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Samodzielne doświadczanie natury  
Ku pozbawionym barier edukacyjnym 

 ścieżkom przyrodniczym
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Okładka: Wiele ścieżek w koronach drzew, wybudowanych w Niemczech w ostatnich latach, była od początku 

projektowana z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych. Tutaj: ścieżka w Parku Narodowym Hainich.
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Park Narodowy Schwarzwaldu w Niemczech oferuje wszystkim możliwość pozbawionego barier kontaktu  

z przyrodą, zarówno w formie wycieczek z przewodnikiem, jak i samodzielnego zwiedzania.
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1.1. Wprowadzenie

Europejski projekt  „Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji przyrodniczej 
i kontaktu z przyrodą” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu uczynienie kontaktu z przyrodą 
doświadczeniem dostępnym dla każdego. Prawie 80 milionów ludzi w Europie napotyka różne 
rodzaje barier w życiu codziennym. Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do przyrody jest 
często utrudniony. Podjazdy zamiast schodów to za mało by móc stwierdzić, że przestrzeń 
jest pozbawiona barier. Dostępność oznacza, że usługi są łatwo dostępne dla każdego, bez 
konieczności zasięgania pomocy z zewnątrz. Podjazdy, język migowy, tablice w języku Braille’a  
i informacje dźwiękowe przyczyniają się do tego celu.

Ośrodki przyrodnicze i osoby prowadzące edukację ekologiczną, które chciałyby zgłębić temat 
bezbarierowego kontaktu z przyrodą, mają do dyspozycji niewiele materiałów praktycznych  
w tym zakresie. Z tego powodu osoby niepełnosprawne są w dużej mierze wykluczane z edu-
kacji ekologicznej. W ramach tego projektu chcemy zająć się tą oczywistą luką. Potrzeba więcej 
przyjaznych opcji, tak aby każdy mógł doświadczać kontaktu z przyrodą. W projekcie opraco-
wujemy wytyczne jak usunąć bariery ze ścieżek przyrodniczych i innych ofert doświadczania 
natury. Pokazujemy dobre przykłady z czterech krajów europejskich: Polski, Węgier, Austrii  
i Niemiec. Projekt promuje włączanie osób niepełnosprawnych w doświadczanie natury w UE  
i ma być inspiracją dla wszystkich Europejczyków.

Niniejsza broszura jest kolejnym, po wskazówkach do prowadzenia wycieczek i zajęć przyrod-
niczych z przewodnikiem, opracowaniem w ramach projektu. Zawiera wytyczne co do dostoso-
wania ścieżek przyrodniczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koncentruje się ona 
na takim przeprojektowaniu ścieżek przyrodniczych, aby były pozbawione barier i aby osoby 
niepełnosprawne mogły korzystać z nich samodzielnie.

Broszura daje wgląd w aktualną sytuację dostępności centrów przyrodniczych na przykładzie 
Niemiec, a także przedstawia teoretyczne zasady i praktyczne zalecenia, jak usunąć bariery. 
Ponadto zawiera matrycę decyzyjną, służącą do rozpoznawania i eliminowania barier zarówno 
fizycznych jak i komunikacyjnych. Dostarcza pomysły i wspiera w projektowaniu pozbawionych 
barier rozwiązań. Nasz zespół projektowy tworzą osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, jak 
i osoby niepełnosprawne. Tak więc, zachęcamy naszych odbiorców do spojrzenia na problem 
całościowo i promujemy dialog między zainteresowanymi stronami.

Matryca służy do sprawdzenia na ile istniejąca oferta jest dostępna dla niepełnosprawnych  
z różnych grup. Zawiera też listę kontrolną możliwych dalszych sposobów dostosowania 
ścieżek.

Niniejsza broszura nie rości sobie bycia kompletną. Chcemy pokazać jak mogą wyglądać oferty 
pozbawione barier i jak można wprowadzić proste korekty. W celu zdobycia szczegółowych 
informacji i wymogów prawnych, polecamy skorzystać z kolejnych broszur opracowanych  
w ramach projektu: „Jak przełamywać bariery fizyczne w edukacji przyrodniczej” oraz „Jak 
przełamywać bariery komunikacyjne w edukacji przyrodniczej”, dostępnych na stronie: 
www.nature-without-barriers.eu/pl/materiały-edukacyjne.html.

https://www.nature-without-barriers.eu/pl/materiały-edukacyjne.html
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Jak korzystać z poradnika

Jako zespół międzynarodowy, staraliśmy się opracować ogólny obraz realiów ośrodków przy-
rodniczych w krajach objętych projektem, a także pomysły na co zwrócić uwagę podczas pro-
jektowania zajęć przyrodniczych pozbawionych barier.

Aby zapoznać się z tematem, zachęcamy do obejrzenia prezentacji Prezi – 
https://www.nature-without-barriers.eu/pl/samodzielny-kontakt-z-przyrodą.html.

Matryca do samodzielnej oceny znajduje się w załączniku na końcu niniejszej broszury.

Broszura „Kontakt z przyrodą i edukacja ekologiczna dla osób niepełnosprawnych” wymieniona 
w odniesieniach znajduje się, wraz z innymi materiałami i linkami, na stronie projektu:  
https://www.nature-without-barriers.eu/pl/strona-główna.html.

W Parku Natury Südgelände w dzielnicy Schöneberger w Berlinie (na terenach pokolejowych) znajduje się wystawa 

na wolnym powietrzu pt. „Przełomowa Natura“, która zachęca do odkrywania przyrody dużego miasta. Wystawa 

składa się z 42 tablic, 12 tablic posiada elementy dotykowe.
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2. Realia kontaktu z przyrodą
Ten krótki rozdział poświęcony jest realiom ofert przyrodniczych na przykładzie Niemiec. 
Większość parków narodowych, rezerwatów i centrów edukacyjnych w Europie jest wciąż 
daleko od bycia naprawdę wolnymi od barier, bezbarie rowy dostęp do przyrody nie jest rzeczą 
oczywistą. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje coraz więcej przykładów dobrych praktyk  
i coraz więcej osób aktywnie angażuje się w ten temat.

