowiedzialnego korzy-
stania z bogactw przyrody przez edukację, 
badania, wolontariat i partnerstwo. Za-
sięg programu już dawno wykroczył poza 
granice Stanów Zjednoczonych, zyskując 
na całym świecie – także w naszym kra-
ju – uznanie oraz liczne grono współpra-
cowników. Na terenie Polski oficjalnym 
partnerem LNTOE jest Stowarzyszenie 
Polska Szkoła Surwiwalu.

PO CO TO WSZYSTKO? 
Edukacyjny model LNT koncentru-
je się z jednej strony na oddziaływaniu 
człowieka na tereny przyrodniczo cen-
ne w ramach działalności turystyczno-

-rekreacyjnej, z  drugiej – na postawach 
społecznych związanych z zarządzaniem 
środowiskiem naturalnym, jego ochroną 
i udostępnianiem go. Zasób wiadomo-
ści wykorzystywany w modelu edukacji 
LNT pochodzi z różnych źródeł – od 
zaangażowanych agencji federalnych, z 
badań naukowych, od firm produkują-
cych sprzęt turystyczny oraz edukatorów 
terenowych. Działania podjęte w ra-
mach projektu umożliwiły wyróżnienie 
głównych obszarów wpływu człowieka 
na środowisko, m.in.: oddziaływanie na 
dzikie zwierzęta, roślinność, zasoby wod-
ne, gleby czy zabytki. Ponadto zdefinio-
wano związek pomiędzy rekreacyjnym 
użytkowaniem obszarów przyrodniczych 
i wpływem na te tereny.

Warto sobie np. uświadomić, że natęże-
nie ruchu turystyczno-rekreacyjnego nie 
jest równomierne w czasie i przestrzeni, 
dlatego przyroda jest narażona na szkody 
w różnym stopniu. W początkowej fazie 
odziaływania człowieka na środowisko 
charakteryzuje się ono naturalną odpor-
nością na eksploatację. W przypadku 
terenów leśnych jest to naturalna chłon-
ność lasu, mierzona liczbą osób mogących 
jednocześnie, nie wyrządzając szkód, 
użytkować jeden hektar lasu. Po pewnym 
czasie jednak wpływ zaczyna rosnąć – aż 
do momentu, w którym stopień zmian 
jest już tak duży, że dalsze użytkowanie 
nie pogarsza w znaczący sposób stanu 
środowiska przyrodniczego. Wtedy zale-
ca się wyznaczanie polan rekreacyjnych, 
szlaków turystycznych i pól biwakowych 
– by działanie człowieka skupiło się prze-
de wszystkim na terenach wyznaczonych. 

Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze jest niezaprzeczalny. 
Czy da się jeszcze ograniczyć negatywne skutki antropopresji? 
Zgonie z etyką surwiwalową Leave No Trace każdy z nas  
może coś z tym zrobić.
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WOKÓŁ LP

Rdzeń koncepcji Leave No Trace stano-
wi siedem uniwersalnych zaleceń, które w 
połączeniu z przekazywaną wiedzą oraz 
nabywanymi umiejętnościami mają za za-
danie minimalizować negatywny wpływ 
człowieka na środowisko przyrodnicze. 

SIEDEM ZASAD LNT
Zasada 1: 
Przygotuj się, zanim wyruszysz. Poświęć 
czas na poznanie miejsca, lokalnych 
przepisów i miejscowych zwyczajów, bo 
im więcej wiesz, tym więcej skorzystasz. 
Zaplanuj trasę i sposób żywienia, dobierz 
odzież oraz ekwipunek. Podróżuj w małej 
grupie, unikaj najbardziej uczęszczanych 
miejsc. Ograniczaj opakowania jedno-
razowego użytku, minimalizując ilość 
śmieci. Pamiętaj o smyczy dla psa oraz 
woreczkach na jego odchody. 

Zasada 2:  
Poruszaj się wyznaczonymi szlakami i bi-
wakuj w odpowiedzialny sposób. Staraj 
się nie uszkadzać małych roślin i drzew 
– mogą już nie odrosnąć. Biwakuj wy-
łącznie w miejscach do tego przeznaczo-
nych. Jeśli nie musisz, nie twórz nowych 
miejsc biwakowych, natomiast jeśli rozbi-
jasz obozowisko w dzikiej okolicy, staraj 
się wykorzystać trwałe powierzchnie lub 
drzewa (hamak). Ogranicz zasięg biwaku 
do niezbędnego minimum, zakładaj nie-
wielkie, rozproszone obozowiska. Staraj 
się nie kopać dołów ani rowów.

Zasada 3: 
Co przyniosłeś, to wynieś. Opuszcza-
jąc obozowisko lub miejsce odpoczynku, 
sprawdź, czy nie zostały śmieci albo resztki 
jedzenia. Odpady szczelnie pakuj w worki 
i wynoś, ewentualnie wyrzuć do przygo-
towanych pojemników. Korzystaj z toalet 
przenośnych – jeśli nie są dostępne, odcho-
dy zakopuj w małym zagłębieniu w ziemi, 
co najmniej 70 kroków od źródeł wody. 
Odchody psa spakuj i wyrzuć do śmieci. 
Ogranicz używanie papieru toaletowego, 
zrezygnuj z jednorazowych produktów hi-
gienicznych (np. chusteczek nawilżanych). 
Zużyte środki higieniczne dla kobiet wy-
rzucaj do przygotowanych pojemników lub 
szczelnie zapakowane wynoś. Myj naczy-
nia z dala od źródeł wody, w wyznaczonym 
miejscu. Ogranicz stosowanie środków 
myjących (także biodegradowalnych) na 
rzecz naturalnych (piasek), zabrudzoną 
wodę rozlej na dużej powierzchni. Myjąc 
ciało, staraj się ograniczać zużycie środków 

chemicznych, unikaj prania rzeczy poza 
miejscami do tego przeznaczonymi (obiek-
ty turystyczne).

