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Streszczenie  

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji usług ekosystemowych w badaniach 
nad turystyką na przykładzie jezior. Stosunkowo młode podejście badawcze wydaje się 
obiecujące ze względu na kompleksowość ujęcia zagadnienia wykorzystania przyrody przez 
człowieka. Przedstawiono w nim główne zagadnienia związane z rozwojem kulturowych 
usług ekosystemowych. Zaprezentowano główne elementy związane z natężeniem turystyki 
w kontekście stosowania koncepcji rozwoju tych usług. Wskazano elementy potwierdzające, 
iż koncepcja usług ekosystemowych może być szczególnie przydatna w badaniu aspektów 
kulturowych na terenach, gdzie działania związane z turystyką koncentrują się na elemen-
tach przyrodniczych. Dlatego też, wybrano obszar jezior, gdzie warunki przyrodnicze 
w głównej części decydują o rozwoju turystyki. Na obszarze tym dominuje turystyka aktyw-
na oraz związana z wypoczynkiem i wodą. 

 
Słowa kluczowe: świadczenia ekosystemowe, kulturowe świadczenia ekosystemów, jeziora, 
zbiorniki słodkowodne, pojezierze 

 
Wprowadzenie  

Korzyści wynikające ze środowiska i przyrody od dawna są poddawane wielu ana-
lizom oraz próbom zdefiniowania. Obszary o cennych walorach przyrodniczych są 
niewątpliwie jednymi z najczęściej poruszanych obszarów badawczych w literaturze. 
Dlatego też, tak ważne jest rozpoznanie prawidłowości którymi rządzi się to środowi-
sko. Adaptacja struktury świadczeń ekosystemu w zarządzaniu i ochronie ekosyste-
mów słodkowodnych pozwala na ilościową wycenę (zarówno pieniężna, jak i niepie-
niężna) zmian w konkretnych usługach ekosystemowych, oraz ochrony ich różno-
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rodności biologicznej. Działania te są niezbędne, aby lepiej rozumieć i badać relacje 
między działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym. 

Niewątpliwie, jeziora słodkowodne oferują szeroki zakres usług ekosystemowych 
[Maltby, Ormerod 2011]. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich mają zdol-
ność do dostarczania takich samych procesów i funkcji [Bullock, Acreman 2003]. 
Często, skala i wielkość dostarczanych usług przez ekosystemy słodkowodne są 
w dużym stopniu zależne od ich lokalizacji w obrębie zlewni [Maltby, Ormerod 2011]. 
Dlatego też, podczas przeprowadzania badań dotyczących występowania konkret-
nych rodzajów usług dostarczanych przez jeziora, powszechną praktyką jest rozsze-
rzanie obszaru badań o tereny wokół jeziora wyznaczając np. bufory.  

Artykuł dotyczy określenia roli usług ekosystemowych, a w szczególności ich kul-
turowego wymiaru w aspekcie turystyki w obrębie jezior. Zwrócono uwagę na zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi elementami mającymi wpływ na dobrostan ludzi. 
Niewątpliwie, zbiorniki wodne tj. jeziora uważane są za cenne obszary przyrodnicze, 
co warunkuje rozwój turystyki na ich obszarach. Praca posiada charakter przeglądo-
wy, w szczególności opiera się na analizie dokumentów Milenijnej Oceny Ekosyste-
mów (MEA, 2005). Ponadto, bazuje na literaturze której zakres obejmuje zagadnienia 
związane ze świadczeniami ekosystemowymi jezior (Lakes Ecosystem Services) a w 
szczególności ich kulturowymi aspektami (Cultural Ecosystem Services). 

