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Zarys treści: W artykule przedstawiono zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników karpackich. Uczyniono to, omawiając typy ruchu turystycznego występujące na badanym obszarze,
sezonowość pobytów turystycznych i czas ich trwania oraz obliczając wskaźnik intensywności
ruchu turystycznego według Schneidera.
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Wstęp
Warunki naturalne, walory oraz zagospodarowanie turystyczne obszarów położonych wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich sprawiają, że są one
przedmiotem zainteresowania i penetracji rzeszy turystów.
Według Olszewskiej (1989) ruch turystyczny jest „zjawiskiem społecznym, którego istotą jest zmiana miejsca pobytu, motywem chęć wypoczynku, podmiotem zaś
człowiek, który ma możliwość wyboru miejsca wypoczynku, sposobu jego organizacji
i formy ruchu turystycznego w zależności od upodobań, predyspozycji fizycznych
i warunków socjalnych”.
Ruch turystyczny obejmuje wiele form spędzania wolnego czasu. Przy wyborze miejsca
docelowego turyści kierują się różnymi motywami. Rozwój ruchu turystycznego jest uzależniony od możliwości przyjazdu turysty oraz warunków recepcji regionu turystycznego.

Charakterystyka obszaru badań
Karpaty są górskim regionem turystycznym o znaczeniu międzynarodowym.
Na terytorium Polski zasięgiem województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego
objęte są Zewnętrzne Karpaty Zachodnie i Zewnętrzne Karpaty Wschodnie. W doli-
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nach i przełomowych odcinkach dopływów górnej Wisły zostały zbudowane zbiorniki
zaporowe (Tab.1). Stanowią one uzupełnienie istniejących walorów przyrodniczych
i kulturowych, a sąsiedztwo środowiska wodnego z górskim stwarza dodatkowy walor
krajobrazowo-widokowy.
Zbiorniki zaporowe mają korzystne położenie komunikacyjne. Są one zlokalizowane w pobliżu atrakcyjnych widokowo tras o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, prowadzących w stronę większych aglomeracji oraz przejść granicznych
z Czechami (Wisła Czarne, Kaskada Soły), Słowacją (Czorsztyn-Niedzica-Sromowce
Wyżne, Klimkówka, Dobczyce) i Ukrainą (Solina-Myczkowce). Drogi te ułatwiają
dostęp do zbiorników oraz miejscowości położonych w ich pobliżu.

Tab. 1. Zbiorniki zaporowe w Karpatach Polskich.
Table 1. Reservoirs in the Polish Carpathian Mountains.

* P – przeciwpowodziowa, W - wyrównawcza, E – energetyczna, PW – pobór wody pitnej, T - turystyczno-rekreacyjna
* P – Flood control, W – watercourse control, E – power station, PW – water supply, T – tourist-oriented
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Kraków, RZGW Gliwice, ZEW Solina-Myczkowce, ZEW Rożnów-Czchów, ZEW Niedzica.
Source: own study based on database information from RZGW Kraków, RZGW Gliwice, ZEW Solina-Myczkowce, ZEW Rożnów-Czchów, ZEW Niedzica.
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Walory, zagospodarowanie turystyczne oraz dobra dostępność komunikacyjna mają
wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego w gminach przyległych do zbiorników.
Ze względu na podstawową funkcję, jaką jest zaopatrzenie w wodę pitną aglomeracji
krakowskiej (Zbiornik Dobczycki), Górnego Śląska, rejonu Bielska (Zbiornik Czaniec),
Wisły (Zbiornik Wisła Czarne), Rymanowa, Iwonicza, Krosna (Zbiornik Besko) wody
tych zbiorników nie zostały dopuszczone do użytkowania turystycznego. Gromadzenie
wody pitnej w sztucznych zbiornikach wodnych wynika przede wszystkim z gwałtownego
rozwoju miast przy jednoczesnym zanieczyszczeniu rzek (Machnicki 2006).

