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UWARUNKOWANIA WYBORU EKOAGROTURYSTYKI
JAKO FORMY WYPOCZYNKU
Streszczenie: Ekoagroturystyka sprzyja ochronie środowiska i staje się coraz popularniejszą
formą wypoczynku. W działalności ekoagroturystycznej wykorzystywane są, z pełnym
poszanowaniem przyrody, lokalne walory kulturowe i przyrodnicze, rodzinne zasoby siły roboczej oraz baza żywieniowa gospodarstwa ekologicznego. Turyści w gospodarstwach ekoagroturystycznych mogą przebywać w czystym środowisku oraz spożywać posiłki przygotowywane z ekologicznych składników wytwarzanych w gospodarstwie. Wraz z oferującymi tę
usługę gospodarstwami ekoagroturystycznymi przyczyniają się w ten sposób do ochrony
środowiska naturalnego zarówno poprzez sprzyjające mu rolnictwo, jak i ekologiczną formę
turystyki. W swojej działalności rynkowej gospodarstwa ekoagroturystyczne powinny identyfikować i uwzględniać te czynniki, które warunkują wybór ekoagroturystyki przez turystów
jako formy wypoczynku. Celem niniejszego artykułu jest zatem określenie czynników determinujących wybór ekoagroturystyki jako formy wypoczynku na podstawie zrealizowanych
badań własnych.
Słowa kluczowe: ekoagroturystyka, ekoagroturysta, motywy wyboru ekoagroturystyki.
DOI: 10.15611/pn.2014.353.15

1. Wstęp
Nowe trendy na światowym rynku turystycznym charakteryzują się odejściem od
modelu zbiorowej konsumpcji produktu turystycznego w kierunku wyjazdów indywidualnych, pozwalających na zapoznanie się z lokalną kulturą i żywą tradycją regionów oraz przebywanie w bliskości z przyrodą, a ekoturystyka staje się obecnie
najszybciej rozwijającą się formą turystyki1. Zadaniem turystyki powinno być przyczynianie się do ochrony naturalnej równowagi ekologicznej na Ziemi, a także
wspieranie ludzi w dążeniu do zdrowego życia w harmonii z naturą. Turyści poszukują możliwości wypoczynku w czystym i niezdegradowanym środowisku, mając
świadomość, że taki wypoczynek będzie dla nich bardziej korzystny. Takie warunki
P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2006, s. 208; T.H. Parks, T.A. Parks, C. Allen, The development of a framework for studying ecotourism, „International Journal of Management” 2009, no. 1(26), s. 91.
1
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oferują przede wszystkim obszary wiejskie, a istotną formą realizacji koncepcji turystyki przyjaznej środowisku na tych obszarach jest ekoagroturystyka. Celem niniejszego artykułu jest określenie, na podstawie zrealizowanych badań własnych,
czynników determinujących wybór ekoagroturystyki przez turystów jako formy wypoczynku.

2. Ekoagroturystyka jako forma wypoczynku
na terenach wiejskich
Ekoagroturystyka oferuje wypoczynek w ekologicznym gospodarstwie rolnym.
Ekoagroturystyka łączy w sobie agroturystykę i ochronę środowiska oraz zasobów
naturalnych zarówno w odniesieniu do działalności produkcyjnej gospodarstwa rolnego, jak i oferowanych atrakcji turystycznych2. Ekoagroturystyka realizowana jest
w certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie rolnym, bazując na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych, wykorzystując rodzinne zasoby siły roboczej
oraz bazę żywieniową gospodarstwa, z pełnym poszanowaniem przyrody3. Gospodarstwa te spełniają oczekiwania gości dotyczące proekologicznego sposobu życia,
produkcji rolniczej i zagospodarowania odpadów. Bardzo ważnym składnikiem
oferty agroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych, oprócz naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, jest żywność produkowana metodami ekologicznymi. Cechy charakterystyczne ekoagroturystyki sugerują zatem, że będzie ona
zaspokajała potrzeby ściśle określonej grupy turystów. Turysta ten, wybierając ofertę
wypoczynku, kieruje się dostępnością żywności ekologicznej, chęcią podejmowania
konkretnych proekologicznych działań również w terenie oraz rozwijania przyrodniczych i etnologiczno-kulturowych zainteresowań w miejscach, gdzie zachowały
się w formie prawie niezmienionej naturalne ekosystemy lub tradycyjna kultura ludowa.

