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UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI
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Zarys treści: Mimo, że warunki środowiska naturalnego sprzyjają uprawianiu w Parku turystyki
pieszej, narciarstwa, kolarstwa, kajakarstwa, wspinaczki, turystyki jaskiniowej, paralotniarstwa,
turystyki konnej i survivalu, szereg barier o charakterze antropogenicznym wpływa hamująco na rozwój niektórych form. Dokonano tu oceny przydatności czynników przyrodniczych
i kulturowych dla turystyki aktywnej, a także zaproponowano kilka sposobów zwiększenia
atrakcyjności Parku.
Słowa kluczowe: turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, uwarunkowania rozwoju turystyki
aktywnej, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, województwo podkarpackie.
Key words: active tourism, qualified tourism, conditions to develop active tourism, the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, Podkarpackie Province (Voivodeship).

1. Wstęp
Podstawą rozwoju turystyki aktywnej1 są warunki do jej uprawiania, wśród których najważniejszą rolę odgrywają naturalne elementy środowiska przyrodniczego,
a następnie czynniki pochodzenia antropogenicznego.
Istotą turystyki aktywnej, a zwłaszcza jej najbardziej wyspecjalizowanej formy,
jaką jest turystyka kwalifikowana, jest pokonywanie przestrzeni przez turystę własnymi
siłami fizycznymi, przy pomocy specjalistycznych umiejętności i sprzętu (turystyka
piesza górska i nizinna, kolarstwo, narciarstwo, żeglarstwo, wspinaczka, kajakarstwo,
turystyka konna, jaskiniowa, survival i inne). W tych formach aktywności preferuje się działalność w środowisku przyrodniczym, które charakteryzuje niski stopień
przekształcenia przez człowieka (Łobożewicz 1983). Jest to jeden z wyznaczników, który
odróżnia turystykę aktywną – kwalifikowaną od turystyki masowej (Śmiały 2004).
1

Tu utożsamiana z kwalifikowaną.
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Najbardziej atrakcyjne dla różnorakich form turystyki aktywnej
są rozległe, zwarte obszary leśne,
tereny o urozmaiconej rzeźbie, góry,
wybrzeża morskie, pojezierza i doliny rzeczne, gdzie niekorzystne dla
przyrody następstwa tzw. postępu
cywilizacyjnego są najmniejsze. Stąd
wielkoobszarowe formy ochronne
(m.in. parki krajobrazowe) stanowią
przestrzeń atrakcyjną dla wielu dziedzin tej turystyki.
Czarnorzecko-Strzyżowski Park
Krajobrazowy (ryc. 1) leży na obszarze
pogórzy, rozciętych dolinami Wisłoka
i Wisłoki. Wzdłuż tych naturalnych
traktów komunikacyjnych odbywa
Ryc. 1. Położenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego
się turystyczna migracja weekendowa
Parku Krajobrazowego na tle obszarów chroniomieszkańców przedkarpackich aglonych w woj. podkarpackim
meracji. Badania dowodzą, że mieszFigure 1. The position of the Czarnorzeckokańcy miast coraz częściej wybierają
Strzyżowski Landscape Park against other protectformy turystyki aktywnej w celach
ed areas situated in the Podkarpackie Province
rekreacyjnych (Wolańska 1999).
Źródło: opracowanie własne.
Niniejsze opracowanie ma na
celu przedstawienie możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, a także
wskazanie czynników ograniczających jej rozwój. Park, z racji swojego potencjału
przyrodniczego posiada przydatność dla wielu form tej turystyki, natomiast z różnych
powodów jest przez turystów „aktywnych” niezauważany lub niedoceniany.

2. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej
w Parku
W Parku istnieją naturalne uwarunkowania do rozwoju następujących form turystyki: turystyki pieszej, narciarstwa, turystyki konnej, kolarstwa górskiego, wspinaczki
skalnej, turystyki jaskiniowej, kajakarstwa, survivalu2, wędkarstwa, myślistwa, turystyki
motorowej3 i paralotniarstwa.
2

Niefortunny termin; survival to – według podstawowych definicji – umiejętność przeżycia w sytuacji
śmiertelnego zagrożenia, spowodowanej nagłą zmianą dotychczasowych warunków, stylu i środowiska życia
osoby, która znalazła się w danym położeniu bez własnej woli. W odmianie turystycznej jest to zabawa
w przeżywanie silnych wrażeń w warunkach stanowiących iluzję zagrożenia. Z tego powodu powinno się
tu raczej stosować określenie „semisurvival” jako bardziej odpowiednie.

3

Turystyka motorowa, wędkarstwo i myślistwo, jakkolwiek uważane przez wielu autorów za formy turystyki
aktywnej, nie zostały objęte niniejszym opracowaniem.
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Naturalne uwarunkowania rozwoju turystyki pieszej górskiej w Parku opierają
się na zróżnicowanej rzeźbie terenu, której dominującym akcentem są przebiegające
z północnego zachodu na południowy wschód pasma wzgórz, o wysokościach względnych dochodzących do 250 m i bezwzględnych do 585 m n.p.m. (Sucha Góra). Górne
partie wzgórz porośnięte są zwartą pokrywą leśną (47,8% obszaru parku). Występuje
tu piętro regla dolnego (450-500 m n.p.m.) o składzie mieszanym bukowo-jodłowym
z domieszkami brzozy, sosny, modrzewia i grabu. Bezleśne partie grzbietów są wykorzystywane przez turystów jako miejsca widokowe. Na wielu odcinkach wierzchowiny
można spotkać wychodnie piaskowca, a na najbardziej odpornych ławicach wytworzyły
się piaskowcowe ostańce. Pasma rozdzielają szerokie obniżenia, a przecinają strukturalne dolinki przełomowe (ryc. 2). Obiekty kulturowe na terenie Parku dopełniają
walory przyrodnicze.

Ryc. 2. Przekrój poprzeczny przez obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
w kierunku α=350ο od miejscowości Korczyna (przysiółek Górna Wieś) do miejscowości Godowa
(przysiółek Podlesie)
Figure 2. The cross-section of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park made along
α=350o from the locality of Korczyna (Górna Wieś hamlet) to the locality of Godowa (Podlesie
hamlet)
Źródło: opracowanie własne.