Baza noclegowa
Turystyczna baza noclegowa w 2006 r. na obszarze gmin przyległych do omawianych zbiorników zaporowych liczyła 191 obiektów. Struktura turystycznej bazy
noclegowej wykazuje zróżnicowanie pod względem rodzaju obiektów. Dominują
ośrodki wczasowe (20%) i szkoleniowo-wypoczynkowe (16%) (Ryc. 1). Najbardziej
rozbudowaną bazę noclegową ma zespół Zbiorników Solina-Myczkowce (25%) oraz
Zbiornik Wisła Czarne (24%), najsłabiej natomiast Zbiornik Czaniec (1%) oraz Zbiornik

Ryc. 1. Obiekty turystycznej bazy noclegowej ogółem w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Figure 1. Tourist accommodation facilities in 2006
Source: own study based on GUS database
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Ryc. 2. Pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne wokół badanych zbiorników zaporowych
w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin i własnych badań terenowych

Figure 2. Rooms for guests and agritourism farms located in the vicinity of reservoirs researched
in 2006
Source: own study based on data from municipalities and own field studies

Besko (3%). Ponad 50% obiektów noclegowych znajduję się w sąsiedztwie Zbiorników Solina-Myczkowce i Wisła Czarne. Trzecie miejsce zajmuje zespół Zbiorników
Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne.
Znaczną rolę w turystyce odgrywają kwatery prywatne (pokoje gościnne oraz
gospodarstwa agroturystyczne). Od 2003 r. nie są one jednak uwzględniane w oficjalnych statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie własnych
badań terenowych oraz korzystając z informacji udostępnionych przez Urzędy Gmin
zrobiono zestawienie pokoi gościnnych i gospodarstw agroturystycznych działających
w miejscowościach graniczących z badanymi zbiornikami zaporowymi.
Najsilniej rozbudowaną bazę kwater prywatnych mają okolice zespołu Zbiorników Solina-Myczkowce (62%). Przeważająca liczba obiektów tego typu znajduje
się w Polańczyku, jak również w Myczkowcach, Bóbrce i Myczkowie.
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Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku gospodarstw agroturystycznych.
Działalność agroturystyczna rozwinęła się przede wszystkim w miejscowościach
Polańczyk oraz Wołkowyja, przy zespole Zbiorników Solina-Myczkowce (37%) oraz
w Wiśle, gdzie zbudowano Zbiornik Wisła Czarne (21%) (Ryc. 2).
Wokół Zbiornika Tresna nie notowano gospodarstw agroturystycznych, a w okolicy
zbiorników Czaniec i Rożnów-Czchów pokoi gościnnych.
Znaczącą rolę w turystyce pobytowej odgrywają prywatne domki letniskowe,
których liczba systematycznie wzrasta. Zbiorniki otoczone są terenami prywatnymi,
na których postawiono altanki lub domki letniskowe. Właścicielami są przeważnie
osoby przyjezdne, które spędzają tam urlopy (zbiorniki Tresna, Porąbka, Rożnów-Czchów, Klimkówka).

Formy ruchu turystycznego
Ruch turystyczny obejmuje wiele form spędzania wolnego czasu. Zróżnicowanie
to wynika z odmiennych motywacji społeczeństwa.
Na czołowe miejsce wysuwają się względy wypoczynkowe. Tę formę wybierają
przede wszystkim całe rodziny, których celem jest spędzenie urlopu lub weekendów
na terenach o dużej atrakcyjności turystycznej (Kowalczyk 2002). Turystyka wypoczynkowa dotyczy przede wszystkim mieszkańców wielkich miast, aglomeracji miejsko-przemysłowych i ośrodków przemysłowych. Służy ona regeneracji sił fizycznych
i psychicznych. Zbiorniki zaporowe w Karpatach Polskich są miejscami o wysokich
walorach klimatycznych i krajobrazowych. Podczas wypoczynku turyści uprawiają
działalność rekreacyjną. Najczęściej spotykanymi jej formami są: plażowanie, zażywanie
kąpieli, bierny wypoczynek, uprawianie sportów wodnych, spacerowanie, jazda konna,
jazda na rowerze, zajęcia ruchowe w formie gry w tenisa czy siatkówkę.
Rozbudowane zaplecze turystyczne w miejscowościach zlokalizowanych wokół
badanych zbiorników pozwala na rozwój turystyki wypoczynkowej (Ryc. 3). W gminach,
na terenie których znajdują się zbiorniki Dobczycki (Dobczyce, Myślenice, Siepraw),
Wisła Czarne (Wisła), Besko (Rymanów, Zarszyn), istnieje rozbudowane zaplecze
noclegowe, gastronomiczne i towarzyszące, które nie jest bezpośrednio związane
z wodami akwenu.
Przeszkodą dla rozwoju turystyki wodnej nad badanymi akwenami są wahania
lustra wody spowodowane pracą elektrowni. Powodują one odsłanianie i zalewanie
brzegów, co znacznie utrudnia dostęp do wody. Strome, porośnięte lasami zbocza
dodatkowo utrudniają dostęp do zbiorników.
Wokół zbiorników występuje również turystyka poznawcza, utożsamiana
ze zwiedzaniem i poznawaniem nowych miejsc i regionów. Jest ona uprawiana głównie
przez młodzież, młode małżeństwa bez dzieci oraz osoby w średnim wieku i starsze, nie
obarczone obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci (Kowalczyk 2002). Głównym celem przyjazdów poznawczych są walory antropogeniczne (zabytki architektury,
miejsca z dobrze zachowanym folklorem, muzea, zamki) oraz walory przyrodnicze
(parki narodowe i krajobrazowe, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, miejsca
o malowniczych krajobrazach).
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Ryc. 3. Miejscowości turystyczne oraz parki narodowe i krajobrazowe w okolicach zbiorników
zaporowych w Karpatach Polskich
Figure 3. Tourist towns as well as national and landscape parks in the vicinity of reservoirs
in the Polish Carpathian Mountains

