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Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych Beskidów Wschodnich w granicach
obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina). Badania wykazały, że walory przyrodnicze, a zwłaszcza krajobrazowe, stanowią główny element kształtujący atrakcyjność turystyczną
Beskidów Wschodnich. Z uwagi na bogatą etnografię walory antropogeniczne wyróżniają ten
obszar spośród pozostałych części Karpat. Rozwój turystyki napotyka jednak na poważne bariery
w postaci braków infrastrukturalnych i pojawiających się konfliktów środowiskowych.
Słowa kluczowe: walory turystyczne, formy turystyki, Beskidy Wschodnie, Ukraina
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Wstęp
Jednym z podstawowych problemów badawczych geografii turyzmu jest ocena
atrakcyjności turystycznej, rozumianej jako zespół warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych wraz z ich subiektywną oceną i odbiorem dokonywanym przez turystów.
O atrakcyjności turystycznej decydują walory turystyczne, dostępność komunikacyjna
oraz stan rozwoju infrastruktury turystycznej (Kurek i in. 2007; Warszyńska, Jackowski
1978). Według J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego (1978) na walory turystyczne składa się
zespół elementów środowiska przyrodniczego i pozaprzyrodniczego, które są przedmiotem zainteresowania turystów. Istotne znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu jako
waloru turystycznego ma jego „czytelność w krajobrazie”, czyli możliwość percepcji przez
turystów. Lijewski i in. (2002) podkreślają szczególne funkcje walorów krajoznawczych
– poznawcze, naukowe, dokumentacyjno-konserwatorskie i wychowawcze, przy równoczesnym spełnianiu przez nie roli rekreacyjnej i wartości estetycznej.
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Celem artykułu jest przedstawienie walorów przyrodniczych i antropogenicznych,
które stanowią podstawę rozwoju turystyki Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów
lwowskiego i iwanofrankowskiego. Rozpoznania walorów dokonano w trakcie badań
terenowych przeprowadzonych w latach 2002–2009 we współpracy z Katedrą Turyzmu
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Kryteria klasyfikacji walorów
turystycznych przyjęto za Lijewskim i in. (2002), którzy wyróżniają walory przyrodnicze i antropogeniczne. Do pierwszej grupy zaliczają: skałki i grupy skalne, doliny
i przełomy rzeczne, wodospady i źródła, obiekty geologiczne, punkty widokowe, parki
zabytkowe, a także parki narodowe i krajobrazowe. Druga grupa obejmuje: obiekty
muzealne i ośrodki twórczości ludowej, zabytki architektury i budownictwa, obiekty
historyczne związane z działaniami wojennymi, miejsca i muzea martyrologii, zabytki
działalności gospodarczej i techniki oraz miejsca pielgrzymkowe.

Walory przyrodnicze
Przyjmuje się, że walory przyrodnicze obejmują obiekty związane genetycznie ze
środowiskiem przyrodniczym, uformowane bez interwencji człowieka (Lijewski i in.
2002; Kurek i in. 2007). Na terenie Beskidów Wschodnich na pierwszy plan wysuwa
się krajobraz, który w stosunkowo niewielkim stopniu został przekształcony antropogenicznie, w tym przez zagospodarowanie turystyczne (zwłaszcza Gorgany). Jedną z najistotniejszych cech przyrodniczych różniących Beskidy Wschodnie od Zachodnich jest
brak strefy pogórskiej, która przybiera postać rusztowych Gór Sanocko-Turczańskich,
a dalej na południowy wschód Beskidów Brzeżnych. Długość karpackiego grzbietu
głównego na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego ma około 250
km. Pasma górskie w kierunku wschodnim stają się bardziej zwarte, tworząc wyraźne
grzbiety, równocześnie zyskując na wysokości nad poziomem morza (Kondracki 1978).
Średnie wysokości względne wahają się od 200–300 m w Górach Sanocko-Turczańskich i Bieszczadach, do 900–1000 m w Gorganach i Czarnohorze. Najbardziej rozległą
grupą górską są Gorgany, które charakteryzują się potężnymi masywami górskimi
o stromych stokach. Na tle innych grup górskich w Beskidach Wschodnich wyróżnia
się Czarnohora (szczyty przekraczają 2000 m n.p.m.), jedyne pasmo posiadające ślady
działalności lodowca. Warto dodać, że ważnym bogactwem naturalnym na obszarze
Beskidów Wschodnich są licznie występujące wody mineralne.
Jedną z atrakcyjnych dla turystów form przyrody są skałki i grupy skał. Szczególne
zainteresowanie budzą fantazyjne grupy skalne w Bieszczadach Wschodnich (Urycz,
Bubniszcze) i w Czarnohorze (Szypyci) (tab. 1, fot. 1).
Kolejny walor stanowią odcinki przełomowe Czarnego Czeremoszu, Oporu
i Prutu, które są przedmiotem zainteresowania amatorów turystyki wodnej, zwłaszcza
kajakarstwa1. Równie malowniczymi obiektami są wodospady i źródła. Na szczegól-