 
Usługi  ekosystemowe   

Zagadnienia związane z ekosystemami, środowiskiem czy funkcjami ekosystemu 
były od dawna i są obecnie w kręgu zainteresowań różnych dyscyplin badawczych 
[Solon 2008; Dłużewska 2016]. Wczesne odniesienia do świadczeń ekosystemowych 
i ich wartości np. ekonomicznych, a także do koncepcji funkcji, pochodzą z połowy 
lat 60. XX wieku oraz wczesnych lat siedemdziesiątych [Helliwel 1969]. Obecne zain-
teresowanie usługami ekosystemowymi pochodzi z kilku źródeł. Najpowszechniej 
uznawana jest Milenijna Ocena Ekosystemów [MA 2005], która jest pierwszą kom-
pleksową, globalną oceną zmian ekosystemu dla potrzeb ludzi. Kluczowym wnio-
skiem MA było stwierdzenie iż obecnie 60% usług ekosystemowych zdegradowanych 
lub wykorzystywane są one w sposób niezrównoważony [Haines-Young, Potschin 
2009]. Ponadto, w raporcie uwidoczniono ideę, iż dobrobyt człowieka zależy od eko-
systemów, i że takie powiązania mogą być śledzone i formułowane poprzez pojęcie 
świadczeń. W rozpoznawaniu usług ekosystemowych zapewnianych przez środowi-
ska naturalne, powszechną praktyką jest przyjęcie ogólnej definicji Millennium Eco-
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system Assessment "usługi ekosystemowe to korzyści, jakie ludzie czerpią z ekosys-
temów". Zatem, termin "usługi ekosystemowe" można interpretować jako sugerujący 
wkład natury w różnego rodzaju towary które przedstawione w ekonomicznym ujęciu 
byłyby zwykle klasyfikowane w różnych kategoriach [La Notte i in. 2007]. 

Aby zastosować koncepcję opartą na usługach ekosystemowych, należy rozpocząć 
od dokonania selekcji usług, które mają zostać ocenione. Następnie, ważne jest aby 
zbadać główne systemy klasyfikacji. Są one niezbędne do indywidualnych identyfikacji 
usług, ich kwantyfikacji i oceniania.  

Na dzień dzisiejszy posiadamy wiele prac w których podjęto próby skategoryzo-
wania i sklasyfikowania usług [Haines-Young, Potschin 2009; Landers, Nahlik, 2013; 
Dłużewska 2018]. Jednakże, w definiowaniu usług ekosystemowych zapewnianych 
przez środowiska naturalne, powszechną praktyką jest przyjęcie podziału zapropo-
nowanego przez Milenijną Ocenę Ekosystemów. Był to pierwszy zaproponowany 
i zastosowany na szeroką skalę podział wszystkich usług ekosystemowych [La Notte 
i in. 2007]. Kategoryzacja ta stanowiła solidną podstawę do rozpoczęcia badań i za-
stosowań usług ekosystemowych w różnorodnych badaniach. Wyróżniono w niej 
następujące rodzaje świadczeń (tab. 1). 

Tab. 1. Rodzaje świadczeń ekosystemowych  
Tab. 1. Types of ecosystem services 

Rodzaj świadczenia Opis Przykłady 

Regulacyjne  Dotyczą różnorodnych funkcji 
jakie pełni środowisko 

oczyszczanie i regulacja wody, 
regulacja klimatu, regulacja biolo-
giczna, modyfikacja składu at-
mosfery 

Zaopatrzeniowe  

Do tej grupy można należą zasoby 
naturalne zarówno odnawialne jak i 
nieodnawialne, produkty rolne 
pochodzenia zwierzęcego i roślin-
nego oraz produkty zapewniające 
żywność 

Ryby, włókna, paliwa, woda pitna, 
woda do innych celów niż spo-
żywcze 

Kulturowe  

Uzależnione od indywidualnej 
percepcji każdego człowieka. 
Obejmują materialne zastosowania 
rekreacyjne 

ekoturystyka i rekreacja, wartości 
estetyczne i duchowe, kajakar-
stwo, wędkarstwo, spacery, war-
tości edukacyjne 

Wspomagające  
Obejmują one procesy które są 
niezbędne do wytwarzania pozo-
stałych usług 

Obieg pierwiastków, cykl hydro-
logiczny, podtrzymywanie różno-
rodności genetycznej 

Źródło: Millennium Ecosystem Assesment (2005) 
Source: Millennium Ecosystem Assesment (2005) 
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Kulturowe  świadczenia  ekosystemowe  

Od kilku lat, w całej Europie uważanej za objętą ,,krajobrazami kulturowymi,, są 
przeprowadzane różnorodne oceny usług ekosystemowych [Plieninger, Bieling 2012]. 
Usługi kulturowe, określone są w literaturze jako„ wkład ekosystemów w korzyści 
niematerialne, które wynikają z relacji człowiek – ekosystem,, [Chan i in. 2012]. Po-
nadto, uważane są za jeden z filarów obejmujących wspólne klasyfikacje usług ekosys-
temowych. W inny, bardziej rozbudowany sposób zostały one określone w Milenijnej 
Ocenie Ekosystemów. Zdefiniowano je jako: "niematerialne korzyści, które ludzie 
czerpią z ekosystemów poprzez duchowe wzbogacenie, rozwój poznawczy, refleksję, 
rekreację oraz doznania estetyczne, w tym np. z systemów wiedzy, stosunków spo-
łecznych i wartości estetycznych,, [MEA 2005]. 