3. Czynniki determinujące wybór ekoagroturystyki
jako formy wypoczynku
Dla określenia czynników determinujących wybór ekoagroturystyki jako formy wypoczynku zrealizowano badanie klientów gospodarstw ekoagroturystycznych, w
którym zbiorowość statystyczną stanowiły osoby wypoczywające w tych gospodarstwach w Polsce w latach 2011 i 2012 (badanie to stanowiło część składową badań
zrealizowanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki). Ustalono, że w momencie rozpoczęcia badania funkcjonowało
D. Privitera, The importance of organic agriculture in tourism rural; abstract: „Applied Studies
in Agribusiness and Commerce” 2010, vol. 4, s. 61.
3
W. Niemiec, Wybrane problemy turystyki alternatywnej, Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz
2006, s. 56.
2
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w naszym kraju 235 gospodarstw świadczących usługi ekoagroturystyczne. Ze
względu na ograniczony budżet badania, odległą lokalizację od siebie poszczególnych gospodarstw oraz ograniczenia czasowe realizacji badań zdecydowano, że badanie obejmie swoim zasięgiem klientów 15% funkcjonujących gospodarstw ekoagroturystycznych. Doboru próby gospodarstw dokonano za pomocą losowania
prostego indywidualnego. Argumentem przemawiającym za stosowaniem tego
schematu losowania był fakt, iż nie posiadano wiarygodnych, aktualnych informacji
o strukturze i właściwościach badanej populacji z punktu widzenia zagadnień ekoagroturystyki. Nie wykorzystano więc (a priori) żadnej dodatkowej informacji spoza
próby4. Ostatecznie uzyskano informacje od klientów 32 gospodarstw ekoagroturystycznych, co stanowi 13,61% zbiorowości generalnej wszystkich zidentyfikowanych gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce. W obrębie każdego z wylosowanych gospodarstw przeprowadzono wywiady z wypoczywającymi tam klientami
według zasady, że badaniu podlegała jedna pełnoletnia osoba z każdego zajętego
pokoju. W ten sposób uzyskano dane od 128 respondentów. Badanie klientów gospodarstw ekoagroturystycznych zrealizowano metodą wywiadu, wykorzystując
kwestionariusz wywiadu.
Badana próba agroturystów obejmowała 76 kobiet i 52 mężczyzn. Można zauważyć, że grupą dominującą wśród klientów gospodarstw ekoagroturystycznych
były osoby w wieku 30–39 lat. W ujęciu procentowym stanowiły one 47,6% badanych. W badanej próbie przeważali respondenci z wykształceniem wyższym. Osoby
z takim wykształceniem stanowiły najliczniejszą grupę ekoagroturystów (55 badanych, czyli 43%). Wśród ekoagroturystów nie było osób z wykształceniem podstawowym. Jak się okazuje, to ludzie o sytuacji materialnej dobrej i średnio dobrej
najczęściej decydowali się na wypoczynek w gospodarstwach ekoagroturystycznych. W zestawieniu procentowym stanowili oni łącznie ponad 87% badanych.
Wśród wypoczywających w gospodarstwach ekoagroturystycznych dominuje klasyczny model rodziny: współmałżonek/partner i dzieci (w sumie 69 przypadków, co
stanowi 53% liczebności próby). Osobom korzystającym z wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym towarzyszyły także same dzieci (jedno z rodziców z
dzieckiem lub dziećmi) lub wnuki (dziadek lub babcia z wnukiem lub wnukami)
(21,9%). Ekoagroturystyka jest także dość chętnie podejmowana przez obydwoje
dziadków z wnukami (15,6%). W badanej grupie respondentów znalazła się większość osób, które wcześniej już korzystały z wypoczynku w gospodarstwach ekoagroturystycznych (82 osoby, 64,1% liczebności próby), natomiast po raz pierwszy
ekoagroturystykę wybrało 46 osób (35,9%), co może świadczyć, że większość agroturystów wybierających wypoczynek w ekologicznych gospodarstwach rolnych dokonuje tego wyboru w sposób świadomy, mając na uwadze korzyści wynikające z
ekologicznego charakteru tego wypoczynku.
Aby zbadać istnienie w próbie zależności pomiędzy wyborem ekoagroturystyki
jako formy wypoczynku a wiekiem i wykształceniem respondentów oraz określić
4