1

Pierwsze zagospodarowane szlaki kajakowe powstały w latach 20. XX w.
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Tab. 1. Skały i grupy skał
Table 1. Rocks and groups of rocks

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

ną uwagę zasługują: największy w Beskidach Wschodnich wodospad Maniawski
w Gorganach o wysokości 16 m, zespół trzech wodospadów na potoku Buchtowiec oraz
cieszący się największą popularnością wodospad Huk w Jaremczu (osiedle Kamień
Dobosza) (tab. 2).
Wśród innych obiektów geologicznych o wybitnych walorach krajoznawczych
należy zwrócić uwagę na polodowcowy typ krajobrazu Czarnohory (cyrki, kotły, jeziorka) oraz wyróżniające się piaskowcowymi rumowiskami skalnymi pasmo Gorganów
(Kondracki 1978). Dodatkową osobliwością geologiczną występującą pojedynczo jest
urwisko skalne „Piekło” pod polaną Ruszczyna w Gorganach.
Niezwykle atrakcyjnym walorem turystycznym, zwłaszcza w terenie górskim,
są punkty widokowe umożliwiające obserwację otaczającego krajobrazu. Beskidy
Wschodnie są szczególnie atrakcyjne pod tym względem, bowiem na znacznym
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Tab. 2. Wodospady i źródła
Table 2. Waterfalls and springs

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

obszarze partie szczytowe Czarnohory, Gorganów i Bieszczad pozbawione są szaty
leśnej. Do najbardziej uczęszczanych należy bez wątpienia najwyższa góra Ukrainy
– Howerla (2058 m n.p.m.) posiadająca rozległą panoramę szczytową na sąsiednie grupy
górskie. Ważniejszymi punktami widokowymi w Czarnohorze są: Kostrzyca (1572 m
n.p.m.), Pop Iwan (2028 m n.p.m.), Wielka Maryszewska (1564 m n.p.m.), w Gorganach: Bratkowska (1788 m n.p.m.), Chomiak (1540 m n.p.m.), Doboszanka (1754 m
n.p.m.), Popadia (1741 m n.p.m.), Sywula (1836 m n.p.m.), w Bieszczadach: Paraszka
(1271 m n.p.m.), Pikuj (1406 m n.p.m.), Trościan (1235 m n.p.m.) i Zełemin (1177 m
n.p.m.) (fot. 2). Na terenie Beskidów Pokucko-Bukowińskich atrakcyjną panoramą
charakteryzują się: Hordje (1478 m n.p.m.), Grahit (1471 m n.p.m.), Owidiusz (696
m n.p.m.), a w trudniej dostępnych Połoninach Hryniawskich szczytowe partie Baby
Ludowej (1465 m n.p.m.) i Skupowej (1583 m n.p.m.) (ryc. 1).
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrodniczych zasobów Ukrainy wyróżnia się
9 kategorii obszarów chronionych – park narodowy (національний природний парк),
regionalny park krajobrazowy (регіональний ландшафтний парк), rezerwat biosfery (біосферні заповідник), państwowy rezerwat przyrody (природні заповідник),
rezerwat (заказник), pomnik przyrody (pamiątka przyrody, пам’ятник природи),
chronione uroczysko (заповідні урочище), park dendrologiczny (дендрологічн парк)
i pamiątka sztuki ogrodowo-parkowej (парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва). Z punktu widzenia turystyki największe znaczenie mają parki narodowe, które
są definiowane jako obszary o znaczeniu krajowym, posiadające szczególną wartość środowiska przyrodniczego i kulturowego. Powoływane są celem zachowania
i odtworzenia kompleksów oraz obiektów, tworzenia racjonalnych warunków dla
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turystyki i rekreacji, prowadzenia badań naukowych, a także edukacji ekologicznej.
Z kolei parki krajobrazowe to obszary tworzone w celu zachowania w stanie naturalnym
typowych lub cennych przyrodniczo obiektów i kompleksów o znaczeniu regionalnym,
jak również zapewnienia warunków do zorganizowanego wypoczynku i promocji edukacji ekologicznej. Łącznie obszary chronione stanowią 18,5% powierzchni Beskidów
Wschodnich (146,8 tys. ha), co stanowi największy odsetek w porównaniu z całym
terytorium Ukrainy (średnia dla kraju 4,6%)2. Wskaźnik ten jest szczególnie wysoki dla
Jaremczańskiej Miejskiej Rady (60%) i rejonu kosowskiego (55%). Dotychczas utworzono 3 parki narodowe: „Beskidy Skolskie”, „Huculszczyzna” i cieszący się najwyższą
frekwencją Karpacki Park Narodowy oraz 3 parki krajobrazowe: Nadsański (w ramach
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie”), Beskidy
Górnego Dniestru („Werchniodnistrows’kie Beskydy”) i Polanicki (Maryskevych
i in. 2007; www.reserves.in.ua).
Parki zabytkowe tworzą przestrzeń zieleni urządzonej wraz z infrastrukturą, stąd
trudno je jednoznacznie zaliczyć do walorów przyrodniczych lub antropogenicznych.
Na terenie Beskidów Wschodnich od końca XIX w. utworzono szereg układów parkowych o funkcji uzdrowiskowej (parków zdrojowych). Charakteryzują się one atrakcyjnymi kompozycjami kwiatowymi i historycznymi elementami małej architektury
(stylowe punkty wydawania wód mineralnych, pawilony i pomniki). Dwa zachowane
do dziś parki znajdują się w Truskawcu i Morszynie.