Biorąc pod uwagę znaczenie usług kulturowych dla społeczeństw, zaskakujące jest 
to, że są one niestety rzadko uwzględniane w ogólnej ocenie danego ekosystemu. 
Częściej natomiast ocenie podlega związek usług kulturowych w odniesieniu do tury-
styki i rekreacji  [ Feld i in. 2009, Walenciuk 2018]. Może być to spowodowane tym, iż 
definicje niektórych kategorii usług kulturalnych są niejasne a dla wielu badaczy trud-
no jest ustalić istotne relacje między strukturami i funkcjami ekosystemu a strukturami 
zaspokajania ludzkich potrzeb i pragnień [Daniel i in., 2012]. Zgodnie ze szczegóło-
wym planem MA opracowanym przez de Groot i Ramakrishnan [2005], CES (ang. 
Cultural Ecosystem Services) obejmują sześć podzbiorów: 
− Tożsamość kulturowa, jest kategorią która koncentruje się na obecnym powią-

zaniu kulturowym między ludźmi i ich środowiskiem. Różnorodność fizycznych 
cech otaczających ludzi wpływają na różnorodność ich kultur.  

− Wartości dziedzictwa, obejmujące wspomnienia zachowane w krajobrazach po-
przez zmiany kulturowe w przeszłości. Mogą być związane z praktykami użyt-
kowania gruntów, które są utrzymywane ze względu na ich wartość historyczną 
lub starożytne elementy krajobrazu kulturowego, takie jak tarasy. 

− Wartości duchowe, obejmujące święte, religijne lub inne formy duchowej inspi-
racji pochodzące z ekosystemów. 

− Inspiracja, ponieważ krajobrazy stanowią bogate źródło inspiracji, które można 
wyrazić poprzez wykorzystanie naturalnych motywów lub artefaktów w sztuce 
lub folklorze. 

− Wartości estetyczne krajobrazów. 
− Rekreacja i turystyka 
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Znaczenie kulturowych świadczeń ekosystemowych w ogólnej analizie usług eko-
systemowych i rozwoju odpowiednich strategii i polityki zarządzania często pozostaje 
niedostateczne. Szczególnie trudno „odszukać” sensowne sposoby porównywania 
wartości niematerialnych do wartości ekonomicznych generowanych przez ekosyste-
my [Gee i Burkhard 2010], ze względu na wiele pytań dotyczących tego, jak wyraźnie 
ocenić CES. Przywołując Milenijną Ocenę Ekosystemów, oceniono w niej tylko trzy 
aspekty związane z CES, a mianowicie: rekreacja, duchowe wartości religijne, oraz 
wartości estetyczne. Niestety nie udostępniono żadnych danych związanych z korzy-
ściami niematerialnymi – w szczególności tożsamością kulturową, inspiracją i warto-
ściami dziedzictwa. Dlatego też, wskazuje to na niedostateczne zajmowanie się bada-
niami poświęconymi kulturowym usługom ekosystemowymi.  

 
Koncepcja  usług  kulturowych  a  turystyka   

Ramy usług ekosystemowych to pomocne narzędzie do zrozumienia związku 
między naturą a społeczeństwem. Natomiast specyfiką koncepcji tych usług jest uwy-
puklenie znaczenia niematerialnych aspektów kultury i ich silne powiązanie z przyro-
dą. Tym samym koncepcja pozwala na analizę aspektów kulturowych tam, gdzie czę-
sto są one pomijane – na obszarach, gdzie za główny magnes przyciągający turystów 
uważana jest przyroda. 