Stosunkowo długo zalegająca pokrywa śnieżna oraz strome stoki wzgórz, stwarzają
w Parku korzystne warunki do rozwoju narciarstwa. Oprócz zjazdowego można tu
uprawiać narciarstwo wędrówkowe, m.in. dzięki leśnym drogom i przecinkom, które
biegną wzdłuż stoków i na wierzchowinach.
Rozległe doliny, śródleśne drogi, małe natężenie ruchu samochodowego na drogach
lokalnych oraz duży procent nieużytków rolnych, naturalne krajobrazy, rozproszone
osadnictwo typu wiejskiego i gospodarka o charakterze rolniczym na obszarze Parku
w sposób naturalny sprzyjają uprawianiu turystyki konnej.
Falisty profil pasm, strome podjazdy, ostre zjazdy oraz trwałe podłoże tworzą
warunki do uprawiania kolarstwa górskiego na terenie Parku. Najczęściej wykorzystywane są do tego celu odcinki pasma Czarnówek i masywu Królewskiej Góry.
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Jednym z charakterystycznych elementów naturalnego krajobrazu Parku są
skałki piaskowcowe. Oprócz krajobrazowych, posiadają one walory dydaktyczne
i naukowe, a także nadają się do uprawiania wspinaczki skalnej (Śmiały 2003). Obok
„Prządek”, które są najbardziej okazałymi piaskowcowymi ostańcami w Parku, istnieje
tu 9 innych grup skałek o dużej wysokości i atrakcyjnej dla wspinaczy rzeźbie (Czyż
1993, Śmiały 1994).
Naturalne warunki do uprawiania turystyki jaskiniowej na terenie Parku nie występują w skali i klasie, które mogłyby znacząco wpłynąć na rozwój tej formy turystyki
aktywnej, jednakże istnieją tu podziemne wyrobiska piaskowca, popularnie nazywane
jaskiniami lub sztolniami, których eksploracja znajduje wielu zwolenników.
Obszar Parku posiada dobrze rozwiniętą sieć hydrograficzną, ale tylko dwa cieki
mają cechy odpowiednie do uprawiania turystyki kajakowej – wystarczający przepływ
wody oraz szerokość koryta. Są to rzeki Wisłok i Stobnica (ryc. 3). Wisłok, płynąc przez
obszar Parku od Krosna po Strzyżów, ma charakter dzikiej rzeki górskiej. Stobnica ma
koryto uregulowane, o brzegach pozbawionych roślinności drzewiastej. Uprawianie
turystyki kajakowej jest tu możliwe od maja do lipca.
Wzdłuż brzeżnych fragmentów wysoczyzn i krawędzi pogórzy istniejące warunki termiczne sprzyjają powstawaniu powietrznych prądów wznoszących. Stwarzają
one możliwości uprawiania paralotniarstwa (ryc. 4). Na terenie Parku szczególnie
atrakcyjne dla turystów powietrznych są zbocza Działu (515 m n.p.m.) na krawędzi
Pogórza Dynowskiego i zbocza doliny Stobnicy w Lutczy. Inne miejsca, potencjalnie
przydatne dla turystyki powietrznej, są w większości zalesione, co uniemożliwia ich
wykorzystanie do tego celu.
Zróżnicowanie warunków glebowych w Parku i jego położenie na granicy
odmiennych stref geobotanicznych wpływa na bogactwo i różnorodność roślinności.
Wiele występujących tu w stanie naturalnym roślin nadaje się do spożycia, np. pałka
wodna, czosnek niedźwiedzi i inne (Łuczaj 2005). Jest to jeden z czynników, który
obok dużej lesistości terenu, urozmaiconej rzeźby i naturalnych schronisk podskalnych,
stwarza warunki do uprawiania turystyki survivalowej.

3. Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju turystyki
aktywnej w Parku Krajobrazowym
Obszar Parku jest dostępny z zewnątrz w stopniu bardzo dobrym; istniejące liczne
połączenia autobusowe między Rzeszowem, Krosnem i Jasłem, zapewniają możliwość
dojazdu do Parku z Rzeszowa i z Krosna średnio co pół godziny. Ponadto kilka razy
w ciągu dnia kursuje na tej trasie kolej. Łączna długość dróg o nawierzchni asfaltowej
i utwardzonej na terenie Parku wynosi 304 km, gęstość dróg 1,17 km/km2, przy czym
stan nawierzchni asfaltowej wymaga na wielu odcinkach (ok. 30 km) gruntownej naprawy. Dla zwolenników spływów istnieje również możliwość dotarcia tu kajakiem: rzeką
Wisłok od Beska przez Krosno (1 dzień spływu z prądem) lub z Rzeszowa (2-3 dni pod
prąd), a także Stobnicą z Brzozowa – 1 dzień spływu z prądem (ryc. 3, ryc. 4).
Czynniki klimatyczne nie mają większego wpływu na dostępność opisywanego
obszaru, aczkolwiek zdarza się, że skutkiem wiosennych opadów i wezbrań potoków,

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych i materiałów Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Urzędu Gminy Frysztak.

Figure 3. Access to the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park using road, railway and other transport means

Ryc. 3. Dostępność komunikacyjna Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
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Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych i materiałów Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Urzędu Gminy Frysztak.