Dostępność a rzeczywistość małego ośrodka edukacji przyrodniczej

 Dr Thomas Schaefer

Wyobraźmy sobie, że jestem pracownikiem w małym centrum przyrodniczym w środkowych 
Niemczech, jest rok 2020. Zapewnienie dostępności ośrodka jest dla mnie ważną kwestią. Ja-
kie mam możliwości?

Nasz rezerwat przyrodniczy powstał w 1976 r. Na powierzchni ponad 1000 hektarów rozciągają 
się lasy, ekstensywne łąki, pasy trzcinowisk i duże jezioro. Jest on ważnym miejscem odpoczynku 
dla migrujących ptaków. W 1985 r. powstało Centrum Ochrony Przyrody, które prowadzi lokal-
na grupa ekologiczna. Centrum zatrudnia na stałe dwóch biologów: mnie jako szefa Centrum 
oraz drugiego jako pracownika administracji, również biologa. Wspólnie wykonujemy wszystkie 
czynności w Centrum, np. zarządzanie personelem, administracja, komunikacja i PR, a także 
fachowe działania z zakresu ochrony przyrody.

Czterech uczestników FÖJ (Roczny Wolontariat Ekologiczny - po zakończeniu szkoły) zmienia 
się co roku i uzupełnia zespół w pracach ochroniarskich i związanych z PR. Liczni wolontariusze 
wspierają Centrum prowadząc edukację ekologiczną, liczenia ptaków, program cotygodnio-
wych wycieczek czy comiesięczne odczyty. Jeden z ochotników sprząta z pomocą wolonta- 
riusza FÖJ. Centrum jest finansowane ze środków ze stałych dotacji z Ministerstwa Środowiska, 
dotacji z gminy na konsultacje środowiskowe i czynną ochronę przyrody oraz z darowizn.

W rezerwacie można doświadczyć prawdziwie dzikiej natury. Na przykład na szlaku przygodo-
wym w formie pętli o długości 6 km, idąc po szorstkiej i gładkiej nawierzchni, aż do punktu wi-
dokowego na skalistym zboczu, z którego rozciąga się widok na jezioro. Idąc 1,5 km asfaltową 
ścieżką przez gęste trzciny, dojdziemy do wieży do obserwacji ptaków. Po drodze, wyblakłe już 
nieco tablice, pokazują jakie gatunki ptaków, płazów, ważek i roślin można tu zaobserwować. 
Wzdłuż ścieżki rowerowej przebiegającej nieopodal rezerwatu, kilka lat temu stworzyło ścieżkę 
edukacyjną z ośmioma stacjami skierowanymi również do dzieci. Niewielka wystawa w budyn-
ku Centrum prowadzi odwiedzających przez historię powstania obszaru. Ofeta wycieczek jest 
opublikowana na stronie internetowej i na Facebooku. Dwie grupy dzieci tygodniowo są opro-
wadzane po rezerwacie i eksplorują naturę z pomocą wolontariuszy.

Dostępność jest kwestią bardzo istotną zarówno dla pracowników, jak i dla zarządu Centrum. 
Nie tylko ze względu na to, że bliscy krewni niektórych z nich, to osoby z ograniczeniami rucho-
wymi. Kwestia certyfikacji i przeprojektowania była podniesiona już w 2009 roku, kiedy Kon-
wencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez niemiecki rząd. Jednak 
z powodu braku środków, certyfikacja nie była wdrażana. Kilka lat temu, administrator podjął ten 
temat ponownie, jednak nie wiadomo było od czego zacząć.
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Bardzo pomocny byłby praktyczny podręcznik, zawierający konkretne porady, jak dostosować 
istniejące już oferty do potrzeb odwiedzających, jak w prosty sposób je zmodyfikować,  
a także jak odpowiednio przekazać niezbędne informacje na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych. Matryca decyzyjna, dobra wizualizacja i praktyczne przykłady byłyby 
dodatkowym wsparciem. Warto byłoby wtedy zwrócić się do lokalnych źródeł finansowania 
promujących tego rodzaju działania.

Wszyscy goście chcieliby mieć możliwość korzystania z miejsc odpoczynku na ścieżce. Można je udostępnić 

wszystkim odwiedzającym, jak na przykład ten stół przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidz- 

kich, w Parku Narodowym Schwarzwaldu w Niemczech.

Dostępność i włączanie – obraz Niemiec w 2020 roku

W Niemczech Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
weszła w życie w 2009 roku. Wymaga ona umożliwienia uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Od tamtej pory, kłopoty osób 
niepełnosprawnych są coraz częstszym tematem dyskusji publicznych. Jednakże należy 
zadać pytanie, jak poważnie traktowane są ich prośby i zaangażowanie. Czy osoby
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niepełnosprawne mogą jedynie wyrażać swoją opinię odnośnie planowanych dla nich pro-
jektów, czy uczestniczą w całym procesie tworzenia i wdrażania od samego początku. 
Udział osób niepełnosprawnych jest bardzo ważny i pomocny w procesie wprowadzania 
zmian. Z takim wsparciem, proces ten będzie sensowny już od samego początku.

Wzięcie pod uwagę potrzeb osób niepełnosprawnych od samego początku planowanych 
zmian może wymagać więcej czasu i wysiłku organizacyjnego. Koszty są tylko nieznacznie 
wyższe, niż w wypadku wymiany lub uzupełniania niezbędnego sprzętu w późniejszych 
etapach. Dostępność dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia. Tutaj nacisk kładziony jest 
na transport publiczny i strony internetowe, w obu przypadkach ma to bezpośredni związek 
z samodzielnym doświadczaniem natury. Można powiedzieć, że te dwa czynniki stanowią 
bramę wejściową. Z oferty można skorzystać tylko wtedy, kiedy można się do niej dostać, 
nie tylko samochodem, ale również środkami transportu publicznego, jeśli to możliwe, 
bez konieczności przesiadek. W rzeczywistości planowanie wycieczek okazuje się bardzo 
czasochłonne. Rozkład jazdy ogranicza elastyczność. Autobusy niskopodłogowe kursujące 
co dwie godziny, to pozytywny wyjątek. Przystanki powinny być zapowiadane,  
a niekoniecznie jest to zautomatyzowane, w szczególności w autobusach 
międzymiastowych. Informacja o godzinach odjazdów i przyjazdów powinna znaleźć się na 
stronie internetowej. Konieczne jest zapewnienie możliwości ściągnięcia rozkładu jazdy  
ze strony internetowej, wciąż jeszcze nie wszędzie jest to normą.