Ponadto, obecnie coraz więcej ludzi uprawia różnego rodzaju aktywności na świe-
żym powietrzu, co również stanowi pewnego rodzaju okazje do odpowiedniego za-
rządzania relacjami ekosystem – człowiek [Sievanen i in. 2009]. Różnorodne zajęcia 
w otoczeniu jezior, takie jak spacerowanie, pływanie, jazda konna czy żeglowanie 
oferują możliwości bezpośredniego doświadczenia korzyści płynących z kulturowych 
usług ekosystemowych. Smith i Ram [Smith, Ram, 2016] wyraźnie wykazali iż podzi-
wianie otaczających krajobrazów, jest mniej emocjonujące niż doświadczanie innych 
CES (ang. Kulturowych świadczeń ekosystemowych). Można zatem przyjąć iż, widok 
na jezioro nie może zapewnić tego samego doświadczenia jak pływanie w tym jezio-
rze lub nurkowanie. Liquette i in. [2016] podają również rekreacyjne połowy ryb, 
nurkowanie a także działania związane z ekoturystyką jako przykłady korzyści. Po-
dobne stanowisko przyjęli Daniel i in. [2012] uznając różnorodne formy rekreacji 
takich jak chodzenie, biwakowanie lub badanie przyrody, jako część kulturowych 
usług ekosystemowych. Cenią je również jako wkład w dobre samopoczucie fizyczne 
i dobrostan człowieka. Mogą obejmować zarówno wymiary mentalne odnoszące się 
do poczucia wyciszenia i relaksu a także wymiary fizyczne takie jak rekreacja czy wy-
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poczynek wśród natury [Smith, Csurgo, 2018]. Warto więc, do kategorii kulturowych 
usług, zaliczyć turystykę i rekreację, ponieważ zapewniają wiele ważnych korzyści 
takich jak doświadczenia estetyczne, stymulacja intelektualna, inspiracja do działań. 
Zatem mają swój wkład w dobrostan psychiczny [Chan i in. 2011]. Ponadto, wg. 
Kaltenborn i in. [2019] to właśnie wartości niematerialne stanowią rdzeń turystycz-
nych doświadczeń oraz płynących z nich korzyści. Przyznają oni również iż wartości, 
korzyści pochodzące z dziedzictwa kulturowego są trudne do zmierzenia, jednakże 
mogą one być kluczowe dla świadomego zarządzania rozwojem turystyki na danym 
obszarze.  

Turystyka i rekreacja są zazwyczaj włączane do grupy świadczeń kulturowych. 
Często dotyczą one konsumpcji różnorodnych zasobów przyrodniczych, zaspokajając 
np. potrzeby duchowe. W związku z tym iż bazują na zróżnicowanym spektrum 
świadczeń ekosystemowych, nie powinny być zatem traktowane jako świadczenie per 
se. Jednak na podstawie analizy raportów opracowanych przez MEA, TEEB i CICES 
można stwierdzić iż,  ujmują one turystykę jako sektor gospodarczy. Generalnie, 
przedstawiają one turystykę z dwóch różnych punktów widzenia: po pierwsze, została 
ona zdefiniowana jako jedna z usług ekosystemu kulturowego. Jednakże, z drugiej 
strony argumentowano, że turystyka jest przemysłem, którego główną funkcją jest 
przekształcanie zasobów naturalnych w towary i usługi. W literaturze kulturowe 
świadczenia wiążą się z niematerialnymi korzyściami, jednak turystyka wyraźnie za-
pewnia prywatnym firmom i przyjmującym społecznościom korzyści materialne 
[WTTC 2016].  

 
Związek  świadczeń  ekosystemowych  z aktywnością  turystyczną  
na  obszarze  jezior  

Człowiek może osiągnąć dobrostan (dobrobyt ekonomiczny, społeczny i osobi-
sty) przy pomocy korzyści które płyną z faktycznego wykorzystania dóbr i usług eko-
systemu. Na ryc.1 przedstawiono ramy koncepcyjne łączące integralność ekosystemu, 
usług ekosystemowych i dobrostan człowieka jako strony podaży i popytu w relacjach 
człowiek – środowisko.  

Milenijna Ocena Ekosystemów [MEA 2005] uznaje bezpieczeństwo, zdrowie oraz 
dobre stosunki społeczne za główne wyznaczniki dobrobytu człowieka, na które 
z kolei ma wpływ wolność wyborów. Natomiast oddziaływania po stronie popytu są 
wielorakie i mogą obejmować politykę, czynniki ekonomiczne, marketing, trendy, 
reklamę, jak również normy kulturowe i zarządzanie.  



