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Wprowadzenie
Koncepcja aktywnego rozwoju turystyki na trenie Bieszczadzkiego oraz Magurskiego Parku
Narodowego jest opracowaniem analizującym aktualny stan istniejącej infrastruktury oraz potencjał
wynikający z obszarów budujących perspektywę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Jednym
z założeń przygotowanej koncepcji jest przedstawienie długofalowych rozwiązań w celu podnoszenia
atrakcyjności obszaru jako miejsca destynkcji turystycznej. Działania te, realizowane w oparciu
o zasady zrównoważonego rozwoju, umożliwią poprawę dostępności przestrzennej oraz przyczynią
się do uatrakcyjnienia ich otoczenia jako miejsca zamieszkania oraz lokowania kapitału
inwestycyjnego przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczo-kulturowych.
Zakres przestrzenny opracowania w głównej mierze dotyczy obszaru: Bieszczadzkiego Parku
Narodowego (BdPN) oraz Magurskiego Parku Narodowego (MPN), z uwzględnieniem ich otuliny oraz
otoczenia społeczno-gospodarczego właściwego ze względów administracyjnych. Rozszerzone
spojrzenie dotyczyło w głównej mierze dostępności potencjałowej obszaru oraz bazy noclegowej.
Informacje dotyczące analizy ruchu turystycznego oraz dostępnej bazy noclegowej oparte zostały na
danych wewnętrznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego oraz
informacji wewnętrznych gmin administracyjnie właściwych dla obu parków.
Poniższe opracowanie uwzględnia fakt iż wykorzystanie potencjału wynikającego z posiadanych
zasobów endogenicznych na terenie parków narodowych ograniczane jest przez specyficzne
uwarunkowania rozwojowe takie jak m.in. strefy ochrony ścisłej, ukształtowanie terenu, dostępność
komunikacyjna czy antropopresja.
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Znaczącym elementem opracowania jest indywidualne podejście do analizy barier rozwojowych oraz
potrzeb poszczególnych parków. Obszary te pomimo cech wspólnych znacząco różnią się pod
względem rozległości, struktury, liczby pracowników, sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, wielkości
ruchu turystyczne, promocji oraz oddalenia od dużych aglomeracji.
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1. Informacje ogólne
1.1. Uwarunkowania prawne
W Polsce istnieje dziesięć regulowanych prawnie form ochrony przyrody. Obejmują one ochronę
gatunkową oraz przestrzenne formy ochrony. Wśród form obszarowych najwyższą rangę posiadają
parki narodowe. Tworzone w celu publicznym mają za zadanie chronić zasoby tworów i składników
przyrody przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych.
Tereny w obrębie parku narodowego charakteryzuje znacząca wartość przyrodnicza, edukacyjna,
naukowa oraz kulturowa. Jednostka taka (nie mniejsza niż 1000 ha) podlega całościowej
i kompleksowej ochronie. W taki sposób bez względu na ochronę gatunkową każdy element danego
ekosystemu traktowany jest, jako dziedzictwo narodowe.1 Obecnie na terenie kraju istnieją 23 parki
narodowe, w tym na terenie Podkarpacia znajdują się dwa parki narodowe: Bieszczadzki oraz
Magurski Park Narodowy.
Jednym z celów tworzenia parków narodowych jest przybliżanie społeczeństwu wartości
przyrodniczo-kulturowych obszarów o wybitnych walorach. Udostępnianie dla celów naukowych,
edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych nie może mieć negatywnego wpływu na
stan środowiska. W związku z tym określane dla każdego parku zasady dostępności są ściśle
powiązane z obowiązującymi zadaniami ochronnymi, planami ochrony oraz zapisami Ustawy
o ochronie przyrody.1
Dokumentem określającym zakres dostępności poszczególnych parków jest zarządzenie wydane
przez Dyrektora danego Parku Narodowego, w sprawie udostępniania obszarów chronionych
w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, zwane dalej regulaminami. Opisują one miejsca
i trasy na terenie parku wraz ze sposobem udostępniania dla poszczególnych grup oraz maksymalną
dopuszczalną liczbą odwiedzających w danym czasie.
Z uwagi na szczególny charakter parków narodowych, zarządzanie na ich obszarze regulowane jest
przez szereg obowiązujących aktów normatywnych:

─

1

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880. , (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 tj.
z późn. zm.) art 12 pkt 2
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─

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614),
Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 31 poz. 179 z zm.),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu
Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz.U. 2016 poz. 215),
Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla
Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2019 – 2021 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 69),
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia
Magurskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1994 nr 126 poz. 618),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu
Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz.U. 2019 poz. 2288),
Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające zarzucenie w sprawie
zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego na lata 2019 – 2021 (Dz. Urz. Min.
Środ. poz. 2),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych
lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 400),
Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania
funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom parków
narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku, uprawnień do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2005 nr 74 poz. 648),
Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1084.),
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub
ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Z 2010 r. nr 106 poz. 678 ze zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172).

1.2. Zrównoważony rozwój
Obszary parków narodowych prezentując znaczące walory przyrodnicze oraz kulturowe wymagają
szczególnej uwagi w zakresie planowania systemowego oraz przestrzennego dotyczącego obszarów
recepcji turystycznej. Dla obszarów szczególnie cennych, preferowane jest wykorzystywanie modelu
turystyki zrównoważonej.
Należy zaznaczyć również, że koncepcja turystyki zrównoważonej nawiązuje do szerszej koncepcji
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nacisk w planowaniu należy kłaść na odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Cytując raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju2
z 1987 r. pt. „Nasza wspólna przyszłość” czytamy, że fundamentem zrównoważonego rozwoju jest
„rozwój gospodarczy i społeczny, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa
bez naruszania potrzeb przyszłych pokoleń”.

2
3

tzw. Komisja Bruntland
J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999
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Wzrost gospodarczy nie może odbywać się kosztem wykorzystywania zasobów nieodnawialnych lub
odnawialnych, których tempo odnawiania przekracza możliwości naturalnej regeneracji.3 Oznacza to,
że w celu osiągnięcia stabilności, tempo rozwoju musi zostać dostosowane do ekologicznej
pojemności obszaru.

Fig.1: Aspekty zrównoważonego rozwoju.
Źródło: Opracowanie własne
Aspektami priorytetowymi zrównoważonego rozwoju są: rozwój ekologiczny, społeczny oraz
ekonomiczny. Efektem współdziałania w aspekcie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym
powinien być samopodtrzymujący się rozwój.

Fig 2.: Cele globalne zrównoważonego rozwoju4

4

17 celów globalnych przyjętych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez państwa członkowskie ONZ na
Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r.
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Źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Pomimo równorzędnego podejścia do traktowania racji poszczególnych aspektów, niezbędne jest
wprowadzanie mechanizmów prawnych regulujących problematykę środowiska oraz gospodarki.5
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja PR uznała zrównoważony rozwój za jedną z naczelnych
zasad ustroju państwa Rozdział 1, art. 5 „Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”
1.3. Ogólne zasady dotyczące modelu turystyki zrównoważonej
Zgodnie z definicją United Nation World Tourism Organization z 1996 r. pojecie turystyki
zrównoważonej oznacza „turystykę która prowadzi do zarządzania wszystkimi obszarami w taki
sposób, aby potrzeby ekonomiczne, społeczne i ekologiczne były spełnione razem z integracją
kulturalną, procesami ekologicznymi, bioróżnorodnością i wspieraniem rozwoju społeczeństw”.6
Charakterystyka działań turystyki zrównoważone w poszczególnych aspektach:
Rozwój ekologiczny
Rozwój społeczny
Rozwój ekonomiczny
- zachowanie
- utrzymanie i promowanie
- tworzenie długotrwałych
bioróżnorodności,
dóbr kulturalnych oraz
procesów ekonomicznych
- optymalizacja korzystania z
tradycyjnych wartości,
prowadzących do tworzenia
zasobów naturalnych
- poszanowanie postaw
stabilnych miejsc pracy oraz
- określeniem zakresu
socjokulturowych
zwiększania korzyści
udostępnienia obszarów
- zrozumienie i tolerancja
finansowych
chronionych
Tab. 1 Cele turystyki zrównoważonej w aspekcie ekologicznym, społecznym oraz ekonomicznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ecotourism, Principles & practices. R. Bruckley, 2009
Tworzenie modelu rozwoju długoterminowego dla turystyki zrównoważonej uzależnione jest od
możliwości wpływania na aspekty tworzące zrównoważony rozwój.

5

G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, PWN, Warszawa, 2001
D. Fennel, Ecotourism, UK, Routledge, 2003
7
D. Zaręba, Ekoturyzm, PWN, Warszawa 2010
6
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Podsumowując, turystyka zrównoważona jako narzędzie w realizacji założeń zrównoważonego
rozwoju ma na celu podtrzymanie ekologicznej, ekonomicznej i społecznej integralności danego
obszaru oraz zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla przyszłych pokoleń.7 Tożsamość
regionu oraz spójność krajobrazu traktowane są jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionu.
Rozwój turystyki zrównoważonej powinien być uwzględniany w zarządzaniu oraz całokształcie
aktywności turystycznych danego obszaru/regionu.

1.4. Inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego, a zrównoważony rozwój
Inteligentne specjalizacje (smart specialisations) są to dokładnie dobrane obszary działalności mające
perspektywicznie duży wpływ na rozwój danego obszaru. Główne sektory rozwoju województwa
podkarpackiego określone zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020. Znajdują się tam cztery główne inteligentne specjalizacje:
Lotnictwo i kosmonautyka,
Jakość życia,
Motoryzacja oraz
Informacja i telekomunikacja (ICT).
Założenia ujęte w specjalizacji wiodącej jakość życia wskazuje na konieczność dążenia do utworzenia
zrównoważonego modelu społeczeństwa, w którym wzajemne powiązania społeczno-gospodarcze
oraz ekosystemowe przyczynią się do inteligentnego rozwoju regionu z poszanowaniem zasobów
nieodnawialnych.8 Najważniejsze założenia w tym obszarze rozwoju zakładają: zrównoważoną
turystykę, wysoką biologiczną jakość żywności, energooszczędne budownictwo, multimodalny
transport, energię oraz klimat, a także technologie komunikacyjne oraz informacyjne. Wszystkie
z wymienionych elementów mają kluczowe znaczenie w planowaniu rozwoju turystyki w obszarach
o najwyższym stopniu ochrony tego kraju.
1.5. Znaczenie powiązań trans granicznych
W UE coraz większe znaczenie przypisuje się do rozwoju relacji na granicach ze Słowacją oraz
Ukrainą. Granica z Ukrainą jest jednocześnie granicą zewnętrzną UE co powoduje, że obszary
położone wzdłuż niej napotykają przeszkodę rozwojową. Z drugiej strony w planowaniu
transgranicznego rozwoju ze Słowacją przeszkadza górzysty charakter samej granicy. W obu
przypadkach, aby uniknąć efektu peryferyjności regionów wskazane jest inicjowanie współpracy
pomiędzy regionami w strefach przygranicznych.
2. Obecny stan rozwoju turystyki w Bieszczadzkim Parku Narodowym
2.1. Opis administracyjny BdPN

8

Obowiązek posiadania strategii odnoszącej się do inteligentnych specjalizacji determinuje Komunikat Komisji EUROPA
2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
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BdPN pod względem wielkości jest największym parkiem na Podkarpaciu, natomiast w skali kraju
zajmuje trzecie miejsce. Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Ochrony BdPN jego aktualna
powierzchnia zajmuje obszar 29 202,1642 ha. Wraz z otuliną powierzchnia ta zwiększa się do 84
983,68 ha. W skład otuliny wchodzą obszary na terenie: Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Większa część Parku leży w powiecie
bieszczadzkim, w obrębie Gmin: Lutowiska, Czarna i Ustrzyki Dolne. Pozostała część (ok. 21 %) leży
w powiecie leskim, w obrębie Gminy Cisna.

Województwo
podkarpackie

Powiat

Gmina
Lutowiska
bieszczadzki
Czarna
Ustrzyki Dolne
leski
Cisna
Łączna powierzchnia BdPN

Powierzchnia w ha
22 964,3011 ha
147,2323 ha
0,3273 ha
6 090,3035 ha
29 202,1642 ha

Tab. 2 Podział administracyjny powierzchni chronionej BdPN.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Ochrony BdPN.
Blisko 70 % terenów parkowych objętych jest ochroną ścisłą. W praktyce oznacza to, że na obszarach
tych procesy przyrodnicze mają zachodzić bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka w stan ekosystemu.
Ochrona czynna, którą wyznaczono na ok. 30% powierzchni dopuszcza stosowanie zabiegów
mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu siedlisk przyrodniczych. Działania związane
z zachowaniem charakterystycznych cech danego krajobrazu, Park realizuje na niespełna 0,3%
powierzchni swojego obszaru.

Ochrona ścisła - - 69,64%
Ochrona czynna - 30,08%
Ochrona krajobrazowa - 0,28%

Fig. 4 Formy ochrony realizowane na terenie BdPN.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Ochrony BdPN.
2.2. Struktura zarządzania wewnętrznego oraz wewnątrz-administracyjny
odpowiedzialności za obszary udostępniane do celów turystycznych.

zakres
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Za stan szlaków turystycznych odpowiada Leśniczy właściwy dla danego obwodu ochronnego.
Podlegają mu szlaki turystyczne, infrastruktura oraz obsługa punktów (w zakresie poprawności
realizacji umowy podpisanej w ramach przetargu na usługę udostępniania szlaków turystycznych).
Leśniczy może zgłosić konieczność zamknięcia szlaku lub jego części z przyczyn wpływających na
bezpieczeństwo odwiedzających lub otoczenia przyrodniczego.
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Działania związane z udostępnianiem turystycznym na terenie BdPN realizowane są poprzez prace
Działu Udostępniania i Komunikacji Społecznej. Ich zakres związany jest z zapewnieniem obsługi
punktów informacyjno-kasowych, monitoringiem oraz statystyką ruchu turystycznego, organizacją
komercyjnych wydawnictw sprzedawanych w punktach, prowadzeniem magazynu,
sprawozdawczością finansową, organizacją imprez cyklicznych (Ogólnopolskie Rajdy Narciarskie
otwarte oraz dla pracowników parków narodowych), prowadzeniem punktu informacji turystycznej
praz aktualizacja komunikatów turystycznych na stronie parku.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania szlaków:
Leśniczy lub podleśniczy terenowy → Działu Udostępniania i Komunikacji Społecznej → Dział
administracji i Gospodarowania Mieniem (w sytuacji konieczności dokonania napraw technicznych na
punktach informacyjno-kasowych).
Podział wewnętrzny BdPN na Obwody Ochronne:
Na terenie BdPN ustanowiono dwa główne Obręby Ochronne oraz dziewięć obwodów ochronnych.
Każdy obwód znajduje się pod pieczą Leśniczego danego obwodu oraz jego zastępców.
Bezpośrednimi przełożonymi Leśniczych jest Nadleśniczy właściwy dla danego Obrębu Ochronnego.
Obręb Ochronny Południowo-Wschodni, podzielony na obwody ochronne:
a) Górny San, b) Tarnawa, c) Tarnica, d) Ustrzyki Górne, e) Wołosate;

Strona
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Obręb Ochronny Północno-Zachodni, podzielony na obwody ochronne:
a) Caryńskie, b) Moczarne, c) Osada, d) Suche Rzeki.
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Dział Administracji i
Gospodarowania mieniem

Dział Badań Naukowych i
Planowania Ochrony
Przyrody

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych
Zespół ds. Transportu

Pracownia naukowa
Zespół do spraw Informatyki i GIS
Terenowa Stacja Badań Naukowych w Moczarnem
Terenowa Stacja Badań Naukowych w Wołosatem

Dział Edukacji Ekologicznej
Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze,
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach,
Dział Finansowo-Księgowy

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem

Dział Ochrony Przyrody

Dyrektor Parku
oraz jego zastępcy

Zespół do spraw Udostępniania Parku i Komunikacji Społecznej,
Udostępniania Parku i
Komunikacji Społecznej

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach,
Punkt Informacji i Edukacji Turystycznej w Tarnawie Niżnej,
Punkt Informacji i Edukacji Turystycznej w Wołosatem

Posterunek Straży Parku

Zachowawcza Hodowla
Konia Huculskiego

Nadleśniczowie Obrębów
Ochronnych

Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Tarnawie
Niżnej,
Ośrodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem;

Leśniczowie obwodów ochronnych

Samodzielne Stanowisko do spraw: Archiwizacji i Obiegu Dokumentów, BHP, Budżetu Zadaniowego,
Kontroli Zarządczej i Ochrony Danych Osobowych, Obronnych, Obsługi Prawnej, Obsługi Sekretariatu;
Ochrony Przyrody, do spraw Pracowniczych oraz Zamówień Publicznych.

Fig. 5 Struktura administracyjna Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania
statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
(Dz.U. 2016 poz. 215)
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2.3. Analiza infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Odwiedzając BdPN w celach turystycznych możemy skorzystać z oznakowanych obiektów liniowych
takich jak: piesze szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i spacerowe, szlaki rowerowe, trasy zimowe
oraz szlaki konne. Ich łączna długość na terenie parku wynosi 484,4 km. Obiekty liniowe posiadają
czytelne oznakowania przebiegu szlaku oraz systemy oznakowań przeznaczonych do wędrówek
zimowych.
Typ szlaku
Piesze szlaki turystyczne
Ścieżki przyrodnicze (przebieg części ścieżek przyrodniczych pokrywa się z pieszymi
szlakami turystycznymi)
Ścieżki spacerowe
Szlaki rowerowe
Szlaki konne
Trasy przeznaczone dojazdy zaprzęgami konnymi
Trasy do wędrówek na nartach
Tab. 3 Zestawienie długości szlaków turystycznych BdPN
Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN

dł. w km
119,4
141
18
72
82
32
20

2.3.1. Turystyka piesza
Bieszczadzki Park Narodowy posiada rozbudowaną sieć szlaków i ścieżek przeznaczonych do pieszych
wędrówek. Kanalizacja przepływu odwiedzających w BdPN opiera się na sieci 19 punktów
informacyjno-kasowych (łącznie 20 ujednoliconych obiektów obsługi ruchu turystycznego)
obejmujących łącznie 21 wejść na szlaki i ścieżki BdPN.
Dla celów organizacyjnych sieci szlaków turystycznych na terenie BdPN pogrupowane zostały w 4
kompleksy górskie. Każdy punkt wejściowy pełni funkcje sprzedażową (kasa biletów wstępu),
informacyjną oraz funkcję kontrolną w pomiarze natężenia ruchu turystycznego. Do wejścia na teren
parku, w sezonie upoważnia nas jednodniowy bilet wstępu (normalny, lub ulgowy). Od roku 2020
zakup biletu na teren parku możliwy jest również drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu
https://bdpn.eparki.pl/. Zwolnienie z opłat wstępu wyszczególnione zostało w regulaminie BdPN
i dotyczy: dzieci do lat 7, osób prowadzących badania naukowe w zakresie ochrony przyrody na
podstawie zezwolenia dyrektora parku, mieszkańców gmin: Cisna, Czarna i Lutowiska (obowiązuje
potwierdzenie miejsca zameldowania), ratowników górskich, ratowników górskich z psami,
członkowie rodzin posiadający błękitną, ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, wolontariusze BdPN oraz
uczniowie i studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez BdPN.
I Kompleks grupy górskiej Tarnicy i Halicza – Sieć pieszych szlaków turystycznych z 4 wejściami




Szlak „niebieski” oraz „żółty” Wołosate - Tarnica
Szlak „czerwony” Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Siodło pod Tarnicą
Szlak „niebieski” Pszczeliny - Bukowe Berdo – Krzemień - Siodło pod Tarnicą
Szlak „żółty” Muczne - Bukowe Berdo
Szlak „czerwony” Wołosate – Rozsypaniec – Halicz - Siodło pod Tarnicą
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
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prowadzącymi do 5 miejsc widokowych obejmuje:

II Kompleks Połonina Wetlińska i Smrek - Sieć pieszych szlaków turystycznych z 7 wejściami
prowadzącymi do 3 punktów widokowych obejmuje:
 Szlak „żółty” Przeł. Orłowicza - Stare Sioło
 Szlak „czarny” Przeł. Orłowicza - Krysowa – Jaworzec
 Szlak „czarny” oraz „żółty” Kamping „Górna Wetlinka” - Połonina Wetlińska
 Szlak „żółty” Przeł. Orłowicza - Suche Rzeki
 Szlak „żółty” Przeł. Wyżna - Połonina Wetlińska
 Szlak „czerwony” Brzegi Górne - Połonina Wetlińska – Przeł. Orłowicza
 Szlak „czerwony” Smerek wieś-Smerek- Przełęcz Orłowicza
III Kompleks Połoniny Caryńskiej – Sieć pieszych szlaków turystycznych z 4 wejściami prowadzącymi
do 2 punktów widokowych obejmuje:
 Szlak „czerwony” Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska
 Szlak „czerwony” Brzegi Górne - Połonina Caryńska
 Szlak ”zielony” Przeł. Przysłup - Połonina Caryńska
 Szlak ”zielony” Wyżniański Wierch (Przeł. Wyżniańska) - Połonina Caryńska

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
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Ważnym z edukacyjnego punktu widzenia było opracowanie i naniesienie w terenie Parku systemu
ścieżek przyrodniczych, które przy pomocy przewodnika i mapy obrazują odwiedzającym zasady
działania ekosystemów na danym odcinku trasy lub szlaku turystycznego:
 Ścieżka przyrodniczo- historyczna „Wołosate – Tarnica”
 Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”
 Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec – Krzemień”
 Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch”
 Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki – Smerek”
 Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”
 Ścieżka przyrodnicza „Przełęcz Orłowicza – Jaworzec” – po uruchomieniu
 Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”
 Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”
 Ścieżka przyrodniczo-historyczna „W dolinie górnego Sanu”
 Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne –Wołosate”
 Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny”
 Ścieżka przyrodnicza po torfowisku wysokim w Tarnawie Niżnej
 Ścieżka historyczno-dendrologiczna „Berehy Górne” (wstęp wyłącznie pod opieką pracownika
BdPN)
 Ścieżka przyrodnicza „Jaworniki” (wstęp wyłącznie pod opieką pracownika BdPN)
 Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Przysłup Caryński” – po uruchomieniu
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IV Kompleks Wielkiej i Małej Rawki (wraz z Wielkim Działem i pasmem granicznym) - Sieć pieszych
szlaków turystycznych z 4 wejściami prowadzącymi do 2 punktów widokowych obejmuje:
1. Szlak „niebieski” Ustrzyki Górne - Wielka Rawka
2. Szlak „zielony” oraz „żółty” Przeł. Wyżniańska - Mała Rawka - Wielka Rawka
3. Szlak „zielony” Wetlina – Dział - Mała Rawka
4. Szlak „żółty” oraz „niebieski” Wetlina - pasmo graniczne - Wielka Rawka
5. Szlak „żółty” Przeł. Wyżna – Dział

Szlaki transgraniczne:
 Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka – Kremenaros – Nova Sedlica”
 Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wetlina – Rabia Skała – Runina”
Ścieżki spacerowe:
- wokół Ustrzyk Górnych 2,4 km,
- do cmentarzy w Bukowcu 1,2 km,
- ścieżka pieszo-rowerowa Tarnawa – Dźwiniacz – Tarnawa 11 km,
- ścieżka pieszo-rowerowa Sokoliki 2,7 km,
- Dźwiniacz Górny – Łokieć (po uruchomieniu)
- Torfowisko Tarnawa 1,6 km
2.3.2. Turystyka rowerowa
Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego łącznie znajduje się 71,8 km szlaków rowerowych. Ze
względu na ukształtowanie terenu znaczna ilość tych szlaków prowadzona jest po drogach
publicznych ( 45,8 km). Szlaki rowerowe prowadzone po ścieżkach pieszych znajdują się w rejonie
miejscowości Tarnawa Niżna, w okolicach Sokolik, w dolinie górnego Sanu oraz w dolinie
Caryńskiego. W miejscowości Tarnawa Niżna znajduje się również nowo otwarta wypożyczalnia
rowerów oferująca 20 rowerów dostosowanych do jazdy w terenie górskim. Na istniejącą
infrastrukturę składa się również 8 parkingów rowerowych (Berehy Górne, Przełęcz Wyżniańska,
Ustrzyki Górne, Bukowiec, wiata w dolinie górnego Sanu, Wołosate, Suche Rzeki oraz wiata przy
Torfowisku Dźwiniacz).
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Mapa 1 Szlaki rowerowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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2.3.3. Turystyka konna
Na terenie Parku znajduje się 82 km oznakowanych szlaków konnych. Obecność konia w strukturach
Parku podkreślają dodatkowo trasy dla bryczek i zaprzęgów oraz dwie stanice z zachowawczą
hodowlą konia huculskiego. Jazdy konne oferowane są w Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego
w Wołosatem oraz w Stanicy Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej. Przejażdżki konne są formą
rekreacji umożliwiającą korzystanie z walorów krajobrazowych Parku - przede wszystkim krajobrazu
„bieszczadzkiej krainy dolin".