Strony internetowe są często pierwszym źródłem informacji dla osób niepełnosprawnych 
podczas planowania czasu wolnego lub wycieczki. Z tego powodu muszą być one wolne 
od barier. W całej Europie obowiązują wiążące standardy i wytyczne co do projektowania 
stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji rządowych. Poprzez odpowiedni pro-
jekt, układ i zawartość, zapewniają dostęp do stron i aplikacji osobom niepełnosprawnym. 
Wytyczne nie obowiązują jednak prywatnych przedsiębiorstw i organizacji. Z technicznego 
punktu widzenia, stworzenie strony w dużej mierze pozbawionej barier jest bardzo pros-
te. Opiszemy ten temat bardziej szczegółowo w naszej broszurze dotyczącej komunikacji 
wolnej od barier. Oferty pozbawione barier i włączające osoby niepełnosprawne, muszą być 
wyraźnie oznaczone na stronie, w przeciwnym wypadku nie zostaną zauważone. Powinny 
znaleźć się w osobnej zakładce na stronie głównej w kategorii „Twoja wizyta” lub „Infor-
macje dla odwiedzających”. Ta pozycja menu powinna być dobrze widoczna i umieszczona 
bezpośrednio na stronie głównej.

Oferty dla osób niepełnosprawnych rzadko są opisywane w sposób odpowiedni i łatwo dos-
trzegalny dla odbiorców. Często brakuje dokładnego opisu szczególnych atrakcji oferty, skie- 
rowanych np. do osób na wózkach inwalidzkich lub niedosłyszących. Konieczne jest poda-
nie na stronie informacji dotyczących dostępnego na miejscu wsparcia dla odwiedzających.

Połączenie dzikiej natury i unormowanej dostępności może być trudne do wyobrażenia. 
Warto jednak pamiętać, że inwestycja w projekty włączeniowe i rozwiązania wolne od barier, 
zapewnia komfort dla 100% odwiedzających.



10

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Kontakt z przyrodą za pomocą wszystkich zmysłów: tu doświadczenie naszej koleżanki Claudii w Parku Narodo-

wym Hainich w Niemczech
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3. Wizja pozbawionego barier doświadczania natury

Doświadczanie przyrody o jakim marzę

 Claudia Böhme

Kiedy słyszę lub czytam sformułowanie „doświadczanie przyrody” lub „park narodowy”, 
zawsze myślę o upalnym letnim dniu w chłodnym gęstym lesie. Jestem niewidoma. Wyjście 
na łono natury nie jest dla mnie najbardziej oczywistą rzeczą. Zrobię to jednak, jeśli nie 
będę się mogła oprzeć ofercie. Czy uważasz że stworzenie oferty nie do odrzucenia jest 
niemożliwe?

Zabawmy się w przejście przez niemożliwe, tylko w myślach: zrobiłeś dobrą reklamę za 
pośrednictwem swoich typowych kanałów, a także organizacji osób niepełnosprawnych. 
Opisałeś dokładnie co masz do zaoferowania i jak tam dotrzeć za pomocą środków trans-
portu publicznego. Masz przejrzystą stronę internetową pozbawioną barier, gdzie wszystkie 
informacje można szybko znaleźć, ujęte są w zdania łatwe do zrozumienia. Możesz również 
przekazywać informacje przedwyjazdowe lub oferować wycieczki do ściągnięcia za pomocą 
aplikacji. Wycieczki mogą być wyposażone w opisy dla niewidomych, w łatwym języku  
i nagrania w języku migowym. Nie wszystkie wycieczki muszą być dostępne dla wszystkich, 
ale warto zapewnić coś ekscytującego dla każdej grupy docelowej. Oferty te mogą być po-
szerzane stopniowo, krok po kroku.

Masz dobrze rozwinięty system ścieżek w twoim obszarze ochrony przyrody lub parku 
narodowym. Osoba na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym może z nich łatwo 
korzystać. Osoba niewidoma jest w stanie zorientować się gdzie są krawędzie ścieżki, za 
pomocą białej laski. Wzdłuż prawego brzegu trasy biegną poziome oznaczenia wskazujące 
miejsca szczególnie interesujące lub miejsca odpoczynku. Informacje na temat tych punk-
tów dostępne są przez aplikację lub w formie kodów QR do zeskanowania na miejscu. Jeśli 
chcesz przedstawić więcej informacji w postaci tablic w terenie, zaprojektuj je w wysokim 
kontraście i użyj czcionki, którą z łatwością przeczyta jak najwięcej osób. Dobrym pomysłem 
jest również dodanie na tablicach wypukłych obrazków lub zapewnienie stanowisk  
z materiałami do dotykania, takimi, które łatwo uzupełnić lub wymienić.

Nie zapominajmy o jedzeniu i piciu. Możliwe, że masz je zapewnione na miejscu. Może ist-
nieje możliwość urządzenia indywidualnego pikniku przez zwiedzających w wyznaczonych 
miejscach. Wyobrażam sobie, że dla wielu byłoby to wspaniałe doświadczenie – jedzenie, 
picie i odpoczywanie w bezpośredniej bliskości natury. Osobiście lubię zawsze zabrać coś 
ze sobą z wycieczki, najlepiej coś pachnącego lub smacznego. Pomyśl, czy w obrębie two-
jego obszaru są jakieś owoce, które można by przerobić na dżem. Z ziół powstają przepy-
szne herbaty, można ich również użyć do wypełnienia torebek zapachowych. Może znasz 
pszczelarza, który pozyskuje lokalnie jakiś szczególny rodzaj miodu.