Zasada 4: 
Co znalazłeś, zostaw na miejscu. Oglądaj, 
rób zdjęcia, ale nie zabieraj nic na pamiąt-

kę, żadnych roślin, kamieni itp. Unikaj 
przenoszenia gatunków roślin i zwierząt 
poza naturalne tereny bytowania. Trak-
tuj rośliny z szacunkiem – rzeźbienie w 
korze, korowanie drzew lub wbijanie w 
nie gwoździ może je zabić. Zbierając ro-

śliny jadalne (lub ich części), staraj się nie 
uszkodzić tego, co pozostaje w lesie. 

Zasada 5: 
Uważaj z ogniem, minimalizuj jego skutki. 
Rozpalaj ognisko tylko wtedy, gdy go po-
trzebujesz, upewnij się, że możesz to zrobić 

bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykorzystuj miejsca do tego 
przeznaczone lub istniejące paleniska. Do 
ogrzania używaj małych ognisk, staraj nie 
korzystać z ognia jako źródła światła. W 
miarę możliwości nie rozpalaj ognia bez-
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pośrednio na glebie, używaj podkładów 
(foli aluminiowej przysypanej ziemią). Na 
opał zbieraj tylko martwe drewno, nigdy 
nie korzystaj z żywego. Jeśli chcesz przygo-
tować posiłek, użyj kuchenki turystycznej. 
Ogień wypal do końca, zimny popiół roz-
syp po okolicy. Nigdy nie pal śmieci!

Zasada 6: 
Pozostaw przyrodę nienaruszoną. Ob-
serwuj zwierzęta na wolności z daleka, 
nie śledź ich ani nie płosz. Nie karm dzi-
kich zwierząt – przetworzona żywność 
jest dla nich niezdrowa, a dokarmianie 

wyrabia u nich złe nawyki. Żywność 
i śmieci przechowuj szczelnie zamknię-
te, aby zwierzęta nie mogły się do nich 
dostać. Unikaj dzikich zwierząt w ne-
wralgicznych okresach, jak okres godo-
wy lub czas wychowywania młodych. 
Kontroluj zachowanie własnych zwierząt 

lub zostaw je w domu. Pamiętaj, że dzi-
kie zwierzę to nie filmowy Bambi.

Zasada 7: 
Nie jesteś sam – szanuj innych turystów. 
Dla bezpieczeństwa napotkanych osób 

trzymaj swojego psa pod kontrolą. Nie 
hałasuj, upewnij się, że twoja aktywność 
nie przeszkadza innym – pamiętaj, że 
każdy chce się cieszyć przyrodą. Bądź 
uprzejmy, tolerancyjny wobec innych 
przekonań, dbaj o kulturę języka. 

NIC NIE ZASTĄPI EDUKACJI
LNT propaguje wiedzę, posługując 
się broszurami, książkami i tablicami 
informacyjnymi. Jednak najcenniej-
szy jest przekaz bezpośredni. Dlatego 
organizowane są warsztaty środowi-
skowe, kursy trenerskie i kurs Master 
Educator. Warsztaty mają charakter 
spotkań, prezentacji obiektów lub za-
jęć w plenerze, a ich głównym celem 
jest oczywiście zapoznanie słuchaczy 
z ideą i zasadami LNT. Kurs trenerski 
to dwudniowe szkolenie pozwalające 
zrozumieć praktyczne efekty programu 
LNTOE i etykę środowiskową oraz na-
być podstawowe umiejętności w terenie. 
Kurs Master Educator skierowany jest 
do osób zajmujących się szkoleniem z 
zakresu edukacji plenerowej. 

Badania i obserwacje prowadzone 
w trakcie programu Leave No Tra-
ce pozwoliły na wyciągnięcie wielu 
wniosków. Przede wszystkim tego, że 
edukacja wpływa na zwiększenie świa-
domości społecznej i wzrost poparcia 
dla etycznych postaw wobec przyrody. 
Niezwykle istotna jest tu rola edukatora 
leśnego. 

Wszystkie zachowania ludzi – rów-
nież te związane z traktowaniem przy-
rody – uwarunkowane są kulturowo, 
a  wiele współczesnych zagrożeń nie 
wynika ze złej woli, lecz z braku świa-
domości skutków własnego zachowa-
nia. Dlatego program Leave No Trace 
skupia się na uświadamianiu ludziom 
współzależności, przyczyn i konse-
kwencji naszych działań w środowisku 
naturalnym. W  ten sposób kształtuje 
się postawy oraz normy etyczne. Skut-
kiem dobrej edukacji jest odpowie-
dzialne zachowanie na łonie przyrody. 
LNT uzmysławia również, że przyroda 
i człowiek wraz ze swoimi wytworami 
są od siebie zależni –  każdy człowiek 
wpływa na środowisko i każdy człowiek 
jest odpowiedzialny za obecny i przy-
szły jego stan. 
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