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 69–71.
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siłę tej zależności, wyznaczono wartość statystyki χ2 i współczynników T-Czuprowa, C-Pearsona i V-Cramera dla badanych związków. Stwierdzono, że w badanej
próbie wybór wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym jest bardzo słabo
skorelowany z wiekiem (χ2 = 1,124, T = 0,066, C = 0,093, V = 0,0945), jak również
z wykształceniem (χ2 = 0,882, T = 0,063, C = 0,083, V = 0,083). Siła związku była w
każdym z tych przypadków niemal taka sama. Nie można zatem wyraźnie stwierdzić, aby świadomy wybór wypoczynku w ekologicznym gospodarstwie rolnym był
podyktowany większą wiedzą związaną z wykształceniem lub też aby był lub nie był
popularny wśród osób należących do konkretnej grupy wiekowej.
W celu sformułowania wniosków ogólnych, dotyczących populacji generalnej,
w odniesieniu do zależności między wyborem ekoagroturystyki jako formy wypoczynku a wiekiem i wykształceniem ekoagroturystów w Polsce zbudowano odpowiednie tablice korelacyjne (tab. 1 i tab. 2), obliczono na ich podstawie wartość
statystyki χ2, a także wyznaczono lewy kraniec prawostronnego obszaru odrzucenia
dla tego testu χα2 , odczytany z tablic rozkładu statystyki χ2 dla odpowiedniej liczby
stopni swobody (uzależnionej od rozmiaru tablicy korelacyjnej) oraz przyjętego poziomu istotności α = 0,05. W przypadku gdy χ 2 ≥ χα2 , sprawdzaną hipotezę zerową
H0, mówiącą o niezależności cech (zmiennych losowych), odrzuca się na korzyść
hipotezy H1, mówiącej o zależności pomiędzy cechami. Gdy χ 2 < χα2 , nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Poniżej zaprezentowane zostały wyniki dla
przeprowadzonego testu niezależności χ2 .
Zgodnie z zasadami weryfikacji hipotez statystycznych postawiono hipotezę:
H0: wybór wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym nie zależy od
wieku osób w nim wypoczywających,
wobec hipotezy alternatywnej:
H1: wybór wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym zależy od wieku
osób w nim wypoczywających.
Następnie na podstawie tablicy korelacyjnej (tab. 1) wyznaczono wartość χ2 =
0,803. Z tablic rozkładu χ2 odczytano wartość krytyczną dla poziomu istotności
α = 0,05 i (4-1)(2-1) stopni swobody. Znaleziona wartość krytyczna wynosi
χα2 = 7,814. Ponieważ χ 2 < χα2 , zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0
mówiącej o braku zależności między badanymi cechami. Można zatem stwierdzić,
że przy poziomie istotności α = 0,05 wybór wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym nie zależy od wieku osób w nim wypoczywających.
Analogicznie postąpiono w przypadku wnioskowania statystycznego uogólniającego zależność pomiędzy wyborem ekoagroturystyki jako formy wypoczynku
a wykształceniem ekoagroturystów w Polsce. W tym celu także skonstruowano wymaganą tablicę korelacyjną (tab. 2) i dokonano obliczeń wartości statystyki χ2 oraz
weryfikacji hipotez statystycznych dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05.
5

T – współczynnik T-Czuprowa, C – współczynnik C-Pearsona, V – współczynnik V-Cramera.
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Tabela 1. Tablica korelacji dla badania zależności pomiędzy wyborem ekoagroturystyki jako formy
wypoczynku a wiekiem ekoagroturystów w populacji generalnej
Pierwszy pobyt w gospodarstwie
ekoagroturystycznym

Kolejny pobyt w gospodarstwie
ekoagroturystycznym

do 29

8

10

30-39

21

40

40-59

10

17

60-69

7

15

Wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
Tabela 2. Tablica korelacji dla badania zależności pomiędzy wyborem ekoagroturystyki jako formy
wypoczynku a wykształceniem ekoagroturystów w populacji generalnej
Wykształcenie
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Policealne/Pomaturalne
Wyższe