Źródło: https://www.bdpn.pl/dokumenty/regulamin/2020/zal.2.jpg
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Strona

Mapa 2 Szlaki konne Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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Osoby korzystające z usług stadnin turystycznych w otulinie parku muszą uzyskać zezwolenie na
wjazd na szlaki konne BdPN oraz wnieść stosowną opłatę zgodną z regulaminem. Ze względu na
ochronę środowiska inne zasady obowiązują gdy o wjazd podarku starają się osoby posiadające konie
z poza terenu parku oraz jego otuliny. W tym przypadku oprócz zezwolenia i opłaty wymagana jest
również jednodniowa kwarantanna koni zewnętrznych oraz przedstawienie stosownych zaświadczeń
lekarskich.
Polecaną formą zwiedzania Parku są przejażdżki konnymi zaprzęgami. Bieszczadzki Park Narodowy
udostępnia w tym celu 32 km tras oraz dysponuje odpowiednim sprzętem. Obecnie jazdy bryczką
odbywają się w parku na zasadzie usług dzierżawnych. Większość tras do jazdy bryczkami konnymi
zlokalizowana jest w dolinie górnego Sanu (Bukowiec parking - Beniowa-Bukowiec parking, Bukowiec
parking - Dol. Potoku Niedźwiedzi) oraz w enklawie parku w Tarnawie Niżnej (Tarnawa – Dźwiniacz,
Tarnawa-Bukowiec (droga publiczna)). Ostatnia z tras prowadzi 4 km odcinkiem z Wołosatego do
Przeł. Bukowskiej.

2.3.4. Turystyka zimowa
Trasy do wędrówek na nartach śladowych, ski-tourowych i rakietach śnieżnych możliwa jest na
odcinkach wzdłuż pieszych szlaków turystycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo osób poruszających się
pieszo, na obszarze parku nie ma tras do zjazdów. Zakazane są również zjazdy na saneczkach oraz
innych sprzętach. Bezpieczeństwo na trasie zapewnia system oznakowania zimowego, na który
składa się 600 szt. czerwonych numerowanych tyczek, umieszczonych w powyżej górnej granicy lasu.
Każdy numer tyczki posiada przypisany koordynat GPS, na podstawie którego możliwe jest
zlokalizowane osoby wymagającej pomocy. Systemem oznakowań zimowych nie zostało objęte
pasmo Działu, Bukowego Berda oraz pasmo graniczne.

Źródło: https://www.bdpn.pl/dokumenty/regulamin/2019/za%C5%82.5.2019.jpg
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Mapa 3 Szlaki zimowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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Oprócz ww. tras, Regulamin BdPN wyznacza spacerowe narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny
(zlokalizowane przy oddziałach: 191, 188, 2/185, 2/182, 2/279 łącznie ok. 2,5 km) oraz spacerową
trasę narciarską w Wołosatem. Planowane jest również uruchomienie dwóch innych odcinków
spacerowych tras narciarskich: w obwodzie ochronnym Tarnawa (oddziały 1/262-1/268) oraz Ustrzyki
Górne- Wołosate. Aktualnie BdPN nie posiada sprzętu niezbędnego do tworzenia „śladów” dla nart
biegowych. Profesjonalna trasa biegowa znajduje się w otulinie BdPN na terenie miejscowości
Muczne (pięć tras o łącznej długości ok. 18 km). Trasy te są wyznacza/ne i zarządzane przez
Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”. Dodatkowo trasy dla narciarstwa biegowego
wytyczyło Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny oferując ok. 20 km tras ( żółta, pomarańczowa, czerwona,
niebieska i zielona). Częściowo trasy te są zbieżne z trasami BdPN na terenie Wetliny.

2.3.5. Mała infrastruktura
Szlakom oraz ścieżką towarzyszy mała infrastruktura: 10 sanitariatów (7 obiektów sanitarnych
małych, 2 obiekty sanitarne duże oraz sanitariaty na parkingu w Wołosatem) + trzy suche toalety
typu alpejskiego, 2 obiekty socjalne z prysznicami, 19 deszczochronów, 9 wiat odpoczynkowych, 7
wiat ogniskowych, wiata edukacyjna, ponad 50 tablic 1 oraz 3 sekcyjnych, 13 ławo stołów, ław,
ogrodzenia, kładki, dylowanki, mostki, bariery drewniane niskie oraz wysokie, bariery taśmowe,
przepusty, dreny, progi przeciwerozyjne, stopnie kamienne oraz ziemno-kamienne. Dla potrzeb osób
zmotoryzowanych park udostępnia 11 parkingów (+ 1 na Przeł. Wyżnej obsługiwany przez Gminę
Cisna).
Na określonych regulaminem zasadach, w obrębie Parku udostępnionych jest również 7 wiat
ogniskowych: w Ustrzykach Górnych (przy wejściu na szlak na Połoninę Caryńską), w Ustrzykach
Górnych (w dolinie Terebowca), w Wołosatem, w Brzegach Górnych, w Bereżkach, w Tarnawie Niżnej
oraz przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach.
2.3.6. Inne obiekty punktowe przeznaczone do obsługi ruchu turystycznego.
W skład mienia BdPN wchodzą dodatkowo dwa budynki użytkowe zlokalizowane przy parkingu
w Wołosatem. Jednym z nich jest obiekt gastronomiczny działający całorocznie. Drugi z nich to
budynek użytkowany jako sklep spożywczo-przemysłowy. Oba obiekty są użytkowane przez
dzierżawców.
2.3.7. Obiekty służące edukacji ekologicznej i edukacji turystycznej zwiedzających park
Oferta edukacyjna BdPN oparta jest głównie na zajęciach grupowych prowadzonych na ścieżkach
przyrodniczych oraz warsztatach, prelekcjach oraz zajęciach kameralnych realizowanych w obiektach
BdPN. Oprócz zajęć edukacyjnych dla chętnych organizowane są również projekcje filmów i diaporam
przyrodniczych.
Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych
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Fig.5 Uczestnicy zajęć edukacyjnych realizowanych przez BdPN na przestrzeni 2017 – 2019 r.
[Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
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Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są również dla nauczycieli, przewodników,
pracowników parku oraz osób obsługujących ruch turystyczny w punktach informacyjno – kasowych
(PiK). Na terenie parku znajduje się pięć obiektów przeznaczonych do edukacji ekologicznej i edukacji
turystycznej:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych – aktualnie
w przebudowie,
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Fig. 6 Liczba odwiedzających Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodniczego BdPN na
przestrzeni 5 lat [Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
- Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach (salka konferencyjna z wystawami
czasowymi oraz punkt informacji turystycznej)
- Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem (laboratorium, dwie sale audiowizualne,
biblioteczka, sanitariaty, zaplecze noclegowe i gastronomiczne) oraz Ogród Edukacyjny ze ścieżką
sensoryczną
- Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach (sala audiowizualna, sanitariaty,
zaplecze noclegowe i gastronomiczne)
- Punkt Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Wołosatem (salka edukacyjna, gry i zabawy, tablice
interaktywne, możliwość prezentacji filmu i diaporamy, sanitariaty)
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Z uwagi na warunki terenowe dostosowywanie infrastruktury turystycznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych ma ograniczony zasięg w obszarze szlaków turystycznych. Aktualnie rozpoczęto
działania związane z modernizacją obiektu oraz ekspozycji Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach
Dolnych. Poprzez likwidację barier architektonicznych działanie to ma przyczynić się do zwiększenia
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2.3.8. Dostępność BdPN dla osób niepełnosprawnych

dostępności edukacji ekologicznej dla osób niepełnosprawnych. Obiektami dostosowanymi do
potrzeb osób niepełnosprawnych są również: Punkt Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Wołosatem
(2014 r.), Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem (oddana do użytku w 2016 r.)
oraz Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach (oddana do użytku w 2019 r.).
Ogród Edukacyjny przy Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych (posiada platformę, podjazdy oraz oznaczenia wykorzystujące tyflografikę).
W obrębie parku zwiedzanie plenerowe na wózku inwalidzkim umożliwia kładka na torfowisku
w Tarnawie Niżnej.
2.3.9. Bezpłatne produkty turystyczne BdPN:
- „Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie” – aplikacja na system operacyjny Android z mapą oraz
informatorem Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (polska, słowacka i angielska
wersja językowa).
- BIESZCZADY & GÓRNY SAN - aplikacja na system operacyjny Android i iOS, na telefony i tablety
z mapą, dwoma audio bokami, zdjęciami, panoramami sferycznymi oraz modelami 3D (polska,
słowacka i angielska wersja językowa). Aplikacja przyrodniczo-historyczna.
- audiobooki: ścieżka przyrodniczo-turystyczna „Wołosate-Tarnica”, Śśieżka przyrodniczo-historyczna
„W dolinie górnego Sanu”, ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna-Dźwiniacz Górny”.
- cykl 7 filmów przyrodniczych Bieszczadzki Park Narodowy – nasze wspólne dziedzictwo (filmy
dostępne na stronie BdPN)
- Ogród Edukacyjny przy Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem, ogród udostępniony do
zwiedzania indywidualnego (do pobrania dostępny jest przewodnik). Ogród prezentuje gatunki roślin
występujące naturalnie na połoninach, ścieżkę uatrakcyjniają elementy edukacyjne oraz sensoryczne
(rozpoznawanie gatunków drzewek, tablica z rozpiętością ptaków, kolekcja sensoryczna, oczko
wodne, skały fliszowe do rozpoznawania, alpinarium, dendrofon, zegar słoneczny, gry edukacyjne).
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Monitoring natężenia ruchu turystycznego na terenie BdPN od 1997 r. prowadzony jest w oparciu
o „Dzienne karty ewidencji ruchu turystycznego” w okresie od drugiej połowy kwietnia do pierwszej
połowy listopada każdego roku. Dane podlegające obróbce statystycznej spływają z aktualnie
działających punktów informacyjno-kasowych oraz z rozmieszczonych na szlakach 7 punktów
automatycznego pomiaru ruchu pieszego (czujników pyro elektrycznych). W omawianym okresie
bilety wstępu do podarku sprzedawane były również w schronie BdPN na Połoninie Wetlińskiej. Do
pomiaru ruchu samochodowego Park wykorzystuje 6 rejestratorów rozlokowanych na drogach
publicznych2 (w tym 4 na drogach wjazdowych) oraz „Karty ewidencji pojazdów parkujących”. Dane
zgromadzone w systemie monitoringu pozwalają na określanie ilości osobowejść dla danego szlaku
pieszego. Frekwencje godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne umożliwiają wgląd w aktualne
preferencje odwiedzających dany obszar recepcji turystycznej.
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2.4. Analiza ruchu turystycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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Fig.7 Wielkość ruchu turystycznego BdPN na przestrzeni 10 lat.
[Dane w strukturze ilościowej – tys. osobowejść]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
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Fig. 8. Procentowy udział ruchu turystyczne w latach 2017, 2018 i 2019, rozłożony na miesiące
"sezonu" w BdPN. [Dane w strukturze procentowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
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W omawianym okresie największa koncentracja ruchu turystycznego przypadała na miesiące
wakacyjne. W lipcu i sierpniu szlaki piesze oraz ścieżki przyrodnicze odwiedziło: 2017 – 51,92%, 2018
– 42,66% oraz 2019 – 47,24% ogółu zwiedzających w danych latach. Sierpień jest miesiącem
systematycznie notującym najwyższą liczbę odwiedzających w ciągu roku. Większym
zainteresowaniem cieszył się również październik, który konsekwentnie zyskiwał liczbę osobowejść
na szlaki. Niewielka liczba wejść w miesiącach IV i XI wynika z krótszego okresu pomiaru oraz z często
trudniejszych warunków na szlakach. Rok 2018 jako ten, w którym zaobserwowano najwyższą liczbę
odwiedzających przedstawia sytuację niezwykłą z uwagi na najbardziej równomierne rozłożenie
ruchu turystycznego w sezonie. Rok 2017 oraz 2019 w bliższym stopniu nawiązują do rozkładu
natężenia osobowejść w latach ubiegłych.
Do tras najchętniej odwiedzanych przez turystów należą: 1) wyjście z Przełęczy Wyżnej, 2) wyjście
z Wołosatego w kierunku Tarnicy, 3) wyjście z Przełęczy Wyżniańskiej w kierunku Małej oraz Wielkiej
Rawki.
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Fig. 9. Porównanie ruchu turystycznego BdPN na trzech najczęściej uczęszczanych obszarach.
[Dane w strukturze ilościowej - osobowejścia]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
Procentowy udział w rocznym
ruchu turystycznym
46,36 %
44,50 %
44,10 %

Tab. 4. Procentowe porównanie udziału turystów wchodzących na trzy najczęściej uczęszczane szlaki
BdPN na przestrzeni 2017 – 2019 [Dane w strukturze procentowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN
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2017
2018
2019

Suma turystów na powyższych
trzech szlakach
234 926
262 217
256 740
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Rok

Punkty te są również głównymi miejscami koncentracji wycieczek autokarowych. Najchętniej
uczęszczana trasa obsługuje najwięcej grup zorganizowanych. Stosunkowo krótkie podejście na
szczyt oraz walory krajobrazowe Połoniny Wetlińskiej, czynią ten odcinek szlaku ”żółtego” najbardziej
narażonym na antropopresję oraz zanieczyszczenie tłumem. Z uwagi na rozpoczęte w 2020 r.
gruntowne prace remontowe przy schronie na Połoninie Wetlińskiej, zmieniony został przebieg
szlaku oraz otwarto nowy odcinek szlaku z Przełęczy Wyżnej na Dział.
Popularność wychodzącego z Wołosatego szlaku „niebieskiego” związana jest z lokalizacją
najwyższego szczytu Bieszczadów Zachodnich (piątego na liście Korony Gór Polski). Jest to najkrótszy
szlak biegnący na ten szczyt. Obciążenie trasy prowadzącej na Tarnicę skłoniło BdPN do zastosowania
(często burzliwie odbieranych) progów przeciwerozyjnych. Największa presja ruchu turystycznego na
tym odcinku przez wiele lat związana była z wydarzeniem o charakterze religijnym. Liczba
uczestników Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na Tarnicę zwiększyła się do 5 tys. Aby temu zapobiec
Park w oparciu o konsultacje, zaproponował nową trasę dla tego wydarzenia, która biegnie na
ośmiokilometrowym odcinku od Wołosatego w kierunku Przełęczy Bukowskiej. Opracowane
rozwiązanie wprowadzone zostało od 2017 roku. Punkt informacyjno-kasowy w Wołosatem
obsługuje również początek/koniec szlaku czerwonego z wyjściem w kierunku Halicza. W badanym
okresie liczba osób wybierających ten kierunek systematycznie wzrastała: 2017 – 18,4 tys., 2018 –
22,8 tys., 2019 – 27,2 tys. odwiedzających.
Zajmujące trzecie miejsce wyjście w kierunku Rawek utrzymywało stabilną liczbę odwiedzających.
W tym miejscu warto zauważyć, że z Przełęczy Wyżniańskiej obsługiwane jest również wyjście
szlakiem „zielonym” w kierunku Połoniny Caryńskiej. Podsumowanie z trzech omawianych lat
pokazuję, że kierunek Rawki wpuścił łącznie 145 613 osób, gdy w tym samym czasie w kierunku
Połoniny Caryńskiej udało się jedynie 75 481 osób. Oznacza to, że w łącznej trzyletniej puli wyjść na
Przełęczy Wyżnej kierunek Rawki obsłużył ok 66 % ruchu turystycznego z danego punktu (221 094 =
100%, 67 % do 34%)
Rekordowe dobowe ilości osobowejść w 2019 r. odnotowano: 02.05.2019 r. (czwartek) – 11 868,
16.08.2019 r. (piątek) – 10 766, 19.10.2019 r. (poniedziałek) – 10 098, natomiast dobowe rekordy
wejść dla poszczególnych punktów informacyjno-kasowych odnotowano: 02.05.2019 r. (czwartek) –
Wołosate w kierunku Tarnicy (2271 osobowejść), 18.10.2019 r. (niedziela) – Przeł. Wyżna (2012
osobowejść) oraz 17.08.2019 r. (sobota) - Przeł. Wyżna (1857 osobowejść)
Popularność BdPN jako atrakcji turystycznej często przyciąga odwiedzających:



o niskiej świadomości ekologicznej,
z nieodpowiednim przygotowaniem technicznym,

Dla tych osób, dość często, trasa wejścia jest jednocześnie trasą zejścia, co dodatkowo wpływa na
obciążenie danego odcinka.
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Infrastruktura turystyczna przeznaczona do obsługi ruchu samochodowego aktualnie obejmuje 11
parkingów samochodowych na terenie BdPN. Dostosowana jest do tego aby obsłużyć jednocześnie
517 samochodów osobowych oraz 22 autobusy. Zgodnie z regulaminem parku zabrania się
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2.5. Ruch samochodowy na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

parkowania oraz nocowania w samochodach kampingowych oraz przyczepach kempingowych
w porze nocnej.
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lokalizacja parkingu

Liczba miejsc dla samochodów
osobowych
Brzegi Górne
45
Przełęcz Wyżniańska
45
Dolina Rzeczycy
20
Dolina Terebowca
40
Ustrzyki Górne
60
Bereżki
20
Bukowiec
30
Wołosate
60
Wołosate
137
Górna Wetlinka
30
Tarnawa Wyżna
30
Razem 517

Liczba miejsc dla
autobusów
2
2
6
5
4
3
22

Tab. 5. Zestawienie parkingów oraz miejsc parkingowych na terenie BdPN
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia 2020 roku, w sprawie udostępniania
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych
W okresach sezonów turystycznych: 2017, 2018 i 2019 r. na terenie parkingów BdPN odnotowano
łącznie 161,3 tys. pojazdów parkujących.
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Fig. 10 Dane dotyczące liczby pojazdów parkujących na parkingach BdPN w sezonie turystycznym
2017,2018 i 2019 [Dane w strukturze ilościowej – tys.]
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System 6 czujników automatycznego pomiaru ruchu samochodowego przesyła dane dotyczące
natężenia ruchu samochodowego na drogach dojazdowych do terenu BdPN oraz na terenie samego
parku. Czujniki na drogach dojazdowych zlokalizowane są w miejscowościach: Wetlina, Bereżki,
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych BdPN

Nasiczne i Tarnawa Niżna.9 W poszczególnych latach na teren parku wjechało: 310 tys. pojazdów –
2017 r., 332,5 tys. pojazdów – 2018 r. oraz 322 tys. pojazdów – 2019 r. Spadek pojazdów
wjeżdżających w 2019 r. nie miał żadnego przełożenia na liczbę pojazdów parkujących na parkingach
BdPN. Analiza dominującego kierunku wjazdu pojazdów do parku wskazała, że w badanym okresie
najwięcej pojazdów wjeżdżała od strony Wetliny ( 2017 – 48%, 2018 – 46%, 2019 – 48% podanych
wartości).

3. Obecny stan rozwoju turystyki w Magurskim Parku Narodowym
3.1. Opis administracyjny MPN
Magurski Park Narodowy (MPN) jest stonkowo młodym parkiem. Powołany został 24 listopada
1994r., jako dwudziesty park narodowy w Polsce oraz szósty w obrębie polskich Karpat. Park
położony jest w samym centrum Beskidu Niskiego, jego pomostowy charakter reprezentuje
unikatowe walory przyrodnicze na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich. Swoją działalność park
rozpoczął 1 stycznia 1995 r. na obszarze 19 438,9 ha. Strefę buforową parku stanowi otulina
o powierzchni 22969 ha natomiast południowo-wschodnia część parku graniczy z Jaśliskim Parkiem
Krajobrazowym. Administracyjnie park położony jest na terenie siedmiu gmin, trzech powiatów oraz
dwóch województw (89,7 % woj. Podkarpackiego, 10,3 % woj. Małopolskiego – północno – zachodni
fragment parku). Obszar parku posiada skomplikowaną linię graniczną, jej całkowita długość wynosi
204 km, z czego 14 km to granica państwa.
Województwo
podkarpackie

małopolskie

Powiat

Gmina
Krempna
Nowy Żmigród
jasielski
Osiek Jasielski
Dębowiec
krośnieński
Dukla
Województwo podkarpackie łącznie
Sękowa
gorlicki
Lipinki
Województwo małopolskie łącznie
Łączna powierzchnia MPN

Powierzchnia w ha
12 728,7 ha
1 070,3 ha
802,0 ha
1 678,6 ha
1 155,6 ha
17 435,2 ha
998,2 ha
1 005,5 ha
2 003,7 ha
19 438,9 ha

Tab.6 Podział administracyjny powierzchni chronionej MPN
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W obrębie MPN dominują ekosystemy leśne i zaroślowe zajmujące ponad 95 % całej powierzchni
chronionej. Obszary nieleśne na terenie parku zajmują jedynie nieco ponad 4 % powierzchni
natomiast powierzchnia wód obliczana jest na 38,1 ha. Ścisła ochrona na terenie parku dotyczy
trzech głównych obszarów: Magura Wątkowska (1189 ha), Kamień (378 ha) i Zimna Woda (841 ha).
Łącznie obszar ochrony ścisłej zajmuje nieco ponad 12,4 % powierzchni MPN. Znacząco więcej mamy
powierzchni w systemie ochrony czynnej (16 924,7 ha), liczby te związane są głównie z obszarami w

25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony www.magurskipn.pl

obrębie których prowadzone są zabiegi mające na celu przywrócenie naturze stanu naturalnego.
Pozostała powierzchnia parku objęta jest ochroną krajobrazową.