Figure 4. Natural and culture values of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park

Ryc. 4. Przyrodnicze i kulturowe walory Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
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niektóre drogi stają się nieprzejezdne. W czasie zimy wszystkie drogi dojazdowe do miejscowości na terenie Parku są utrzymywane przez służby drogowe w należytym stanie.
Pod względem prawnym istnieją pewne utrudnienia w dostępie do niektórych
walorów Parku dla turystów aktywnych. Dotyczy to przede wszystkim zakazu uprawiania wspinaczki na terenie rezerwatu „Prządki”.
Jednym z czynników rozwoju turystyki na danym obszarze jest dostęp do informacji
o nim. Zdają się tego nie dostrzegać właściwe organy administracyjne4. Informacja
o walorach turystycznych i ich promocja jest zaledwie dostateczna i polega głównie
na informacjach zamieszczonych w Internecie. Reklamuje się tam wyłącznie część
czarnorzecką Parku, promując rezerwat „Prządki” i zamek „Kamieniec”, o walorach
części strzyżowskiej nie wspominając5. Ważnym źródłem informacji dla turystów są
mapy turystyczne. Do tej pory wydano w niewielkim nakładzie dwie mapy Parku,
obie z błędami merytorycznymi6.
Pojemność turystyczna Parku, w porównaniu do aktualnego zapotrzebowania,
jest wystarczająca i opiera się głównie na miejscach noclegowych w gospodarstwach
agroturystycznych (tab. 1), które adresują swoje usługi do turystów indywidualnych,
najczęściej rodzin (Śmiały 2005). W części strzyżowskiej baza noclegowa jest lepiej
rozwinięta niż w większej powierzchniowo części czarnorzeckiej. To zróżnicowanie
ma podłoże nie tylko przyrodnicze, ale również historyczne i gospodarcze (Lawera,
Bata 1999). W części czarnorzeckiej obiekty bazy noclegowej skupiają się w okolicy
rezerwatu „Prządki” i zamku „Kamieniec”, a ich oferta ogranicza się do noclegów
i propozycji zorganizowania wolnego czasu. Gospodarstwa w części strzyżowskiej
oferują własną żywność oraz możliwość uczestniczenia w pracach polowych. Dużym
plusem jest tu mniejszy stopień presji turystycznej na otoczenie.
W celu udostępnienia dla turystyki pieszej atrakcyjnych fragmentów Parku,
przez jego obszar poprowadzono szlaki turystyczne (tab. 2, ryc. 3) o łącznej długości
około 60 km (w granicach Parku). Pozytywny wpływ na aktywność pieszą turystów
posiadają ścieżki edukacyjne. Na terenie Parku zbudowano 3 takie ścieżki, a 2 są
w stadium urządzania. Istniejące ścieżki zlokalizowano w sąsiedztwie najchętniej
odwiedzanych przez turystów obiektów w Parku – rezerwatu „Prządki” i zamku
„Kamieniec” (tab. 3).
Z każdym sezonem zimowym wzrasta popularność turystyki narciarskiej, przy
czym tendencja ta bardziej dotyczy narciarstwa zjazdowego, mniej zaś wędrówkowych

4

Wydawane foldery o CzSPK nie spełniają swojej roli; są drukowane na kredowym papierze, w kolorze
i w związku z wysokimi kosztami – w ograniczonym nakładzie. Wzorem państw zachodnich, powinno się
wydawać w dużych ilościach reklamówki czarno-białe, drukowane na papierze z recyklingu.