χ = 0,882, χ
2

2
0.05

Pierwszy pobyt w gospodarstwie
ekoagroturystycznym

Kolejny pobyt w gospodarstwie
ekoagroturystycznym

5

11

17

25

6

9

18

37

= 7,814

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

Na podstawie wyników można zatem wnioskować, że wybór wypoczynku w
gospodarstwie ekoagroturystycznym nie zależy również od wykształcenia osób w
nim wypoczywających.
Analizując motywy wyboru przez turystów wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym, można stwierdzić, że najwięcej respondentów jako bezpośredni
motyw wskazywało dostęp do żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi
(87,5% badanych, w sumie 112 osób), co świadczy o tym, że jest to kluczowy ekologiczny aspekt tego wypoczynku, i potwierdza wzrastającą rolę żywności ekologicznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Do często wymienianych motywów
należy również zaliczyć poszukiwanie ciszy, spokoju i kontaktu z przyrodą (51,6%)
oraz aktywny wypoczynek na wsi (np. jazda konna, zbieranie jagód czy grzybów)
– taki pogląd dotyczy aż 48,4% badanych. Kolejne wskazania obejmowały także
chęć poznania kultury odwiedzanego regionu (37,5%) oraz możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami (31,2%). Możliwość obserwowania pracy gospodarstwa ekologicznego była istotna jedynie dla 18,7% badanych (rys. 1). Pozostałe wymieniane motywy uwzględniały wypoczynek w czystym otoczeniu, możliwość
zrobienia lub zakupu domowych przetworów, poznawanie regionalnej kuchni, którą
respondenci postrzegali jako naturalną i pozbawioną sztucznych dodatków, itp.
(25%).
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Rys. 1. Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwie ekoagroturystycznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

Oferta gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce jest zróżnicowana. Decyzja
ekoagroturystów o wyborze konkretnego gospodarstwa jako miejsca wypoczynku
oparta jest na analizie oferty z punktu widzenia możliwości zaspokojenia określonych potrzeb. Zbadano więc, jakie czynniki decydowały o wyborze przez respondenta danego gospodarstwa ekoagroturystycznego na miejsce wypoczynku (rys. 2).
Według respondentów dominującym motywem takiej decyzji była ciekawa oferta
przedstawiona na stronie internetowej gospodarstwa – taką opcję zadeklarowało
41,4% ankietowanych. Nieco słabszym motywem, choć nadal bardzo istotnym, okazał się duży udział w menu certyfikowanych i własnych produktów gospodarstwa
oraz gospodarstw okolicznych (32%), a także udział w menu potraw regionalnych
(20,3%), co potwierdza zidentyfikowaną w poprzednim pytaniu istotną dla ekoagroturystów rolę żywności ekologicznej w ofercie. Duże znaczenie ma także wachlarz
oferowanych atrakcji dodatkowych (29,7% deklaracji) oraz duże zaangażowanie
proekologiczne gospodarstwa (25,8%). Co ciekawe, bliskość miejsca zamieszkania
była mało istotnym motywem wyboru danego ekogospodarstwa – argument taki wymieniło zaledwie 18% respondentów. Najciekawsze jest jednak to, że cena oferty
niższa niż u konkurencji odgrywała najmniejszą rolę (uwzględniło ją tylko 13,3%
badanych).
Wybierając gospodarstwo ekoagroturystyczne ze względu na specyfikę świadczonej usługi, turysta oczekuje również od tego gospodarstwa określonych działań
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Rys. 2. Motywy wyboru konkretnego gospodarstwa ekoagroturystycznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