0,29

12,42
Ochrona ścisła - 12,42%

87,29

Ochrona czynna - 87,29%
Ochrona krajobrazowa - 0,29%

Fig. 11 Formy ochrony realizowane na terenie MPN [Dane w strukturze procentowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony www.magurskipn.pl
zakresy
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3.2. Struktura zarządzania wewnętrznego oraz wewnątrz-administracyjny
odpowiedzialności za obszary udostępniane do celów turystycznych.
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Zespół do spraw Ochrony Przyrody
Dział Monitoringu,
Udostępniania Parku,
Edukacji i Natury 2000

Zespół do spraw Edukacji,
Zespół do spraw Udostępniania,
Samodzielne stanowisko do spraw Zarządzania Systemami
Informatycznymi

Zespół do spraw
Finansowo-Księgowych

Dzaił Realizacji Zadań
Ochronnych i Ochrony
Mienia

Obręb Ochronny Krempna
Obręb Ochronny Żmigród
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Ekosystemów Nieleśnych

Posterunek Straży Parku

Sekcja do spraw
Zamówień Publicznych

Dyrektor Parku
oraz jego zastępcy
Sekcja do spraw
Administracji

Samodzielne Stanowisko do spraw Archiwizacji i Obiegu
Dokumentów

Sekcja do spraw
Transportu
Sekcja do spraw Realizacji
Projektów i Komunikacji

Samodzielne Stanowisko do spraw: Kadr, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Stanu Posiadania, Kontroli
Zarządczej, Obronnych oraz Obsługi Prawnej

Inspektor Ochrony Danych

Fig. 5 Struktura administracyjna Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz.U. 2019 poz. 2288)
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Działania związane z udostępnianiem turystycznym na terenie MPN realizowane są poprzez prace
Zespołu do spraw Udostępniania, który podlega Działowi Monitoringu, Udostępniania Parku,
Edukacji i Natury 2000.10
Za stan szlaków turystycznych odpowiada Leśniczy właściwy dla danego obwodu ochronnego.
Podlegają mu szlaki turystyczne wraz z ich infrastrukturą. Leśniczy może zgłosić konieczność
zamknięcia szlaku lub jego części z przyczyn wpływających na bezpieczeństwo odwiedzających lub
otoczenia przyrodniczego.
Podział wewnętrzny MPN na Obwody ochronne:
Obręb Ochronny Krempna, podzielony na obwody ochronne:
Baranie, Grab, Huta Krempska, Polany, Rostajne, Żydowskie,
Obręb Ochronny Żmigród, podzielony na obwody ochronne:
Folusz, Hałbów, Jaworze, Kamień, Pielgrzymka, Świątkowa,

3.3. Analiza infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Magurskiego Parku Narodowego
Typ szlaku
Piesze szlaki turystyczne
Ścieżki przyrodnicze
Szlaki rowerowe
Szlaki konne

dł. w km
94,2 km
37,6
124,5
16

Tab. 7 Zestawienie długości szlaków turystycznych MPN
Źródło: Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia ruchu turystycznego i samochodowego
w MPN. A. Zienkewicz, A. Kawula, K. Sekuła 2019 r.
Udostępnienie turystyczne na terenie MPN realizowane jest przez sieć oznakowanych obiektów
liniowych w tym: piesze szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i spacerowe, szlaki rowerowe oraz
szlaki konne. Ich łączna długość na terenie parku wynosi ok. 272,3 km.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
(Dz.U. 2019 poz. 2288),
11
Magurski Park Narodowy mapa turystyczna 1: 50 000 ,wydawnictwo „Kartogram” Wydanie I, 2016 r.
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Zapisy regulaminu określają zasady pierwszeństwa na odcinkach wspólnych szlaków pieszych,
rowerowych i konnych. Bezwzględne pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo, dalej osoby
poruszające się konno i rowerzyści.11

Mapa 4 Poglądowy schemat szlaków turystycznych MPN
Źródło: Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia ruchu turystycznego i samochodowego
w MPN. A. Zienkewicz, A. Kawula, K. Sekuła 2019 r.
3.3.1. Turystyka piesza
Sieć oznakowanych szlaków turystycznych w obrębie MPN ma ok. 94 km długości. Z uwagi na
skomplikowane granice parku przebiegi poszczególnych szlaków przechodzą przemiennie przez
obszar parku oraz jego otuliny, dlatego całkowita łączna długość szlaków (wraz z otuliną)
opisywanych przez park wynosi 159,8 km. 12

12

Szlak czerwony – Magura-Kąty - Główny Szlak Beskidzki (28,5 km)
Szlak niebieski: Ożenna-Barwinek - Szlak graniczny (25,4 km)
Szlak zielony: Gorlice-Ożenna (46,1km)
Szlak żółty: Folusz-Konieczna (18,2 km)
Szlak czarny: Folusz-Barwinok (6,7 km)
Szlak niebieski: Rozdziele-Ferdel (2,9 km)
Szlak żółty: Tylawa-Baranie (8,6 km)
Szlak żółty: Krempna-Bartne (17,6)
Szlak żółty: Mrukowa-Trzy Kopce (3,2 km)
Szlak żółty: Huta Polańska-Przełęcz Mazgalica (2,6 km)

Magurski Park Narodowy mapa turystyczna 1: 50 000 ,wydawnictwo „Kartogram” Wydanie I, 2016 r.
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Szlaki turystyczne MPN wraz z otuliną:

Mapa 5 Schematyczna mapa szlaków pieszych na terenie MPN
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Oprócz szlaków turystycznych na terenie parku wyznaczono sześć dydaktycznych ścieżek
przyrodniczych. Ścieżki te prezentują walory przyrodnicze oraz wartości kulturowe terenu. Jedna
z nich, a zarazem najstarsza, to ścieżka dydaktyczna „Kiczera” im prof. Jana Rafińskiego (2,5 km).
Kolejne trzy to: ścieżka dydaktyczna „Folusz” (4 km) oraz ścieżka dydaktyczna „Świerzowa Ruska” (4
km). Najdłuższymi z nich są ścieżka dydaktyczna „Olchowiec” (11,5) oraz ścieżka dydaktyczna
„Hałbów– Kamień” o długości 10,4 km. Najnowszą z nich jest ścieżka przyrodnicza „Buczynowa”, w
formie pętli prowadząca z Wapiennego na Ferdel. Długość tej ścieżki to 5,2 km. W wyznaczonym
okresie możliwa jest również wędrówka doliną Ciechani (sobota i niedziela w okresie letnim
z przewodnikiem MPN).
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Źródło: http://www.magurskipn.pl/images/artykuly/bq3hsi_schematszlakow-mpn.jpg, dane pobrane
dnia 20.10.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem MPN, od maja do października, wstęp na teren parku jest biletowany.
Odwiedzający mogą zakupić bilet normalny lub ulgowy: jednodniowy, karnet na cztery dni lub
imienny bilet wielokrotnego wstępu ważny w danym sezonie. Bilety zakupić możemy również drogą
elektroniczką przez stronę eparki.pl . Do niedawna była również możliwość zakupu biletu poprzez
sms . Stacjonarne miejsca sprzedaży biletów znajdują się w: Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym im.
Jana Szafrańskiego (MPN) w Krempnej, Prywatnym Schronie Turystycznym Hajstra w Hucie
Polańskiej, Agroturystyce pod Mareszką w Świątkowej Wielkiej oraz w dwóch punktach
w miejscowości Folusz: za potokiem przy wejściu na Diabli Kamień oraz na parkingu MPN przy
wejściu do Wodospadu Magurski. Zwolnienia z opłat wstępu dotyczą: dzieci do lat 7, osób
prowadzących badania naukowe w zakresie ochrony przyrody na podstawie zezwolenia dyrektora
parku, mieszkańców gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki oraz
Sękowa, członkowie rodzin posiadający błękitną, ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz uczniowie
i studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez MPN.
Cmentarze udostępniane do zwiedzania na terenie MPN (z maksymalną liczbą odwiedzających
przebywających jednocześnie w danym miejscu): Rostajne (20 osób), Żydowskie (20 osób),
Świerzowa Ruska (20 osób), Ciechania (20 osób) Wilsznia (20 osób).13
3.3.2. Szlak architektury drewnianej
Przez teren parku oraz jego otulinę przebiegają dwie trasy Szlaku architektury drewnianej, które
prezentują zabytki sakralne (cerkwie łemkowskie) oraz stare tradycyjne domy drewniane:
- Województwo Podkarpackie, trasa IV sanocko-dukielska: Cerkiew w Chyrowej - cerkiew
w Olchowcu - cerkiew w Krempnej - cerkiew w Kotani - cerkiew w Świątkowej Małej – cerkiew
w Świątkowej Wielkiej - cerkiew w Pielgrzymce.
- Województwo Małopolskie, trasa V Region Krynicko-Gorlicki: Cerkiew prawosławna i cerkiew
grekokatolicka w Bodakach - Cerkiew prawosławna i cerkiew grekokatolicka w Bartnem - drewniana
zabudowa wiejska w Bartnem.
3.3.3. Turystyka rowerowa
Magurski Park Narodowy oferuje dziewięć tras rowerowych o łącznej długości 124,5 km.14 Obiekty
liniowe dedykowane turystom poruszającym się na rowerach, związane są głównie z siecią dróg,
komunikującymi obszar parku z istniejącymi oraz nieistniejącymi miejscowościami na jego terenie
oraz w jego otulinie.

13

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora MPN nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020
Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia ruchu turystycznego i samochodowego w MPN. A. Zienkewicz, A.
Kawula, K. Sekuła 2019 r.
14
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Najdłuższa trasa prowadząca przez teren parku to czerwony szlak rowerowy „Na styku kultur” Jasło –
Ożenna, o długości 25 km (przebieg: Brzezowa, Walik, Jaworze, Desznica, Świątkowa Wielka,
Świątkowa Mała, Rostajne, Grab, Ożenna). Trasa ta przecina MPN z północy na południe. Drugą trasą
rowerową o podobnej długości (23,5 km) jest Karpacki Szlak Rowerowy, znakowany również kolorem
czerwonym (przebieg: Przełęcz Długie, Wyszowatka, Grab, Żydowskie, Krempna, Polany). Na

przełęczy Długiej (w otulinie parku) szlak ten łączy się, z biegnącym na zachód w stronę Gładyszowa,
Transgranicznym Szlakiem Rowerowym, znakowanym kolorem niebieskim. Biegnący po zachodniej
granicy parku Winny Szlak rowerowy znakowany jest kolorem żółtym. Biegnąc na południe, po
granicy paku, na wysokości nieistniejącej miejscowości Długie przecina się z Transgranicznym
Szlakiem Rowerowym (przebieg: Bodarki, Bartne, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna). Długość szlaku
na tym przebiegu to 20 km.

Mapa 6 Schematyczna mapa szlaków pieszych na terenie MPN
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Z Krempnej wyznakowany został żółty szlak rowerowy w charakterze pętli o długości 16,5 (przebieg:
Krempna, Myscowa, Suchania, Polany, Huta Polańska, dalej powrót z ominięciem Suchani i Myscowej
– trasa częściowo terenowa). Niebieski szlak rowerowy z Folusza poprowadzony jest po drodze
zakładowej MPN i łączy się z czerwonym szlakiem „Na styku kultur”. Długość szlaku na tym odcinku 16,5 km (przebieg: Folusz, Polana Świerzowska, Świątkowa Wielka – trasa terenowa). Jednym
z krótszych szlaków jest dziewięciokilometrowa pętla zaczynająca się w Krempnej (9 km, przebieg:
Krempna, Huta Krempska, Krempna – trasa częściowo terenowa). Szlakiem łącznikowym pomiędzy
czerwonym szlakiem „Na styku kultur”, a żółtym Szlakiem Winnym jest 8 kilometrowy szlak zielony
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Źródło: Magurski Park Narodowy mapa turystyczna 1: 50 000 ,wydawnictwo „Kartogram” Wydanie I,
2016 r.

(przebieg: Świątkowa, Bartne). Szlak biegnie częściowo po trasie ścieżki przyrodniczej Świerzowa
Ruska.
W obrębie otuliny MPN znajduje się również 6 km, wcześniej wymienionego, niebieskiego
Transgranicznego Szlaku Rowerowego (przebieg: Czarne, Długie, Przełęcz Długie – trasa terenowa).
Najkrótszym wyznakowanym szlakiem jest szlak zielony „Beskidzkie Muzea” - 4 km (przebieg:
Olchowiec, Wilsznia – trasa częściowo terenowa) W miejscowości Kolonia – Olchowiec znajduje się
prywatne muzeum łemkowskie. Na trasie spotkamy cerkiew (1934 r.) z XVI/XVII ikonostasem,
kamienny most, przydrożne krzyże, chaty łemkowskie oraz cmentarz z XIX w.. Jadąc dalej wzdłuż
pieszego szlaku żółtego docieramy do nieistniejącej wsi Wilsznia z pozostałościami tamtejszego
cmentarza. Wydłużając nieco trasę, tuż za granicą parku, możemy spotkać ruiny posterunku
granicznego.15
3.3.4. Turystyka konna
Zakres turystyki konnej na terenie MPN ograniczony jest do szlaku konnego na odcinku Nieznajowa –
Rostajne – Świątkowa Mała – Kotań – Huta Krempska – Polany – Olchowiec – Wilsznia. Jest on
fragmentem Transbeskidzkiego Szlaku Konnego Brenna – Wołosate. Łączna długość tego szlaku na
obszarze MPN wynosi 16 km.16 W obrębie wewnętrznej otuliny MPN znajdują się trzy stadniny konne
zlokalizowane na terenie miejscowości: Kotań, Bodańce, Huta Polańska. Regulamin MPN nie określa
zasad ograniczających dostępność trasy konnej (dla porównania wymagana kwarantanna koni z poza
otuliny parku w BDPN).
3.3.5. Turystyka zimowa
W obszarze wewnętrznej otuliny MPN (Świątkowa Wielka) znajduje się orczykowy wyciąg narciarski
o długości 700 m., dysponujący trzema trasami zjazdowymi od 700 m do 850 m oraz trasami
biegowymi. MPN w Regulaminie nie wyznaczył na terenie parku oficjalnych znakowanych tras
spacerowych do wędrówek na nartach śladowych, ski-tourowych lub rakiet śnieżnych. Dodatkowo
w Regulaminie dla zwiedzających MPN znajduje się zapis informujący, że park nie utrzymuje szlaków
w okresie zimowym oraz nie zapewnia dodatkowego oznakowania zimowego.
3.3.6. Inne
Zgodnie Regulaminem MPN wyznacza miejsca do zbierania grzybów przeznaczonych na potrzeby
własne od sierpnia do października w dwóch Obrębach Ochronnych (Krempna i Żmigród, wyłącznie
w obszarze ochrony czynnej).17
3.3.7. Mała infrastruktura

15

Magurski Park Narodowy mapa turystyczna 1: 50 000 ,wydawnictwo „Kartogram” Wydanie I, 2016 r.
http://magurskipn.pl/index.php?d=artykul&kat=64&art=732, data pobrania danych 28.10.2020 r.
17
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora MPN nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020
16
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Magurski Park Narodowy przygotował sieć schronów przeciwdeszczowych w skład, których wchodzi
13 drewnianych obiektów dostosowanych do ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi
(Schron MPN: Czumak, Rostaje, Majdan, Polana Swierzowska, Ostrysz, Kolanina, Nad Huciskiem,
Barwinok, Przełęcz Hałbowska, Żydowskie, Mazgalica, Baranie oraz Na Granicy). Oprócz obiektów

MPN na terenie parku funkcjonują również: Chatka Studencka w Nieznajowej, Bacówka PTTK,
prywatny schron turystyczny oraz inne komercyjne obiekty noclegowe.
Niewątpliwie należy przyznać, że atrakcyjność krajobrazowa obszaru wymaga odpowiedniej
ekspozycji. W obszarach leśnych trudno o punkty widokowe. Jedną z inwestycji podnoszących
atrakcyjność zwiedzania są wieże widokowe. Aktualnie na terenie parku znajduje się 1 wieża
widokowa: szlak poniżej szczytu Ferdel (648 m n.p.m.) – wieża drewniana o wysokości 25 m,
wybudowana w 2019 r. przez Gminę Sękowa.
W paśmie granicznym na szczycie Baranie (754 m n.p.m.) istniała wieża drewniana o wysokości 17 m,
inwestycja zrealizowana była przez Słowację w miejscu dawnej geodezyjnej wieży triangulacyjnej.
Aktualnie wieża ta nie jest dostępna ponieważ uległa zniszczeniu. Park planuje pozyskanie środków
na wykonanie nowej wieży widokowej na Kamieniu (714 m n.p.m.) oraz odbudowę wieży na Baranim.
Magurski Park Narodowy udostępnia do dyspozycji zwiedzających dwa parkingi. Pierwszy dla osób
odwiedzających Muzeum MPN oraz drugi parking usytuowany przy granicy parku w miejscowości
Folusz. Infrastruktura parkingu w Foluszu rozbudowana jest o miejsce odpoczynku z zadaszonymi
i niezadaszonymi ławostołami, miejscem ogniskowym, toaletami oraz wiatą z paleniskiem. Punkt ten
jest miejscem wyjścia na ścieżkę dydaktyczną „Folusz”. Oprócz tej lokalizacji na terenie parku
znajdują się jeszcze dwa miejsca do palenia ognisk i dziennego wypoczynku (przy ścieżce
dydaktycznej „Kiczera” im prof. Jana Rafińskiego) oraz dwie wiaty (szlak czerwony Magura 822 m
n.p.m. oraz dolina potoku Baranie na trasie ścieżki dydaktycznej „Olchowiec”).
3.3.8. Obiekty służące edukacji ekologicznej i edukacji turystycznej zwiedzających MPN
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Głównym obiektem związanym z udostępnianiem edukacyjno-ekologicznym MPN jest Ośrodek
Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Zgodnie z Regulaminem jednorazowo
może on pomieścić 200 osób. Na terenie OEM w Krempnej znajduje się trzypoziomowa, interaktywna
ekspozycja przyrodnicza, sala konferencyjna dla grupy 100 osób oraz czytelnia ze zbiorem materiałów
naukowych. Osoby odwiedzające OEM mogą również skorzystać z sali ekspozycyjnej, na której
prezentowany jest trzydziestominutowy spektakl o historii kształtowania się przyrody. Do celów
realizacji oferty edukacyjnej służy sala przyrodnicza wyposażona w mobilny sprzęt do realizacji
warsztatów przyrodniczych (pod dachem lub w terenie).

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
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Fig. 12 Liczba odwiedzających Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Krempnej
[Dane w strukturze ilościowej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych MPN
Oprócz budynku OEM na terenie MPN znajdują się także: Terenowa Stacja Edukacyjna Polany (10
osób), Żydowskie (20 osób), Ciechnia (5 osób) – zajęcia edukacyjne z młodzieżą. Dodatkowo na trenie
MPN znajduję się również Terenowe Stacje Badawcze: Polany, Wróblówka oraz obiekt wspólny z UR
Kraków. Obiekty te nie są elementem udostępniania turystycznego parku.
Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych MPN
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Fig. 13 Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych MPN
[Dane w strukturze ilościowej)
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3.3.9. Bezpłatne produkty turystyczne MPN:
- Magurska Odznaka Terenowa : 9 punktów reprezentujących najciekawsze miejsca w MPN,
w których obecność potwierdzamy przybijając pieczątkę z symbolem danego punktu,
- Ścieżka „Dobry widok – Krempna”: 5 punktów widokowych z pamiątkowymi pieczątkami
(dedykowana rodzinom z dziećmi)
- Questing w Krempnej – kartę Questu można wydrukować samodzielnie lub pobrać w Muzeum MPN
w Krempnej.
- „Przyjaciel Parku Narodowego” – program dedykowany dzieciom, oparty na książeczkach
z zadaniami.18
3.4. Analiza ruchu turystycznego
Analiza liczby odwiedzających na terenie MPN prowadzona jest od jego otwarcia (1995 r.) i opiera się
o dane szacunkowe eksplorowane na obszar parku na podstawie monitoringu ruchu turystycznego.
Szacunek wykonywany jest w oparciu o dane z punktów kasowych, monitoring pięciu punktów,
wykorzystanie bazy noclegowej otuliny MPN, liczby odwiedzających Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
w Krempnej oraz danych pozyskiwanych od służby parku w okresie płatnego udostępniania.19
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Fig. 14 Wielkość ruchu turystycznego MPN na przestrzeni 10 lat.
[Dane w strukturze ilościowej – tys. odwiedzających]
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Magurski Park Narodowy mapa turystyczna 1: 50 000 ,wydawnictwo „Kartogram” Wydanie I, 2016 r.
Liczba turystów odwiedzających MPN w latach 1995-2019. Dane wewnętrzne MPN z 2020 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych danych MPN
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Fig. 15 Liczba odwiedzających MPN na przestrzeni 10 lat na podstawie sprzedanych biletów
[Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych danych MPN
Dane statystyczne przedstawiające liczby sprzedanych biletów dotyczą sprzedaży bezpośredniej
w punktach kasowych funkcjonujących w danym roku, sprzedaży SMS (od 21 maja 2013 do roku
2019) oraz sprzedaży internetowej biletów przez platformę eparki.pl (od 2018 r.).
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Fig. 16 Udział biletów zakupionych drogą SMS w latach 2013 - 2019
[Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych MPN

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Strona

0

37

2000

Sprzedaż bezpośrednia biletów przez MPN koncentruje się w dwóch newralgicznych lokalizacjach
związanych ze Ścieżką przyrodniczą Folusz (za potokiem przy wejściu na Diabli Kamień oraz na
parkingu MPN przy wejściu do Wodospadu Magurski) oraz w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym im.
Jana Szafrańskiego (MPN) w Krempnej. Dodatkowo na zasadach uzgodnionych z parkiem sprzedaż
prowadzona jest w obiektach prywatnych: Agroturystyce pod Mareszką w Świątkowej Wielkiej (szlak
żółty i Ścieżka przyrodniczo kulturowa Świerzowa Ruska, szlak rowerowy) oraz Prywatnym Schronie
Turystycznym Hajstra w Hucie Polańskiej (szlak żółty, łącznikowy z granicznym niebieskim).
Analizując dane zauważamy znaczy wzrost liczby zakupionych biletów po roku 2012. Od 2013 roku
wprowadzono możliwość zakupu biletu drogą SMS, jednak porównując udział biletów zakupionych tą
drogą nie możemy wskazać, że był to główny powód wzrostu sprzedaży na terenie MPN. Kolejny
widoczny skok sprzedaży zanotowano w roku 2016, w tym samym roku, na podstawie danych
szacunkowych eksplorowanych na obszar parku, liczba odwiedzających zwiększyła się o 25%.
Znaczący wzrost liczby sprzedanych biletów od 2016 roku wynikał ze zwiększenia liczby punków
obsługujących sprzedaż w parku. W 2016 roku wprowadzono sprzedaż w trzech dodatkowych
punktach oraz uszczelniono system sprzedaży biletów w punktach MPN w miejscowości Folusz
(zmiana personelu obsługi).
Od 2016 r. zauważalna jest również ogólna tendencja wzrostowa w zwiększeniu atrakcyjności MPN
jako destylacji turystycznej odwiedzających. Trudno jednoznacznie określić jaki wpływ będzie miało
zniesienie dostępu do możliwości zakupu biletu drogą SMS, ale obserwując krajowy ruch turystyczny
(związany z pandemią) w 2020 możemy spodziewać się znaczącego zwiększenia liczby
odwiedzających.
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Z uwagi na niewielką liczbę terenowych punktów sprzedaży biletów wstępu oraz brak systemu
automatycznego monitorowania osób wchodzących na szlaki trudno określić liczbę odwiedzających
na terenie MPN. Analiza map szlaków turystycznych wskazuje, że na teren parku możemy dostać się
z: Barwinka – szlak niebieski, Tylawy – szlak żółty, Olchowca - szlak żółty, Krempnej – Ścieżka
przyrodnicza Hałbków – Kamień, szlak zielony, żółty i czerwony, Świątkowej Wielkiej – szlak żółty,
Kotania – szlak żółty, Huty Polańskiej - szlak żółty, Kąty – szlak czerwony, Desznicy – szlak czerwony,
Mrukowa – szlak żółty i zielony, Folusza – szlak czarny, żółty, zielony oraz Ścieżka przyrodnicza Folusz,
Rozdziele – szlak niebieski, Wapiennego – szlak zielony, Bartnego – szlak żółty, czerwony oraz Ścieżka
przyrodnicza Świerzowa Ruska, Nieznajowej – szlak konny, Ożennej- szlak zielony i niebieski. Do tego
warto wspomnieć o szlakach przygranicznych (transgranicznych). Szlaki od strony słowackiej: szlak
zielony na Baranie, czerwony na Przełęcz Kuchtowską, Zieliny na Filipovske sedno oraz zielony
prowadzący do Przełęczy Beskid nad Ożenną.

38

Porównując dane dotyczące szacunkowej liczby odwiedzających z danymi zawartymi w zestawieniach
biletów wstępu zakupionymi na terem MPN należy przypomnieć, że ewidencje nie uwzględniają
mieszkańców gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki oraz Sękowa,
członków rodzin posiadających błękitną, ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz innych osób
uprawnionych zgodnie z Regulaminem MPN do bezpłatnego wstępu na szlaki turystyczne w obrębie
parku.

Badania monitoringu ruchu turystycznego na terenie MPN
Monitoring ruchu turystycznego na terenie MPN prowadzony jest od 2006 r. Jest to pomiar czasowy
realizowany przez pięć dni (pod rząd) w okresie wakacyjnym. Zebrane dane mają charakter
fragmentaryczny i mogą służyć celom porównawczym w dłuższym okresie czasu. Dane statystyczne
pozyskiwane były na zasadzie spisu bezpośredniego, wykonywanego przez wolontariuszy w czterech
punktach pomiarowych: „Zielony Domek”, Stacja badawcza UJ w Krempnej, Przełęcz Hałbów, Grab –
Ożenna, Zielony szlak. W ostatnim roku pomiarowym (2019) z powodu niewystarczającej liczby
wolontariuszy pomiar zrealizowano na dwóch punktach: „Zielony Domek” Stacja badawcza UJ
w Krempnej oraz Przełęcz Hałbów. Działania monitoringowe obejmowały ruch turystyczny pieszy
i rowerowy oraz ruch samochodowy.
Lp.

1
2
3
4

PUNKT
POMIAROWY
Zielony domek
Grab Ożenna
Hałbów
Zielony szlak

RUCH SAMOCHODOWY
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

178
227
3403
0

160
269
2573
0

145
252
2970
0

175
273
3161
0

175
272
2765
0

105
727
241
0

77
468
2482
0

50
488
2930
0

65
714
3339
0

132
1060
3642
0

175
1167
3856
0

252
730
3820
0

192
920
3573
0

254
0
3321
0

Tab. 7 Wyniki czasowego pomiary ruchu samochodowego na wybranych punktach
w latach 2006 - 2019. [Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: A. Zienkewicz, A. Kawula, K. Sekuła Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia
ruchu turystycznego i samochodowego w MPN, Krempna, 2019 r.
Analiza ruchu samochodowego prowadzona była w zakresie liczby pojazdów przejeżdżających na
danym odcinków z rozróżnieniem na kierunek jazdy oraz rodzaj pojazdu (samochody osobowe,
autobusy kursowe, autokary wycieczkowe, samochody ciężarowe). Wykonano pomiar sumujący
w przedziałach godzinowych od 08:00 do 18:00. Wyniki monitoringu ruchu samochodowego
wykazały, że najwyższą liczbę pojazdów odnotowano na punkcie pomiarowym Przełęcz Hałbowska,
usytuowanym przy drodze wojewódzkiej nr 992 (Nowy Żmigród – Krempna).

