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Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych pogranicza  

polsko-ukraińskiego w Karpatach 

 

Wstęp 

Karpaty należą do największych łańcuchów górskich w Europie, zajmują powierzchnię około 209 tys. 

km
2
. Rozciągają się łukiem o długości około 1300 km pomiędzy przełomami Dunaju: pod Bratysławą na 

pograniczu słowacko-austriackim i tzw. „Żelazną Bramą” na pograniczu rumuńsko-serbskim. Geologiczne 

struktury Karpat sięgają nawet nieco dalej. Niekiedy zalicza się do nich również Góry Wschodnioserbskie na 

terenie Serbii. 

Góry te znajdują się na terenie siedmiu państw europejskich. Ponad połowa (55,5%) ich powierzchni 

wchodzi w skład Rumunii, 17,1% - Słowacji, 10,3% - Ukrainy, 9,3% - Polski, a ok. 7,8% - Węgier, Czech i Austrii. 

Za najbardziej karpacki kraj uważa się Słowację, ponieważ zajmują one 73% całkowitej powierzchni tego 

państwa
1
. 

 

Fot. 1. Widok z Wołosatego na Tarnicę (1346 m. n.p.m.) – najwyższych szczyt w Bieszczadzkim Parku Narodowym  

i w  Bieszczadach Zachodnich (Bieszczady Zachodnie, Polska), fot. Krzysztof Szpara 

                                                           
1
 Warszyńska J., 1995, Wstęp, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 9-11. 
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Składają się z trzech głównych części – Karpat Zachodnich, Karpat Wschodnich i Karpat Południowych. 

Wnętrze łuku Karpat zajmuje zapadlisko tektoniczne - nizinny Basen Panoński. Najwyższym szczytem 

w Karpatach jest Gerlach (2655 m n.p.m.) w Tatrach Słowackich, a najniżej położoną przełęczą w głównym 

grzbiecie Karpat jest Przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim na granicy polsko-słowackiej. 

Karpaty pogranicza polsko-ukraińskiego wchodzą w skład Zewnętrznych Karpat Zachodnich oraz 

Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że obszar ten jest 

bardzo ważny również dla rozwoju turystyki. 

Zamiarem autora nie była inwentaryzacja walorów środowiska przyrodniczego pod kątem możliwości 

rozwoju turystyki. Celem opracowania było zaprezentowanie jedynie wybranych elementów potencjału 

przyrodniczego pogranicza polsko-ukraińskiego w Karpatach, a także wskazanie przykładów możliwości jego 

wykorzystania w turystyce. 

 

Wybrane elementy potencjału środowiska przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim 

Bardzo mało znanym dla przeciętnego turysty elementem środowiska przyrodniczego pogranicza polsko-

ukraińskiego w Karpatach jest jego budowa geologiczna i rzeźba. Zarówno Zewnętrzne Karpaty Zachodnie jak 

i Wschodnie są zbudowane z fliszu, czyli warstw piaskowców, zlepieńców i łupków. Obszar między Dunajcem 

a Sanem jest miejscem zanikania struktur tektonicznych zachodniokarpackich i pojawiania się 

wschodniokarpackich
2
. Na pograniczu polsko-ukraińskim Pogórze Przemyskie wchodzące w skład Pogórza 

Środkowobeskidzkiego należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie 

zaliczamy już do Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Pogórze Przemyskie pod względem geomorfologicznym 

stanowi ostatni wysunięty ku wschodowi człon pogórzy, charakterystyczny dla Zewnętrznych Karpat 

Zachodnich. Przedłużeniem na wschód Zewnętrznych Karpat Zachodnich i pierwszym członem Zewnętrznych 

Karpat Wschodnich są Beskidy Wschodnie. Ich cechą jest m.in. brak progu pogórskiego i bezpośredni kontakt 

gór z Podkarpaciem Wschodnim
3
. 

 

                                                           
2
 Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 314. 

3
 Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 314. 
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Fot. 2. Skały w Uryczu (Beskidy Brzeżne, Ukraina), fot.  Krzysztof Szpara 

 

Duże możliwości rozwoju geoturystyki na tym terenie dają odkrywki, ostańce, ale szczególnie duże 

obiekty poeksploatacyjne, w tym nieczynne kamieniołomy. Można się w nich zapoznać  układem warstw 

skalnych fliszu karpackiego, w którym czasami znajdują się ślady skamieniałości. Niekiedy w takich miejscach 

występują również ciepłolubne zbiorowiska – murawy kserotermiczne. Pewne możliwości rozwijania 

geoturystyki dają również, interesujące z paleogeograficznego punktu widzenia odsłonięcia lessowe. 