Dokształcaj się i bądź kreatywny. Pomyśl czy możliwe jest odnowienie i przystosowanie ofert 
i infrastruktury za pomocą środków doraźnych, tak aby jak najwięcej osób mogło czerpać 
z nich korzyści. Twoim celem długoterminowym może być zaoferowanie cennego czasu na 
łonie natury wszystkim gościom.
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3.1 Ścieżki / Otoczenie  

W idealnym przypadku, szlaki bez barier powinny odzwierciedlać potrzeby docelowych grup 
odbiorców. Pierwszy aspekt, który przychodzi na myśl, to nawierzchnia ścieżki. Jakiekolwiek 
dziury lub śliskie powierzchnie stanowią przeszkody dla każdego wędrowca. Jednak najbardziej 
narażone są osoby z zaburzeniami ruchu lub osoby które nie są w stanie zauważyć przeszko-
dy. Na idealnej ścieżce nie powinno być żadnych gwałtownych zmian – jak stopnie czy stromo 
nachylone odcinki. Ścieżka nie powinna się zbytnio wspinać lub opadać, ani powierzchnia nie 
być przechylona na jedną stronę. Nawierzchnia powinna być stabilna, pozwalająca na swobod-
ne chodzenie i poruszanie się na wózku. Jednak pewne zmiany w nawierzchni mogą być  
wykorzystane, by przykuć uwagę osób z zaburzeniami wzroku.

Szerokość ścieżki powinna być dostosowana do przewidywanego natężenia ruchu. Minimal-
na szerokość musi pozwolić na swobodne minięcie się dwóch wózków inwalidzkich. Zatoczki, 
rozszerzenia lub ścieżki odchodzące na boki powinny znajdować się w widocznych miejscach, 
gdzie mogą tworzyć się większe zgrupowania ludzi. Brzeg ścieżki powinien być dobrze widocz- 
ny i wyczuwalny za pomocą białej laski (patrz 3.3), odpowiednio wysoki i ustawiony tak, by 
uniemożliwić jego przypadkowe pokonanie wózkiem inwalidzkim.

Dokładne wytyczne co do szerokości czy stopnia pochyłości powierzchni ścieżki, można 
znaleźć w trzeciej części materiałów projektowych, dalsze informacje dostępne są na stronie 
projektu: www.nature-without-barriers.eu.

Równie ważne jest otoczenie ścieżki. Nic nie powinno utrudniać przejścia, jak np. zwisające 
nisko gałęzie. Jest to istotne nie tylko ze względu na osoby niewidome, ale może być niebez-
pieczne np. dla osób widzących, ale rozproszonych lub podekscytowanych.

Otoczenie ścieżki będzie różne w zależności od rodzaju terenu i środowiska oraz od jej przez-
naczenia. Niektóre ścieżki przedstawiają piękno otaczającej przyrody i zapewniają wspaniałe 
widoki, inne dają możliwość przebywania w zwartym trzcinowisku lub gęstym, ciemnym lesie. 
Jednak w każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo turystów. Na przykład fragment 
ścieżki przez bagna, na którym można zamoczyć nogi, musi być odpowiednio zabezpieczony  
i oznakowany.

Dobrze zaprojektowana ścieżka nie przecina się z drogami dla samochodów i szlakami rowe-
rowymi, jednak nie zawsze da się tego uniknąć. W takim przypadku kluczowe jest stworzenie 
bezpiecznego przejścia. Zastosować można znaki, ograniczenia prędkości, progi zwalniające 
lub nawet światła drogowe.

3.2 Zapewnione informacje

Zarówno rodzaj i format informacji mogą przysporzyć dodatkowych barier, gdy są stosowane 
nieprawidłowo. Aby uniknąć częstych problemów, takich jak zbyt skomplikowany lub naukowy 
tekst, słaby kontrast i jakość obrazu, złe umiejscowienie tablic informacyjnych, należy planować 
ofertę świadomie i uważnie.

https://www.nature-without-barriers.eu/pl/strona-g%C5%82%C3%B3wna.html
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Wśród niezbędnych informacji muszą znaleźć się: długość szlaku, rodzaj i poziom trudności, 
możliwe utrudnienia i bariery, które można spotkać na szlaku. W przypadku osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, jedną z najważniejszych informacji jest nachylenie stoku. Dla osób 
z trudnościami w chodzeniu dużym ułatwieniem byłaby informacja, jak często znajdują się miej-
sca do odpoczynku i czy na szlaku są toalety.

Zwarty, prosty i dobrze ilustrowany tekst jest bardzo pomocy dla osób z trudnościami w nauce 
lub nieznających języka czy tematu. Zrozumienie opisu nie powinno wymagać wiedzy naukowej.

Istotne jest, aby przekazywane informacje były adekwatne do tego, co jest w terenie. Odbior-
cy powinni mieć możliwość zweryfikowania informacji z tym, co widzą. Jeśli jakieś zjawisko 
występuje sezonowo, należy to wyraźnie wskazać. Dla wszystkich odwiedzających bardzo 
ważne są dobre ilustracje. Równie ważna jest forma prezentacji. Informacje wzrokowe muszą 
być przystępne i czytelne – kolory, kontrast, tło, rodzaj i wielkość liter, dostosowane do natu- 
ralnych warunków oświetlenia. Przy tablicach powinno być odpowiednio dużo miejsca dla grup 
zwiedzających. Wszystkie elementy interaktywne powinny być dostępne dla wszystkich gości, 
umiejscowione odpowiednio nisko, w zasięgu osób na wózkach inwalidzkich i dzieci. W przy-
padku informacji audio, przekaz powinien być prosty, zdania krótkie, czytane wyraźnym głosem, 
słyszalne w różnych warunkach (ale wyłącznie przez korzystającego, nie emitowane na całą 
okolicę).

3.3. Systemy orientacji w terenie

System orientacji w terenie pozbawiony barier powinien być oczywisty w odbiorze i łatwy do 
śledzenia. Służy dwóm głównym celom: wskazuje kierunek i informacje na szlaku oraz zapewnia 
bezpieczeństwo.