Lp.

1
2
3
4

PUNKT
POMIAROWY
Zielony domek
Grab Ożenna
Hałbów
Zielony szlak

TURYSTYKA PIESZA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

127
132
102
0

109
67
64
138

54
86
247
88

61
117
32
39

43
66
111
174

40
125
113
49

19
19
43
8

21
21
149
57

45
63
79
60

16
45
178
72

54
20
185
175

39
43
159
40

40
50
94
189

94
0
215
0

Tab. 8 Wyniki czasowego pomiary ruchu pieszego na wybranych punktach w latach 2006 - 2019
[Dane w strukturze ilościowej]
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Źródło: A. Zienkewicz, A. Kawula, K. Sekuła Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia
ruchu turystycznego i samochodowego w MPN, Krempna, 2019 r.
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Lp.

1
2
3
4

PUNKT
POMIAROWY
Zielony domek
Grab Ożenna
Hałbów
Zielony szlak

TURYSTYKA ROWEROWA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

87
74
57
0

89
63
42
1

46
49
33
21

42
52
26
20

27
49
37
7

28
84
52
2

31
58
29
2

25
25
66
2

45
103
74
26

29
76
49
4

88
122
47
4

127
71
40
0

45
86
42
0

97
0
47
0

Tab. 9 Wyniki czasowego pomiary ruchu rowerowego na wybranych punktach w latach 2006 - 2019
[Dane w strukturze ilościowej]
Źródło: A. Zienkewicz, A. Kawula, K. Sekuła Sprawozdanie z realizowanego monitoringu natężenia
ruchu turystycznego i samochodowego w MPN, Krempna, 2019 r.
Pomiary liczby turystów poruszających się pieszo oraz rowerzystów uwzględniały kierunek
wędrówki/jazdy (skąd/dokąd) oraz podobnie jak w przypadku analizy ruchu samochodowego wyniki
sumowały pomiary wykonywane w przedziałach godzinowych od 08:00 do 18:00. Sumowanie
statystyk z badanego okresu (2006 – 2019) wskazuje, że największą liczbę turystów poruszających się
pieszo odnotowano na Przełęczy Hałbowskiej. Punkt ten usytuowany jest przy szlaku czerwonym,
żółtym oraz przy wejściu na Ścieżkę przyrodniczą Hałbów – Kamień. Jest to miejsce dodatkowo
atrakcyjne ponieważ znajduje się na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego. Analogiczne sumowanie
(2006 – 2019) dla ruchu rowerowego wskazało, że najatrakcyjniejszy był punkt pomiaru Grab Ożenna
(912 rowerzystów), porównywalną liczbę osób odnotowano w punkcie Zielony domek przy stacji
badawczej UJ w Krempnej (806 rowerzystów). Wyższe liczby turystów poruszających się na rowerach
na tych odcinkach mogą być powiązane z przebiegiem Karpackiego Szlaku rowerowego, biegnącego
od Przełęczy Długie przez Ożenną, Krempną, Polany, Mszanę i dalej na wschód. W pozostałych dwóch
punktach pomiarowych odnotowano kolejno: 641 rowerzystów punkcie Przełęcz Hałbów oraz 89
rowerzystów w punkcie „Zielony szlak”.
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Baza noclegowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego posiada łącznie 7 obiektów, w których
świadczone są usługi noclegowe (łącznie 202 miejsca noclegowe) z czego dwa obiekty są
w dzierżawie. Wśród obiektów zarządzanych przez BdPN znajdują się głównie budynki
w pierwszeństwie świadczące usługi noclegowe związane z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi
przez BdPN dla grup zorganizowanych:
 Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem – dla uczestników zajęć edukacyjnych
50 miejsc,
 Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach – dla uczestników zajęć
edukacyjnych 26 miejsc,
 Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach 11 miejsc,
 Terenowa Stacja Badawcza w Wołosatem 11 miejsc,
 Noclegi w Punkcie Informacyjno-Edukacyjnym BdPN w Wołosatem – przeznaczone głównie dla
wolontariuszy BdPN 6 miejsc.
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4. Baza noclegowa Bieszczadzkiego oraz Magurskiego Parku Narodowego
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Obiekty w dzierżawie:
- Noclegi w Ustrzykach Górnych – Biały „Noclegi Terebowiec” (w dzierżawie) 48 miejsc
- Noclegi w Tarnawie Niżnej – baza „Nad Roztokami” (w dzierżawie) 50 miejsc
Bieszczadzki Park Narodowy jest również posiadaczem dwóch pól namiotowych udostępnianych dla
turystów. Pole namiotowe w Bereżkach obsługuje jednocześnie 150 osób i jest wyposażone w wiaty
ogniskowe, parking, sanitariaty, prysznice, ławostoły, wiaty i trzy przyłącza dla kamperów i przyczep
na utwardzonych stanowiskach. Drugim obiektem tego typu jest pole namiotowe i kamping „Górna
Wetlinka”. Aktualnie obiekt jest dzierżawiony i obsługuje jednocześnie 250 osób (sanitariaty,
przysznice, bar, wiata, miejsca ogniskowe, domki turystyczne, 120 przyłączy dla kamperów
i przyczep)
Magurski Park Narodowy nie posiada bazy noclegowej udostępnianej dla ruchu turystycznego.
W komunikatach na swojej stronie zaprasza wszystkich chętnych, którzy świadczą usługi noclegowe
na terenie MPN oraz jego otuliny do wypełnienia formularza informacyjnego, na podstawie, którego
MPN umieszcza dany obiekt wraz danymi kontaktowymi w zakładce „Baza Noclegowa” na swojej
stronie.
Z uwagi na ograniczony zakres świadczonych usług noclegowych należy spojrzeć szerzej na analizę
potencjału rozwoju ruchu turystycznego w BdPN oraz MPN, której nieodłącznym elementem musi
być możliwość zakwaterowania turysty na terenie parku lub w jego pobliżu.
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Na przedmiotowym terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego lokowana jest ponad połowa wszystkich
obiektów turystycznej bazy noclegowej na Podkarpaciu. Wśród nich przeważają obiekty nastawione
na obsługę ruchu wakacyjnego takie jak: domy wycieczkowe i kolonijne, ośrodki wczasowe czy
szkoleniowe i wypoczynkowe (średnia pobytu ok. 4 dni). Obserwowane trendy wskazują na wzrost
zainteresowania bazą noclegową oferowaną przez obiekty agroturystyczne.20 Najwięcej takich
obiektów odnotowano w powiecie leskim (165), który dostarcza 35% wszystkich miejsc noclegowych
w agroturystykach na terenie województwa (Gmina Cisna 19 obiektów). Dla porównania w powiecie
bieszczadzkim jest 68 obiektów tego samego typu (Gmina: Lutowiska 12 obiektów, Czarna 13
obiektów, Ustrzyki Dolne 43 obiekty). Liczby obiektów agroturystycznych w powiatach odnoszących
się do MPN są niższe. W powiecie jasielskim znajduje się łącznie 25 obiektów agroturystycznych
(Gminy: Dębowiec 2 obiekty, Krempna 12 obiektów, Nowy Żmigród 4 obiekty, Osiek Jasielski 2
obiekty) natomiast w powiecie krośnieńskim jest ich 48 (w tym Gmina Dukla 8 obiektów) 21
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Turyści wybierając Bieszczady lokowani są w powiecie leskim, sanockim oraz bieszczadzkim
natomiast mówiąc o turystach udających się w Beskid Niski mówić będziemy o powiecie jasielskim
oraz krośnieńskim. Obszar ten stanowi łącznie 28% powierzchni województwa i zamieszkiwany jest
przez 17% mieszkańców Podkarpacia. Analiza danych dotycząca pobytów turystycznych w bazach
noclegowych w 2018 r. wskazuje, że na obszarze wymienionych powiatów przyjęto ponad 1/3
wszystkich turystów na Podkarpaciu. Oznacza to, że w Bieszczadach oraz obszarze Beskidu Niskiego
nocowało 456 tys. turystów.

Główny ruch turystyczny skupia się na krótkim sezonie letnim (lipiec, sierpień). W wysokim sezonie,
wykorzystanie bazy noclegowej jest 4-krotnie wyższe niż w miesiącach o najniższej wartości. Z uwagi
na to znaczna część bazy noclegowej ma charakter sezonowy (znajduje się tu łącznie ¾ wszystkich
obiektów sezonowych na terenie województwa). Przykładowo w powiecie leskim ok. 59% całej bazy
noclegowej ma charakter sezonowy. Mimo to w badanym okresie stopień wykorzystania bazy
noclegowej Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego wyniósł 40% i był o 5% wyższy niż wartość średnia dla
całego Podkarpacia.22
Istotnym aspektem z punktu widzenia planowanego rozwoju turystyki jest udział turystów
z zagranicy. Pod tym względem badany obszar jest destynacją turysty głównie krajowego. W 2018 r.
z bazy noclegowej skorzystało 14 tys. turystów. Dla porównania całe województwo prezentuje
wartości 4-krotnie wyższe.23
Baza noclegowa gmin w obrębie których zlokalizowany jest MPN
Nazwa gminy
Krempna
Dębowiec
Dukla
Nowy Żmigród
Osiek Jasielski

Powierzchnia
gminy w km²
204 km²
86 km²
233,5 km²
104,5 km²
60,5 km²

Udział powierzchni MPN w
powierzchni danej gminy
62,4%
19,5%
4,5 %
10,2 %
13,3 %

Liczba obiektów
noclegowych
18
13
36
51
3

Podsumowanie 121

Liczba miejsc
noclegowych
464
357
701
300
39
1861

Tab. 10 Zestawienie liczby obiektów oraz miejsc noclegowych na terenie gmin właściwych
administracyjnie dla MPN [Dane w strukturze ilościowej i procentowej]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych gmin
Pola namiotowe dostępne są w następujących gminach: Gmina Krempna - jedno pole biwakowe,
Gmina Nowy Żmigród – jedno pole biwakowe, Gmina Dębowiec – jedno pole biwakowe, Gmina Dukla
- jedno pole biwakowe.
Baza noclegowa gmin w obrębie których zlokalizowany jest BdPN
Nazwa gminy
Lutowiska
Cisna
Czarna

Powierzchnia
gminy w km²
475,8 km²
286,9 km²
184,6 km²

Udział powierzchni BdPN w
powierzchni danej gminy
48,3%
21,2%
0,8 %

Liczba obiektów
noclegowych
113
290
45

Podsumowanie 448

Liczba miejsc
noclegowych
1983
5119
821
7923

Tab. 11 Zestawienie liczby obiektów oraz miejsc noclegowych na terenie gmin właściwych
administracyjnie dla BdPN [Dane w strukturze ilościowej i procentowej]
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Źródło: Opracowanie własne

Pola namiotowe dostępne są w następujących gminach: Gmina Lutowiska – trzy pola biwakowe,
Gmina Cisna – dwa pola biwakowe
Jednym ze wskaźników pomiaru ruchu turystycznego mogą być wysokości opłat lokalnych takich jak:
opłata miejscowa, opłata w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej
oraz opłata uzdrowiskowa. Na badanym terenie znajdują się trzy gminy, które wprowadziły opłatę
miejscową: Gmina Lutowiska, Cisna oraz Czarna. Nie ma zatem informacji z gmin dotyczących MPN.
Opłatę miejscową ustanawia gmina na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata ta
pobierana jest (za każdą rozpoczętą dobę) od osób fizycznych, które przebywają dłużej niż jedną
dobę w celach turystycznych, szkoleniowych czy wypoczynkowych. Opłata pobierana jest w drodze
inkasa od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, które świadczą usługi noclegowe na terenie miejscowości wyszczególnionych
w obowiązujących uchwałach. Opłata ta obejmuje: hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe,
schroniska, pola kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, gospodarstwa
agroturystyczne, kwatery prywatne oraz inne obiekty świadczące usługi noclegowe. Nie możemy jej
traktować jako bezpośredni wskaźnik poziomu rozwoju turystyki na danym terenie, nie mniej jednak
wskazuje na ona jak ruch turystyczny przekłada się na bezpośrednie dochody gminy. W roku 2019
opłata miejscowa pobierana była przez gminy na terenie, których administracyjnie położony jest
BdPN: Gmina Lutowiska – 1,60 zł, Gmina Cisna – 1,60 zł (podniesiona do 1,80 zł w roku 2020) Gmina
Czarna: 1,50 zł. Na terenie gmin w obrębie, których położony jest MPN nie są i nie były pobierane
opłaty lokalne (Gmina Dębowiec, Osiek Jasielski, Dukla, Krempna oraz Nowy Żmigród)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych Gminy Czarna, Gminy, Lutowiska
oraz Gminy Cisna
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Fig. 17 Dochód z opłaty miejscowej gmin, na terenie których znajduje się BdPN, 2019
[Dane w strukturze ilościowej zł]

Na podstawie powyższego wykresu wyliczyć możemy średnioroczną wartość dochodu z tytułu opłaty
miejscowej gminy od jednego miejsca noclegowego:
- Gmina Cisna – ok. 49,92 zł
- Gmina Lutowiska – ok. 41,81 zł
- Gmina Czarna – ok. 36,56 zł
Należy przyjąć, że wartości te w latach kolejnych będą się zwiększać ponieważ od 2020 wysokość
opłaty lokalnej w Gminie Cisna zwiększyła się o 0,20 zł. W przypadku Gminy Lutowiska, od 2019 r.
zwiększono nacisk na egzekwowanie obowiązku wśród inkasentów, na podstawie czego w budżecie
uchwalonym na 2020 r. opisano wysokość dochodu z opłaty lokalnej w kwocie 120 000,00 zł.
Uchwała Rady Gminy wprowadzająca opłatę miejscową narzuca na inkasentów obowiązek
prowadzenia ewidencji osób, które podlegają opłacie, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Określa również dokładny zakres danych
zawartych w tej ewidencji. Oznacza to, że gminy na podstawie ewidencji prowadzonych przez
inkasentów mogą zbierać dane dotyczące dokładnych ilości osób odwiedzających daną gminę
w celach turystycznych.
5. Komunikacja i dostępność potencjałowa
Peryferyjne położenie Bieszczadzkie Parku Narodowego oraz Magurskiego Parku Narodowego,
a także znaczne oddalenie od przebiegu europejskich korytarzy transportowych znacząco wpływa na
obniżenie wskaźnika dostępności turystycznej tego obszaru. Na podstawie oceny dostępności
potencjałowej wykazano, że w województwie podkarpackim jedne z najniższych wskaźników
wykazano w południowej części powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, bieszczadzkiego, leskiego oraz
sanockiego. Dostępność komunikacyjna jest jednym z kluczowych aspektów w rozwoju turystyki na
danym obszarze. Słaba dostępność transportu multimodalnego wymusza na odwiedzających oraz
turystach konieczność korzystania z transportu indywidualnego co znacząco może wpłynąć na stan
środowiska przy zwiększonym natężeniu ruchu turystycznego. Brak rozbudowanego oraz sprawnego
systemu komunikacji staje się również fizyczną barierą dostępu dla osób niezmotoryzowanych. Słabe
powiązania drogowe i kolejowe z Polską centralną mogą być jedną z przyczyn zmniejszania
skuteczności podejmowanych (w przeszłości lub przyszłości) działań promocyjnych. Najbliższe
połączenia MPN z węzłami autostrady A4 znajdują się w Dębicy (ok. 79 km przy drodze wojewódzkiej
985),Tarnowie (ok. 91 km, przy drodze krajowej Nr 77) oraz w Rzeszowie (ok. 95 km, przy drodze
ekspresowej S19 węzeł nr 63). Natomiast najbliższym węzłem autostrady A4 dla BdPN jest węzeł:
Jarosław wschód (ok. 150 km, droga wojewódzka Nr 888) Przemyśl przy drodze krajowej Nr 77 ( ok.
124 km, Rzeszów wschód (ok. 154 km przy drodze krajowej nr 97).
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Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne – Wetlina – Droga wojewódzka 896/897 (asfalt)
Ustrzyki Górne – Wołosate – Droga wojewódzka 897 (asfalt)
Dwernik – Brzegi Górne – Droga powiatowa Nr 2007R (asfalt)
Tarnawa Niżna – Bukowiec – Droga wewnątrzzakładowa Nadleśnictwa Stuposiany dopuszczona do
ruchu (6,5 km asfalt, 3,5 km szutrowa)
Nasiczne – Przysłup Caryński – Droga gminna (szutrowa)
Zatwarnica – Suche Rzeki - Droga gminna (szutrowa)

44

Połączenia komunikacyjne BdPN

Drogi wewnętrzne parku udostępnione do ruchu pieszego lub pieszo-rowerowego mają nawierzchnię
szutrową lub są zbudowane z płyt betonowych, które z uwagi na stan techniczny wymagają
gruntownego remontu.
Połączenia komunikacyjne MPN
Kąty – Krempna – Ożenna (w kierunku granicy Polsko-Słowackiej) – Droga wojewódzka 992 (asfalt)
Kąty – Myscowa –Krempna –Droga powiatowa Nr 1907R (asfalt)
Polany – Krempna – Droga powiatowa Nr 1908R (asfalt)
Krempna – Żydowskie – Ożenna – Droga powiatowa Nr 1909R (asfalt)
Wielka Świątkowa – Mała - Droga powiatowa Nr 1905R (asfalt)
Polany – Huta Polańska - Droga powiatowa Nr 1911R (asfalt)
Polany – Huta Polańska - droga gminna (asfalt / szuter)
Polany – Olchowiec – droga gminna (asfalt / szuter)
Tylawa – szlak żółty (w kierunki ruin posterunku straży granicznej) – droga gminna (asfalt / szuter)
Radocyna – Grab – droga gminna (asfalt / szuter)
Dębowiec – Folusz - Droga powiatowa Nr 1854R (asfalt)
Ropianka – Olchowiec - Droga powiatowa Nr P1995R (asfalt)
6. Analiza SWOT Bieszczadzkiego oraz Magurskiego Parku Narodowego
Uporządkowanie oraz analiza danych zawartych w części pierwszej przedmiotowego opracowania
pozwala na przeanalizowanie mocnych i słabych stron MPB oraz BdPN, z uwzględnieniem szans
i zagrożeń dotyczących przyszłych czynników rozwojowych (w skali lokalnej oraz regionalnej).
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MOCNE STRONY
Wielkoobszarowe tereny chronione o dużym stopniu ochrony oraz wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych
Bieszczady jako marka turystyczna
Rozbudowana sieć szlaków turystycznych, stale remontowa i poprawiana wraz ze wzrostem
natężenia ruchu turystycznego
Jednolita, rozbudowana i spójna stylistyka małej architektury
Obsługa 21 wejść na szlaki turystyczne
Wprowadzenie e-biletu
Duża ilość dostępnych sanitariatów przy wejściach na szlaki
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na utrzymanie i rozwój infrastruktury
Baza gastronomiczna w Mucznem, Ustrzykach Górnych, Wołosatem, Wetlinie i Smereku.
Punkt informacji turystycznej w salce edukacyjnej w Wołosatem czynny w okresie wakacyjnym
Wysoka atrakcyjność parku jako miejsca ślubnych sesji fotograficznych
Szkolenie kadr BdPN oraz wykonawców usług na punktach informacyjno-kasowych
Dwa nowe obiekty Stacji Edukacji Ekologicznej oferujące zajęcia z możliwością zakwaterowania
Aktywne działania pracowników parku na fb
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6.1. Analiza SWOT Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Oferta jeździecka realizowana w dwóch lokalizacjach
Organizacja cyklicznej imprezy „Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski”
Lokalizacja parku na Głównym Szlaku Beskidzkim
Obiekty na szlaku odznaki bacówki PTTK ( Pod Małą Rawką, Na Jaworcu, Pod Honem,)
Lokalizacja innych atrakcji w bliższej lub dalszej okolicy BdPN (np. Zagroda Pokazowa Żubrów
w Mucznem, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”, Kolejka Wąskotorowa, drezyny
rowerowe, bliskość Zalewu Solińskiego, wieże widokowe: Korbania, Żubracze, Muczne Jeleniowate)
Realizacja wolontariatu z ZPiSdN w Raciborzu
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SZANSE
Dostęp do zagranicznych funduszy finansowania rozwoju infrastruktury oraz podnoszenia
kwalifikacji
Rozwijający się rynek usług w gospodarce senioralnej (srebrna gospodarka)
Wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia ochrony środowiska, odpowiedzialnych
zakupów,
Rosnący udział usług turystycznych w lokalnym sektorze gospodarczym
Wykorzystanie walorów środowiskowych w rozwojowym trendzie jakość życia (zdrowa
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SŁABE STRONY
Infrastruktura niewystarczająca do obsługi ruchu turystycznego w kulminacjach wysokiego
sezonu (brak miejsc parkingowych oraz niewystarczająca liczba osób obsługujących Punkty
informacyjo-kasowe)
Oddalenie muzeum BdPN od centrum szlaków oraz obsługi ruchu turystycznego (ok. 45 km)
Brak alternatywy spędzania czasu w dni deszczowe, w okresach czasowego zamknięcia lub
w dniach nadmiernego obciążenia szlaków
Niewystarczająca liczba osób kontrolujących szlaki w okresie wysokiego sezonu turystycznego
Brak możliwości płynnego ewidencjonowania liczby turystów w danym momencie oraz
limitowania wejść przy nadmiernym obciążeniu szlaków
Przeciążenie najpopularniejszych szlaków w sierpniu oraz w weekendy październikowe
Ograniczony dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej w lokalizacjach punktów kasowych oraz
campingów
Ubogi transport publiczny i nieczytelnie zorganizowane usługi transportowe sektora
prywatnego (Dziki Zachód)
Brak szlaków udostępnionych do wejść z psami oraz brak hotelu dla psów
Ograniczona dostępność cyfrowa oraz strefa w zasięgu sieci ukraińskich
Zakup biletu na miejscu płatny jedynie gotówką
Słabo zorganizowana e-sprzedaż wydawnictw oraz pamiątek
Nieresponsywna, przestarzała i nieatrakcyjna strona internetowa
Brak telefonicznej informacji turystycznej w weekendy
Zakończenie prowadzenia wolontariatu dla chętnych, niewystarczające zasoby kadrowe oraz
techniczne do zwiększania udziału wolontariatu w pracy parku
Ograniczone możliwości finansowe parku na realizację dużych inwestycji ze środków własnych
Kongestia transportowa o okresach wysokiego sezonu oraz w październikowe weekendy
Publiczna krytyka zabezpieczeń przeciwerozyjnych na szlakach

żywność od lokalnych producentów, profilaktyka, zdrowy tryb życia)
Zwiększający się dostęp do szybkiego Internetu („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”)
Rozwój e-usług w sprzedaży, promocji oraz działaniach edukacyjnych
Art. 3 pkt. 1 Ustawy o ochronie przyrody – uwzględnianie celów ochrony przyrody w gminnych
planach rozwoju
Zwiększone znaczenie kompetencji przedsiębiorczych, językowych, informatycznych oraz
rzemieślniczych (rzemiosło tradycyjne/rękodzieło)
Rozwój współpracy trans granicznej w ramach międzynarodowego rezerwatu biosfery „Karpaty
Wschodnie”
Doświadczenia Euroregionu Karpackiego we współpracy transgranicznej
Nowa perspektywa finansowa dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT PolskaBiałoruś-Ukraina 2021-2027 (priorytet środowisko i współpraca)
ZAGROŻENIA
Słabe połączenia multimodalne z centralną Polską
Społeczeństwo starzejące się jako trend demograficzny
Niska gęstość zaludnienia
Antropogenizacja środowiska (zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, rozbudowa
zabudowań ingerująca w krajobraz oraz behawior dzikich zwierząt, naruszenie sieci korytarzy
ekologicznych)
Podatność sektora turystycznego na wahania gospodarki
Brak współpracy pomiędzy sąsiednimi samorządami
Ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych uniemożliwiające podejmowanie
działań infrastrukturalnych
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Ograniczony dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej
Nierównomierny rozwój infrastrukturalny pomiędzy północną i środkową częścią
województwa, a południowymi obszarami przygranicznymi
Emigracja osób młodych i wykształconych
Niskie zarobki pracowników parku, brak konkurencyjności przy rekrutacji osób na stanowiska
specjalistyczne,
Zmiana charakteru użytkowania gruntów (odejście od tradycyjnych upraw i hodowli)
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MOCNE STRONY
Rozbudowana sieć oznakowanych szlaków turystycznych, stale remontowa i poprawiana w celu
kanalizacji ruchu turystycznego
Wielkoobszarowe tereny chronione o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych
Bogate dziedzictwo kulturowe oraz historyczne (kultura łemkowska, zabytkowe cmentarze I
Wojny Światowej)
Jednolita i spójna stylistyka małej architektury nawiązująca stylem do Beskidu Niskiego
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na utrzymanie i rozwój infrastruktury
Nowa wieża widokowa na górze Ferdel
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6.2. Analiza SWOT Magurskiego Parku Narodowego

Lokalizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w centralnym punkcie parku
Duże zainteresowanie ofertą Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Krempnej
Zróżnicowana i atrakcyjna oferta edukacyjna (duży udział uczestników działań edukacyjnych)
W ofercie sprzedaży możliwość zakupu e-biletu oraz karnetów
Aktywne działania pracowników parku na fb
Dostępność szlaków dla osób z psami
Wyznaczone obszary dla grzybiarzy
Tereny atrakcyjne dla organizacji imprez sportowych (rowerowe, biegowe, biegi narciarskie,
maratony na orientacje),
Lokalizacja parku na Głównym Szlaku Beskidzkim
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SZANSE
Bliskość przejścia granicznego ze Słowacją ( turystyka transgraniczna)
Tranzyt osób podróżujących na Słowację przez tereny MPN (postój na trasie docelowej)
Doświadczenia Euroregionu Karpackiego we współpracy transgranicznej
Wapienne jako potencjalny obszar rozwoju turystyki uzdrowiskowej (występowanie
naturalnych tworzyw leczniczych)
Rozwijający się rynek usług w gospodarce senioralnej (srebrna gospodarka)
Dostęp do zagranicznych funduszy finansowania rozwoju infrastruktury oraz podnoszenia
kwalifikacji
Wykorzystanie walorów środowiskowych w rozwojowym trendzie jakość życia (zdrowa
żywność od lokalnych producentów, profilaktyka, zdrowy tryb życia)
Dobre warunki do rolnictwa ekologicznego – włączenie społeczne lokalnych gospodarstw –
promocja produktu lokalnego
Wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia ochrony środowiska, odpowiedzialnych
zakupów,
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SŁABE STRONY
Słaba rozpoznawalność MPN jako marki oraz atrakcji turystycznej na szczeblu lokalnym,
regionalnym i krajowym
Brak atrakcji turystycznej o ogólnokrajowym zasięgu rozpoznawalności
Niskie zainteresowanie szlakami MPN wśród osób wybierających góry na miejsce spędzania
wolnego czasu
Mała liczba punktów obsługujących wejścia na szlaki
Brak możliwości płynnego ewidencjonowania liczby turystów w danym momencie oraz
limitowania wejść
Brak bazy noclegowej oferowanej przez park oraz mała baza noclegowa w otoczeniu MPN
Ubogi transport publiczny oraz słaby stan dróg publicznych
Brak zorganizowanej e-sprzedaży wydawnictw oraz pamiątek
Brak telefonicznej informacji turystycznej w weekendy
Nieresponsywna, przestarzała i nieatrakcyjna strona internetowa
Niewystarczające zasoby kadrowe oraz techniczne do zwiększania udziału wolontariatu w pracy
parku
Ograniczone możliwości finansowe parku na realizację dużych inwestycji ze środków własnych

Zwiększający się dostęp do szybkiego Internetu („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”)
Rozwój e-usług w sprzedaży, promocji oraz działaniach edukacyjnych
Art. 3 pkt. 1 Ustawy o ochronie przyrody – uwzględnianie celów ochrony przyrody w gminnych
planach rozwoju
Zwiększone znaczenie kompetencji przedsiębiorczych, językowych, informatycznych oraz
rzemieślniczych (rzemiosło tradycyjne/rękodzieło)
ZAGROŻENIA
Brak poparcia lokalnej społeczności dla rozwoju parku
Nielegalny offroad, quady i motory crossowe, słaba wykrywalność sprawców oraz niskie kary
Słabe połączenia multimodalne z centralną Polską
Społeczeństwo starzejące się jako trend demograficzny
Antropogenizacja środowiska (zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, rozbudowa
zabudowań ingerująca w krajobraz oraz behawior dzikich zwierząt, naruszenie sieci korytarzy
ekologicznych)
Nisk udział sektora usług turystycznych
Podatność sektora turystycznego na wahania gospodarki
Brak współpracy pomiędzy sąsiednimi samorządami
Ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych uniemożliwiające podejmowanie
działań infrastrukturalnych
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Nierównomierny rozwój infrastrukturalny pomiędzy północną i środkową częścią
województwa, a południowymi obszarami przygranicznymi
Emigracja osób młodych i wykształconych
Niskie zarobki pracowników parku, brak konkurencyjności przy rekrutacji osób na stanowiska
specjalistyczne
Zmiana charakteru użytkowania gruntów (odejście od tradycyjnych upraw i hodowli)
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Ewolucja oczekiwań turystów niesie ze sobą konieczność ciągłego dostosowywania oferty
turystycznej do rosnących wymagań oraz nowych trendów. Współcześnie pojawia się coraz więcej
produktów opartych o infrastrukturę, która powinna być funkcjonalna, wytrzymała, atrakcyjna oraz
dostępna. Zarówno w przypadku produktów specjalistycznych kierowanych na wąską grupę
odbiorców jak i tych maksymalnie uniwersalnych, istotne jest aby w jej otoczeniu dostępne były
udogodnienia oraz usługi komplementarne. Turysta oczekuje, że w miejscu destylacji turystycznej
znajdować się będą atrakcje turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna, parkingi, środki
komunikacji publicznej, usługi przewodnickie, informacja turystyczna, przestrzeń handlowa (pamiątki
itp.) oraz miejsca dedykowane dla dzieci. Ważne jest również aby produkt turystyczny był dobrze i
czytelnie opisany w Internecie umożliwiając tym samym zaplanowanie podróży. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów, które prezentują najlepsze praktyki w zakresie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
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7. Najlepsze praktyki rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

7.1. Ścieżki koronach drzew czyli atrakcja, edukacja i rozrywka
Obiekty te budowane są w różnych krajach od 2009 roku i cieszą się ogromną popularnością. Dla
przykładu najstarsza tego tupu inwestycja zlokalizowana na terenie Parku Narodowego Las Bawarski
notuje średnio 2,5 mln. odwiedzających rocznie. Kompleksowy charakter tych inwestycji przyciąga,
zapewnia rozrywkę i edukuje, jednocześnie zmniejsza antropopresję na szlakach pieszych przejmując
część natężenia ruchu turystycznego.

Kraj

Nazwa ścieżki - ceny biletów normalnych oraz ulgowych
Rok otwarcia
Wysokość

Długość

Informacje dodatkowe
Ścieżka w Koronach Drzew Pohorje - 10 i 8 euro
Słowenia
IX 2019
37 m
1043 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe dla dzieci, zjeżdżalnia o długości 80 m. Długość trasy w
koronach drzew – 522 m, długość trasy na wieży – 521 m, wysokość ścieżki 20 m nad ziemią,
szerokość ścieżki 1,94 m, wysokość 1517 m n.p.m., średnica wieży – 22 m. Wejście z wysokości 14
m. Parking oraz boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.
Ścieżka w Koronach Drzew Salzkammergut - 12 i 10,50 euro
Austria
Sierpień 2018
39 m
1400 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe dla dzieci, zjeżdżalnia o długości 75 m, możliwość
wypożyczenia wózka inwalidzkiego lub chodzika. Długość trasy w koronach drzew 615 – m, długość
trasy na wieży 785 – m, wysokość ścieżki 21 m nad ziemią. Wejście z platformy o wysokości 28 m.
Brak dojazdu samochodem, parking przy kolejce linowej (płatny), dojście ok. 5 min. pieszo,
restauracja, boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.
Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka - 10 i 7,5 euro
Słowacja
Wrzesień 2017
32 m
1234 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe, siatka strachu na szczycie wieży, zjeżdżalnia o długości
67 m. Długość trasy w koronach drzew 603 – m, długość trasy na wieży 631 – m, wysokość ścieżki
max. 24 m nad ziemią, szerokość chodnika 1,8 m. Dojazd do Doliny Bachledovej, dalej kolejka
linowa lub spacer pieszy ok. 30 min., restauracja, plac zabaw, boksy dla właścicieli psów dostępne
ze zwrotną kaucją.
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Ścieżka w Koronach Drzew Saarschleife - 11 i 9 euro
Niemcy
Czerwiec 2016
42 m
1250 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe, zjeżdżalnia, na platformie widokowej wieży znajduje
się most linowy. Specjalnie pod turystów organizowane są imprezy, okolicznościowe promocje jak
np. Zwiedzanie Ścieżki poza powszechnymi godzinami pracy, podziwianie wschodów i zachodów
słońca nad Saarschleife. Wysokość ścieżki max. 23 m, długość trasy w koronach drzew – 800 m,
długość trasy na wieży – 450 m, szerokość ścieżki 2,5 m, wysokość ścieżki 3-23 m nad ziemią,
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Ścieżka w Koronach Drzew Karkonosze - 250 CZK i 190 CZK
Czechy
Lipiec 2017
45 m
1500 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe, zjeżdżalnia o długości 80 m, centrum edukacyjne w
podziemiu wieży (150 m² ekspozycji). Wysokość ścieżki max. 24 m. Parkingi w miejscowości Janské
Lázně, restauracja, sklepik z pamiątkami oraz boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.

wysokość 407 m n.p.m., średnica wieży – 32 m. Wejście z wysokości 3 m łagodnym deptakiem.
Restauracja (bistro), parking płatny, możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego lub chodzika.
Ścieżka w Koronach Drzew – Czarny Las (Schwarzwald) - 11 i 10 euro
Niemcy
Wrzesień 2014
40 m
1250 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe, zjeżdżalnia o długości 55 m. Wysokość ścieżki 20 m,
długość trasy w koronach drzew – 630 m, długość trasy na wieży – 620 m, wysokość 804,5 m n.p.m.
Parking płatny, możliwy dojazd kolejką górską z Bad Wildbad, restauracja, bistro, kawiarnia, sklepik
z produktami lokalnymi, możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego lub chodzika.
Ścieżka w Koronach Drzew na wyspie Rugia - Centrum Dziedzictwa Rugii - 12 i 10 euro
Niemcy
Czerwiec 2013
40 m
1250 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe, dwie wystawy, zjeżdżalnia o długości 52 m. Wysokość
ścieżki 4-17 m. nad ziemią, długość trasy w koronach drzew – 650 m, długość trasy na wieży – 600
m, średnica wieży – 29 m. Restauracja, plac zabaw, centrum informacji przyrodniczej, laboratorium,
możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego chodzika lub wózka dla dziecka, parking płatny oraz
boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.
Ścieżka w Koronach Drzew Lipno - 300 i 250 CZK
Czechy
Lipiec 2012
40 m
675 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe oraz zjeżdżalnia o długości 52 m. Długość trasy w
koronach drzew – 372 m, długość trasy na wieży – 303 m, wysokość ścieżki 24 m nad ziemią,
szerokość ścieżki 2,5 m, wysokość 901 m n.p.m., średnica wieży – 24 m. Wejście z wysokości 24 m.
Parking bezpłatny przy kolejce linowej, restauracja, sklep, plac zabaw, wypożyczalnia terenowych
hulajnóg, oświetlenie LED kładki oraz boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.
Ścieżka w Koronach Drzew w Parku Narodowym Las Bawarski - 10 i 9 euro
Niemcy
Wrzesień 2009
44 m
1300 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne i przygodowe oraz zjeżdżalnia o długości 52 m. Długość trasy w
koronach drzew – 603 m, długość trasy na wieży – 631 m, wysokość ścieżki 10-25 m nad ziemią,
szerokość ścieżki 1,8 m. Parking, winda, centrum informacyjne, w okolicy park zwierząt,
restauracja, kawiarnia, sklep, plac zabaw, możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego chodzika
lub wózka dla dziecka oraz boksy dla właścicieli psów dostępne za darmo.

Wieża Widokowa Krynica - 49 i 42 zł
Polska
VIII 2019
49,5 m
1030 m
Na ścieżce: stacje edukacyjne (przyrodniczo-historyczne), zjeżdżalnia o długości 60 m. Parking pod
kolejką, wjazd kolejką sześcioosobową lub spacer trasą pieszą oraz boksy dla właścicieli psów
dostępne za darmo.
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Obiekt pełni funkcje edukacyjne i daje alternatywę na deszczowe dni. W "Haus der Berge" (Domu
Gór) znajduje się m.in. foyer, biblioteka, sala kinowa wyświetlająca filmy przyrodnicze,
dwupoziomowa wystawa ze stałych i czasowych ekspozycjami multimedialnymi (dodatkowo trasa
z audio przewodnikiem) oraz gastronomia.
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7.2. "Haus der Berge" w Parku Narodowy Berchtesgaden.

Wokół tego szkoleniowo-informacyjnego ośrodka rozplanowano nowoczesne wystawy
przedstawiające w terenie rożne systemy ekologiczne występujące w parku. Obiekt reprezentuje
architekturę przyjazną dla otoczenia. Przykładem tego typu inwestycji na terenie Polski jest Centrum
Górskie Korona Ziemi, usytuowane w okolicach Babiogórskiego Parku Narodowego.

Fot. 1 Multimedialna wystawa, "Haus der Berge" w Parku Narodowy Berchtesgaden
Źródło:
https://www.haus-der-berge.bayern.de/nationalparkzentrum/informationszentrum/index.htm

7.3. Wschodni Szlak Rowerowy GeenVelo (WSRGV)

Strona
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To nowy, ambitnym i uniwersalny produkt. Jest nie tylko czytelnym i spójnym obiektem liniowym
pozwalającym na długodystansowe, rowerowe podróże turystyczne. WSRGV prowadzi przez pięć
województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
i świętokrzyskie i wewnętrznie podzielony jest na 12 „Królestw Rowerowych”. Jadąc tym szlakiem
napotykamy na mniejsze szlaki tematyczne, komunikujące ze sobą lokalne atrakcje turystyczne.

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Mapa 7 Przebieg Wschodniego Szlaku Rowerowego Geen Velo
Źródło: https://greenvelo.pl/70
Korzyści płynące z wykonania inwestycji są wymierne. Szacowanie wzrostu ruchu turystycznego w
pierwszym roku po realizacji Green Velo (na podstawie Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF))
wykazało:
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Przełożenie wzrostu ruchu turystycznego na korzyści finansowe w oparciu o szacunkową projekcję
wykonaną na podstawie danych Instytutu Turystyki z 2011 r.:
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o 332 102 więcej wyjazdów jednodniowych
o 86 810 więcej wyjazdów wielodniowych
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25 PLN
79 PLN
108 PLN

dzienne wydatki turysty jednodniowego
dzienne wydatki turysty wielodniowego w podróży krótkotrwałej (weekendowej)
24
dzienne wydatki turysty wielodniowego w podróży długookresowej

Jak czytamy na stronie projektu, powyższe szacunki wykazują, że nowo otwarta trasa wygeneruje
łącznie ok. 40 mln PLN przychodów oraz 260 tys. noclegów. Około 8,3 mln PLN z tej kwoty dotyczy
wydatków ponoszonych przez wycieczkowiczów jednodniowych. Wyjazdy krótkotrwałe wygenerują
ok. 3,4 mln PLN w tym 43 tys. noclegów (zakładając, że wyjazdy weekendowe stanowić będą 50%
wszystkich wyjazdów z noclegiem). Wydatki użytkowników tras w trakcie rowerowych podróży
długookresowych przyniosą kolejne ok. 28,1 mln PLN (217 tys. noclegów).25
7.4. W celu uzupełnienia tematu dotyczącego dobrych praktyk w zakresu infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej niniejsze opracowanie rozszerzone jest o przykłady najlepszych i
sprawdzonych praktyk udostępniania turystycznego polskich parków narodowych26:
Dialog z lokalną społecznością, stowarzyszeniami oraz operatorami ruchu turystycznego
korzystającymi z walorów oraz infrastruktury parku. (Znaczenie parku dla przyrody oraz
społeczności, zwiększenie poziomu identyfikacji podmiotów branży turystycznej z misją parku)
Edukacja ekologiczna jako klucz do zrozumienia istoty istnienia parków oraz otwarcia współpracy
na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju z jednostkami samorządów terytorialnych (realizacja
wspólnych projektów oraz tworzenie wspólnej spójnej infrastruktury z lokalnymi samorządami)
Kampanie i media społecznościowe jako kanał w zwiększaniu świadomości ekologicznej osób
odwiedzających park. Systemy pawilonów edukacyjnych przy głównych wejściach na szlaki
Uwzględnianie faktycznych potrzeb społeczności lokalnych i uwarunkowań obszaru podczas
planowania infrastruktury turystycznej

na przykładzie Niemiec trwających ok. 6 dni
https://greenvelo.pl/artykul/128/korzysci-z-budowy-szlaku, data pobrania danych 02.11.2020 r.
26
„ Zarządzanie ruchem turystycznym na terenie parków narodowych” Departament Ochrony Przyrody, Postery dotyczące
dobrych praktyk i przykładów zarządzania ruchem turystycznym na terenie parków narodowych, szkolenie polskich parków
narodowych, 2019
25
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Ograniczenie ruchu turystycznego (dobowe, czasowe, ilościowe, ekonomiczne) w celu uniknięcia
antropopresji na problematycznych odcinkach szlaków oraz wrażliwych przyrodniczo miejsc.
Kierowanie ruchu turystycznego na obrzeza parku i okoliczne miejscowości przy wykorzystaniu
sieci infrastruktury turystycznej (Bory Tucholskie), zatrzymywanie turystów niekwalifikowanych
na obrzeżach parku. Deglomeracja ruchu turystycznego w obszary o mniejszy natężeniu oraz
znaczeniu przyrodniczym przy jednoczesnej atrakcyjności krajobrazowe.
Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę infrastruktury uniemożliwiającej schodzenie ze
szlaków oraz ułatwiającej poruszanie się po nich.
Zwiększanie liczby osób pracujących w terenie wraz ze wzrostem liczby odwiedzających.
Wykorzystanie systemów monitorujących natężenie ruchu turystycznego.
Organizacja transportu (ograniczenie liczby osób wjeżdżających do parku własnymi
samochodami)
Otwartość na rowerzystów: wypożyczalnia rowerów, stacja ładowania rowerów elektrycznych,
miejsca obsługi rowerów, imprezy rowerowe

Dostosowywanie liczby miejsc biwakowych do aktualnego zapotrzebowania
Budowa wież widokowych oraz placów edukacyjno-sprawnościowych
Zapewnienie odpowiedniego zaplecza turystycznego
Ujednolicanie infrastruktury turystycznej pod kątem stylistyki oraz spójności z regionem
Organizacja imprez o charakterze familijnym (rajdy piesze, rowerowe, gry terenowe itp.)
Turystyka rodzinna z przewodnikiem parku - wprowadzenie do oferty edukacyjnej zajęć
z przewodnikiem jako produkt turystyczny dla rodzin z dziećmi
Wprowadzanie systemów ostrzegawczych dla odwiedzających
E-sprzedaż

Zwiększanie roli wolontariatu w edukacji ekologicznej odwiedzających. Terenowa edukacja
ekologiczna.
Kontrolowany Geocatching

Planowanie doświadczeń odwiedzających oraz zdobywanie wiedzy na temat ich potrzeb
i oczekiwań
Media i komunikacja - aktywna promocja z wykorzystaniem różnych form: radio, TV, media
społecznościowe, responsywna strona internetowa, eventy, pozyskiwanie ambasadorów parku,
kontakty face to face
Akcje promujące właściwe postawy turystyczne - organizacja pikników turystycznych we
współpracy z lokalnymi gminami i stowarzyszeniami oraz akcje wolontariackie dla firm i dla osób
indywidualnych
Angażowanie środowisk studenckich do opracowywania kampanii społecznych
Wykorzystanie turystyki jako czynnika sprzyjającego ochronie przyrody
8. Propozycje rozwoju dla parków narodowych w oparciu o zrównoważony rozwój
Opracowanie poszczególnych koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga obrania celów głównych
oraz priorytetów, wytyczających końcowe efekty planowanych działań. Istotnym jest by wpisywały
się one w cele rozwojowe województwa podkarpackiego w zakresie inteligentnych specjalizacji.
Wszystkie, plany, działania oraz zdarzenia mające na celu osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów
muszą mieć swoje odzwierciedlenie w aktualizowanych, trzyletnich Zarządzeniach Ministra
Środowiska w sprawie zadań ochronnych oraz w obowiązujących Planach Ochrony danego parku.
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Podstawowe pytanie jakie należy zadać, aby ustalić cele główne to: „Jak zwiększać liczbę
odwiedzających park przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego w niepogorszonym
stanie”. Konsekwencją tej odpowiedzi będzie kolejne pytanie: „Jak wykorzystać wzrost
zainteresowania parkiem do zwiększania świadomości turystycznej oraz propagowania ochrony
przyrody.”

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Główny cel koncepcji
• Zrównoważony rozwój oparty na posiadanych zasobach endogenicznych oraz
egzogenicznych, dążący do poprawy dostępności, popularyzacji oraz zwiększonej
świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz odwiedzających.

Przegląd aktualnej sytuacji MPN oraz BdPN pozawala na wyciagnięcie wniosków oraz rekomendacji
dotyczących wyboru obszarów priorytetowych, w obrębie których proponowane będą działania
szczegółowe. Część priorytetów ma charakter uniwersalny, związany z tendencjami w zakresie
wiodących form turystyki. Niektóre z nich będą miały większe znaczenie dla jednego parku, natomiast
mniejsze dla drugiego.
Obszary priorytetowe zrównoważonego rozwoju Bieszczadzkiego oraz Magurskiego Parku
Narodowego

8.1. Zróżnicowanie i rozwój zrównoważonego produktu turystycznego
Szerokie ujęcie produktu turystycznego odnosi się do wieloaspektowych struktur przestrzennych
rozumianych jako destynacje turystyczne (regiony turystyczne). Oferta turystyczna regionu ma
charakter kompleksowy i obejmuje zarówno dobra jak i usługi, z których mogą korzystać turyści
w obszarze recepcji turystycznej.27 Parki narodowe, jako obszary chroniące reprezentatywne walory
przyrodniczo-kulturowe danego regionu są ważnym elementem obszarowego produktu
turystycznego oraz jego oferty. Poprzez oferowanie swoich dóbr i usług osobom odbywającym
podróż turystyczną park sam staje się produktem turystycznym. Zakres produktów turystycznych
oferowanych przez park może odnosić się do produktu turystycznego prostego takiego jak: rzecz
(pamiątki i szeroko rozumiane wydawnictwa), usługa (noclegowa, gastronomiczna, edukacyjna,
transportowa), obiekt (muzeum, stadnina, stacja edukacyjni ekologicznej itp.) oraz wydarzenie
(wystawy, festiwale, pikniki rodzinne lub edukacyjne).28 Specyficznym produktem turystycznym
parków narodowych są szlaki i ścieżki przyrodnicze. Jako obiekty liniowe o określonym przebiegu
charakteryzują się różnym stopniem zainteresowania wśród odwiedzających. Ważnym aspektem
produktu turystycznego są również oczekiwania i wyobrażenia turystów na temat miejsca destylacji
turystycznej. Określają one cel wyjazdu, wpływają na przebieg podróży turystycznej oraz mogą
wpływać na wrażenia turystów po powrocie (w fazie wspomnień).

27

L. Mazurkiewicz, Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego [w:] K. Pieńkoś (red.), Konkurencyjność produktu
turystycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2005
28
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, „Turystyka i hotelarstwo” 2002
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
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Elementy składowe produktu turystycznego:
 Walory i atrakcje przyrodnicze oraz kulturowe
 Infrastruktura turystyczna
 Dostępność transportowa




Cena
Wizerunek

Podstawowym zadaniem parków narodowych jest prowadzenie działań ochronnych służących
zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Z tego względu udostępnienie turystyczne parku musi
ustąpić ochronie bioróżnorodności biologicznej i być zgodne z obowiązującymi planami ochronnymi,
zadaniami ochronnymi oraz zarządzeniami dyrektorów parków narodowych. Wielkość ruchu
turystycznego oraz jego oddziaływanie na przyrodę powinno mieć kluczowe znaczenie
w kompleksowym projektowaniu form oraz zakresów udostępniania parków. Zarówno rozwój
istniejącej infrastruktury jak i tworzenie nowej musi być zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju i nie może prowadzić do przekroczenia chłonności ekologicznej otoczenia przyrodniczego.
Wszystko powyższe nie wpływa jednak na obniżenie potencjału konkurencyjności i różnorodności
oferty turystycznej jaką mogą oferować parki narodowe województwa podkarpackiego, dysponując
zasobami przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu.
Z punktu widzenia podmiotów kształtujących podaż na rynku, parki narodowe zaliczamy do sektora
atrakcji turystycznych (oraz w mniejszym stopniu do sektora bazy noclegowej)29
Ruch turystyczny w wybranych parkach narodowych w 2019 r.
4500000

3900000

4000000
3500000
3000000
2500000

2000000

2000000
1500000
1000000
500000

55000

85000

108000

350000

571000

800000

0

Fig. 18 Analiza pozycji rynkowej MPN i BdPN na podstawie liczby odwiedzin w 2019 r.