Walory antropogeniczne
Równocześnie z walorami przyrodniczymi przedmiotem zainteresowania turystycznego są walory etnograficzne Beskidów Wschodnich, szczególnie kultura i zwyczaje Hucułów i Bojków. Obszar na zachód od doliny Łomnicy zamieszkiwany przez
Bojków, jest nazywany Bojkowszczyzną3. Na tym terenie zachowały się liczne przykłady zróżnicowanego bojkowskiego budownictwa drewnianego, zarówno sakralnego
(cerkwie), jak i świeckiego (zagrody wiejskie). Specyficzną częścią Bojkowszczyzny
jest Tucholszczyzna (Werchowyna), która obejmuje część Bieszczadów Wschodnich
w dolinie Orawy i Oporu na południe od Skolego, a wyróżnikiem jest odmienne budownictwo (Bogatyński 1928; Reinfuss 1939; Wielocha 1999).
Na szczególną uwagę zasługują Huculi, którzy zamieszkują górski obszar Czarnohory, częściowo Gorganów, Beskidów Pokucko-Bukowińskich, Gór Czywczyńskich, Świdowca, Karpat Marmaroskich i Połonin Hryniawskich. Zachodnia granica
tego obszaru, określanego Huculszczyzną, jest dość płynna, ale większość badaczy
przyjmuje, że przebiega ona pomiędzy doliną Łomnicy a Bystrzycy Sołotwińskiej
(Falkowski 1937a; Gąsiorowski 1926; Janicka-Krzywda 1991; Witkowski 2000). Swoiste
odkrywanie Huculszczyzny na większą skalę następowało w okresie dwudziestolecia

2
3

Obszary chronione po zakarpackiej stronie Beskidów Wschodnich zajmują 23% powierzchni.