5

Dla celów porównawczych zastosowano umowny podział obszaru Parku na część strzyżowską, obejmującą
fragment Parku na zachód od Wisłoka (teren Pogórza Strzyżowskiego) i część czarnorzecką, położoną na
wschód od Wisłoka na terenie Pogórza Dynowskiego (ryc. 3, ryc. 4)

6

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, mapa turystyczno-przyrodnicza 1:50000, 1999, GEA, Warszawa;
Prządki–Węglówka i okolice na Pogórzu Dynowskim w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, mapa
turystyczna 1:25000, 1999, Rakart, Rakszawa.
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Tab. 1. Baza noclegowa i żywieniowa w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym
(z otuliną) w 2005 r.
Table 1. Board and lodging facilities in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park (and in
its buffer zone), state as per 2005

* Obiekty te działają w szkołach podstawowych w sezonie wakacyjnym.
Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych, informacji z gmin i zasobów internetowych
www.epodkarpacie.pl.

form narciarstwa, choć te ostatnie mają w rejonie Czarnorzek pewne tradycje7. Skomplikowane układy własnościowe i duże zalesienie najbardziej atrakcyjnych dla turystyki
narciarskiej rejonów Parku powodują, że w obecnej chwili funkcjonuje tu tylko jeden
wyciąg narciarski. (otwarty w 1985 r.). Jest to wyciąg orczykowy o długości 360 m
i przepustowości 450 os./godz., usytuowany na północnych stokach Działu (515 m n.p.m.)
w Czarnorzekach (ryc. 3). Wyciąg oferuje korzystającym trasy zjazdowe o długości
400 m i 500 m, przy czym różnica wysokości pomiędzy pounktami początkowym
i końcowym tras wynosi 73 m. W sąsiedztwie wyciągu funkcjonuje parking i pawilon
techniczno-gastronomiczny, zbudowane w ramach unijnego programu SAPARD.
W sezonie zimowym około 100 osób dziennie korzysta z wyciągu w dni wolne od
pracy, natomiast 10-20 osób w dzień powszedni. Wyciąg stracił na popularności
wobec konkurencji nowo wybudowanych, dłuższych i bardziej atrakcyjnych obiektów
w niedalekiej okolicy (np. w Puławach k. Rymanowa).

7

Istniejący w Czarnorzekach klub narciarstwa biegowego należał do czołówki krajowej. Dla jego potrzeb
zbudowano strzelnicę biathlonową na 30 stanowisk z zapleczem noclegowym (dziś jest tu ośrodek
wypoczynkowo-jeździecki Ranczo „Strzelnica”) i opracowano narciarskie trasy biegowe.
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Tab. 2. Piesze szlaki turystyczne na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
w 2005 r.
Table 2. Tourist paths for walkers within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park,
state as per 2005

Źródło: opracowanie na podstawie Województwo Podkarpackie....(2003).

Tab. 3. Ścieżki edukacyjne na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
w 2005 r.
Table 3. Educational paths within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, state as per
2005

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych i materiałów Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie.

Czynnikiem warunkującym rozwój turystyki konnej na terenie Parku są lokalne
ośrodki jeździeckie i gospodarstwa agroturystyczne, które w swojej ofercie wymieniają
m.in. udostępnianie koni do przejażdżek w plenerze w towarzystwie instruktora.
Ośrodki te na terenie czarnorzeckiej części Parku powstały w dawnych obiektach
strzelnicy biathlonowej i budynkach byłego PGR (tab. 4, ryc. 4). W części strzyżow-
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Tab. 4. Ośrodki turystyki konnej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym w 2005 r.
Table 4. Horseback riding centres within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park,
state as per 2005

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych, informacji z ODR Strzyżów i zasobów internetowych
www.epodkarpacie.pl.