29

A. Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
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Ocena stopnia zainteresowania ofertą turystyczną MPN oraz BdPN, bazująca na podstawie analizy
ilościowej liczby osób odwiedzających obszary górskich parków narodowych w 2019 r., wykazuje
konieczność wprowadzenia zmian w strategii zarządzania turystyką na tych obszarach. Ruch
turystyczny w BdPN w dużej mierze związany jest ruchem sezonowym co wpływa negatywnie na
antropopresję otoczenia przyrodniczego szlaków. W najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o liczbę
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych parków narodowych

odwiedzających, plasuje się Magurski Park Narodowy. Z praktycznego punktu widzenia nie jest
wskazane, aby porównywać MPN oraz BdPN do marki turystycznej jaką jest Tatrzański Park
Narodowy. Dane dotyczące liczby odwiedzających w TPN należy traktować poglądowo.
Niewłaściwym jest również podejście ściśle produkcyjne, na ilość. Wbrew przypuszczeniom parki
narodowe nie dążą do masowego zwiększania liczby odwiedzających. Najczęściej zależy im właśnie na
przekierowaniu ruchu turystycznego na obszary o niższej wrażliwości przyrodniczej. Zrównoważony
rozwój na, którym opiera się koncepcja rozwoju turystyki w MPN oraz BdPN zakłada, że wzrost ruchu
turystycznego nie pogłębi antropopresji w ich obszarach. Docelowe produkty turystyczne powinny
zwiększyć zainteresowanie regionami, w których funkcjonują oba parki oraz chronić ich zasoby
endogeniczne. Czy jest to możliwe? Odpowiedź brzmi: należy podjąć konsekwentną próbę.
Jakie zatem będą pożądane efekty?

MPN

BdPN

•wprowadzenie produktu dedykowanego rodzinom z dziećmi
• rozpoznawalność na rynku lokalnym i regionalny
•rozwój turystyki rowerowej
• wzrost liczby odwiedzających
•wydłużenie sezonu turystycznego,
•większenie tożsamości ludności lokalnej z parkiem jako źródłem dochodu

•wprowadzenie produktu dedykowanego turystom na deszczowe dni
• rozwój turystyki rowerowej
•stworzenie enklawy turystycznej górny San
•wydłużenie sezonu turystycznego
•wzrost liczby odwiedzających
•ograniczenie antropopresji na najczęściej wybieranych szlakach

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Strona

Grupami docelowymi produktów turystycznych są osoby wybierające aktywny wypoczynek na łonie
natury jako formę spędzania czasu wolnego. W tej uogólnionej grupie wyszczególnić możemy podział
na osoby podróżujące świadomie do miejsca destynacji turystycznej oraz osoby nieświadome,
podejmujące decyzje o wyjeździe bez wcześniejszego zapoznania się z informacjami o miejscu
docelowym podróży. W przypadku pierwszej grupy najczęściej chodzi o turystykę pobytową
i kwalifikowaną, wymagającą odpowiedniego przygotowania. Osoby takie mają zapewniony nocleg,
są zaznajomione z topografią regionu oraz lokalizacją atrakcji turystycznych. Często mają również
konkretny plan związany z pobytem na każdy dzień. W przypadku turysty podróżującego
nieświadomie najczęściej mamy do czynienia z osobami, które docierając na miejsce starają się
zapoznać z ofertą turystyczną danego miejsca, a samą decyzję o podróży podejmują spontanicznie.
Osoby z tej grupy mogą być nieprzygotowane na uczestnictwo w niektórych formach turystyki
kwalifikowanej i nie zawsze są świadome miejsca, w którym się znajdują. Przykładem takiej sytuacji
są turyści, którzy parkując w miejscowości Brzegi Górne (Berehy Górne) pytają o to jak dojść na
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8.1.1. Określenie grup docelowych oraz zdefiniowanie potrzeb

Wetlinę Caryńską. Podział ten nie daje się bardziej uszczegółowić ponieważ w każdej zdefiniowanej
grupie odbiorców usług turystycznych spotykamy turystów świadomych i nieświadomych. Grupy
odbiorców można dzielić według różnych kryteriów. Pomaga to w zdefiniowaniu potrzeb oraz
określeniu dalszych kierunków działania.
Aktualny profil odwiedzających BdPN to turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz rodziny
z dziećmi30. Głównym celem, są wędrówki po szlakach ze szczególnym uwzględnieniem schronu
„Chatka Puchatka”, Tarnicy oraz Połoniny Caryńskiej. Z uwagi na brak danych jakościowych
w statystykach ruchu turystycznego nie można jednoznacznie określić kierunku przyjazdowego31.
Odwiedzający MPN to najczęściej rodziny z dziećmi, indywidualne osoby oraz młodzież szkolna,
kierunek przyjazdowy to gównie województwo podkarpackie (ok. 80%). Miejscami najczęściej
odwiedzanymi są: Ośrodek Edukacyjny, ścieżki przyrodnicze, Diabli Kamień oraz Wodospad
Magurski32.
Docelowy profil turysty jest podobny dla obu parków. Różnice polegają na określeniu lokalizacji
potencjalnego odbiorcy. W przypadku MPN należy skoncentrować się na zwiększeniu
rozpoznawalności parku w regionie oraz na powolnym zwiększaniu liczby odwiedzających z rynku
krajowego. BdPN jest już rozpoznawalny na rynku krajowym natomiast udział turystów zagranicznych
jest niski.





Grupy odbiorców usług turystycznych:
indywidualni turyści kwalifikowani - na pobyt długotrwały lub krótkotrwały
rodziny z dziećmi - na pobyt długotrwały lub krótkotrwały
grupy zorganizowane - na pobyt długotrwały lub krótkotrwały
dzieci i młodzież ucząca się uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych

MPN

BdPN

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Odbiorcy z rozróżnieniem na grupy wiekowe :

MPN

BdPN

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

MPN

BdPN

TAK
TAK
TAK
NIE

TAK
TAK
TAK
TAK

MPN

BdPN

TAK

TAK





turystyka młodzieżowa
osoby w wieku produkcyjnym
emeryci






Grupy odbiorców według lokalizacji:
rynek lokalny
rynek regionalny
rynek krajowy
rynek światowy

Inni odbiorcy oferty parku33:
 patroni
30

Z Kartą Dużej Rodziny w 2019 r. weszło ok 33,5 tys.
Trzydniowe badania ankietowe prowadzone w 2016 r. wykazały kierunek przyjazdowy badanych: 26% woj. podkarpackie,
16% woj. małopolskie, 11% woj. mazowieckie, 10% woj. lubelskie i 8% woj. śląskie. Udział turystów zagranicznych był
nieznaczny.
32
„ Zarządzanie ruchem turystycznym na terenie parków narodowych” Departament Ochrony Przyrody, Postery dotyczące
dobrych praktyk i przykładów zarządzania ruchem turystycznym na terenie parków narodowych, szkolenie polskich parków
narodowych, 2019
33
Inni odbiorcy oferty parkowej zostali w tym miejscu wymienieni nieprzypadkowo. Działalność parku powinna docierać do
grup osób potencjalnie zainteresowanych współpracą oraz promocją.
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Strona

59

31





TAK
TAK
TAK

ambasadorzy
wolontariusze
uczelnie i środowiska studenckie

TAK
TAK
TAK

Oferta kierowana na odbiorców lokalnych i regionalnych powinna zwiększyć liczbę przyjazdów
weekendowych, przedłużonych weekendów oraz spontanicznych wyjazdów motywowanych pogodą
(turystyka krótkopobytowa/krótkoterminowa). Odbiorca krajowy i światowy najczęściej decyduje się
na wyjazdy długoterminowe (turystyka urlopowa).
Przy opisywaniu grup docelowych warto również określić z jakim typem turystyki związane będą
przyjazdy do parków. Dominująca jest turystyka krajoznawcza, poznawcza, kwalifikowana
i wypoczynkowa. Ze względu na formę przemieszczania się turysty preferowana będzie turystyka
piesza (w tym wędrowna), ważna dla nas turystyka rowerowa oraz turystyka narciarska (skitury,
narciarstwo biegowe) jako sposób na wydłużenie sezonu turystycznego. W przypadku BdPN istotny
będzie również rozwój turystyki konnej związany z istniejącymi obiektami Zachowawczej Hodowli
Konia Huculskiego. Wszystkie one mają charakter przyjazny dla środowiska ale nie można zapomnieć
o najczęstszych wybieranych sposobach przemieszczania się turystów indywidualnych oraz
grupowych: turystyka samochodowa i autokarowa.
Pies w parku narodowym. Wyniki sondażu przeprowadzonego w 2017 r. na reprezentatywnej próbie
1162 osób, wykazały jaki procent badanych jest właścicielem psów. Wynika z nich, że połowa
badanych Polaków jest w posiadaniu psa.34
Posiadacze psów
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34

„Populacja psów i kotów w gospodarstwach domowych w Polsce” Badanie firmy badawczej Cognosco, przy udziale
Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, marzec 2017
Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
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Fig. 19 Populacja psów w gospodarstwach domowych [Dane w strukturze procentowej]
Źródło: „Populacja psów i kotów w gospodarstwach domowych w Polsce”

Zapisy Ustawy o ochronie przyrody mówią, że „W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
zabrania się: wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną
czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów
asystujących…”. W przypadku BdPN wprowadzony jest całkowity zakaz wstępu na szlaki
w towarzystwie czworonożnych przyjaciół. Ograniczenia tego nie można zmienić. Nie ma również
wyznaczonych odcinków szlaków udostępnianych dla właścicieli psów. Poruszanie się z psem możliwe
jest jedynie po drogach publicznych. Stanowi to istotny problem dla wszystkich osób, które
wybierając się na wyjazdy turystyczne zabierają ze sobą psy. Odmienną sytuację spotykamy w MPN.
Regulamin tego parku dopuszcza wprowadzanie psów na szlaki z zastrzeżeniem, że mają być one
przypięte na smyczy. Na portalach takich jak www.aktywnizpsami.pl możemy znaleźć informację
dotyczącą stopnia dostępności poszczególnych parków narodowych, lecz nie wszyscy turyści przed
wyjazdem są świadomi ograniczeń. Stąd przy planowaniu ofert turystycznej należy zastanowić się jak
odpowiedzieć na potrzeby tej grupy docelowej. W przypadku zwiedzania nowoczesnych obiektów
turystycznych jest możliwość przygotowania oraz udostępniania boksów dla psów. Problem
z wejściem na szlak turystyczny jest bardziej skomplikowany ponieważ wędrówka po szlaku może
zająć od kilku do kilkunastu godzin natomiast w najbliższej okolicy parku nie ma hoteli dla psów.
Elektromobilność. Jednym z nowych trendów w transporcie pasażerskim jest zwiększająca się liczba
użytkowników pojazdów elektrycznych. W 2019 r. na terenie całego Podkarpacia zlokalizowanych
zostało 24 punktów publicznego ładowania. Zgodnie z danymi na czerwiec 2020 r. w Polsce
zarejestrowano łącznie 16 325 pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, ciężarowych,
autobusów, monocyklów oraz motorowerów)35. Chcąc zwiększyć dostępność potencjałową parków
narodowych należy zaplanować lokalizację punktów ładowania umożliwiającą podpięcie pojazdu na
czas korzystania ze szlaków lub innej oferty turystycznej. Elektromobilność jako przyjazna dla
środowiska forma przemieszczania się powinna być promowana przez paki.

35

https://napradzie.pl/2020/10/11/liczba-aut-elektrycznych-w-polsce-stale-rosnie/
A. Zajadacz, Dostępność przestrzeni turystycznej parków narodowych dla osób niepełnosprawnych, prezentacja 2019
37
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020
36
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Dostępność. Kompleksowe projekty udostępniania turystycznego dla osób niepełnosprawnych są
obecnie ważnym zagadnieniem dla parków narodowych, dlatego zaczynamy mówić o tzw. „turystyce
dostępnej”. W zakresie kompleksowego udostępniania turystycznego parku narodowego powinny się
zawierać: środowisko geograficzne, transport, technologie komunikacyjne i informacyjne oraz
pozostałe obiekty i usługi. W obszarze turystyki dostępnej uwzględniamy trzy aspekty: rozwiązania
techniczne, szkolenie i zasady obsługi osób niepełnosprawnych oraz system informacji turystycznej36.
Produkt usług i środowiska spełniając zasady turystyki dostępnej powinien być uniwersalny37. W tym
celu m.in. wszystkie nowo powstające inwestycje projektowane są w kierunku pełnej dostępności.
Dobre praktyki w tym zakresie warto zaczerpnąć z Parku Narodowego Eifel (Niemcy), który strategię
turystyki dostępnej oparł na redukcji barier komunikacyjnych i strukturalnych.

8.2. Produkty turystyczne oparte o infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną
Optymalne, zrównoważone wykorzystanie posiadanej przestrzeni wpływa na stopień dostępności
atrakcji turystycznych oraz jakość oferowanych usług i produktów. Zagospodarowanie turystyczne
i rekreacyjne jest podstawą tworzenia nowych, zróżnicowanych produktów turystycznych. Pierwszym
krokiem w planowanym rozwoju jest zdefiniowanie form infrastruktury, która pozwoli zwiększyć
atrakcyjność parku, skanalizować ruch turystyczny oraz ograniczyć wpływ antropopresji. W tym
miejscu należy także określić dokładne lokalizacje planowanych działań wraz z zakresem
obejmującym pojemność udostępniania w okresie wysokiego sezonu. W tym miejscy warto pamiętać,
że antropopresja skumulowana w sezonie turystycznym jest sześciokrotnie wyższa od zwykłej
antropopresji. Planowanie przestrzenne powinno również uwzględniać infrastrukturę uzupełniającą
dotyczącą dostępności komunikacyjnej oraz innych usług komplementarnych (przestrzeń handlowa,
usługa przewodnicka, sanitariaty, stacje benzynowe, parkingi itp.). 38
Największym wyzwaniem dla parków narodowych jest wybieranie takich rozwiązań, które pozwolą
na dostosowanie stopnia zagospodarowania do zaspokojenia potrzeb turystów przy jednoczesnym
zachowaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Dla przykładu: BdPN oferuje na swoim terenie
11 parkingów, których regulaminowa pojemność ma łącznie 517 miejsc parkingowych. W dniu
z najwyższą liczbą odwiedzających w 2019 r. na teren parku weszło 11 868 osób. Część osób parkuje
pod miejscem noclegowym, część korzysta z płatnego parkingu w Ustrzykach Górnych lub na
Przełęczy Wyżnej, co z pozostałymi. Zeszłego roku, w rekordowym dniu, na Przełęczy Wyżniańskiej
(jednym z najczęściej wypieranych punktów wyjścia na szlaki piesze) zaparkowano ponad 540
pojazdów samochodowych – przy czym objętość regulaminowa tego parkingu to 45 miejsc dla
samochodów osobowych i 2 autokary. Takie sytuacje pokazują jak ważne jest odpowiednie
przygotowanie oraz zaradność osób zajmujących się bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego.
W okresie wysokiego sezonu turystycznego na stronie BdPN pojawiają się komunikaty dotyczące
mniej uczęszczanych szlaków oraz mniej obleganych parkingów. W tym roku w Ustrzykach Górnych
zamontowano tablicę elektroniczną, która w przyszłym sezonie ma informować o tym czy
w Wołosatem są jeszcze wolne miejsca parkingowe. Czy oznacza to, że BdPN powinno przygotować
nowe parkingi? Nowe parkingi są wskazane (szczególnie budowa gminnego parkingu w Ustrzykach
Górnych oraz przygotowanie miejsc parkingowych przy wejściu na szlak czarny Górna Wetlinka) ale
nie one stanowią problem. Zasadniczo należy dążyć do zmiany modelu podróżowania turysty oraz
zwiększenia dostępności i funkcjonalności ekologicznego, przyjaznego transportu zbiorowego
ponieważ dobudowywanie parkingów wpływa niekorzystnie na walory krajobrazowe, dodatkowo ich
użytkowanie jest źródłem zanieczyszczeń.

38

B. Szczechowicz, Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej – Grupy interesów i źródła konfliktów, Folia
Turistica Nr 22, 2010
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Powyższy przykład w szczegółach pokazuje jak wiele aspektów należy rozważyć podejmując decyzję
o zasadności danej inwestycji. Rozbudowywać i rewitalizować obecną infrastrukturę czy szukać
nowych rozwiązań? W przypadku MPN oraz BdPN oba kierunki są właściwe.

Przy określaniu dopuszczalnych rozmiarów inwestycji należy uwzględnić stopień ingerencji
w krajobraz, wpływ na środowisko, wielkość produkcji odpadów lub ścieków oraz koszty utrzymania.
Poniższy model obrazuje nam dlaczego warto inwestować w rozwój zrównoważonej infrastruktury.
1. Pieniądź

2.Infrastruktura

3. Wzrost
atrakcyjnosci

4. Turysta

5. Pieniądź

Ponosząc koszty wykonania inwestycji przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności parku jako
destynacji wyjazdów turystycznych. W wyniku działań marketingowych docieramy do zdefiniowanych
grup docelowych oraz przyciągamy potencjalnego odbiorcę nowych usług turystycznych. Końcowym
etapem są zyski, które mogą nam posłużyć do dalszego rozwoju (utrzymanie infrastruktury, zabiegi
ochronne, działania edukacyjne, szkolenie i zwiększanie kadr).
Przykłady dywersyfikacja oferty w oparciu o nową infrastrukturę
Typ
infrastruktury

Szlak

Obiekt

Infrastruktura
komplementarna

Działanie
Opracowanie sieci zintegrowanych szlaków
rowerowych
Opracowanie tras oraz infrastruktury do skituru
oraz narciarstwa biegowego
Szlaki piesze
Budowa wielofunkcyjnego obiektu przyrodniczoedukacyjnego
Reorganizacja oraz rozbudowa czytelnej oferty
turystyki konnej
Opracowanie uniwersalnej akt akcji turystycznej Ścieżka w koronach drzew
Rozszerzenie oferty o produkt dedykowany
rodzinie - Centrum edukacyjno-rozrywkowe
Wzmocnienie oferty edukacyjnej o formę
pobytową - Stacja edukacji ekologicznej
Wprowadzenie produktu przyrodniczego Turystyka żubrowa
Dostosowanie aktualnej ofert oraz nowych
obiektów do potrzeb osób z psami
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w
zakresie pól namiotowych i campingowych
Rozbudowa sieci sprzedaży biletów oraz
monitoringu - Punkty informacyjno-kasowe
Parkingi
Punkty ładowania pojazdów elektrycznych
Infrastruktura wod-kan

Zapotrzebowanie
Magurski PN
Bieszczadzki PN
TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

Tab. 12 Proponowane obszary rozwoju turystyki w MPN oraz BdPN
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Zarówno w przypadku MPN i BdPN sieć pieszych szlaków turystycznych jest dobrze rozwinięta
i pozawala na szerokie udostępnienie obszaru obu parków. Natężenie ruchu turystycznego MPN jest
niskie dlatego również stopień zniszczeń na szlakach jest mniejszy. Mimo to prowadzone są ciągłe
prace w celu modernizacji zabezpieczeń i udogodnień na szlakach oraz kanalizacji ruchu
turystycznego (ograniczenie dyspersji). Stopień niszczenia szlaków pieszych BdPN jest znacznie
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Źródło: Opracowanie własne

większy i wynika z wysokiego natężenia ruchu w sezonie turystycznym. Zmusza to park do
wykonywania, często kontrowersyjnych, zabezpieczeń ograniczających procesy erozji gleb (progi
przeciwerozyjne). W związku z tym zasadne jest szukanie rozwiązań mających na celu odciągnięcie
turysty od obszarów o wysokiej wrażliwości na antropopresję. Poniższe rozwinięcia dotyczą
najważniejszych obszarów przedstawionych w przykładowej dywersyfikacji produktu turystycznego
obu parków ze wskazaniem predysponowanych obszarów.
8.2.1. Opracowanie sieci zintegrowanych szlaków rowerowych
Działanie dedykowane dla MPN oraz BdPN
Turystyka rowerowa jest uznawana za jedną z mniej inwazyjnych form turystyki. Jej zrównoważony
charakter podkreślają: bezemisyjność, brak hałasu oraz ogólny pozytywny wpływ na zdrowie
użytkowników. Przy tym turysta poruszający się na rowerze jest konsumentem usług: musi gdzieś
spać, musi coś zjeść, zrobić zakupy, zakupić pamiątki, zwiedzać i poznawać. Nawet w trakcie
krótkiego pobytu integruje się pośrednio lub bezpośrednio z otoczeniem społeczno-przyrodniczym
oraz oddziałuje na nie. Na atrakcyjność trasy rowerowej wpływają takie czynniki jak: dobra jakość
trasy i oznakowania, miejsca odpoczynku rowerzystów (MOR), baza noclegowa, gastronomiczna,
dobry dostęp do informacji pomagających zaplanowanie wyjazdu (mapki, przewodniki, aplikacje),
usługi z zakresu transportu i obsługi technicznej oraz atrakcje w jej pobliżu. Badania sondażowe
przeprowadzone dla potrzeb realizacji projektu Green Velo wykazały, że blisko 81% respondentów
uczestniczyło lub planowało kilkudniowy wyjazd turystyczny. Preferencje w badanej próbie wykazały
zróżnicowanie co do sposobu organizacji wyjazdów rowerowych:

39
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„Program rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013 - 2020”
M. Kozioł, Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2019
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Jak podają aktualne dane, w Polsce wzrasta zainteresowanie turystyką rowerową jako formą
spędzania wolnego czasu. Sprawozdania z działalności PTTK świadczą o coraz większym
zainteresowaniu tą formą aktywności. Zwiększyła się również liczba firm oferujących turystyczne
wyjazdy rowerowe. Co za tym idzie na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym, tworzone
są koncepcje rozwoju szlaków umożliwiających wykorzystanie nowej infrastruktury jako potencjału
rozwoju, promocji oraz ekomobilności. W tym zakresie tworzone są szlaki rowerowe komunikujące ze
sobą kraje, regiony, obszary przestrzeni miejskiej czy lokalne atrakcje. Przykładami mogą być:
EuroVelo, Geen Velo, Strefa MTB Sudety lub Enduro Trails Bielsko-Biała. Wraz ze zwiększającą się
liczbą osób wybierających rower jako środek transportu oraz formę aktywności czasu wolnego,
zwiększa się zapotrzebowanie na spójne, czytelne i dostępne szlaki turystyczne.40 W tym ujęciu
dostępność oznaczać będzie odpowiednie przygotowanie techniczne oraz stopień trudności
dostosowany dla osób początkujących oraz średniozaawansowanych.
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- kilkudniowe wyprawy rowerowe z noclegiem pod namiotem – 29,4%
- jednodniowe wycieczki rowerowe z noclegiem w agroturystyce – 26%
- kilkudniowe wyprawy rowerowe z noclegiem w kwaterach przyjaznych rowerzystom – 22,7%
- jednodniowe wycieczki rowerowe w trakcie pobytów stacjonarnych – 11,9%
- zjazdy wyczynowe typu MTB, offroad – 6,4%
- rajdy w formie zorganizowanej – 2,5% 39

Zagospodarowanie turystyczne związane z turystyką rowerową obejmuje:
 Drogi rowerowe - w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym rozumiane jako droga lub jej część
przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla
rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 41
 Pasy ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku,
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.42
 Trasy rowerowe - rozumiane jako czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych na który składają
się drogi rowerowe, pasy ruchu dla rowerów oraz kontrapasy, jezdnie o niskim natężeniu ruchu
samochodowego, skróty rowerowe, strefy zamieszkania, drogi techniczne oraz prywatne (za
porozumieniem z właścicielem), pobocza oraz inne odcinki, które mogą być bezpiecznie
i komfortowo użytkowane przez ruch rowerowy. W myśl ustawy PoRD, trasy rowerowe nie
muszą być drogami rowerowymi, ale jak już wymieniono wcześniej mogą zawierać drogi
rowerowe.
 MOR – miejsca odpoczynku rowerzystów, na przykładzie MOP przy autostradach, wyposażane są
w zadaszone wiaty i ławy, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze. Pozwalają na
odpoczynek oraz dają schronienie od deszczu. Lokalizacja MOR często związana jest z lokalną
atrakcją turystyczną. Ich rozmieszczenie na trasie jest stosunkowo równomierne.
 MOR – Miejsca Przyjazne Rowerzystom czyli: obiekty noclegowe i gastronomiczne, atrakcje
turystyczne punkty informacyjne oraz inne obiekty świadczące usługi dla turystyki rowerowej,
spełniające wymagania określone w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
jw.
43
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu rowerem na szlaki piesze. Zjazdy rowerem po szlaku wpływają na bezpieczeństwo
turystów pieszych oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do erozji gleby wynikającej z uszkodzenia powierzchni szlaku
przez opony podczas zjazdu oraz przy hamowaniu.
42
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Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz obszary ochrony ścisłej, większość szlaków rowerowych
w Bieszczadzkim oraz Magurskim Park Narodowy, związana jest z przebiegiem dolin.43 W związku z
tym większa ich część pokrywa się z drogami publicznymi, w tym z drogami wojewódzkimi,
powiatowymi oraz gminnymi. Dodatkowo, drogi wojewódzkie w obu parkach koncentrują na sobie
główny ciężar związany z ruchem wjazdowym i wyjazdowych pojazdów mechanicznych. Omówienie
dostępności potencjałowej wykazało, że drogi te są w kiepskim stanie i nie posiadają poboczy.
Turysta poruszający się na rowerze jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. W okresie
wysokiego sezonu turystycznego, na wąskich i krętych drogach dochodzi do problemów
z wymijaniem, tworzą się czasowe zatory oraz stwarzane są sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla
samych rowerzystów.
Wszystko to razem wskazuje na konieczność poprawy infrastruktury w celu uatrakcyjnienia obszaru
jako miejsca przyjaznego rowerzystom. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich oraz powiatowych, a także na wyborze rozwiązań
jakościowych (jakość nawierzchni, separacja od ruchu drogowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
spójne i czytelne oznakowanie, miejsca odpoczynku oraz dostępność bazy noclegowej
i gastronomicznej).