Niekiedy sama ścieżka najlepiej prowadzi, jak w przypadku chodnika bez odnóg, ani bocznych 
dróg, ograniczonego z obu stron wyższym krawężnikiem. Nawet na takiej ścieżce są miejsca 
interesujące, należy je oznaczyć w taki sposób, by każdy mógł je zauważyć i zrozumieć. Na 
takiej samej zasadzie należy oznaczyć miejsca niebezpieczne. Specjalne dotykowe systemy 
naprowadzające zapewniają osobom niewidomym orientację w przestrzeni. Mogą składać 
się z krawężników, różnic w nawierzchni, poręczy lub kombinacji tych rozwiązań. Ciekawym 
przykładem może być dostosowany dla niewidomych hiszpański standard ścieżek w parkach 
publicznych. Jest on wdrożony w niektórych regionach Hiszpanii. Normy takie warte są ujedno-
licenia w skali międzynarodowej. Dodatkowym ciekawym rozszerzeniem systemu dotykowego 
może być wykorzystanie zapachów poprzez sadzenie pachnących krzewów i kwiatów  
w interesujących miejscach wzdłuż ścieżek.

Można także zastosować system dźwiękowy. Niewidomy z Polski opowiedział nam o systemie, 
w którym w miejscach szczególnie interesujących emitowany jest neutralny, acz łatwo rozpozna-
walny dźwięk, podobnie jak na przejściach dla pieszych.

Niektóre miejsca odwiedzane przez dużą liczbę turystów zapewniają urządzenia audio, któ-
re naprowadzają niewidomych korzystając z dokładnego położenia geograficznego GPS, 
przekazując rzeczowe informacje, interesujące dla każdego użytkownika. Podobne systemy 
są rozwijane w formie aplikacji na smartphony. Niewidomi testują obecnie tego typu aplikację 
oprowadzającą po zabytkach Warszawy.
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Systemy wizualne są powszechnie używane w terenie do oznaczania tras. Na przykład w Polsce 
szlaki turystyczne oznaczone są kolorami. Oznaczenia nie różnią się między sobą kształtem, co 
może stanowić przeszkodę dla daltonistów, szczególnie na skrzyżowaniach szlaków. Ścieżki 
przyrodnicze oznaczane są innymi typami znaków, nie jest to jednak system w pełni sformalizo-
wany.

Ryc. Typowe oznakowanie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych w Polsce.

Oznaczenia powinny być rozmieszczone równomiernie, aby spacerowicze byli pewni, że są 
na dobrej drodze. Powinny znajdować się tuż przed i tuż za rozdrożami. Miejsca warte uwagi 
mogą być oznaczone numerami bezpośrednio na znakach lub na osobnych tabliczkach.

3.4. Pogoda

Pogoda jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas planowania wy-
cieczek. Mimo że na samą pogodę nie ma się wpływu, to zarówno turyści jak i konserwatorzy 
ścieżki przyrodniczej mogą przygotować się na różnorodne warunki pogodowe. Odwiedzający 
powinni sprawdzić z wyprzedzeniem prognozę pogody na dzień planowanej wycieczki. Naj-
bardziej odpowiedni byłby miły słoneczny dzień lub częściowe zachmurzenie, ale wysokie tem-
peratury lub przewidywane przelotne opady nie powinny odstraszyć zwiedzających.

Jeśli jest gorąco, dobrym kierunkiem wycieczkowym będzie np. górski las, w którym drzewa 
stanowią naturalną osłonę przed słońcem i chronią przed wysoką temperaturą. W takich wa-
runkach turyści częściej robią sobie przerwy na odpoczynek. Nadmierne nasłonecznienie może 
być przeszkodą dla osób niesłyszących, ponieważ jasne światło słoneczne utrudnia utrzymywa-
nie kontaktu wzrokowego i czytanie z ruchu warg. Ostre nasłonecznienie może być problemem 
także dla osób niedowidzących, ponieważ sprawia że powierzchnie błyszczą i połyskują.  
W związku z tym, zaleca się tworzenie zacienionych miejsc odpoczynku, które zapewnią 
ochronę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i przyczynią się do poprawy wa-
runków obserwacji. Tam, gdzie to możliwe, należy użyć naturalnych elementów zacieniających 
- skalnych ścian lub wysokich roślin, np. drzew, krzewów. Niekiedy potrzebne będą specjalne 
obiekty, jak pergole czy altany.
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Krótkoterminowe deszcze i ulewy nie powstrzymują ludzi przed wyjściem w teren, by 
doświadczać natury, ale mogą być dla nich mniejszym lub większym utrudnieniem. Po długim 
deszczu nawierzchnia staje się rozmokła lub śliska, ale nawet krótki opad może sprawić pro-
blemy osobom z zaburzeniami ruchu i/lub wzroku. Trudno jest operować wózkiem inwalidzkim, 
chodzić o kulach lub o białej lasce po błotnistej ziemi. Deszcz zakłóca odbieranie i interpreto-
wanie dźwięków przez osoby z zaburzeniami słuchu, poza tym aparaty słuchowe często nie są 
wodoodporne. W związku z tym, tam gdzie to możliwe, na szlaku należy używać nawierzchni 
antypoślizgowych i przepuszczalnych, a w miejscach odpoczynku stosować zabezpieczenia 
przeciwdeszczowe.

W przypadku wietrznej pogody, z reguły nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. 
Oczywiście przy silnym wietrze, pozostawanie długo na zewnątrz nie jest przyjemne. Osoby na 
wózkach inwalidzkich powinny zaopatrzyć się w koce, by zmniejszyć ryzyko przeziębienia.  
W miarę możliwości, koce powinny być dostępne na miejscu. Silny wiatr może sprawiać  
problemy osobom słabosłyszącym, ponieważ utrudnia odbieranie dźwięków i rozumienie  
przekazu. Dlatego rozwiązania przeciwdeszczowe stosowane na szlaku, pomagają również 
podczas wietrznej pogody.

Śnieg i lód w zimie mogą przysporzyć wiele problemów. Z reguły ośnieżone szlaki i ścieżki nie 
stanowią problemu dla osób z zaburzeniami wzroku lub słuchu. Jednak dla osób korzystających 
z wózków inwalidzkich, przemieszczanie się po śniegu może być bardzo utrudnione. Dlatego, 
jeśli to możliwe, należy usuwać śnieg ze ścieżek. Nie ma wątpliwości, że śliskie nawierzchnie, 
takie jak pokryte lodem schody czy oblodzone zbocza, są niebezpieczne dla wszystkich.