154 Joanna  Wal enc i uk  
 

Ryc. 1. Koncepcyjny model usług ekosystemowych na obszarze jezior i wynikające z nich 
korzyści dla człowieka. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Burkhard B. i inni 2012 
Fig. 1. A conceptual model of ecosystem services in the area of lakes and the resulting 

benefits for humans. Source: Author’s Own work based on Burkhard B. i inni 2012 

Niewątpliwie, zbiorniki słodkowodne, w tym jeziora, oferują różnorodny wachlarz 
usług ekosystemowych [Maltby i Ormerod 2011]. Obejmują one zarówno towary 
rynkowe, usługi takie jak woda pitna, a także towary nierynkowe oraz usługi takie jak 
różnorodność biologiczna. Niemniej jednak, są one zróżnicowane pod względem 
zdolności do dostarczania takich samych procesów i funkcji [Bullock, Acreman 2003]. 
Te niezliczone towary i usługi można podzielić na dwie kategorie: (1) dostarczanie 
towarów z rynku bezpośredniego np. woda pitna, transport, wytwarzanie energii elek-
trycznej, usuwanie zanieczyszczeń i nawadnianie; oraz (2) dostarczanie nierynkowych 
towarów lub usług takie jak różnorodność biologiczna, wsparcie dla ekosystemów 
lądowych, siedlisko dla roślin i zwierząt, z których ludzie czerpią korzyści [Wilson, 
Carpenter 1999]. 

Podczas badań dotyczących występowania konkretnych rodzajów usług dostar-
czanych przez jeziora, powszechną praktyką jest rozszerzanie obszaru badań, koncen-
trując się na obszarze zlewni jeziora. Dlatego też, skala i wielkość dostarczanych usług 
przez ekosystemy słodkowodne są w dużym stopniu zależne od ich lokalizacji w ob-
rębie zlewni. Poniżej (tab. 2) zaprezentowano wybrane usługi ekosystemowe, świad-
czone przez jeziora, z podziałem na ich rodzaje. Pominięto czwartą kategorię usług – 
usługi wspierające, ze względu na ich charakter (konieczne są one do wytwarzania 
pozostałych usług).  

W innym opracowaniu [Postel, Carpenter 1997] zaproponowano podział korzyści 
z systemów słodkowodnych dzieląc je na trzy szerokie kategorie: 

(1) dostawa wody do picia, nawadniania i innych celów; 
(2) dostawa towarów innych niż woda, takich jak ryby i ptactwo wodne;  
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(3) dostawa nieeksploatacyjnych lub „natychmiastowych” korzyści, takich jak re-
kreacja, transport i ochrona przeciwpowodziowa, nawożenie gleby, czy ochrona 
jakości wody. 

W tym przypadku, rekreację oraz działania mające służyć podtrzymywaniu ludz-
kiego dobrostanu zaliczono do trzeciej grupy, w której wyróżniono również takie 
aktywności jak pływanie, wędkarstwo sportowe, kajakarstwo, kajakarstwo i rafting. 
Podobnie jak większość innych korzyści, te usługi rekreacyjne mają cechy „dobra 
publicznego”, które utrudniają uchwycenie ich pełnej wartości na rynku.  

Tab. 2. Usługi ekosystemowe zapewniane przez ekosystemy słodkowodne 
Tab. 2. Ecosystem services provided by freshwater ecosystems 

Usługi Klasa Przykład 
Usługi 

kulturowe 

Fizyczna i intelektualna, interakcja 
z jeziorem, ekosystemami i krajobra-
zami 

Spacery, wędrówki wzdłuż brzegu jeziora, pły-
wanie łódką, wędkarstwo rekreacyjne, plażowa-
nie, żeglowanie 

Duchowe, symboliczne i inne interak-
cje z ekosystemem i krajobrazem 

Duchowa tożsamość rytualna (np. Święte miej-
sca) 
Gotowość do ochrony roślin, zwierząt, ekosys-
temów dla doświadczenia i wykorzystania przez 
przyszłe pokolenia 

Zaopatrze-

niowe  

Rośliny, zwierzęta oraz ich produkty  Dzikie owoce/jagody, dziczyzna, ryby słodko-
wodne (pstrąg, węgorz itp.); obejmuje komercyj-
ne, niekomercyjne połowy i zbieranie żywności 

Woda pitna Pobieranie wody powierzchniowej, pobór wód 
z rzek, jezior i innych otwartych zbiorników 
wodnych  
Woda słodka pobierana z (niekopalnej) warstwy 
wód podziemnych lub odsalanie wód w celach 
spożywczych 

Woda powierzchniowa do celów 
innych niż do picia 

Zebrane opady, pobierane wody powierzchniowe 
z rzek, jezior itp. do użytku domowego (pranie, 
czyszczenie) nawadnianie, konsumpcja zwierząt, 
wykorzystanie przemysłowe (zużycie i chłodze-
nie) itp. 