skiej turystykę konną posiadają w swojej ofercie 3 gospodarstwa agroturystyczne
(w dwóch jest instruktor jazdy konnej). Rozwój tej formy turystyki w Parku ograniczają
niewielkie możliwości recepcyjne gospodarstw oraz brak fachowej kadry, infrastruktury,
promocji i właściwej reklamy.
Większość gospodarstw agroturystycznych na terenie Parku prowadzi wypożyczalnie rowerów, co sprzyja aktywności kolarskiej turystów. Wpływ na rozwój tej formy
turystyki w Parku mogłoby mieć utworzenie wypożyczalni rowerów w kluczowych
punktach rejonu (Czarnorzeki, Podzamcze, Stępina, Wiśniowa) i wytyczenie dalszych
szlaków rowerowych, połączone z naniesieniem ich przebiegu na mapy lub foldery
reklamowe. Opisy istniejących tras w części czarnorzeckiej można znaleźć jedynie
w Internecie (tab. 5, ryc. 3). Możliwość dotarcia do granic Parku koleją, w której można przewozić rowery, wpływa korzystnie na rozwój turystyki kolarskiej, choć ostatnie
redukcje ilości połączeń kolejowych na trasie Rzeszów-Jasło w pewnym stopniu ograniczyły zewnętrzną dostępność Parku dla turystów, a rowerzystów w szczególności.
Licznie występujące na terenie Parku skałki cechuje duża atrakcyjność dla
turystyki wspinaczkowej (tab. 6, ryc. 4). Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju
tej formy turystyki polegają przede wszystkim na udostępnieniu rejonów skalnych
dla wspinaczy, ubezpieczeniu dróg wspinaczkowych, wydaniu przewodnika wspinaczkowego, a także zorganizowaniu bazy noclegowej w okolicy ogródków skalnych.
Najbardziej atrakcyjne dla wspinaczki obiekty w Parku (rezerwat „Prządki”) nie są
dostępne ze względu na wprowadzony tam w 1998 r. zakaz wspinania. Popularnością
wśród wspinaczy cieszy się obecnie grupa skalna w sąsiedztwie zamku „Kamieniec”,
gdzie ubezpieczono 140 dróg wspinaczkowych (tab. 6). Infrastrukturę turystyczną
w okolicy stanowi lokal gastronomiczny, kilka gospodarstw agroturystycznych i pole
namiotowe. Skałki o walorach wspinaczkowych zostały opisane w przewodniku
(Czyż 1993) i w ogólnopolskich magazynach górskich „Góry” i „Magazyn Górski”.
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Tab. 5. Szlaki rowerowe na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w 2005 r.
Table 5. Bicycle trails within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, state as per 2005

Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych, materiałów Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie i publikacji gminy Frysztak.

Tab. 6. Rejony wspinaczkowe na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego
w 2005 r.
Table 6. Mountaineering regions within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, state
as per 2005

* Obecnie działalność wspinaczkowa na terenie rezerwatu jest zakazana.
** Do 1971 r. w sąsiedztwie kamieniołomu w Kobylu istniał grzyb skalny o wysokości 7 metrów i obwodzie
16 m. Niestety, mimo statusu pomnika przyrody, został on wysadzony na polecenie ówczesnego kierownika grupy robót rzeszowskiego przedsiębiorstwa Kruszgeo, które prowadziło w tym czasie eksploatację
kamieniołomu.
Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych.
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Antropogeniczne czynniki rozwoju turystyki jaskiniowej na terenie Parku ograniczają się przede wszystkim do odkrywania jaskiń, sporządzaniu ich planów, a następnie
publikacji opisów w wydawnictwach specjalistycznych. Czynią to członkowie speleoklubu z Dębicy, którzy systematycznie dokonują inwentaryzacji jaskiń na tym terenie
(tab. 7, ryc. 4). Pewnym utrudnieniem dla zwolenników tej formy turystyki jest brak
prawidłowo zlokalizowanych jaskiń na mapach turystycznych, a także zakratowane
wejście do Sztolni nad Czają I (najokazalszy obiekt w Parku). Oprócz wymienionych
Tab. 7. Wybrane sztolnie i jaskinie w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym
w 2005 r.
Table 7. Some selected galleries and caves within the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape
Park, state as per 2005