Warto w kontekście geoturystyki zwrócić uwagę na tradycje naftowe. Niekiedy widoczne są w terenie 

dawne miejsca poszukiwań i wydobycia ropy naftowej (np. kopanki). 

Cennym walorem przyrodniczym są też wody. Gęstość sieci rzecznej pogranicza polsko-ukraińskiego w 

Karpatach jest duża, co wynika z dużych opadów, urozmaiconej rzeźby i słabej przepuszczalności podłoża. 

Charakteryzuje się ona zróżnicowanymi odpływami co wynika ze znacznego wpływu klimatu kontynentalnego i 

na ogół słabo wodonośnych łupków we fliszu, gdzie dna koryt często docinają się do litej skały. Sieć rzeczna 

należy do dorzecza Sanu wchodzącego w skład zlewiska Morza Bałtyckiego oraz do dorzecza Dniestru 

należącego do zlewiska Morza Czarnego. Interesującym miejscem jest zlewnia Strwiąża na terenie Polski, skąd 

wody są odprowadzane do Dniestru. Również San w stadium maksymalnego zlodowacenia 

południowopolskiego odpływał kiedyś do Dniestru
4
. 

                                                           
4
 Dynowska I., 1995, Wody, [w:] J. Warszyńska (red.) Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, S. 49-55. 
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Fot. 3. Rzeka Stryj (Beskidy Brzeżne, Ukraina), fot. Krzysztof Szpara 

 

Na większych rzekach zbudowano zbiorniki zaporowe. Pełnią one głównie funkcje retencyjne, ale mają 

też duże znaczenie dla turystyki i rekreacji. Największym na tym terenie jest Zbiornik Soliński, który powstał w 

wyniku spiętrzenia wód Sanu i Solinki. Został oddany do użytku w 1968 roku i jest największym pod względem 

objętości zbiornikiem zaporowym w Polsce, a zapora piętrząca jego wody jest najwyższa w kraju. 

Wody są bardzo istotnym walorem wypoczynkowym. Umożliwiają realizowanie wielu form rekreacji. 

Zapewniają też warunki do uprawiania wielu form turystyki aktywnej (np. żeglarstwo, kajakarstwo). Są bardzo 

ważnym elementem krajobrazu i atrakcją turystyczną – np. źródła Sanu. 

 

 

Fot. 4. Widok z Polańczyka na Zbiornik Soliński i jego otoczenie (Góry Sanocko-Turczańskie, Polska), 
 fot. Krzysztof Szpara 
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Niezmiernie interesującymi i cennymi walorami pogranicza polsko-ukraińskiego w Karpatach są szata 

roślinna i świat zwierzęcy. Odmienność szaty roślinnej tych terenów od dawna zwracała uwagę biogeografów. 

Proponowano wyznaczenie granicy fitogeograficznej między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi w 

różnych miejscach, od Przełęczy Tylickiej na zachodzie, poprzez przełęcze Dukielską, Łupkowską, Użocką, aż po 

Przełęcz Tatarską na wschodzie. Aktualnie przyjmuje się, że granica fitogeograficzna prawie pokrywa się z 

granicą wyznaczaną przez geografów, pozostawiając Pogórze Przemyskie w Karpatach Zachodnich, a Bieszczady 

Wysokie i Niskie oraz tereny położone na wschód od nich zaliczając do Karpat Wschodnich. Tereny te 

charakteryzuje duży udział gatunków i zbiorowisk o charakterze wschodnim, co wybitnie wyróżnia ten obszar 

od sąsiadującego od zachodu Beskidu Niskiego. Ponadto w najwyższych pasmach bieszczadzkich zwraca uwagę 

obecność elementu górskiego i wysokogórskiego, co dodatkowo podkreśla ich odrębność. Charakterystycznym 

dla Karpat Wschodnich piętrem roślinności są połoniny, czyli zbiorowiska subalpejskie i alpejskie rozciągające 

się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. Interesujące i charakterystyczne dla tych terenów są też 

zbiorowiska „krainy dolin”, które powstały w miejscach dawnych wsi. Obejmują one m.in. resztki zdziczałych 

sadów, drzewa wyznaczające miejsca po domach, a także łąki, pastwiska i ziołorośla
5
. 

Podobnie szczególnie wysokie walory posiadają zasoby faunistyczne tych terenów. Są one pochodną 

usytuowania geograficznego oraz zróżnicowania i stopnia naturalności biocenoz. Przykładowo na terenie 

Bieszczadów odnotowano 284 gatunki kręgowców, a w Bieszczadzkim Parku Narodowym 231 gatunków (1 

bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków i 58 ssaków). BdPN wraz z otuliną jest uznawany za 

jedną z najcenniejszych ostoi ssaków i ptaków drapieżnych w Europie
6
. 

Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej jest też krajobraz. Wynika to z zajmowania przez bodźce 

wizualne bardzo ważnego miejsca we wspomnieniach z podróży  (najważniejsze dla 93% turystów). Turyści 

preferują ponadto urozmaiconą rzeźbę terenu – najczęściej góry niskie lub średnie (35%) oraz wysokie (32%), 

krajobrazy leśne (41% odpowiedzi) lub tradycyjne krajobrazy wiejskie, w formie mozaiki lasów, pól i łąk (34% 

odpowiedzi)
7
. Wiele z tych pożądanych przez turystów cech środowiska przyrodniczego można znaleźć na 

pograniczu polsko-ukraińskim w Karpatach. Są one istotne nie tylko w przypadku osób preferujących turystykę 

przyrodniczą lecz mają charakter uniwersalny w turystyce i rekreacji. 

                                                           
5
 Winnicki T., Zemanek B., 2009, Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, s. 53-54. 
6
 Winnicki T., Zemanek B., 2009, Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, s. 108. 
7
 Kulczyk S., 2013,  Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii 

i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 96-103. 
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Fot. 5. Żeremia - krajobraz przekształcony przez bobry na terenie dawnej wsi Bukowiec (Bieszczady Zachodnie, Polska),  

fot. Krzysztof Szpara 

 

Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych 

Na obszarach przyrodniczo cennych pogranicza polsko-ukraińskiego można realizować wiele form 

turystyki. W sposób naturalny może to być jedna z form turystyki poznawczej -  turystyka przyrodnicza (nature 

tourism, wildlife tourism), czyli podróże w celu poznania walorów przyrodniczych. Mogą to być również formy 

turystyki przyrodniczej dedykowane wybranemu zagadnieniu (np. geoturystyka, turystyka ornitologiczna) lub 

też połączone z dodatkową aktywnością (np. turystyczne safari, warsztaty fotograficzne). W związku z tym, że 

walory przyrodnicze często nierozerwalnie łączą się z dziedzictwem kulturowym regionu, towarzyszyć jej będą 

też inne formy turystyki poznawczej (m.in. turystyka krajoznawcza, turystyka kulturowa, turystyka kulinarna). 

Na obszarach przyrodniczo cennych mogą też być realizowane, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 

ochrony, wybrane formy turystyki wypoczynkowej (np. agroturystyka), aktywnej (np. górska piesza, rowerowa, 

narciarska, jeździecka), zdrowotnej (np. uzdrowiskowa) i innych. 

Wiele z wymienionych powyżej form turystyki może być realizowanych na obszarach cennych 

przyrodniczo, które zostały objęte ochroną ze względu na szczególne wartości ekosystemowe, siedliskowe lub 

krajobrazowe. Ruch turystyczny na takich obszarach jest podporządkowany celowi nadrzędnemu, czyli ochronie 

przyrody. Możliwości realizacji danych form turystyki są różne na obszarach objętych poszczególnymi formami 

ochrony przyrody w Polsce i na Ukrainie
8
. 

 

                                                           
8
 Pociask M., 2020, System ochrony przyrody w Karpatach na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim, Karpacki 

Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 2 (41), s. 16-20. 
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Możliwości realizacji funkcji turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze - przykłady 

Tereny pogranicza polsko-ukraińskiego w Karpatach to w dużej części lasy. Są to tereny bardzo bogate i 

cenne z przyrodniczego punktu widzenia. Mogą być również z powodzeniem wykorzystywane do realizacji 

wielu form turystyki i rekreacji. Ważną rolę odgrywają tzw. „Leśne kompleksy promocyjne”. Infrastrukturę 

służącą turystom stanowią m.in. parkingi i miejsca postojowe, pola biwakowe i wieże widokowe. Ważną rolę 

odgrywają również ścieżki przyrodnicze. Przykładowo w nadleśnictwach Bircza, Rymanów i Stuposiany 

utworzono 69 ścieżek przyrodniczych o łącznej długości 240 km
9
. 

Ważne są też działania udostępniające las dla realizacji różnych form turystyki aktywnej. Interesującym 

przykładem są trasy rowerowe typu „singletrack”, zaprojektowane do jazdy rowerem górskim w taki sposób 

aby zachować atrakcyjność ścieżki i zadbać o bezpieczeństwo jej użytkownika. Ścieżka tego typu, o długości 

14,25 km, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Cisna
10

. 