Wśród walorów kulturowych można wyróżnić znajdujące się na brzegach zbiorników: ruiny zamków w Rożnowie i Czchowie, zamek w Wytrzyszczce (zespół Zbiorników
Rożnów-Czchów), Zamek w Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie (zespół Zbiorników
Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne), Zamek w Dobczycach (Zbiornik Dobczycki) oraz
oddalone od akwenów: Zamek w Wiśle (Zbiornik Wisła Czarne), Zamek w Żywcu (Zbiornik
Tresna), ruiny zamku na wzgórzu „Wołek” w Kobiernicach Górnych (Zbiornik Czaniec),
zabytkowe kościoły, dwory, domy, cmentarze z okresu I wojny światowej, kapliczki oraz
miejsca z dobrze zachowanym folklorem pozwalające na rozwój turystyki kulturowej.
Istotne znaczenie dla rozwoju turystyki mają zespoły leśne. W ich pobliżu zostały utworzone zbiorniki karpackie. Turyści odwiedzają miejsca, w których znajdują
się naturalne zbiorowiska roślinne. Najcenniejsze obiekty przyrody nieożywionej
i ożywionej objęte są ochroną prawną w postaci parków narodowych, krajobrazowych
(Ryc. 3) oraz rezerwatów przyrody. Największą pod względem ilościowym grupę na
omawianym obszarze stanowią rezerwaty leśne.
Obiektami o walorach krajoznawczych są punkty widokowe, skałki oraz jaskinie.
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Zróżnicowanie ukształtowania terenu oraz sąsiedztwo środowiska wodnego z górskim
stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki specjalistycznej, praktycznie przez
cały rok. Różni się ona od pozostałych form turystyki koniecznością przygotowania kondycyjnego, umiejętnością posługiwania się sprzętem turystycznym oraz częstą zmianą miejsca
w przestrzeni (Gaworecki 2000). Posiadanie odpowiednich kwalifikacji, sprzętu, dobrej
kondycji fizycznej pozwala na uprawianie: żeglarstwa, kajakarstwa, nurkowania, turystyki
konnej, turystyki rowerowej, turystyki pieszej, wspinaczki oraz lotnictwa (Tab.2).
Ukształtowanie terenu oraz dogodne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi
sportów zimowych. Pozwala to na uprawianie narciarstwa śladowego i biegowego
(Tab. 3). Na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim (Porąbka) znajduje się kolej linowo-terenowa, natomiast w Wiśle (Wisła Czarne) zbudowana została kolej linowa. Najbardziej
rozbudowane zaplecze dla sportów zimowych ma zespół Zbiorników Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne, gdzie część tras narciarskich znajduje się w pobliżu zapory (Polana
Sosny) oraz Zbiornik Wisła Czarne. Wokół Zbiornika Czaniec oraz Rożnów-Czchów nie
utworzono tras narciarskich.
Ze zbiornikami karpackimi sąsiadują miejscowości uzdrowiskowe. Bezpośrednie sąsiedztwo Polańczyka z zespołem Zbiorników Solina-Myczkowce powoduje,
że w sezonie letnim sanatoria pełnią funkcję domów wczasowych (Liszewski 1990).
W odległości kilku kilometrów od akwenów położone są uzdrowiska Rymanów Zdrój
(Zbiornik Besko) oraz Wysowa Zdrój (Zbiornik Klimkówka). Nie mają one jednak
znaczenia dla ruchu turystycznego wokół akwenów.