* Wejście chronione kratą.
Źródło: opracowanie na podstawie badań terenowych i Materiałów 35 i 36 Sympozjum Speleologicznego
w Bartkowej 26-28.10.2001 i Pińczowie 25-27.10.2002.
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w tab. 7, w Parku znajdują się jeszcze inne obiekty tego typu, lecz są one nieciekawe
z punktu widzenia turystyki jaskiniowej.
Rozwój survivalu jako jednej z form turystyki aktywnej w niewielkim stopniu
zależy od czynników antropogenicznych, jednak istnienie na terenie Parku szkoły
survivalu w Rzepniku sprzyja uprawianiu tej formy turystyki. Szkoła gości rocznie
kilkunastu uczestników, dla których organizowane są kursy rozpoznawania dzikich
jadalnych roślin, gotowania w plenerze i urządzania awaryjnych schronisk (Łuczaj
2005). Brak bogatego programu szkolenia, odpowiedniej reklamy, stosunkowo niewielkie zainteresowanie tą formą turystyki, to główne czynniki ograniczające rozwój
survivalu w Parku.
Ważnym antropogenicznym czynnikiem rozwoju turystyki powietrznej na terenie Parku jest przychylny stosunek właścicieli gruntów do paralotniarzy. Brak zgody
na lądowanie w praktyce uniemożliwia tego typu aktywność, czego przykładem jest
utrata popularności stoków w Lutczy. Ze względu na ilość i wagę specjalistycznego
sprzętu istotna jest możliwość dojazdu samochodem w okolice startu (np. na Dział).
Poważnym ograniczeniem rozwoju paralotniarstwa są występujące w kilku rejonach
Parku linie przesyłowe wysokiego napięcia (np. w Lutczy).
Uprawianie turystyki kajakowej na terenie Parku napotyka na szereg ograniczeń
typu antropogenicznego. Należy do nich np. brak wypożyczalni kajaków w Krośnie
i Strzyżowie oraz brak przystani wodnej na trasie spływu. Rozwój indywidualnej turystyki kajakowej ogranicza także brak połączenia kolejowego w godzinach porannych
na trasie Rzeszów-Jasło (zlikwidowane w 2004 r.). Popularność turystyki wodnej w tym
rejonie hamuje również słaba działalność propagatorska terenowych oddziałów PTTK
w Krośnie i Rzeszowie, a także brak zainteresowania lokalnego samorządu infrastrukturalnymi potrzebami tej formy turystyki (przystanie, wypożyczalnie sprzętu).