Bardzo dobrym przykładem możliwości wykorzystania do celów turystycznych waloru przyrodniczego 

jest utworzenie Parku Ciemnego Nieba na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Obejmuje on obszar 

wyznaczony do ochrony przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem ciemności nocnej. Takie „rezerwaty 

ciemności” pełnią również funkcje edukacyjne. Osoby zainteresowane astroturystyką mogą m.in. po stronie 

polskiej skorzystać z teleskopów do obserwacji gwiazd, a po stronie ukraińskiej udać się ścieżką edukacyjną do 

miejsca, gdzie 150 lat temu spadł meteoryt
11

. 

Warto wymienić i docenić projekt, w którym podjęto wyzwanie utworzenia szlaku geoturystycznego na 

pograniczu polsko-ukraińskim. Szlak Geo-Karpaty obejmuje łącznie dwadzieścia osiem miejsc, w których 

znajdują się najbardziej interesujące pod względem geologicznym obiekty w regionie. Dwanaście z nich 

położonych jest na obszarze województwa podkarpackiego w Polsce, a szesnaście w obwodach lwowskim i 

iwanofrankiwskim na Ukrainie. Ponadto ofertę szlaku uzupełniają dwa obiekty szkoleniowo-informacyjne oraz 

punkty widokowe. Na terenie ścisłego pogranicza polsko-ukraińskiego w Karpatach szlak obejmuje m.in.
12

: 

 obiekty po stronie polskiej: Warstwy krośnieńskie w Sanoku, Leski Kamień i Baszta Kmity, Ściana skalna 

nad Sanem w Myczkowcach, Ropa w Uhercach Mineralnych, Rogowce z Leszczawy Górnej, Flisz 

węglanowy w Huwnikach oraz Zlepieńce z Dubnika w Nowych Sadach, 

 obiekty po stronie ukraińskiej: Spaski (Skoli) Kamień, Rogowce nad meandrem rzeki Stryj, Borysławskie 

złoże ropy naftowej, Zlepieńce z Truskawca oraz Skały w Uryczu. 

 

                                                           
9
 Marszałek E., 2020, Lasy podkarpackie dla turystyki, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 4 (43), s. 27-

29. 
10

 Widak L., 2020, Zrównoważone trasy rowerowe typu „singletrack”, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, 
Nr 4 (43), s. 22-23. 
11

 Kiwior K., 2018, Rezerwaty ciemności, Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny, Nr 2 (28), s. 29. 
12

 Przewodnik geoturystyczny po szlaku GEO-KARPATY Krosno-Borysław-Jaremcze, 2013, I. Bubniak, A. Solecki 
(red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydawnictwo Ruthenus, 
Krosno, s. 5-6. 
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Fot. 6. Tablica informacyjna przy punkcie Skały w Uryczu na Szlaku Geo-Karpaty (Beskidy Brzeżne, Ukraina), 
 fot. Krzysztof Szpara 

 

 

Podsumowanie 

Przyroda na pograniczu polsko-ukraińskim w Karpatach jest bardzo interesująca i cenna. Jej atuty 

wpływają pozytywnie na atrakcyjność turystyczną tych terenów zarówno w wymiarze uniwersalnym (istotna 

dla ogółu turystów) jak i względnym (z punktu widzenia określonych form turystyki). 

Na uwagę zasługują jednak nie tylko walory przyrodnicze, ale również kulturowe. Niekiedy stanowią one 

naturalną całość, której nie powinno się rozdzielać. Przykładem mogą być unikatowe „krainy dolin”, gdzie 

przyroda próbuje powoli wkraczać na opuszczone tereny dawnych wsi. Kamieniołomy, z których pozyskiwano 

niegdyś skały, mogą być doskonałymi miejscami do obserwacji budowy geologicznej. Miejsca występowania 

wód mineralnych czy ropy naftowej często są związane z lokalizacją uzdrowisk lub infrastrukturą przemysłu 

naftowego. 

W praktyce bardzo często podczas pobytu w celach turystycznych realizowane są różne formy ruchu 

turystycznego. Unikatowe zasoby przyrodnicze dają podstawę do przygotowania oferty. Powinna ona w jak 

największym stopniu aktywizować osoby z niej korzystające. Turystyka poznawcza, w tym przyrodnicza oraz 

turystyka wypoczynkowa, a także aktywna mogą się doskonale uzupełniać. Przy odpowiednim zarządzaniu 

przestrzenią turystyczną mogą one bazować na bogatym potencjale przyrodniczym pogranicza polsko-

ukraińskiego w Karpatach. 
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