Tab. 2. Turystyka specjalistyczna wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich
Table 2. Specialized tourism in the vicinity of reservoirs in the Polish Carpathian Mountains
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Tab. 3. Wyciągi i trasy narciarskie wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich
Table 3. Ski lifts and ski trails located in the vicinity of reservoirs in the Polish Carpathian
Mountains

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin
Source: own study based on data from municipalities

Sezonowość pobytów turystycznych i czas trwania
Rejony zbiorników karpackich cechuje sezonowość ruchu turystycznego. Wpływ
na taką sytuację mają przede wszystkim warunki pogodowe (temperatura, opady, nasłonecznienie) oraz organizacja czasu pracy w ciągu roku i organizacja roku szkolnego.
Większość przyjazdów turystycznych następuje w okresie letnim (czerwiec-wrzesień),
a na obszarach mających uwarunkowania i zaplecze do uprawiania sportów zimowych
w okresie od grudnia do marca.
Bliskość zbiorników od miejsca stałego zamieszkania oraz krótki czas dojazdu
sprawiają, że turyści wybierają pobyty świąteczne (1-3 dniowe) podczas dni wolnych
od pracy. Z informacji uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych wynika,
że przeważają pobyty jednodniowe (59%) (Ryc. 4).
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów pozwoliło na określenie
miejsca zamieszkania osób przyjeżdżających i spędzających czas nad badanymi
zbiornikami. Nad zbiornikami Wisła Czarne, Tresna, Porąbka, Czaniec najczęściej
wypoczywają mieszkańcy Śląska (57%). Zespoły Zbiorników Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne, Rożnów-Czchów oraz Zbiorniki Klimkówka i Dobczyce odwiedzane są przede wszystkim przez mieszkańców z Małopolski (80%), natomiast
wokół zespołu Zbiorników Solina-Myczkowce i Zbiornika Besko przewagę stanowią
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mieszkańcy Podkarpacia (61%).
Notuje się również przyjazdy osób
z odleglejszych regionów kraju, głównie w ramach turystyki pobytowej. W
przypadku zbiorników Wisła Czarne,
Tresna, Porąbka i Czaniec przewagę
stanowią mieszkańcy Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego (30%) oraz
Bielska Białej (15%). Zbiornik Dobczycki najczęściej jest odwiedzany
przez mieszkańców Krakowa (32%),
Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne, Rożnów-Czchów przez osoby z
Nowego Sącza (28%), Krakowa (15%) i
sąsiadujących z akwenami miejscowości
(26%), Klimkówka przez mieszkańców

Ryc. 4. Czas pobytu turystów nad zbiornikami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Figure 4. Tourists’ time of stay in reservoir area
Source: own study based on survey studies

Ryc. 5. Formy przyjazdu turystów nad zbiorniki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Figure 5. Tourists’ means of arrival in reservoir area
Source: own study based on survey studies
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Gorlic (26%) i Nowego Sącza (18%), natomiast nad akwenami Besko i Solina-Myczkowce
wypoczywają turyści z Krosna (21%), Sanoka (13%) i pobliskich miejscowości (35%).
Bliskość położenia zbiorników od miejsca zamieszkania powoduje, że turyści
przyjeżdżają nad akwen po raz kolejny (70%). Przeważającą formę przyjazdu stanowią
podróże indywidualne z rodziną (54%) lub przyjaciółmi (40%) (Ryc. 5). Pozostała część
to wycieczki z zakładów pracy, wycieczki szkolne oraz kolonie i obozy.
Brak rozbudowanego zaplecza turystycznego wokół Zbiornika Czaniec oraz
nieudostępnienie jego wód dla celów turystycznych powoduje, że ruch turystyczny
w rejonie akwenu nie jest związany z jego wodami.

Intensywność ruchu turystycznego
Badania przeprowadzone nad zbiornikami zaporowymi w Karpatach Polskich
wykazały, że gminy, na terenie których zostały utworzone akweny, charakteryzują się
zróżnicowaniem ruchu turystycznego. W celu określenia stopnia rozwoju funkcji turystycznej w artykule zastosowano wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według
Schneidera. Przedstawia on stosunek liczby turystów do stałych mieszkańców.
Najwyższe wartości wskaźnika notuje się w gminach Wisła (Zbiornik Wisła Czarne) i Solina (zespół Zbiorników Solina-Myczkowce), co świadczy o rozwoju funkcji
turystycznej na ich obszarze (Ryc. 6). Mają one rozbudowaną bazę turystyczną, wypo-

Ryc. 6. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera w gminach wokół zbiorników zaporowych w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS

Figure 6. Index of tourist traffic intensity, based on Schneider, for counties located in the vicinity of reservoirs in 2006
Source: own study based on GUS database
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czynkową i sportową. Wisła jest ośrodkiem turystyki letniej i zimowej. Prowadzą z niej
szlaki turystyczne i narciarskie. Wody Zbiornika Wisła Czarne, ze względu na podstawową funkcję zaopatrzenia w wodę pitną Wisły, nie zostały udostępnione dla użytku
turystycznego. Powoduje to, że nie jest on głównym walorem przyciągającym turystów
w badany rejon. W 2006 r. na terenie gminy Wisła wskaźnik osiągnął poziom 1711,
co oznacza wzrost o 43% w stosunku do 2002 r. (Ryc. 7). Odmienna sytuacja kształtuje
się wokół zespołu Zbiorników Solina-Myczkowce. Wody akwenu są podstawowym elementem przyciągającym turystów. Dodatkowym atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo
Zbiornika z uzdrowiskiem Polańczyk, gdzie kuracjusze przyjeżdżają przez cały rok.
W 2006 r. w gminie Solina miał miejsce 40-procentowy wzrost wskaźnika w stosunku do
2004 r. i osiągnął poziom 1321. Wpływ na taką sytuację miały warunki atmosferyczne,
czyli upalny i słoneczny lipiec oraz długa i ciepła jesień. Spadek wskaźnika widoczny
jest od 1997 do 2002 oraz w 2004 r. Sytuacja ta była związana z powodziami i lokalnymi
podtopieniami, które wystąpiły na terenie południowej Polski.
Najniższe wartości wskaźnika są na terenie gmin Porąbka (Zbiornik Czaniec)
i Siepraw (Zbiornik Dobczyce). Gminy te mają słabo rozbudowane zaplecze turystyczne, a zbiorniki pełniące funkcję rezerwuarów wody pitnej nie zostały udostępnione
dla turystyki.
Na terenie gmin Besko i Zarszyn (Zbiornik Besko) nie odnotowano ruchu turystycznego.

Ryc. 7. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera w gminach Wisła i Solina
w latach 1995-2006
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS

Figure 7. Index of tourist traffic intensity, based on Schneider, for the counties of Wisła and
Solina from 1995 to 2006
Source: own study based on GUS database
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Podsumowanie
Podstawą rozwoju ruchu turystycznego jest poziom rozbudowy infrastruktury
służącej turystom. Różnorodność rodzaju i standardu obiektów noclegowych pozwala
na dłuższy pobyt turysty nad zbiornikami karpackimi. Sąsiedztwo środowiska wodnego
z górskim oraz szeroki zakres walorów pozwalają na spędzanie czasu w dogodnej dla
turysty formie. Sprawiają one, że okolice zbiorników są atrakcyjne nie tylko latem,
ale przez cały rok.
Atrakcyjność akwenów karpackich sprawia, że nad ich wodami wypoczywają
przede wszystkim mieszkańcy pobliskich miast i aglomeracji miejskich, pragnący
spędzić czas w kontakcie z przyrodą. Zbyt mała liczba parkingów oraz oznaczeń
informujących o tym, jak dojechać do zbiorników, stwarza jednak problemy, szczególnie dla osób po raz pierwszy przyjeżdżających nad zbiornik. Zbyt słabo rozwinięte
jest również zaplecze sanitarne i gastronomiczne, które jest niezbędnym elementem
w przypadku kilkugodzinnego pobytu nad wodą.
Poprawa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół akwenów oraz promocja
regionu powinny przyczynić się do dalszego rozwoju ruchu turystycznego.
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Variability in tourist traffic in the vicinity of reservoirs
in the Polish Carpathian Mountains
Summary
Tourism in the vicinity of dammed reservoirs in the Polish Carpathian Mountains is comprised of many forms of leisure. The most important reasons for visiting
the area are rest, education, and culture. A variety of landforms as well as the presence
of water within a mountainous region are key factors in the development of specialized
branches of tourism.
Most tourist arrivals take place in the summer season (June – September) while
in areas adapted to winter sports, most tourists come from December to March.
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People who live near such mountain reservoirs and have only a short drive, tend
to stay one to three days on weekend and holidays. Based on the information collected
from survey results, 59% of stays are one-day stays.
The development of the tourist industry was investigated using the coefficient
of intensity of tourist traffic – based on Schneider. The counties of Wisła (Wisła Czarne Reservoir) and Solina (Solina Myczkowce Reservoir) had the highest coefficient
values. In 2006, Wisła had a coefficient of 1711 which marks a 43% increase in relation
to 2002. In 2006, Solina had a coefficient of 1321 and had recorded a 40% increase
in the coefficient in relation to 2004.
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