3.5. Możliwe zagrożenia

W naturze występuje kilka zagrożeń środowiskowych, które mogą rzutować na powodzenie 
całej wycieczki. Tego typu zaburzenia to naturalnie występujące zjawiska fizyczne. Wśród nich 
wyróżnia się różne rodzaje zagrożeń: geofizyczne (trzęsienia ziemi, osuwiska terenu, tsunami, 
aktywność wulkaniczna), hydrologiczne (lawiny, powodzie), klimatyczne (ekstremalne temperatu-
ry, susza, pożary), meteorologiczne (cyklony, burze/sztormy) oraz biologiczne (epidemie chorób, 
masowe pojawy owadów/innych zwierząt). Ich występowanie jest bardzo różne w czasie  
i przestrzeni. Każde zaburzenie jest w jakimś stopniu wyjątkowe. Gdy zagrożenia środowiskowe 
są niebezpieczne dla życia ludzi lub niszczą dobytek, stają się katastrofami.

W sytuacji klęsk żywiołowych lub nagłych wypadków, osoby niepełnosprawne są jedną z naj-
bardziej narażonych grup. Często ich możliwości i umiejętności przygotowania się na sytuację 
wyjątkową są ograniczone. Przy braku pomocy z zewnątrz, mogą być w niebezpieczeństwie 
podczas ewakuacji. Osoby z trudnościami w nauce mogą nie rozumieć przekazywanych 
w sytuacji zagrożenia poleceń. Może wystąpić również trudność w komunikacji z osobami 
niesłyszącymi. Systemy wczesnego ostrzegania, które alarmują ogół społeczeństwa, mogą nie 
dotrzeć do osób niepełnosprawnych na czas.
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Zaleca się wykonanie oceny potrzeb na wypadek wystąpienia klęski (ze szczególnym naciskiem 
na potrzeby osób niepełnosprawnych), stworzenie planu ewakuacji, uzgodnienie zawczasu za-
sad interwencji służb pierwszej pomocy oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych elementów, 
takich jak informacje, leki itp.

Bardzo istotne jest stworzenie sieci kontaktów i nawiązanie współpracy z organizacjami 
niepełnosprawnych oraz wyspecjalizowanymi przewoźnikami. Pomoże to w zarządzaniu pod-
czas nagłych wypadków.

Rozwiązania alternatywne, stosowane w zastępstwie  schodów, często można ładnie wkomponować w krajobraz.  

Tutaj: podjazd w Parku Kleiner-Spreewald nieopodal Berlina, w Niemczech.
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4. Przeszkody i rozwiązania

Chociaż natura nie jest i nigdy nie będzie w pełni wolna od barier, wciąż możesz sprawić 
by była dostępna dla wielu odwiedzających. Podczas odkrywania przyrody, osoby 
niepełnosprawne napotykają wiele barier i przeszkód. Jednak, dzięki uważnemu planowaniu, 
komunikacji i przygotowaniu, wiele z nich można wyeliminować lub przynajmniej złagodzić. 
Podczas projektowania ścieżek przyrodniczych, warto wziąć pod uwagę następujące  
czynniki:

Lokalizacja: aby doświadczenie dźwiękowe było przyjemne, ścieżki przyrodnicze powinny 
być zlokalizowane w oddaleniu od autostrad, ruchliwych dróg, czy linii kolejowych. Takie 
dźwięki utrudniają zrozumienie przekazu głosowego, szczególnie osobom z zabu- 
rzeniami słuchu, używającym aparatów słuchowych. Ponadto, głośne dźwięki otoczenia 
przeszkadzają również osobom z zaburzeniami wzroku, które w większości polegają na 
swoim słuchu i osobom z trudnościami w nauce, o słabszych umiejętnościach pojmowania. 
Należy też zwrócić uwagę na wzrokowy odbiór otoczenia, ponieważ zbyt mocne światło lub 
ciemność mogą zakłócać swobodne czytanie z ruchu warg przez osoby niesłyszące.

Trasa: ścieżka przyrodnicza powinna prezentować najbardziej charakterystyczne i najbar-
dziej spektakularne elementy lokalnego środowiska naturalnego. Trasa ścieżki nie powinna 
być skomplikowana, łatwa do przejścia również przez osoby niepełnosprawne. Zaleca się 
wyznaczanie tras alternatywnych o różnych poziomach trudności, jako że możliwości osób 
niepełnosprawnych są bardzo różne. Poziom trudności, długość, nachylenie stoków i roz-
mieszczenie schodów, powinny być wyraźnie wskazane. Istnieje ryzyko, że niepełnosprawni 
turyści podróżujący samodzielnie, zgubią się na szlaku. Dlatego wzdłuż ścieżki należy 
rozmieścić łatwe do zrozumienia znaki informacyjne. Dodatkowo należy udostępnić 
odwiedzającym numer telefonu, na który mogą dzwonić w razie nagłego wypadku.

Nawierzchnia szlaków: zwiedzający korzystają ze ścieżek w różny sposób. Niektórzy chodzą 
pieszo, część jeździ rowerami, inni prowadzą wózek dziecięcy lub poruszają się na wózku 
inwalidzkim. Nawierzchnia szlaków powinna być dostosowana do wszystkich sposobów 
przemieszczania się. Jeśli ziemia jest luźna, koła mogą się zakopywać i buksować, dlatego 
należy zapewnić solidną i zwartą nawierzchnię. Powierzchnia powinna być równa i gładka, 
ponieważ nierówności i kamienie na ścieżce mogą stanowić zagrożenie dla osób z zaburze-
niami wzroku lub ruchu. Dodatkową przeszkodą są studzienki i kratki kanalizacyjne, można 
się o nie potknąć, a w zbyt dużych otworach może utknąć laska lub zahaczyć się stopa. 