Po zmianie granicy po II wojnie światowej Bojkowszczyzna została podzielona, większa jej część znajduje
się obecnie na terytorium Ukrainy (Czajkowski 1993).
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międzywojennego. Zainteresowanie badaczy, podróżników, później także turystów
budził zarówno ubiór charakteryzujący się różnorodnością wzorów i bogactwem kolorów, język, muzyka, architektura (cerkwie, zagrody, zabudowa pasterska), ale także
typowe zajęcia (spływ tratwami, kultura pasterska), rzemiosło (styl huculski w sztuce)
i zwyczaje huculskie4. W ostatnich latach, po okresie represji, kultura huculska odradza
się przy silnym poparciu administracji państwowej (Dąbrowski 2005; Falkowski 1937b;
Janicka-Krzywda 1991; Janicka-Krzywda, Barańska 2009).
Przestrzenne zróżnicowanie walorów etnograficznych Beskidów Wschodnich
pozwala na wydzielenie dwóch podregionów – pierwszy związany z kulturą huculską
obejmuje wschodnią część badanego obszaru, a w szczególności tereny wzdłuż dolin
Prutu i Czarnego Czeremoszu. Za jego centrum można uznać Kosów. Drugi podregion
prezentujący tradycję bojkowską jest niezwykle ciekawy ze względu na zachowane
sakralne budownictwo ludowe. Głównym ośrodkiem jest Turka (ryc. 2).
Obiekty muzealne i ośrodki twórczości ludowej prezentujące sztukę huculską
znajdują się w Werchowynie5, Krzyworówni, Jaremczu, Jabłonicy, Tatarowi, Kosowie
(4), Berezowie Niżnym, Kosmaczu, a bojkowską – Turce i Dolinie. Ponadto na obszarze
Huculszczyzny po dziesięcioleciach ukrywania funkcjonuje wiele prywatnych kolekcji,
wśród nich najbardziej znana należąca do Romana Kumłyka w Werchowynie. Spośród
muzeów krajoznawczo-historycznych należy wymienić placówki w Truskawcu (historii
miasta), Bolechowie (historii miasta), Uryczu („Tustań” – krajoznawcze), Skolem
(w dawnej cerkwi – krajoznawcze), Kutach (krajoznawcze) i Pistyniu (przyrodnicze). Jak
zauważa Kadníczan’skiiy (2009), rosnącym zainteresowaniem turystów cieszą się muzea
upamiętniające działania militarne podczas II wojny światowej (Jaremcze, Sławsko),
jak również poświęcone historii Ukraińskiej Powstańczej Armii, m.in.: muzeum Oleksa
Hasyna (zastępcy dowódcy wojskowego sztabu głównego Ukraińskiej Powstańczej
Armii) we wsi Koniuchów koło Stryja oraz muzeum więźniów politycznych i osób
represjonowanych w Dolinie. Większe muzea artystyczne funkcjonują w uzdrowisku
Truskawiec (malarza Michaiła Biłasa, sztuki sakralnej), Delatynie (pisarza Marka Czeremszyny), Jaremczu (im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego) i Krzyworówni (pisarza
Iwana Franki, działacza politycznego Mychajła Hruszewskiego). Od połowy XIX w.
tradycyjnymi ośrodkami twórczości huculskiej są: Kosów, Kuty, Jabłonów, Pistyń,
Jasieniów Górny, Werchowyna, a bojkowskiej – Turka (Watamaniuk i in. 2004).

4

Polska literatura poświęcona zwyczajom, sztuce i budownictwu huculskiemu jest obszerna. Problematyka ta była opisywana m.in. przez: Pola (1851), Turkawskiego (1880), Witwickiego (1863), Wajgla (1887),
a także w Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego. Z okresu międzywojennego należy wymienić opracowania: Żukowskiego (1935), Ossendowskiego (1936), Falkowskiego (1937b), Falkowskiego, Pasznyckiego
(1938) oraz zamieszczone w roczniku Wierchy, z kolei wśród prac współczesnych m.in.: Choroszego (1991),
Janickiej-Krzywdy (1991), Witkowskiego (1994, 2000, 2001, 2006), Stęszewskiego, Cząstki-Kłapyty (2006)
i Cząstki-Kłapyty (2008). Obszerny przegląd polskich badań etnograficznych przedstawiała Blacharska
(2002). Ponadto od kilkunastu lat ukraińskie towarzystwo „Huculszczyzna” (Hutsulshchyna) z Werchowyny
prowadzi intensywną działalność wydawniczą dotyczącą powyższej tematyki, m.in.: Pan’kív (2001), Shkribliak (2003), Gүlyuk (2004), Shekeryk-Donykiw (2007, 2009).
5