Włókna i inne materiały z roślin, 
glonów i zwierząt do bezpośredniego 
użytku lub przetwarzania 

Włókna i inne produkty, które nie są dalej prze-
twarzane, wykorzystanie alg jako źródła energii,  

Materiały z roślin, alg i zwierząt dla 
użytkowania rolniczego 

Rośliny, glony i materiał zwierzęcy na paszę 
i nawóz w rolnictwie 

Materiały genetyczne z całej fauny i 
flory 

Materiał genetyczny (tj. DNA) z dzikich roślin, 
glonów i zwierząt do celów biochemicznych, 
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procesów przemysłowych i farmaceutyczne (np. 
leki, fermentacja, detoksykacja) 

Regulacyjne  Bioremediacja przez mikroorganizmy, 
glony, rośliny i zwierzęta 

Biochemiczna detoksyka-
cja/rozkład/mineralizacja w systemach słodko-
wodnych w tym osadów; rozkład/detoksykacja 
odpadów i materiałów toksycznych (np. oczysz-
czanie ścieków) 

Filtra-
cja/sekwestracja/przechowywanie/ak
umulacja przez mikroorganizmy, 
glony, rośliny i zwierzęta 

Filtracja biologiczna/sekwestracja/ magazyno-
wanie/gromadzenie zanieczyszczeń w słodkiej 
wodzie (jeziora) adsorpcja i wiązanie metali 
ciężkich i związków organicznych w faunie 
i florze 

Rozcieńczenie przez ekosystemy 
słodkowodne 

Biofizykochemiczne rozcieńczanie gazów, pły-
nów, ścieków w jeziorach,  

Mikro- i regionalne regulacje klima-
tyczne 

Modyfikacja temperatury, wilgotności, kierunków 
wiatru; utrzymanie regionalnych wzorców opa-
dów/temperatury 

Stan chemiczny jeziora  Utrzymanie składu chemicznego wody w jeziorze 
w celu zapewnienia korzystnych warunków życia 
dla fauny i flory np. przez denitryfikację. 

Źródło: Hugh B. i inni, 2014, ES Manage Literature Review Ecosystem Services in Freshwaters 
Source: B. i inni, 2014, ES Manage Literature Review Ecosystem Services in Freshwaters 

W przypadku aktywności turystycznej na obszarze jezior, największe znaczenie 
mają usługi kulturowe. W różnorodnych opracowaniach, poświęconych tematyce 
kulturowych świadczeń ekosystemowych i zjawisk wodnych, starano się dokonać 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych usług w obrębie danego zbiornika. 
Przykładowo, podczas badań nad Wielkimi Jeziorami w Ameryce Północnej [Allan 
i in. 2015] , wyodrębniono 5 aktywności rekreacyjnych zaliczanych do CES – wędkar-
stwo sportowe, żeglarstwo rekreacyjne, obserwacja ptaków, korzystanie z plaży i od-
wiedziny parków. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod, wizualizowano korzy-
stanie z tych usług. Udowodniono, iż mimo słabo rozwiniętej metodologii z zakresu 
badań nad kulturowymi aspektami usług, istnieją narzędzia dzięki którym możliwe 
jest przeprowadzenie dogłębnych analiz.  
Podsumowanie  

Jeziora zapewniają niezliczone korzyści dla gospodarki ludzkiej- w tym woda do 
picia, nawadniania i produkcji; towary takie jak ryby i ptactwo wodne. Ponadto, mnó-
stwo nieekstrakcyjnych korzyści, w tym rekreacja, transport, ochrona przeciwpowo-
dziowa, siedliska ptaków i dzikiej przyrody, i rozcieńczanie zanieczyszczeń. Te ostat-
nie „zalety” są szczególnie trudne do zmierzenia, ponieważ wiele z nich to dobra 
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publiczne, które nie są wyceniane ilościowo przez gospodarkę rynkową i są warto-
ściami, które mogą się różnić z kulturą i miejscem. Jeziora, rozumiane w najszerszym 
ujęciu, pełnią różne funkcje, w tym o charakterze społecznym i kulturowym a kon-
cepcja świadczeń ekosystemowych związana jest oczywiście z zaspokajaniem potrzeb 
społecznych wyrażonych w ramach usług kulturowych. Zatem, środowisko wodne 
odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu niematerialnych potrzeb człowieka. W wielu 
opracowaniach podejmowano próby zbadania i scharakteryzowania dóbr jakie śro-
dowiska słodkowodne np. jeziora mogą oferować człowieczeństwu. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie kategorie usług, bardzo dużą wartość posiadają usługi kulturowe. 