proekologicznych. Ankietowani ekoagroturyści wymieniali w tym obszarze przede
wszystkim cztery kluczowe działania proekologiczne: duży udział potraw regionalnych w menu (65,6%), niestosowanie oprysków warzyw i owoców w przydomowych ogrodach (64,1%), uwzględnienie w menu jak najwięcej certyfikowanych ekologicznych produktów żywnościowych (61,7%), a także stosowanie w menu jak
największej ilości produktów wytwarzanych na małą skalę na własne potrzeby bezpośrednio w gospodarstwie oraz w gospodarstwach okolicznych (59,4%). Często
wymieniano również możliwość wypożyczenia rowerów (51,6%), segregację śmieci
(34,4%) i warsztaty na temat zdrowego żywienia (29,7%). Co ciekawe, najrzadziej
wymieniano wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody (12,5%),
ulotki i foldery na papierze pochodzącym z recyklingu (8,6%) czy też posiadanie
własnej elektrowni wiatrowej (7%), co pokazuje, że ekoagroturyści mogą postrzegać działania proekologiczne gospodarstwa ekoagroturystycznego przede wszystkim przez pryzmat własnych doraźnych korzyści ekologicznych, nie doceniając
wagi długofalowych korzyści dla środowiska wynikających z określonych pożądanych działań takiego gospodarstwa.
Jednym z czynników warunkujących wybór określonego gospodarstwa ekoagroturystycznego jako miejsca wypoczynku może być posiadanie przez to gospodarstwo certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych w nim usług. Istotnym
certyfikatem kreującym na rynku wizerunek gospodarstwa ekoagroturystycznego
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Rys. 3. Znaczenie posiadania przez gospodarstwo certyfikatu poświadczającego proekologiczny
charakter świadczonych usług turystycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
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Rys. 4. Znaczenie posiadania przez gospodarstwo kategorii w Systemie Kwalifikacji i Kategoryzacji
Wiejskiej Bazy Noclegowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
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jako przyjaznego dla środowiska jest certyfikat „Czysta Turystyka”. W opinii respondentów ma on duże i bardzo duże znaczenie (68,8%) w wyborze przez nich
oferty ekoagroturystycznej. Tylko dwie osoby wskazały, że certyfikat taki nie ma dla
nich znaczenia, a 11 osób (8,6%), że ma małe znaczenie (rys. 3).
Jakość wypoczynku ekoagroturystycznego w dużym stopniu związana jest również z zakwaterowaniem, dlatego też istotnym narzędziem oceny jego jakości staje
się kategoryzacja i standaryzacja obiektów agroturystycznych. Wśród badanych
ekoagroturystów rozkład opinii na temat znaczenia posiadania przez gospodarstwo
ekoagroturystyczne kategorii w Systemie Kwalifikacji i Kategoryzacji Wiejskiej
Bazy Noclegowej był niemal symetryczny z dominującą odpowiedzią „średnie znaczenie” – 45,3% (rys. 4), co może mieć związek z niepełną wiedzą respondentów na
temat istoty kategoryzacji i jej wpływu na jakość nabywanej oferty.

4. Podsumowanie
Rozwój ekoagroturystyki jest pożądany zarówno z punktu widzenia korzyści dla
środowiska, jak i ze względu na rosnące zainteresowanie taką formą wypoczynku na
terenach wiejskich ze strony turystów. Gospodarstwa ekoagroturystyczne oprócz
opierania się na tradycyjnych i czystych ekologicznie metodach użytkowania ziemi
i wytwarzania zdrowej, ekologicznej żywności muszą również przygotować szeroką
ofertę usług, uwzględniającą specyficzne potrzeby osób uprawiających tę formę turystyki. Zasadne jest więc uwzględnienie w praktyce funkcjonowania tych gospodarstw na rynku określonych czynników, które warunkują wybór ekoagroturystyki
przez potencjalnych klientów.
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ECOAGRITOURISM AS A FORM OF RECREATION
SELECTION DETERMINANTS
Summary: Ecoagritourism fosters environment protection and it is becoming an increasingly
popular form of recreation. Ecoagritourism uses local cultural and natural values, family
labour force and organic food with full respect for nature. Tourists on an ecoagritourism farm
can stay in a clean environment and eat meals prepared with organic ingredients produced
there. Tourists and ecoagritourism farms contribute hereby to the environment protection
through both favorable agriculture and ecological form of tourism. In their market activities,
ecoagritourism farms should identify and include factors determining the tourists’ choice of
ecoagritourism as a form of recreation. Therefore the purpose of this article is to identify the
factors determining the tourists’ choice of ecoagritourism as a form of recreation, based on
own research.
Keywords: ecoagritourism, ecoagritourist, ecoagritourism selection motives.