Fig. 20 Przykładowe układy przestrzenne planowania dróg rowerowych w terenie zabudowanym na
przykładzie miejscowości: Ustrzyki Dolne, Czarna Górna, Lutowiska, Smolnik, Ustrzyki Górne, Cisna
i Wetlina
Źródło: Koncepcja programowa „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowanej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do
szlaku rowerowego Green Velo”, Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie

Drogi dla rowerów - obszary problematyczne oraz priorytetowe.
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Magurski Park Narodowy:
 droga wojewódzka nr 992 (Świątkowa Mała – Ożenna, w kierunku granicy Polsko-Słowackiej –
połączenie o znaczeniu granicznym),
 droga powiatowa nr 1909R (Krempna – Żydowskie – Ożenna, – połączenie o znaczeniu
granicznym),
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Bieszczadzki Park Narodowy:
 droga wojewódzką nr 896/897 (Bereżki – Ustrzyki Górne – Brzegi Górne – Wetlina – połączenie
o znaczeniu transgranicznym),
 droga wojewódzką nr 897 (Ustrzyki Górne – Wołosate),
 droga powiatową nr 2007R (Brzegi Górne – Nasiczne).



droga powiatowa Nr 1908R (Polany – Krempna, Karpacki Szlak Rowerowy - połączenie
o znaczeniu transgranicznym)

Fig. 21 Przekrój dróg rekomendowany przez PZDW w Rzeszowie dla dróg wojewódzkich
(na przykładzie drogi wojewódzkiej nr 896 i 897)
Źródło: Koncepcja programowa „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowanej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do
szlaku rowerowego Green Velo”, Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie
Rekomendacje techniczne dotyczące obszarów problematycznych obejmują wykonanie ciągów
rowerowych i pieszo-rowerowych, poprawę stanu nawierzchni bitumicznych oraz poprawę stanu
poboczy. W ramach poprawy jakości infrastruktury, ciągi komunikacyjne powinny zostać uzupełnione
o urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz jednolite oznakowanie zgodne z obowiązującymi
standardami. Preferowane rozmieszczenie miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) to 5-10 km.
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Duże szanse rozwoju turystyki rowerowej prezentuje projekt realizowany przez Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, dotyczący „Przygotowania dokumentacji technicznej
i projektowanej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad
i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”.
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Green Velo w Bieszczadzkim oraz Magurskim Parku Narodowym

Zakłada on wykonanie dokumentacji technicznej dla trasy rowerowej łączącej Green Velo Przemyśl
z Cisną. W skutek takiej inwestycji Bieszczady zostałyby połączone ze Wschodnim Szlakiem
Rowerowym Geen Velo komunikującym rowerzystów w kierunku północ - południe po wschodniej
ścianie Polski. Aktualnie szlak ten ma 2095 km i jest najdłuższym, spójnie oznakowanym, szlakiem
rowerowym w Polsce.
Aktualnie planowane odcinki koncentrują się na czterech etapach działania:
Etap I – Trasy rowerowa Olszany – Rokszyce – Brylińce – Koniusza – Gruszowa – Makowa - Rybotycze
– Posada Rybotycka – Trójca – Jamna Dolna – Jamna Górna – Braniów – Jureczkowa – Liskowate –
Krościenko - Stebnik – Bandrów Narodowy - Hoszów,
ETAP II – odcinek Ustrzyki Dolne – Jałowe – Hoszów - Zadwórze - Rabe - Żłobek - Czarna Górna Lutowiska - Stuposiany - Pszczeliny - Bereżki - Ustrzyki Górne
ETAP III - odcinek Majdan – Cisna – Dołżyca – Krzywe – Przysłup – Kalnica – Smerek – Wetlina –
Ustrzyki Górne
ETAP IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz
Stuposiany – Muczne, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.
Docelowo planowane jest wydłużenie szlaku Green Velo do Zakopanego. Oznaczałoby to
skomunikowanie rowerowe obu parków przy pomocy jednolitego obiektu liniowego o wysokim
standardzie oraz rozpoznawalności jako marki. Proponowany w tej koncepcji przebieg Grenn Velo,
w obrębie Magurskiego Parku Narodowego, zakłada następujące dwie propozycje tras:
1. Karpacki Szlak Rowerowy Polana – Krempna – Świątkowa Wielka – Bartne (po istniejących
połączeniach rowerowych na terenie MPN) w kierunku Winnego Szlaku Rowerowego (sięgaczem na
odcinku Karpacki Szlak Rowerowy Krempna – Ożenna – Granica polsko-słowacka, połączenie
o znaczeniu transgranicznym).
2. Karpacki Szlak Rowerowy Polana – Krempna – Świątkowa Wielka – Grab – Przełęcz Długie
i połączenie z Transgranicznym Szlakiem Rowerowym
Realizacja takiego działania ma znaczenie strategiczne dla konstruowania kompleksowej oferty
skierowanej na największą grupę odbiorców i jest spójne z założeniami ekomobilności.
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propagowanie oraz rozwój zrównoważonego ecotransportu,
zwiększanie dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie,
przeniesienie części natężenia ruchu turystycznego ze szlaków pieszych oraz ograniczenie erozji
gleb
poprawa bezpieczeństwa na drogach,
zwiększanie atrakcyjności i dostępności aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu,
włączenie społeczne w zakresie obsługi ruchu rowerowego oraz produktów dedykowanych,
ograniczenie nieskoordynowanego ruchu rowerowego,
polepszanie wizerunku regionu.
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Korzyści płynące ze skomunikowania szlaków rowerowych w obrębie długich ciągów komunikacji
rowerowej:

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Szlaki rowerowe - obszary problematyczne oraz priorytetowe.
Bieszczadzki Park Narodowy:
 droga gminna Nasiczne – Przysłup Caryński,
 droga gminna Zatwarnica – Suche Rzeki,
 droga wewnątrzzakładowa Nadleśnictwa Stuposiany dopuszczona do ruchu (Tarnawa Niżna –
szlak w kierunku źródeł Sanu, oraz Sokoliki Górskie),
 szlak pieszo-rowerowy Tarnawa Niżna – Dźwiniacz.
Magurski Park Narodowy:
 droga gminna – droga wewnętrzna MPN - droga gminna (Desznica – Świątkowa Wielka Szlak
Rowerowy „Na styku kultur”),
 droga powiatowa nr 1907R - droga wewnętrzna MPN - droga powiatowa nr 1911R – droga
gminna (Ostrzyszne – Myscowa – Suchania - Polany – Huta Połańska – trasa częściowo
terenowa),
 droga gminna – droga wewnętrzna MPN (Kempna – Huta Krempska – Krempna),
 droga wewnętrzna MPN (Folusz, Polana Świerzowska, Świątkowa Wielka – trasa terenowa),
 droga wewnętrzna MPN (Świątkowa, Bartne – trasa terenowa),
 droga powiatowa nr 1911R – droga gminna – droga wewnętrzna MPN (Polany - Olchowiec,
Wilsznia – trasa częściowo terenowa),
 droga wewnętrzna MPN (Grab – Wołowiec Winny Szlak Rowerowy)

Fig. 22 Przekrój dróg rekomendowany przez PZDW w Rzeszowie dla dróg powiatowych i gminnych
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W przypadku dróg o niższym natężeniu ruchu samochodowego (drogi gminne oraz wewnętrzne drogi
parkowe udostępnione do ruchu turystycznego) oraz ścieżek pieroszo-rowerowych i rowerowych,
możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Drogi gminne o niskim natężeniu ruchu
turystycznego wymagają wykonania nakładek bitumiczny (lub podwójnych nakładek bitumicznych),
poprawy stanu poboczy oraz odnowienia istniejącego oznakowania. W przypadku tras pieszorowerowych oraz rowerowych wskazane jest wykonie ścieżek utwardzonych drobnym materiałem
skalnym oraz wykonanie odwodnień i odnowienie oznakowań.

Źródło: Źródło: Koncepcja programowa „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowanej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do
szlaku rowerowego Green Velo”, Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie
Wszystko to razem wskazuje na konieczność poprawy infrastruktury w celu uatrakcyjnienia obszaru
jako miejsca przyjaznego rowerzystom. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich oraz powiatowych, a także na wyborze rozwiązań
jakościowych. Jak pokazują przykłady innych państw takich jak Austria, Holandia, Irlandia, Hiszpania,
czy Niemcy, rower jest nie tylko formą przemieszczania się. Przy odpowiednio przygotowanej
i utrzymywanej infrastrukturze może wpisać się na stałe jako element turystyki i rekreacji całego
kraju.
Elektomobilność w obrębie infrastruktury rowerowej
Działanie dedykowane dla MPN oraz BdPN
Rozwój turystyki rowerowej jako czystej i przyjaznej formy zwiedzania może napotykać na problemy
związane z kondycją fizyczną odwiedzających. Jest to szczególnie ważne w przypadku tyczenia tras
w obszarach górskich. Osoby chcące korzystać z infrastruktury rowerowej mogą mieć problemy
związane z ukształtowaniem terenu (przejazd przez przełęcze oraz długie podjazdy). Zgodnie
z definicją ustawy PoRD, rower to nie tylko pojazd poruszany siła mięsni osoby nim jadącej.
Dopuszczono w tym pojęciu również rowery elektryczne „wyposażone w uruchamiany naciskiem na
pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V
o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo
i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”44 Rowery elektryczne zyskują na popularności
dlatego należy je uwzględniać w tworzeniu lub rewitalizacji tras rowerowych. Z powodzeniem
rozwiązania takie przyjęły się m.in. we Włoszech, Niemczech czy Austrii.45
Z inicjatywy prywatnej planowane jest uruchomienie komercyjnej wypożyczalni elektrycznych
rowerów górskich w miejscowości Ustrzyki Górne. Lokalizacja ta pozwala na poruszanie się turysty
w obrębie większości wejść na szlaki piesze (jako sposób dotarcia do szlaku) oraz na wycieczki po
atrakcyjnych krajobrazowo odcinakach dróg publicznych.

44
45

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
M. Kozioł, Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2019
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Idąc tym śladem należy zaproponować rozbudowę sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych. Pełną
dostępność obszaru dla tej formy transportu umożliwiłoby oddanie do użytku wypożyczalni wraz z
punktami ładowania w: Bereżkach, Tarnawie Niżnej, Ustrzykach Górnych, Wołosatem oraz Wetlinie
(z możliwością dowolnego zwrotu w każdym z tych punktów). Szczególnie istotna byłaby tutaj
lokalizacja punktu w Bereżkach oraz Wetlinie jako punktów przechwytu pojazdów spalinowych
wjeżdżających na teren parku.
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Elektryczne rowery górskie (wyposażone w inteligentne komponenty) posiadają różne stopnie
wspomagania, umożliwiające nam jazdę z prędkością do 25 km na godzinę. Ich wspomaganie
pozwala średnio na 100 – 120 km jazdy (w zależności od modelu, ukształtowania terenu, wagi
rowerzysty, wybranego trybu wspomagania)

Uniwersalność tego działania pozwala na przełożenie go na Magurski Park Narodowy. Dla MPN
proponowane jest utworzenie dwóch wypożyczalni z punktami ładowania w miejscowościach
Krempna i Folusz. Zasięg rowerów elektrycznych nie przekracza długości tras w MPN i pozwala na
sprawne wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych.
Mając na uwadze konieczność wprowadzania rozwiązań sprzyjających środowisku należy dążyć do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Zmniejszanie ruchu wjazdowego samochodów osobowych do
stref chronionych powinno wynikać z szerokich możliwości wyboru transportu zastępczego (publiczny
transport zbiorowy, rower tradycyjny lub rower elektryczny).
8.2.2. Opracowanie tras oraz infrastruktury do skituru oraz narciarstwa biegowego
Działanie dedykowane dla MPN oraz BdPN
Zarówno MPN jak i BdPN dysponują odpowiednimi warunkami do rozwoju tras biegowych. Trasy
z założonym śladem mogą pokrywać się z przebiegiem szlaków rowerowych, oferując tym samym
produkt atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo. Rosnąca popularność narciarstwa biegowego oraz
społecznej świadomości znaczenia sportu dla utrzymania kondycji i zdrowia, stanowią o zasadności
poszerzania oferty parku. Działania związane z wprowadzeniem produktu będą wiązały się m.in. z:
wyznaczeniem oraz oznakowaniem tras w przebiegu tras rowerowych,
zakupem sprzętu (skuter śnieżny, wyciskacz do śladu) oraz określeniu zasad zakładania śladu,
oznakowaniem dojazdów z dróg wojewódzkich,
organizowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zaangażowaniem do współpracy
lokalnych szkół
współpracą z miejscowym GOPR,
promocją lokalnych wypożyczalni sprzętu zimowego oraz przewodników i instruktorów,
promocją tras na rynku lokalnym z wykorzystaniem marketingu szeptanego oraz lokalnych
mediów,
promocję tras z wykorzystaniem serwisów specjalistycznych.
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Potencjale obszary rozwoju tras biegowych na terenie BdPN należy wiązać z doliną górnego Sanu
w miejscowości Tarnawa Niżna oraz z trasą rowerową w okolicach Bukowca. Ukształtowanie terenu
pozwala tam na wytyczenie szerokich i atrakcyjnych krajobrazowo tras z założonym śladem. Obszary
te charakteryzują się również dłużej utrzymującą się pokrywą śnieżną. W ramach promocji turystyki
zimowej w BdPN zakładanie nowych tras biegowych powinno wiązać się z promocją już istniejących
tras oferowanych w miejscowości Muczne oraz Wetlina. Wzajemna współpraca w tym zakresie
wzmocni pozycję regionu jako miejsca atrakcyjnego pod kątem turystyki zimowej.
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Odbiorcą oferty będą głównie osoby w wieku produkcyjnym uprawiające turystykę kwalifikowaną
i aktywną oraz młodzież. Motywem wyjazdu będzie dla nich podnoszenie sprawności fizycznej,
obcowanie z przyrodą, regeneracja sił, wypoczynek, nawiązywanie kontaktów towarzyskich,
rywalizacja w trakcie zawodów i wydarzeń oraz podnoszenie statusu społecznego. Na atrakcyjność
tras w obszarach parku będzie miało wpływ: odpowiednie przygotowanie tras, zróżnicowane
ukształtowanie terenu, lesistość oraz prestiż prawnej formy ochrony.

Regulamin parku zezwala na poruszanie się po szlakach pieszych na nartach skiturowych. Niestety
zgodnie z regulaminem obowiązuje całkowity zakaz zjazdów po szlakach oraz jednocześnie całkowity
zakaz poruszania się poza szlakami. To zmniejsza atrakcyjność parku w oczach miłośników freeride-u
oraz narciarzy skiurowych, którzy czerpią ogromną przyjemność ze zjazdów. Wskazane jest zatem
wyznaczenie odrębnych, bezkolizyjnych tras przeznaczonych do zjazdów na nartach. Trasy takie
mogłyby zostać powiązane z istniejącymi trasami transportowymi, których przebieg często jest
zbliżony do przebiegu tras pieszych. Podobnie jak w przypadku nart biegowych przekaz informacyjny
dotyczący tej oferty warto uzupełnić o propozycje innych atrakcyjnych tras takich jak Małe Jasło
w otulinie parku.
Analogicznie do rozwiązania zaproponowanego w BdPN, na terenie MPN możliwe jest wyznakowanie
tras biegowych z wykorzystaniem istniejących szlaków rowerowych. Obszarami posiadającymi
potencjał będą okolice Świątkowej Wielkiej na odcinku szlaku rowerowego (ścieżki przyrodniczo
kulturowej Świerzowa Ruska) ze Świątkowej Wielkiej w kierunku Bartnego oraz odcinek szlaku
rowerowego na drodze wewnętrznej ze Świątkowej Wielkiej w kierunku Folusza. Propozycje te są
uzupełnieniem istniejącej oferty trzech tras narciarstwa biegowego oferowanych przez wyciąg
narciarski Mareszka Ski w Świątkowej Wielkiej.
Zgodnie z aktualnym Regulaminem MPN, turysta na teren parku wchodzi na własną
odpowiedzialność ponieważ trasy nie są utrzymywane w okresie zimowym. Na terenie parku nie ma
dodatkowych oznakowań zimowych. W celu udostępnienia obszaru na potrzeby turystyki warto
wprowadzić zapis dotyczący zasad poruszania się na szlakach w okresie zimowym oraz uzupełnić
oznakowanie o tyczki kierunkowe.
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Bieszczadzki Park Narodowy jest atrakcją turystyczną cechującą się dużą sezonowością ruchu
turystycznego. Jak wykazuje profil turysty odwiedzającego park są to głównie turyści indywidualni,
grupy zorganizowane oraz rodziny z dziećmi. Głównym punktem zainteresowania turystów
odwiedzających BdPN są popularne piesze szlaki turystyczne związane z Tarnicą (zdobywaną często
w ramach korony gór Polski), Chatką Puchatka oraz Połoniną Caryńska. Dominującą formą turystyki
jest turystyka piesza, której wpływ na środowisko może być negatywny przy nadmiernym obciążeniu
ruchu turystycznego. Wprowadzane we wcześniejszy latach limity wejść na szlaki były martwymi
zapisami regulaminu ponieważ nie było sposobu na bieżące monitorowanie liczby wejść, gdy na jedną
grupę górską prowadzi po kilka wejść z różnych kierunków. Park odszedł od tych limitów.
Przeciążenia na szlakach wynikają po części z braku oferty alternatywnej. Przedmiotowa koncepcja
zakłada stworzenie infrastruktury rowerowej oraz częściowe przekserowanie zainteresowania
odwiedzających na tą formę spędzania wolnego czasu. Obecnie jednak nadal pozostaje problem
z ofertą czasu wolnego nakierowaną na obsługę turystów w okresach deszczowych (w których
dochodzi do największych szkód na szlakach).
Centralna część parku znajduje się w Ustrzykach Górnych. Jest to niewielka miejscowość z zapleczem
noclegowym i gastronomicznym, która nie oferuje nam alternatywy spędzania czasu wolnego.
W Ustrzykach Górnych znajduje się również Dyrekcja BdPN, która jest obiektem czysto
administracyjnym.
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8.2.3. Budowa wielofunkcyjnego obiektu przyrodniczo-edukacyjnego
Działanie dedykowane dla BdPN

Jednym z często zadawanych pytań w informacji turystycznej BdPN jest „co tutaj robić gdy pada
deszcz?” Odpowiedzią na nie powinno być centrum przyrodniczo-edukacyjne usytuowane
w Ustrzykach Górnych. Jak opisano w części drugiej koncepcji, realizacje tego typu są przykładami
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ruchem turystycznym w obszarach chronionych ("Haus der
Berge”). Na przykładzie MPN widzimy, że lokalizacja takich obiektów ma ważne znaczenie dla
spójności oferty turystycznej46. Aktualnie Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajduje się w
Ustrzykach Dolnych. Jest to obiekt niedostosowany do potrzeb turystyki dostępnej, a same
ekspozycje są przestarzałe (co widoczne jest w komentarzach na stronie Google). Aktualnie muzeum
zyskało środki na modernizacje, nie zmienia to jednak faktu, że jego odległość od serca parku wynosi
45 km.
Nowy obiekt powinien być wizytówką BdPN wpływającą na podniesienie atrakcyjności całej
miejscowości oraz parku. Grupami docelowymi będą tutaj przede wszystkim rodziny z dziećmi,
turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane, czyli wszyscy turyści odwiedzający park w trakcie
pobytu długotrwałego.
Oferta centrum przyrodniczego-edukacyjnego powinna być urozmaicona i dostosowana do turystyki
dostępnej. W jej zakresie rekomendowane będą następujące elementy:
sala multimedialna do projekcji filmów (przyrodniczych, historycznych, projekcje dla dzieci oraz
kino wieczorne)
wystawa multimedialna z elementami quizów oraz aplikacją z audio przewodnikiem,
czytelnia ze strefą ciszy,
rozszerzona rzeczywistość,
przyrodniczy escape room,
sensoryczny pokój zabaw kształtujący zdolności motoryczne,
stały program zajęć edukacyjnych z animatorem,
zewnętrze zagospodarowanie ogrodu sensorycznego z boksami dla psów,
kawiarnia, mała gastronomia oraz inne małe atrakcje takie jak np. fotobudka,
budynek pasywny, wkomponowany w krajobraz.
Zalecanym rozwiązaniem jest wprowadzenie poszerzonej rzeczywistości (kod QR oraz nadajnik
radiowy Bacon), jako dodatkowy element edukacyjny oraz organizacyjny w zarządzaniu ruchem
turystycznym na terenie obiektu.

46

Pomimo spadającej liczby odwiedzających w 2019r. obsłużył on 1/5 całego ruchu turystycznego na terenie MPN
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Inwestycyjny charakter tego działania związany jest z kompleksową modernizacją Zachowawczej
Hodowli Konia Huculskiego w miejscowości Wołosate, obejmującej remont stajni oraz siodlarni,
wykonanie lonżownika, wyposażenie wypożyczalni kasków oraz kamizelek, remont nawierzchni
dojazdowych, wymianę dachów, ujednolicenie elewacji, zagospodarowanie otoczenia oraz
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8.2.4. Reorganizacja oraz rozbudowa czytelnej oferty turystyki konnej
Działanie dedykowane BdPN

utworzenie placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja stadniny w punkcie koncentracji ruchu turystycznego
(wejście na szlak w kierunku Tarnicy) ma potencjał w rozwinięciu oferty skierowanej do rodzin
z dziećmi, turystów początkujących oraz zaawansowanych (zainteresowanych jazdami w teren).
W bezpośrednim otoczeniu stadniny znajduje się również obiekt gastronomiczny oraz salka
edukacyjno-informacyjna BdPN. Aktualnie w stadninie znajduje się ok. 69 koni. Obiekt ten zarządzany
jest przez pracowników parku. Nieczytelne oznakowanie terenu, brak kontaktu telefonicznego (brak
nr. na stronie oraz zasięgu telefonii komórkowej) powodują, że klient „z drogi” nie ma możliwości
spontanicznego skorzystania z oprowadzania lub lekcji dla początkujących. Zalecane jest
przeprowadzenie modernizacji oraz przekazanie części obiektu do dzierżawy na zasadzie prowizji od
świadczonych usług.

