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POLE GOLFOWE – ZAGROŻENIE DLA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Golf course – a threat to water ecosystems
ABSTRAKT: Tematem prezentowanego artykułu są zagrożenia dla ekosystemów wodnych (jezior i
oczek wodnych), jakie mogą wynikać z budowy i funkcjonowania pola golfowego, na przykładzie pola
golfowego położonego na Polanie Binowskiej w centralnej części Wzgórz Bukowych. W ciągu ponad
10 lat, negatywne skutki tej niegroźnej z pozoru inwestycji, dotknęły z różnym natężeniem trzech jezior
oraz kilku polodowcowych oczek wodnych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym „Puszcza Bukowa” i
zarazem w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Bukowe (PLH 320020).
SŁOWA KLUCZOWE: golf, pole golfowe, Natura 2000, park krajobrazowy, Wzgórza Bukowe, zagrożenia, ekosystemy wodne.
ABSTRACT: The present paper focuses on the threats to water ecosystems (lakes and small ponds) that
may result from building and operation of a golf course on the example of the Polana Binowska golf
course in the central part of the Bukowskie Heights. In the period of 10 years the negative effects of that
apparently harmless investment affected, with varied intensity, three lakes and a few postglacial small
ponds in Szczeciński Landscape Park ‘Puszcza Bukowa’ which is also a special protection area Natura
2000 Wzgórza Bukowe (PLH 320020).
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Wstęp
Pole golfowe jest nazwą nadawaną obiektom rekreacyjno-sportowym przeznaczonym do – uważanej za elitarną – gry w golfa.
W Polsce funkcjonuje obecnie około 50 pól
golfowych1. Nie jest to liczba duża w porównaniu do całkowitej liczby pól golfowych
na świecie, znacznie już przekraczającej
31 500 (Orzechowska-Szajda 2009), co wynika w głównej mierze z braku w naszym
kraju golfowych tradycji. Chociaż pierwsze
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pole golfowe powstało w Polsce już w 1906
r. w Szczawnie Zdroju (Wolski i Szymura
2007), to jednak większe zainteresowanie
zaczęło się tu rozwijać dopiero w latach 80.
XX wieku. Obecnie gra w ten dość kosztowny sport, zyskuje coraz więcej zwolenników.
Najlepszym na to dowodem są ciągle powstające nowe pola golfowe. Są to zazwyczaj
obiekty wielkopowierzchniowe (od kilku do
kilkudziesięciu hektarów), tym atrakcyjniejsze, im bardziej urozmaiconą mają strukturę. Siłą rzeczy więc obiekty te w mniejszym
lub większym stopniu ingerują w krajobraz
i w pozostałe elementy środowiska przy-