Rośnie potrzeba lepszego zrozumienia interakcji różnych rodzajów zbiorników 
słodkowodnych i ich zlewni, aby ocenić, jak ich procesy i funkcje łączą się w celu 
świadczenia usług ekosystemowych. Usługi kulturalne świadczone przez jeziora są 
liczne i obejmują wyjątkowe możliwości rekreacji, pływania łódką, wędkowania, edu-
kacji, poznania historii, oraz dostarczania inspiracji i sztuki. Zapewniają jednocześnie 
poczucie miejsca, integracji z otaczającą przyrodą.  

 
Literatura:  

Allan J. D., Smith S. D. P., McIntyre P. B., Joseph C. A., Dickinson C. E., Marino A. 
L., Biel R. G., Olson J. C., Doran P. J., Rutherford E. S., Adkins J. E., Adeyemo 
A. O., 2015, Using cultural ecosystem services to inform restoration priorities in the Laurentian 
Great Lakes, Front Ecol Environ 13(8), 418–424. 

Bullock A., Acreman M. C., 2003, The role of wetlands in the hydrological cycle, Hydrology and 
Earth SystemSciences 7, 75–86. 

Burkhard B., Kroll F., Nedkovb S., Müller F., 2012, Mapping ecosystem service supply, demand 
and budgets, Ecological Indicators 21, 17–29. 

Chan K. M. A., Goldstein J., Satterfield T., Hannahs N., Kikiloi K., Naidoo R., 
Vadeboncoeur N., Woodside U., 2011, Cultural services and non-use values, [w:] Kareiva 
P., Tallis H., Ricketts T. H., Daily G. C., Polasky S., (red.), The Theory and Practice of 
mapping Ecosystem Services, Oxford University Press, 206–228. 

Chan K. M. A., Satterfield T., Goldstein J., 2012, Rethinking ecosystem services to better address 
and navigate cultural values, Ecological Economics 74, 8–18. 

Daniel T. C., Muhar A., Arnberger A., Aznar O., Boyd J. W., Chan K. M. A., Dunk 
A., 2012, Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 109(23), 8812–8819. 

De Groot R., Ramakrishnan P. S., 2005, Cultural and amenity services, [w]: Ecosystems and 
Human Well-Being: Current State and Trends, The Millennium Ecosystem Assessment 
Series, Volume 1, pp. 455-476. 



158 Joanna  Wal enc i uk  
 
Dłużewska A. M., 2016, Cultural Ecosystem Services-Framework, Theories and Practices, 

Problemy Ekorozwoju, 11(1). 
Dłużewska A. M., 2018, Well‐being versus sustainable development in tourism – The host perspective, 

Sustainable Development, Vol.27 No.3, 512-522. 
Gee K., Burkhard B., 2010, Cultural ecosystem services in the context of offshore wind farming: A case 

study from the west coast of Schleswig-Holstein, Ecological Complexity, vol. 7, pp. 349-358. 
Haines-Young R. H., Potschin M. B., 2009, Methodologies for Defining and Assessing 

Ecosystem Services, Uniwersytet Nottingham, CEM Raport, nr 14. 
Feeley H. B., Bruen M., Bullock C., Christie M., Kelly F., Remoundou K., Siwicka 

E., Kelly-Quinn M., 2014, ESManage Literature Review Ecosystem Services in Freshwaters, 
Environmental Protection Agency, Raport nr. 187. 

Feld C. K., Silva P. M., Sousa J. P., de Bello F., Bugter R., Grandin U., Hering D., 
Lavorel S., Mountford O., Pardo I., Partel M., Rombke J., Sandin L., Jones K. 
B., 2009, Indicators of biodiversity and ecosystem services: a synthesis across ecosystems and spatial 
scales, Oikos, v.118, s.1862-1871. 