8.2.5. Wzmocnienie oferty edukacyjnej o formę pobytową - Stacja edukacji ekologicznej
Działanie dedykowane dla MPN
Odnosząc się do danych, dotyczących liczby osób biorących udział w zajęcia edukacyjnych MPN
zauważamy, że rok 2019 był rekordowy. Liczba ta jest blisko trzykrotnie wyższa od ilości osób
odwiedzających w tym samym roku Ośrodek Edukacyjno-Muzealny MPN w Krempnej i jednocześnie
odpowiada ponad 56% łącznej liczby odwiedzających obszar tego parku. Pokazuje to jak istotne są
działania edukacyjne dla funkcjonowania parku.
Mając powyższe na uwadze zalecane jest wykonanie inwestycji polegającej na budowie Stacji
Edukacji Ekologiczne, która może stanowić podstawę do dalszego rozwoju produktu edukacyjnego
w oparciu o pobyty kilkudniowe z możliwością zakwaterowania. Oferta MPN nie posiada bazy
noclegowej. Rozszerzenie w tym kierunku pozwoliłoby na realizowanie w roku szkolnym zajęć
pobytowych w ramach Zielonych szkół . W okresie wakacyjnym bazę można udostępnić w ogólnej
ofercie noclegowej lub potraktować ją jako miejsce zakwaterowania wolontariatu (co zważywszy na
problemy MPN mogłoby przyczynić się do zwiększenia liczby osób pracujących społecznie za rzecz
MPN przy badaniach jakościowych ruchu turystycznego w sezonie turystycznym).

8.2.6. Opracowanie uniwersalnej akt akcji turystycznej - Ścieżka w koronach drzew
Działanie dedykowane dla MPN
Krytycznie niskie zainteresowanie MPN w porównaniu do innych parków górskich na terenie Polski
wymaga podjęcia działań promocyjnych oraz inwestycyjnych nakierowanych na produkt „atrakcję”,
która przyciągnie szeroką grupę odwiedzających ze szczególnym wskazaniem na rodziny z dziećmi,
wycieczki szkolne oraz turystów indywidualnych. Taką atrakcją realizowaną i powielaną
z powodzeniem od 2009 r. są Ścieżki w koronach drzew. Ich konstrukcja składa się z dwóch
elementów:

Projekt „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowany
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Pierwszy element tej konstrukcji wspina się powoli prezentując życie lasu od korzeni po korony
drzew. Drugim elementem atrakcji jest wieża widokowa wyposażona w suchą zjeżdżalnię, z której
korzystamy przy użyciu mat. Na różnych etapach ścieżki umieszczane są tablice edukacyjne, gry oraz
elementy przygodowe, na których można ćwiczyć równowagę i zręczność. Dodatkowymi atrakcjami
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Ścieżki w koronach drzew,
Wieży widokowej

tych obiektów są siatki na wysokości oraz mosty linowe. Nowym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
poszerzonej rzeczywistości (kod QR oraz nadajnik radiowy Bacon), jako dodatkowy element
edukacyjny oraz organizacyjny w zarządzaniu ruchem turystycznym na terenie obiektu. Ścieżki
w koronach drzew są w pełni dostosowane do jazdy na wózkach inwalidzkich oraz dla osób
z wózkami dziecięcymi. Zastosowanie przezroczystych siatek na bokach ścieżki zapewnia dobrą
widoczność osobom poruszającym się na wózkach oraz dzieciom. Maksymalne wzniesienie na trasie
to 2-6%. Zasady bezpieczeństwa oraz normy sanitarne nie dopuszczają wprowadzania psów na
ścieżki, na których przebywają małe dzieci. Jako udogodnienie wskazane jest aby przy tych obiektach
dostępne były boksy dla psów. Firmą realizującą przedsięwzięcia tego typu jest Erlebnis Academy AG.
Atrakcja ta przynosi podwójną korzyść parkom narodowym, z jednej strony przyciąga turystów,
natomiast z drugiej, odciąga ich uwagę od szlaków oraz obszarów wrażliwych przyrodniczo. Na
przykładzie Parku Narodowego Las Bawarski jedynie ok. 30% osób odwiedzających park kieruje się na
szlaki piesze.
8.2.7. Rozszerzenie oferty o produkt dedykowany rodzinie
Centrum edukacyjno-rozrywkowe – leśny plac zabaw
Działanie dedykowane dla MPN
Działanie to ukierunkowane jest na rodziny z dziećmi. Osoby posiadające dzieci, plany wyjazdowe
łączą z lokalizacjami, które zapewnią rozrywkę najmłodszym. Leśny plac zabaw to rozbudowany
system atrakcji pobudzających zdolności motoryczne. Dzięki elementom sensorycznym oraz
edukacyjnym mają również walory poznawcze. Obiekty takie potrafią zainteresować dziecko na kilka
godzin, przy założeniu, że jest on wyposażony w małą gastronomię oraz miejsca odpoczynku.
Elementami aktywnej zabawy leśnych placów są: park linowy, kolejki linowe, miasteczka na
drzewach, drabinki do wspinania, labirynty, tory wyzwań, trampoliny, domki, zamki i fortece,
zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice oraz inne. Przykładem takiego placu może być Leśne Królestwo
w Lipnie. Inwestycja tego typu może być realizowana przez park lub we współpracy z lokalnym
samorządem lub firmą zewnętrzną.
8.2.8. Wprowadzenie produktu przyrodniczego „Turystyka żubrowa”
Działanie dedykowane dla MPN

Mapa występowania żubra, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, www.smz.waw.pl, data pobrania danych 10.11.2020 r.
Ochrona gatunkowa w naturalnych warunkach środowiska.
49
Ochrona gatunkowa poza miejscem środowiska naturalnego, w warunkach sztucznie dostosowanych do potrzeb gatunku.
50
http://ochronazubra.rdlp-krosno.pl/pl/o_zubrze/82.html, data obrania danych 10.11.2020 r.
48
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Mapa polskiej populacji żubra obejmuje łącznie 28 lokalizacji (OHŻ Niepołomice – 22, OHŻ Białowieża
– 27 , OHŻ Pszczyna – 56, OHŻ Smardzewice - Kampinoski PN - 20, Bieszczady – 668, Puszcza
Knyszyńska – 184, Puszcza Białowieska – 770, Puszcza Borecka – 112, stado zachodniopomorskie –
305, Puszcza Augustowska – 9, Gołuchów – 5, Muczne – 9, Międzyzdroje – 6, Białystok – 1, Bydgoszcz
– 4, Gdańsk Oliwa – 13, Kiermusy – 6, , Wolisko – 5, Warszawa – 8, Karolew – 3, Bałtów – 8, Człuchów
– 5, Pszczyna Park – 7, Poznań – 5, Jabłonowo – 10, Ustroń – 3, Strzelinko – 4, Wrocław – 6, Sycowice
– 7,).47 W wymienionych miejscach ochrona żubra realizowana jest w formie in situ48 lub ex situ.49
Stada wolno żyjące w Polsce występują w 5 miejscach: stado zachodniopomorskie, Puszcza
Knyszyńska, Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, oraz w Bieszczady.50 Formami zamkniętymi

związanym z ochroną oraz hodowlą są ogrody zoologiczne, zagrody pokazowe (ekspozycyjne) oraz
zagrody z funkcją hodowlaną (Ośrodki Hodowli Żubrów). Biorąc pod uwagę górzysty charakter
terenu, wolno żyjące stado w Bieszczadach należy do linii białowiesko-kaukaskiej. Stado to dzieli się
na populację wschodnią (teren Nadleśnictw: Stuposiany i Lutowisk) oraz populację zachodnią
(Nadleśnictwo: Cisna, Komańcza, Lesko, Baligród)51
Żubr jest bardzo atrakcyjny ekspozycyjnie i jako król puszczy wzbudza zainteresowanie nie tylko
wśród miłośników przyrody. Zagrody pokazowe cieszą się dużą popularnością wśród turystów, w tym
rodzin z dziećmi. Infrastruktura tworzona przy zagrodach hodowlanych oraz pokazowych pozwala na
obserwowanie tych majestatycznych zwierząt z platform widokowych spełniających wszystkie
warunki bezpieczeństwa. Dodatkowo w zagrodach znajdują się również tablice informacyjnoedukacyjne oraz inne elementy infrastruktury towarzyszącej zwiększającej komfort odwiedzających.
Analizując dane dotyczące liczby odwiedzających w trzech przykładowych lokalizacjach można
stwierdzić, że „turystyka żubrowa” jest sposobem na zwiększenie ruchu turystycznego w Magurskim
Parku Narodowym.
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Na obszarach nizinnych występują osobniki z linii białowieskiej.
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Powyższe zestawienie danych z trzyletniego okresu pokazuje jaki potencjał ma wprowadzenie żubra
do oferty przyrodniczo-edukacyjnej MPN. Zagroda Pokazowa Żubra w Mucznem odnotowała w 2019
r. rekordową liczbę odwiedzających (przy jednoczesnym corocznym wzroście zainteresowania).
Obserwując dane z Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Białowieskiego Parku Narodowego zauważamy,
że w stosunku do ogólnej liczby wejść na teren parku z 2019 r. (ok. 200 tys. osób), udział
odwiedzających zagrodę wyniósł ponad 86%. Co ważne, w badanym okresie występowała tendencja
wzrostowa. Woliński Park Narodowy w 2019 r. odwiedziło łącznie ok. 780 tys. osób. W dużej mierze
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Rys. Zestawienie liczby odwiedzających w wybranych zagrodach pokazowych w latach 2017 – 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych poszczególnych obiektów

związane jest to z dostępem do plaży oraz morza. Udział osób odwiedzających zagrodę wyniósł tam
niespełna 15%. Mimo to, ilość odwiedzających zagrodę w tym przypadku nadal przekracza
dwukrotnie całkowitą liczbę osób odwiedzających MPN w 2019 r.
Czy koncepcja taka jest możliwa lub nawet właściwa?
W latach wcześniejszych były prowadzone rozmowy dotyczące wprowadzenia stad żubrów w obszary
Beskidu Niskiego (MPN) oraz Pogórza Przemyskiego (Grąziowa). Wschodnio-beskidzka część Karpat
posiada duży potencjał ze względu na zgodność oraz ciągłość siedliska przyrodniczego dla tego
gatunku. Magurski Park Narodowy spełnia niezbędne wymagania by stać się rezerwuarem dla stada
wolno żyjących żubrów linii białowiesko-kaukaskiej (z nadwyżek hodowli zamkniętych).52
Ochrona gatunki in situ na terenie Magurskiego Parku Narodowego to kolejna proponowana forma
rozwoju turystyki na terenie Parku oraz w jego otulinie. Obecność żubra w ekosystemie wpływa na
odbiór atrakcyjności obszaru dla turystyki przyrodniczej. W rejonach występowania żubra pojawiają
się wyspecjalizowane grupy dostawców usług przewodnickich. Korzystają z nich miłośnicy przyrody
oraz pasjonaci fotografii. Nie można w tym przypadku mówić o czytelnych i mierzalnych korzyściach
płynących do parku. Drugą stroną medalu tego przedsięwzięcia jest etapowa realizacja
przedsięwzięcia oraz wszystkie sytuacje konfliktowe do jakich może dojść po wdrożeniu. Stado, mimo
że wolne, musi być obiektem ciągłego monitoringu (zdrowia, genetycznego, parazytologicznego).
Stado pozostaje pod stała opieką weterynaryjną.53 Proces tworzenia wolno żyjącego stada
rozpoczyna się od konsultacji społecznych pomiędzy MPN, Lasami Państwowymi oraz lokalną
społecznością. W dalszym etapie wybierana jest lokalizacja, oddalona od siedzib ludzkich (w celu
ograniczenia ryzyka synantropizacji stada), z dostępem do bieżącej wody oraz z cechami
charakterystycznymi siedliska. Przeniesione osobniki umieszczane są w zagrodzie aklimatyzacyjnej,
dostosowanej technicznie i zlokalizowanej w miejscu z dostępem do bieżącej wody. Proces
aklimatyzacyjny trwa ok. jednego miesiąca i jest momentem newralgicznym. Przenoszone osobniki w
pierwszych tygodniach od transportu mogą przeżyć stres, którego konsekwencją bywają padnięcia
osobników. Monitoring w okresie aklimatyzacyjnym uwzględnia kompleksowe badania oraz ocenę
stanu zdrowia. Dla celów monitoringowych część osobników powinna zostać wyposażona w obroże
telemetryczne. Wypuszczając stado w okresie wegetacyjnym ogranicza się ilość sytuacji
konfliktowych z właścicielami lokalnych gospodarstw.
8.3. Zrównoważone zarządzanie obszarem recepcji turystycznej
Usprawnienia w zakresie zarządzania ruchem turystycznym.
Wzrost efektywności obsługi ruchu turystycznego



Szkolenia osób odpowiedzialnych za udostępnianie (obsługa punktów
informacyjno-kasowych oraz punktów informacji turystycznej)
Szkolenia osób prowadzących edukację ekologiczną w zakresie wymiana
dobrych praktyk w ramach wizyt studyjnych.

52

Red. W. Olech, W. Bielecki, A. Bołbot, I. Bukowczyk, J. Dackiewicz, M. Dymnicka, M. Hławiczka, Z. Krasiński, Z. Nowak, K.
Perzanowski, J. Raczyński, W. Tęsiorowski, K. Wyrobek, Hodowla Żubrów Poradnik utrzymania w niewoli, Warszawa, 2008
r.
53
http://www.ochronazubra.rdlp-krosno.pl/pl/o-projekcie/81.html, data pobrania danych 14.11.2020 r.
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Transport

Ujednolicenie systemu sprzedaży biletów (centralny system obsługujący
sprzedaż bezpośrednią oraz internetową), sprzedaż biletów zerowych dla
osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu
Wprowadzenie i utrzymanie punktów automatycznego liczenie turystów oraz
pętli pomiaru ruchu samochodowego
W obszarach newralgicznych zastosowanie automatycznych bramek liczących
ilość turystów wchodzących.
Rozszerzenie wolontariatu celem uzyskania danych jakościowych dotyczących
profilu odwiedzających.
Wprowadzenie certyfikacji dostawców usług transportowych (na podstawie
jakości pojazdów oraz czytelnego grafiku jazdy)
Promocja ekomobilności oraz dążenie do zwiększania dostępności obszaru dla
pojazdów elektrycznych.

Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego oraz Lasami Państwowymi
 Lokalny lobbing w celu zachęcenia miejscowych do korzystania z
infrastruktury parku, marketing szeptany z wykorzystaniem nieformalnych
Produkt
liderów grup docelowych, lekarzy rodzinnych i specjalistów oraz
przedstawicieli oświaty
 Połączenie lokalnych potencjałów celem wzmocnienia marki regionu
 Wspólna promocja produktu lokalnego w ramach funkcjonujących punktów
sprzedaży oraz wspólnych imprez
 Uzupełnienie oferty o lokalne i regionalne produkty turystyczne, których
charakter wyklucza lokację na terenie obszaru chronionego (orient parki, bike
parki, trasy spacerowe dla właścicieli psów, odnowienie oznakowań szlaków
Produkt
w otulinie parku itp.)
uzupełniający
 Wspólne planowanie i kształtowanie przestrzeni publicznej (parkingi,
sanitariaty, zagospodarowania ujęć wody, poprawa nawierzchni dojazdowych
itp.)
 Włączenie społeczne w celu rozszerzania sektora usług prywatnych
(wypożyczalnie, warsztaty i szkoły: kosmetyczne, zielarskie, artystyczne,
kulinarne, przetrwania, turystyki górskiej, pszczelarskie, rozwoju osobistego,
pracy z dziećmi, foto-safari, samodzielności, obcowania z przyrodą)
 Identyfikacja wspólnych problemów wynikających z rozwoju turystyki
Problemy
 Opracowywanie rozwiązań dotyczących rosnącej antropopresji w otulinie
rozwojowe
parku (ograniczenie ilości podrzucanych odpadów oraz dzikich campingów)
Współpraca transgraniczna
 Budowanie relacji z przygranicznymi regionami Ukrainy i Słowacji w celu
zwiększenia współpracy w zakresie promocji oraz identyfikacji potencjału
Relacje
transgranicznego klastra turystycznego
Finansowanie



Opracowanie potrzeb możliwych do realizacji z nowej perspektywy
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Szkolenia służb terenowych (leśniczych, podleśniczych) z radzenia sobie w
sytuacjach konfliktowych
Szkolenia z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych.
Wzmacnianie
funkcjonalnych
powiązań
wewnętrznych
pomiędzy
poszczególnymi działami parku
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finansowej dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT PolskaBiałoruś-Ukraina 2021-2027 (priorytet środowisko i współpraca)

Tab. Obszary działań priorytetowych w zarządzaniu ruchem turystycznym
Źródło: Opracowanie własne
8.4. Strategia promocji turystycznej
Marka produktu turystycznego jest nieodłącznie związana z miejscem, a jej celem jest tworzenie
silnych, pozytywnych skojarzeń emocjonalnych motywujących do wyboru danego miejsca jako celu
podróży turystycznej. Marka powinna być rozpoznawalna oraz powinna wyróżniać się wśród
produktów konkurencyjnych
Strategia marki określa główny kierunek działań oraz rozwoju. Przy jej tworzeniu należy dokonać
analizy rynku pod kątem lokalizacji pożądanych nisz w produkcie turystycznym oraz analizy grup
docelowych (z możliwie dużym uszczegółowieniem danych jakościowych). Działania te w dalszym
etapie powinny pozwolić na określenie poszczególnych składowych naszej strategii: wybór wizji
marki, wartości kierujących marką, wyróżników marki, wyznaczenie kierunku rozwoju oraz sposobów
komunikacji.
Branding, czyli budowanie świadomości marki, oparte jest na strategii marki i polega na kreowaniu
konkurencyjnej i unikatowej tożsamości. Umiejętne budowanie świadomości marki związane jest
z określeniem trzech kluczowych elementów: nazwy naszej marki, loga oraz sloganu towarzyszącego
(claimu). W przypadku nazwy, loga czy identyfikacji wizualnej, nie mamy pola do manewru, działania
zawarte w koncepcji koncentrują się na zwiększeniu rozpoznawalności parków w oparciu o istniejące,
ujednolicone oznaczenia wszystkich polskich parków narodowych. Opracowywanie nazw może
dotyczyć nowych produktów lub usług (np. obiekt lub aplikacja). Nie mniej jednak we spójnej
koncepcji te trzy elementy są częścią niezmienną i powtarzalną. Utrwalającą park oraz jego misję
w świadomości odbiorcy. Promocja parku powinna być oparta na jednoznacznie identyfikowanych
cechach w ramach konsekwentnie prowadzonych kampanii tematycznych (skoordynowane przekazy
informacyjne). Zalecanym działaniem jest dokumentacja efektów brandingu (brand book).
8.4.1. Komunikacja i promocja
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To jak w świadomość odwiedzających wpisuje się park narodowy, można sprawdzić metodą
doświadczalną. Wpisując nazwę Bieszczadzki Park Narodowy lub Magurski Park Narodowy
w przeglądarkę internetową sprawdzamy wyniki wyszukiwania.54 To proste działanie odpowiada nam
na pytanie co widzą turyści oraz inne osoby mające kontakt z parkiem oraz czego spodziewają się
osoby wybierające to miejsce po raz pierwszy. Porównanie ruchu turystycznego w górskich parkach
narodowych pokazuje w jakim stopniu dany park przyciąga zainteresowanie osób wybierających góry
na miejsce spędzenia czasu wolnego.

Działania podejmowane w celu kształtowania wizerunku parków mogą znacząco wpływać na
postawy turystów. Kreowanie wizerunku będzie niczym innym niż tworzeniem wyobrażeń o parku.
Wykorzystując przekaz informacyjny tworzymy pozytywne skojarzenia w umyśle odbiorcy. 55 Z punktu
widzenia parku ważne jest by przekaz ten był nie tylko prawdziwy i atrakcyjny, powinien on również
nieść ze sobą wartości edukacyjne, które wpłyną na zachowania odwiedzających. Wpływając na
wizerunek parku wpływamy na odbiór tożsamości. Działania podejmowane w celu jego utrwalenia
lub poprawy mogą utrwalać w świadomości odwiedzających misję jaka przyświeca istocie tworzenia
Parków Narodowych.
Obecnie rośnie liczba osób, dla których podróż to przede wszystkim kolekcjonowanie momentów
i sposób na wyróżnienie się. Media społecznosciowe pokazują, że odbiorcy odczuwają potrzebę
aktywnego i kreatywnego działania. We współczesnym marketingu produktów turystycznych coraz
większe znaczenie przykłada się do roli mediów społecznościowych jako nośnika informacji.
W atrakcyjnych zdjęciach oraz krótkich opisach kreujemy emocje i doznania, których odbiorca
zaczyna pożądać. W ten sposób popularne serwisy społecznosciowe stały się swoistym poligonem dla
ekonomii doznań. Jest wiec to miejsce, w którym powinniśmy zawalczyć o zainteresowanie
potencjalnych odwiedzających. Ma to szczególne znaczenie ponieważ osoby, które umieszczając wpis
w trakcie wizyty lub po niej, stają się źródłem informacji o parku.
8.4.2. Obecność Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Magurskiego Parku Narodowego
w mediach społecznościowych

Bieszczadzki PN

Tatrzański PN

8 609 obserwujących

58 461 obserwujących

You Tube

90 subskrypcji – 21 filmów

536 subskrypcji – 18 filmów

209 424 obserwujących
6,5 tys. subskrypcji – 241
filmów
69 tys. obserwujących –
1 357 postów
11,3 tys. obserwujących 3 616 tweetów
33 podcasty (Google
Podcasty, Apple Podcasty,
Pod Bean, Spotify)

Instagram
Tweeter
Podcasty

6 881 obserwujących - 144
postów

Podsumowanie aktywnej liczby użytkowników mediów społecznosciowych
8 699
65 878
296 224
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J.W. Wiktor, Promocja, System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
https://socialpress.pl/2020/02/social-media-w-polsce-i-na-swiecie-najnowsze-dane, data pobrania danych 30.10.2020 r.
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Popularność portali społecznosciowych jest trudna do zaprzeczenie. Obecnie posiadają one już 3,8
miliarda użytkowników, w tym 19 milionów z Polski. Wśród czołowych portali wymieniany jest
Facebook (założony w 2004 r. - blisko 2,5 miliarda użytkowników), You Tube (założony w 2005 r. - 2
miliadry użytkowników) czy Instagram (założony w 2010 r. - 1 miliard użytkowników). Bardzo szybko
rozwija się również liczba osób aktywnych na platformie TikTok (800 miionów użytkowników).
Pozostałe znaczące platformy społecznościowe to m.in. Qzone, Weibo, Twitter, Reddit, Pinterest czy
Ask.fm. Z pośród wymienionych: TikTok, Qzone, Weibo związane są w rynkiem chińskim.56

Tak jak wspomniano wcześniej własne publikacje to dopiero początek promocyjnej piramidy mediów
społecznościowych. Dla przykładu MPN nie posiada Instagrama, natomiast na portalu tym
użytkownicy zamieścili „1000+” postów z oznaczeniem #magurskiparknarodowy. W przypadku
#bieszczdzkiparknarodowy pojawia się „23,2 K” (tysiące) postów. I tutaj dla porównawczego
zobrazowania skali działania #tatrzanskiparknarodowy ma „133 K” (tysiące) postów.
W mediach społecznościowych możemy „sprzedawać” emocje, pasje oraz zainteresowania.
Skuteczne prowadzenie tego kanału komunikacji pozwala na intensyfikowanie doznań obserwujących
już na etapie planowania podróży. W przypadku Instagrama czy Pinteresta, algorytmy pozwalają
docierać do przypadkowych odbiorców zagranicznych, którzy z czystej ciekawości sprawdzą
lokalizację w jakiej wykonano zdjęcie.
Parki narodowe nie są instytucjami nastawionymi na sprzedaż dlatego marketing predykcyjny nie jest
tutaj idealnym rozwiązaniem. Ważna jest relacja oraz budowanie więzi dzięki, którym odbiorca
zacznie identyfikować się z parkiem oraz jego misją.
8.4.3. Wykorzystanie nowych motywów podróży w promocji MPN
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Polaryzacja upodobań przyczynia się do zmian motywów podejmowania podróży turystycznej. Osoby
często podróżujące, mające kontakt z ruchem turystycznym zaczynają szukać miejsc mało znanych.
Moda na ucieczkę od wakacyjnego tłoku przyciąga turystów do obszarów mniej popularnych, a przy
tym autentycznych (nisko skomercjalizowanych). Popularne stają się wyjazdy angażujące emocje,
intelekt i ciało. Nowym trendem jest również odwrócona sezonowość pozwalająca na cieszenie się
miejscem pozbawionym tłumów. W zwariowanym świecie część turystów zaczęła intensyfikować
plany wyjazdowe, nastawiając się na maksymalizację doznań na jednostkę czasu. Wszystko to stawia
przed MPN nowe możliwości w promocji parku.
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Fot. 1 Multimedialna wystawa, "Haus der Berge" w Parku Narodowy Berchtesgaden
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