Szerokość: odpowiednia szerokość ścieżki zależy od jej przeznaczenia, np. od tego, czy 
ruch ma się odbywać w jedną czy w dwie strony. Zalecana szerokość minimalna pozwala 
na swobodne przemieszczanie się obok siebie osoby na wózku (lub korzystającej z innych 
środków wspomagających poruszanie) oraz jej pomocnika. Dodatkowa przestrzeń (po-
szerzona ścieżka) wymagana jest w pobliżu klifów i tarasów. Zbyt wąska ścieżka utrud-
nia odwiedzającym przemieszczanie, np. gdy pomocnik nie ma wystarczająco miejsca 
by towarzyszyć osobie niepełnosprawnej lub gdy nie ma możliwości minięcia się z osobą 
nadchodzącą z przeciwka. 
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Różnica poziomów: schody są najłatwiejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem problemu 
różnicy poziomów. Jednak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i wiele osób  
z zaburzeniami ruchu nie jest w stanie z nich skorzystać. W związku z tym, należy 
zastosować alternatywne rozwiązania, jak podjazdy i rampy. Rampy muszą być bezpieczne  
i łatwe w użyciu, warto wyposażyć je w poręcze ułatwiające wjazd, należy unikać zbyt 
stromych podjazdów (nachylenie maksymalnie 5%). Na długich trasach i podejściach, 
zapewnić należy miejsca do odpoczynku. 

Obiekty na ścieżce lub w pobliżu: obiekty na ziemi lub zwisające nad ścieżką, takie jak  
kamienie, korzenie drzew, wysoka trawa, błoto, kałuże, mogą stanowić barierę  
i niebezpieczeństwo dla osób niepełnosprawnych. Na przykład osoby niewidome często nie 
są w stanie  wykryć  zwisających nad ścieżką gałęzi, ponieważ ich uwaga jest  
skupiona na podłożu, szczególnie gdy używają białej laski. Dlatego ścieżki przyrodnicze 
należy sprawdzać pod kątem możliwych zagrożeń, a większe obiekty usuwać. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wysokość, na jakiej znajdują się informacje (tablice, makiety  
dotykowe, piaskownice sensoryczne). Jeśli będą umieszczone niezbyt wysoko, łatwo  
widoczne z pozycji siedzącej, to osoby niskie lub na wózkach inwalidzkich będą w stanie 
łatwo z nich korzystać.

Miejsca odpoczynku i WC: Dla każdego gościa, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, 
warunkiem wstępnym udanej wycieczki, będzie możliwość odpoczynku i dostęp do toalet. 
Istnieje wiele ciekawych rozwiązań jak wkomponować tego typu obiekty w naturalny krajo-
braz. Szczególnie ważne jest jasne wskazanie ich lokalizacji zarówno w terenie, jak i w opisie 
oferty. Wiele osób zrezygnuje z wizyty, nie wiedząc, czy na miejscu są dostępne toalety  
i strefy odpoczynku. Już na etapie planowania, powinno się wskazać obecność takich 
miejsc na stronie internetowej, w broszurze promującej oraz na mapach szlaku.
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Ścieżki w koronach drzew przyciągają turystów swoimi udogodnieniami bez barier i zapewniają wszystkim 

odwiedzającym niezapomniane przeżycia. Tutaj: Park Narodowy Hainich w Niemczech
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5. Łańcuch usług

Aby zapewnić wszystkim odwiedzającym możliwość samodzielnego, pozbawionego barier 
doświadczania przyrody, warto opracować wytyczne dotyczące najważniejszych obszarów, 
o których należy pamiętać. W tym celu w turystyce opracowano strukturę działań, jaką jest 
łańcuch usług. Służy on jako pomoc również przy opracowaniu ofert przyrodniczych i w innych 
podobnych sytuacjach. Opisuje cały zakres usług, począwszy od pierwszych informacji o wy-
cieczce przyrodniczej po oferty dostępne na miejscu.

Jeśli wszystkie informacje i usługi są dostępne, łańcuch usług jest w pełni kompletny. Jeśli 
jednak któregoś ogniwa zabraknie (np. brak informacji o toaletach dla niepełnosprawnych 
w ogłoszeniu lub brak środków transportu publicznego dojeżdżających na miejsce), wte-
dy łańcuch zostaje przerwany, a z oferty można skorzystać jedynie w ograniczonym stopniu 
lub wcale. Dlatego przed promowaniem oferty, należy sprawdzić czy wszystkie elementy 
łańcucha działają sprawnie. Brak nawet jednego, pozornie niewiele znaczącego ogniwa, może 
powstrzymać turystów przed skorzystaniem z oferty.

Uwaga! Należy pamiętać, że jest wiele ofert kierowanych do osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, często są dla nich w 100% dostępne. Natomiast pozostałe grupy odbiorców, np. 
osoby z zaburzeniami wzroku, są pomijane i nie brane pod uwagę.

Łańcuch usług stanowi podstawę matrycy do samodzielnej oceny i zawiera następujące ele-
menty, opisane szczegółowo poniżej:

• informacje

• dojazd i powrót

• infrastruktura

• kondycja ścieżek przyrodniczych i jakość doświadczenia

• trwałość i utrzymanie

• usługi dodatkowe

Informacje

Na stronie internetowej. Aby umożliwić gościom przygotowanie się do wycieczki z wyprzedze-
niem, na stronie internetowej należy udostępnić opisy programu, infrastruktury i specjalistycz-
nych usług dostępnych na miejscu. Najlepiej jeśli strona zaprojektowana jest zgodnie ze stan-
dardem WCAG 2.1. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach “Kontakt z przyrodą  
i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami”.

Na miejscu dostępne powinny być różnorodne informacje i komunikaty np. w formie elek-
tronicznej, czy dotyczące bezpieczeństwa. W budynkach użyteczności publicznej powinno 
stosować się napisy w języku Braille’a oraz w języku łatwym do czytania i zrozumienia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo powinni być dostępni przewodnicy i tłumacze 
języka migowego.
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Personel. Pracownicy powinni być w stanie przekazać informacje o ofertach wolnych od barier 
w sposób dostosowany do potrzeb każdej grupy docelowej.

Dojazd i powrót

Transport. Decyzja, czy możliwe jest skorzystanie z oferty, często podejmowana jest na pod-
stawie tego, czy występują pozbawione barier połączenia środkami komunikacji zbiorowej oraz 
odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe. Inne czynniki, jak np. pogoda mają mniejsze 
znaczenie.

Na miejscu. Powinien być zapewniony łatwy dostęp fizyczny do budynków użyteczności publicz-
nej, dróg, transportu i innych obiektów zewnętrznych i wewnętrznych w parkach narodowych  
i innych obszarach cennych przyrodniczo. Fizyczny dostęp jest kluczowy w przypadku osób  
z zaburzeniami ruchu.