4. Kierunki działalności na rzecz rozwoju turystyki aktywnej
w Parku
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy znajduje się w zasięgu strefy rekreacyjnej Rzeszowa, Krosna i Dębicy i ma wszelkie dane, aby cieszyć się powodzeniem
wśród turystów, w tym i aktywnych, z tych miast. Jeśli jednak tak nie jest, to składa
się na to szereg przyczyn:
– położenie Parku w niedalekim sąsiedztwie bardziej atrakcyjnych Beskidów,
– marginalne traktowanie turystyki przez lokalne podmioty,
– brak zaangażowania Zarządu Parku w rozwój turystyki,
– słaba działalność promocyjno-reklamowa Związku Gospodarstw Agroturystycznych,
– brak promocji walorów Parku przez terenowe oddziały PTTK w Krośnie i Rzeszowie,
– niedostateczny stan infrastruktury turystycznej na terenie Parku (brak wypożyczalni
rowerów i kajaków, brak wyznaczonych szlaków rowerowych i narciarskich, brak
przystani wodnej na Wisłoku, niedostateczna liczba ścieżek edukacyjnych, brak
tablic informacyjnych),
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– działalność gospodarstw agroturystycznych prowadzona zachowawczo i bez wiary
w sukces,
– obiekty noclegowe bez turystycznego klimatu, którego pragnie turysta aktywny,
– brak ogólnodostępnej i aktualnej mapy turystycznej Parku.
Poprawę stanu turystyki na terenie Parku może przynieść zorganizowane działanie na rzecz jej rozwoju, prowadzone równolegle przez wspomniane wyżej instytucje
i organizacje. Może to być:
– opracowanie i wydanie zaktualizowanej mapy turystycznej Parku, zawierającej
informacje o możliwościach uprawiania różnorakich form turystyki aktywnej,
– opracowanie i wydanie w dużym nakładzie folderu reklamującego walory całego
Parku (nie tylko „Prządki” i „Kamieniec”) na papierze z recyklingu i w wersji
czarno-białej, rozprowadzanego bezpłatnie w punktach informacji turystycznej,
szkołach, obiektach kulturalnych, na stacjach benzynowych, itp.,
– pozyskiwanie środków unijnych i przeznaczanie ich na reklamę, promocję i specjalizację gospodarstw (żywność ekologiczna, turystyka konna, utrzymywanie
warsztatów rzemiosł ginących lub reaktywacja zapomnianych), a także na szkolenia
z zakresu obsługi turystów i tworzenia produktu turystycznego,
– organizowanie cyklicznych imprez folklorystycznych o ponadregionalnym zasięgu, na bazie dorobku miejscowych zespołów taneczno-muzycznych i twórców
ludowych
– stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych dla prywatnych inwestycji
pro-turystycznych (wypożyczalnie kajaków, rowerów),
– wytyczenie ścieżek edukacyjnych w alternatywnych dla rejonu „Prządek” i „Kamieńca” fragmentach Parku,
– wytyczenie turystycznych tras narciarskich,
– wybudowanie wież widokowych i umieszczenie pamiątkowych książek na szczytach głównych wzniesień w Parku ,
– organizowanie cyklicznych ogólnopolskich rajdów pieszych po terenie Parku,
spływów kajakowych, wędrówek narciarskich, rajdów survivalowych, itp.
W związku z tym, że na terenie Parku spotykają się granice pięciu gmin (Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna), konieczna jest wspólna polityka
pro-turystyczna samorządów gmin i wspomnianych wyżej organizacji i instytucji.
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Conditions to develop active tourism
in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park
Summary
The Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park covers the most attractive fragments of the Strzyżowskie Plateau and the Dynowskie Plateau, it represents natural
values that are very useful for active tourism. Owing to varied surface features, high
woodiness degree, floral diversity, favourable structural, climatic, and hydrographical
conditions, there is a real potential in this Park for the following forms of active tourism
to develop: hiking, skiing, biking, canoeing, climbing, caving, paragliding, horseback
riding, and survival training. The Park is very easy to get to; the lodging facilities mainly
include sleeping facilities offered by farms that also offer farm tourism activities. In order
to make the natural environment available to the public, 6 tourist paths for walkers, 5 bicycle trails, and 5 educational paths have been mapped out in the Park.
One ski lift has been erected, several dozen caves and galleries have been charted,
and 167 climbing trails secured.
However, there are several barriers to the development of active tourism
in the Park, for example: improper promotion and insufficient advertising of the Park’s
strong points (only the Czarnorzeki part of the Park is advertised and promoted; there
are no information boards, maps, or folders), no bike and canoe rentals; there are no
railway connections from Rzeszów to Jasło in the morning (which appear important
for transporting bicycles and canoes); the activeness of the regional branches of PTTK
is very poor; and, finally, the communities’ governmental bodies, the Park’s Management Board, and the Association of Farms for Tourists show a very conservative
approach to tourism in the Park. To improve the present situation, it is necessary for
the above mentioned organizations and institutions, as well as for the local governments
of five gminas (communities) where the Park is located, to carry the joint pro-tourism
policy. The following activities are recommended: organizing interregional folk and
tourism events on regular basis, acquiring the EU funds to support such activities as:
promoting and advertising the Park, training tourism specialists, making local farms
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specialize in the domain of farm tourism, promoting private pro-tourism initiatives,
mapping out and creating educational and hiking paths, tourist cycling and ski trails.
The essential and stimulating role of promotion and advertisement in shaping the image
of the Park as an active tourism product should be given weight.
Andrzej Śmiały
Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów

