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Co w lesie piszczy – sposoby przedstawiania 
tematyki leśnej w mediach



Zarówno „Polityka Leśna Państwa”, jak i Ustawa o lasach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 586), mówią o trzech najważniejszych funkcjach lasu. 

Są to grupy funkcji: produkcyjnej, ekologicznej i społecznej. 

Jakie funkcje pełni las?

Wstęp



Nadrzędnym celem polityki leśnej państwa 
jest wskazanie działań kształtujących 
stosunek człowieka do lasu, które mają 
zmierzać do wielofunkcyjności lasów oraz 
ochrony trwałości ich środowiskotwórczej roli 
zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. 



W ostatnich latach obserwuje się 
znaczące przewartościowanie preferencji 
społecznych.

Proces ten jest nieodzownie związany z:

• większym zapotrzebowaniem na rozwój funkcji
społecznych lasu, w tym również obszaru
związanego z edukacją,

• wzrostem zainteresowania społeczeństwa turystyką,
• większym dobrobytem życia,
• zwiększaniem świadomości ekologicznej ludności.



Reprezentatywne badanie opinii publicznej 
przeprowadzone na próbie 1000 respondentów.

Pytania kwestionariuszowe dotyczyły cech 
indywidualnych respondentów oraz 
zagadnień merytorycznych związanych 
z akceptacją i wielowątkowym 
postrzeganiem gospodarki leśnej. 

Badania opinii 
publicznej 

Wykorzystano metodę ilościową. Korzystając z metody CAPI 
(Computer Assisted Personal Interview) przeprowadzono 
badania ankietowe wspomagane komputerowo.



Jak często bywa Pan(i) w lesie?
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Gdzie najczęściej widuje Pan(i) leśników?

Częstość Procent

W czasie moich odwiedzin w lesie widuję leśników wykonujących swoją pracę 134 13,4

Na okolicznościowych spotkaniach urzędowych 39 3,9

Na festynach, piknikach i innych imprezach plenerowych 53 5,3

W telewizji, radio, Internecie 388 38,8

Trudno powiedzieć, nie wiem 177 17,7

Nie widziałem(am) nigdy leśnika 210 21

Ogółem 1000 100

Zaledwie 14% respondentów deklaruje, że widziało leśnika pracującego 
w lesie. 



Czynniki wpływające na ocenę Lasów Państwowych 
i leśników
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Lasy Państwowe w przekazie telewizyjnym



Lasy Państwowe w przekazie prasowym

https://www.rp.pl/Komercyjne/308299934-Gina-lasy-otulajace-wielkie-miasta.html



Lasy Państwowe w przekazie internetowym



Lasy Państwowe w przekazie prasowym

https://www.rp.pl/Ekologia/312139941-Puszcza-znow-idzie-pod-topor.html



Lasy Państwowe w przekazie prasowym



Lasy Państwowe w prasie



Lasy Państwowe w radio



Lasy Państwowe w przekazie internetowym



Lasy Państwowe w przekazie internetowym



Lasy Państwowe w przekazie telewizyjnym



Wnioski

1. Blisko co trzeci. Polak nie odwiedza lasu, a ponad połowa to okazjonalni bywalcy lasu.

2. Ponad połowa Polaków czerpie informacje o lesie z telewizji. 

3. Co czwarty Polak nie czerpie wiedzy o lesie z żadnego źródła, a ponad połowa, z tych którzy nie chodzą do 
lasów deklaruje, że nie poszukuje informacji na temat lasów. 
Z kolei blisko co trzecia osoba czerpie informacje wyłącznie z telewizji.

4. Polacy najczęściej czerpią wiedzę o lasach z telewizji, rozmów i spotkań z rodziną, przyjaciółmi oraz z 
Internetu. 

5. Za czynniki, które mają największy wpływ na ocenę leśników i LP Polacy uznali: rozmowy i opinie rodziny 
oraz przyjaciół i programy telewizyjne prezentujące LP i leśników. 



Dziękuję za uwagę 

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji podlegają licencji CC0 Creative Commons
Źródła:
pixabay.com
canva.com