Infrastruktura

Podczas planowania i konstruowania budynków i obiektów w obszarze ochrony przyrody, 
należy wziąć pod uwagę jak najwięcej różnorodnych grup odbiorców. W przeciwnym wypadku, 
wielu potencjalnych gości, może nie być w stanie skorzystać z infrastruktury.

W przypadku użycia certyfikatu dostępności, należy po prostu stosować się do krajowych wy-
tycznych i norm. Nawet kiedy nie ma możliwości uzyskania certyfikatu, nadal można poprawić 
niektóre elementy stosując zasady opisane w materiałach naszego projektu.

Zabudowania / Architektura. Konieczne jest zapewnienie pełnego fizycznego dostępu do 
wszystkich niezbędnych miejsc odwiedzanych w ramach wizyty (główne wejście, recepcja, res-
tauracja, stoliki i krzesła). Miejsca te powinny być odpowiednio oznaczone i rozpoznawalne,  
w szczególności ważne jest to dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym na  
wózkach inwalidzkich.

Podczas wystąpienia nagłego wypadku, musi istnieć możliwość szybkiego opuszczenia budyn-
ku lub zbiórki w wyznaczonym miejscu. Trasa ewakuacyjna musi być drożna, wyraźnie widocz-
na i posiadać oznaczenia świetlne i dźwiękowe.

Sanitariaty. Toalety wolne od barier powinny być dostępne w centrum informacyjnym oraz na 
zewnątrz na trasie. Bezbarierowe toalety nie są niezbędne dla wszystkich grup, np. dla osób  
z zaburzeniami wzroku, ale mogą zapewnić większy komfort podczas wizyty.
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Kondycja ścieżek przyrodniczych a jakość doświadczania

Oczywiście nie wszystkie szlaki w obszarze przyrodniczym muszą być dostosowane do wóz-
ków inwalidzkich i pozbawione barier, np. nie będzie to możliwe w obszarach wysokogórskich. 
Zaleca się zatem skupić na łatwiejszych trasach i dostosować je w taki sposób, by osoby 
niepełnosprawne miały możliwość samodzielnego doświadczania natury. Najważniejsze elemen-
ty to odpowiedni system naprowadzania i zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami. 

Należy również zwrócić uwagę na stan nawierzchni. Zmienia się on nieustannie, pod wpływem 
warunków atmosferycznych, które mogą prowadzić do utrudnionego korzystania ze szlaku, lub 
zupełnie je uniemożliwić, np. poruszanie się wózkiem inwalidzkim po oblodzonej ścieżce.  
W przypadku gdy zmianom stanu nawierzchni nie można zapobiec, niezbędne jest wyraźne 
wskazanie i oznakowanie problemu.

Trzeba też pamiętać o zapewnieniu wystarczającej liczby miejsc do siedzenia i odpoczynku na 
szlaku.

Trwałość i utrzymanie

Ważna jest trwałość oferty, należy kwestię dostępności mieć stale na uwadze i wprowadzać ją 
w życie. Nie chodzi o stosowanie środków krótkoterminowych, ale o utrzymanie ich przez długi 
czas. Stała obecność odpowiednich rozwiązań doprowadzi do zwiększenia świadomości  
o potrzebach osób niepełnosprawnych. Jeśli oferty bez barier będą dostępne jedynie przez 
krótki czas, goście mogą czuć się rozczarowani. 

Kolejnym aspektem utrzymania ofert w odpowiednim standardzie, są regularne szkolenia dla 
pracowników. Uzyskanie specjalistycznej wiedzy bezpośrednio od osób niepełnosprawnych 
i wymiana informacji z innymi usługodawcami pomogą w zapewnieniu jakości.

Usługi dodatkowe

Pozbawione barier usługi dodatkowe mogą mieć postać wypożyczalni wózków inwalidz-
kich, pętli indukcyjnych, specjalistycznej pomocy tłumacza. Udostępnienie kontaktów do 
wypożyczalni lub do tłumacza w dużym stopniu pomoże niepełnosprawnym w planowaniu 
wycieczki. Bardzo pomocna będzie możliwość wcześniejszej rezerwacji wszelkich usług dodat-
kowych.
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Modele dotykowe są ważnym elementem samodzielnego doświadczania natury. Tutaj: wykonana z drewna uszatka 

zwyczajna, część wystawy pt. „Przełomowa Natura“ w Parku Natury Südgelände w dzielnicy Schöneberger  

w Berlinie
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6. Matryca

Kolejną częścią materiałów jest matryca decyzyjna w zakresie samodzielnego doświadczania 
natury. Ma ona pomóc ocenić aktualny stan obszaru pod względem przystosowania do 
samodzielnego korzystania przez konkretne grupy osób niepełnosprawnych. Pokazuje, 
jak można wiele osiągnąć niewielkim wysiłkiem i możliwie niskim kosztem. Ma za zadanie 
zachęcać ludzi do zajęcia się tematem dostępności, przyjrzenia się co jest konieczne, a prze-
de wszystkim co jest możliwe w konkretnym przypadku.

Matryca jest skonstruowana na bazie łańcucha usług. Pojedyncze punkty podzielone zostały 
na podpunkty - nazwane kryteriami. Trzecia kolumna zawiera pytania pomocni- 
cze sugerujące przykłady dobrych rozwiązań. Następne kolumny pokazują, dla której grupy 
niepełnosprawności wprowadzenie danej zmiany jest zalecane, a dla której konieczne.

Matryca nie służy do odhaczania “dobrze” lub “źle”, ma na celu pomóc odkryć istniejące 
możliwości. To proste - wydrukuj i przetestuj na swojej ścieżce przyrodniczej!

Matrycę znajdziesz w załączniku lub bezpośrednio na naszej stronie jako plik PDF do 
ściągnięcia https://www.nature-without-barriers.eu/pl/samodzielny-kontakt-z-przyrodą.html

Rycina: Matryca skonstruowana jest według łańcucha usług.  

Tutaj: część pierwsza dotycząca informacji i komunikacji.
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