Harrison P., 2009, Indicators of biodiversity and ecosystem services: a synthesis across ecosystems and 
spatial scales, Oikos 118, 1862–1871. 

Haines- Young R., Potschin M., 2009, The links between biodiversity, ecosystem services and 
human well-being, [w:] Raffaelli D., Frid C. (red.), Ecosystem Ecology: A New Synthesis, 
Cambridge University Press. 

Helliwel D., 1969, Valuation of wildlife resources, Regional Studies 3, 41-49. 
Kaltenborn B. J., Kaltenborn E. F., Linnell J. D. C., 2019, Tourists’ Perceptions of Cultural 

Ecosystem Services in the Lofoten Islands, Norway, Arctic, vol. 72, NO.1, 1-12. 
La Notte A., D’Amato D., Mäkinen H., Paracchinia M. L., Liquete C., Egoh B., 

Geneletti D., Crossman N. D., 2017, Ecosystem services classification: A systems ecology 
perspective of the cascade Framework, Ecological Indicators, Vol.74, 392-402. 

Landers D. H., Nahlik A. M., 2013, Final Ecosystem Goods and Services Classification System, 
United States Environmental Protection Agency, Office of Research and 
Development, Washington. 

Liquette C., Cid N., Lanzanowa D., Grizzetti B., Reynaud A., 2016, Perspectives on the 
link between ecosystem services and biodiversity: the assessment of the nursery function, Ecological 
Indicators, 63, 249-257. 

Maltby E., Ormerod S., 2011, Freshwaters – open waters, wetlands and floodplains, In UK 
National Ecosystem Assessment Technical Report, edition 1, Cambridge UK, 295–
360. 

Plieninger T., Bieling C., 2012, Resilience and the Cultural Landscape: Understanding and 
Managing Change in Human-Shaped Environments, Cambridge University Press, 
Cambridge. 



Implementacja koncepcji kulturowych usług ekosystemowych … 159 
 
Postel S., Carpenter S., 1997, What are Ecosystem services? [w:] Daily G. C., Nature's Services: 

Societal Dependence on Natural Ecosystems, Island Press, Washington, str. 195-214. 
Sievänen T., Arnberger A., Dehez J., Jensen F. S., 2009, Monitoring of forest recreation 

demand, [w:] Bell S., Simson M., Tyrväinen L., Sievänen T., Pröbstl U., (red.), European 
Forest Recreation and Tourism, London, str. 105–133. 

Smith M. K., Csurgó B., 2018, Tourism, Wellbeing and Cultural Ecosystem Services: A Case Study 
of Őrség National Park, Hungary, [w:] Azara I., Michopoulou E., Niccolini F., Taff B. D., 
Clarke A., (red.) Tourism, Health, Wellbeing and Protected Areas, Wallingford, Oxfordshire, 
Boston, 26-38. 

Smith M., Ram Y., 2016, Tourism, landscapes and cultural ecosystem services: a new research tool, 
Tourism Recreation Research, 113-119. 

Solon J., 2008, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-
krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, s. 25-44. 

Walenciuk, J., 2018, The concept of cultural ecosystem services in urban areas, Geography and 
Tourism, vol. 6, nr 2, str. 19-26. 

Wilson M. A., Carpenter S. R., 1999, Economic valuation of freshwater ecosystem services in the 
united states: 1971-1997, Ecological Applications, 9(3), 1999, str. 772–783. 

WTTC, 2016, The Economic Impact of Travel & Tourism, Annual Update; WTTC: London, 
UK. 

 
IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT CULTURAL ECOSYS-
TEM SERVICES IN TOURISM STUDIES IN THE LAKE AREA  

The article presents the possibilities of applying the concept of ecosystem services in 
tourism research on the example of lakes. The relatively young research approach seems 
promising due to the comprehensive approach to the issue of human use of nature. It 
presents the main issues related to the development of cultural ecosystem services. The 
main elements related to the intensity of tourism in the context of applying the concept of 
developing these services were presented. Elements confirming that the concept of 
ecosystem services may be particularly useful in the study of cultural aspects in areas where 
tourism activities focus on natural elements have been indicated. Therefore, the lakes area 
was chosen, where the natural conditions in the main part determine the development of 
tourism. Active tourism, recreation and water tourism predominate in this area. 

Keywords: ecosystem services, cultural ecosystem services, lakes, freshwater reservoirs, lake 
district 