Ponadto zachowały się przyziemia muzeum huculskiego w Żabiu-Ilci, które działało w latach 1938–39.
Więcej na temat przed- i powojennych losów tego obiektu pisze Quirini-Popławski (2008).
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Duże znaczenie wśród walorów kulturowych na terenie Beskidów Wschodnich
mają zabytki architektury i budownictwa. Z uwagi na częste zmiany przynależności
państwowej omawianego obszaru przedmiotem zainteresowania turystów są zróżnicowane obiekty powstałe na przestrzeni kilku wieków. W licznych miejscowościach
zachowały się zabytkowe kościoły, najokazalsze: w Borysławiu (koniec XIX w.), Rozłuczu (początek XX w.), Truskawcu (początek XX w.), Turce (połowa XX w.), Skolem
(koniec XIX w.), Starym Samborze (koniec XIX w.) i cmentarze rzymsko-katolickie
(fot. 3). Autorami najważniejszych opracowań traktujących o zabytkach architektury
i budownictwa są: Brykowski (1995), Górska (2009), Hauser (1998, 2007), Krasny
(1997), Quirini-Popławski (1997, 2001), Quirini-Popławski i Quirini-Popławski (2009),
Zharikov (1985a, 1985b).
Synagogi i cmentarze żydowskie (kirkuty) obecnie cieszą się stosunkowo małą
popularnością, ale wydaje się, że stanowią one znaczący potencjalny walor turystyczny Beskidów Wschodnich. Najbardziej okazałe są synagogi w większych miastach
– Bolechowie (pocz. XVII w.), Chyrowie (pocz. XX w.), Dolinie (koniec XIX w.),
Starym Samborze (koniec XIX w.), Turce (XIX w., także inne obiekty, m.in. łaźnie),
zaś kirkuty w Bolechowie, Delatynie, Kosowie i Starym Samborze.
Do czołowych zabytków architektury Beskidów Wschodnich należą liczne pochodzące głównie z XVII i XIX w. drewniane cerkwie huculskie (m.in. Dora, Krzyworównia, Mikuliczyn, Pistyń, Werchoryna, Worochta, Tatarów) i bojkowskie (m.in.
Busowisko, Jasienica Zamkowa, Łomna, Matków, Orawczyk, Rozłucz, Różanka, Skole,
Turka, Wołosianka). W brzeżnej części Beskidów Wschodnich są skoncentrowane
wartościowe cerkwie murowane (Dobromil, Hoszów, Ławrów, Skit Maniawski, Spas)
(Gąsiorowski 1935; Krasny 2003; Kryciński 1995; Kurek–Grad 2007; Podgórzec 1991;
Trzaskowska-Zawadzka 1937).
Ponadto za ważne walory turystyczne uważa się ruiny zamków w miejscowościach: Dobromil, Pniów, Spas, Urycz, limbowy pałac metropolitów greckokatolickich
w Podlutem, zespół warzelni soli w Dolinie, pałac Grödlów w Skolem, zdobione domy
żydowskie w Kosowie, dworki ormiańskie i ratusz w Kutach, kościół ormiański w Kutach oraz zakład naukowo-wychowawczy Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem.
Coraz większym uznaniem turystów w ostatnich latach cieszą się zabytkowe
obiekty o funkcji turystycznej6 w dolinie Prutu (Delatyn, Jaremcze, Mikuliczyn,
Tatarów, Worochta), Werchowynie, Kosowie, a zwłaszcza w Truskawcu i Morszynie,
gdzie znajdują się ponadto dobrze zachowane elementy założeń uzdrowiskowych. Dla
stosunkowo wąskiej grupy osób przedmiotem zainteresowania są ruiny przedwojennych
obiektów noclegowych położonych w górach (fot. 4).
Jak podkreśla A. Kowalczyk (2000), w ostatnich latach rośnie zainteresowanie
turystów obiektami historycznymi związanymi z działaniami wojennymi. Rzeczywiście na terenie Beskidów Wschodnich wyjątkową atrakcję stanowią zarówno pamiątki

6

Charakterystyczną cechą obiektów noclegowych powstałych przed 1939 r. – hoteli, pensjonatów, willi,
kwater prywatnych – była dominacja stylu zakopiańskiego i tzw. szwajcarskiego stylu uzdrowiskowego.
Równocześnie podejmowano próby adaptacji elementów regionalnych (bojkowskich i huculskich).
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Fot. 1. Skały Dobosza w Bubniszczach
(fot. Ł. Quirini-Popławski)
Photo 1. „Dobosh” Rocks in Bubniszcze (by Ł. Quirini-Popławski)

Fot. 2. Widok pasma Czarnohory (część wschodnia)
z Kostrzycy (fot. Ł. Quirini-Popławski)
Photo 2. Viewpoint Kostrzyca. View on the eastern part
of the Chornohora range (by Ł. Quirini-Popławski)
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związane z walkami legionowym
w latach 1914–15 (Bystrica, daw.
Rafajłowa, Zielona, Pasieczna, Mołotków, Skole, a zwłaszcza Krzyż
Legionów na przełęczy Rogodze
Wielkie, zwanej Legionów), pozostałości po działaniach prowadzonych podczas obu wojen światowych
(szczególnie w rejonach grzbietowych
Gorganów i Czarnohory), cmentarze
(Przeł. Wyszkowska, Przeł. Użocka),
jak również pamiątki po działaniach Ukraińskiej Armii Powstańczej – liczne miejsca pamięci (m.in.
Morszyn), bunkry, kryjówki (m.in.
Zielona) oraz kurhany poświecone
UPA (Dyląg 2008; Kadníczan’skiiy
2009; Szlakiem II... 2001; V’iatrovych
i in. 2008).
Dziedzictwo przemysłowe składające się z pozostałości obiektów
przemysłowych, mając wartości historyczne, technologiczne, społeczne,
architektoniczne i naukowe, stanowi
ważny element atrakcyjności turystycznej omawianego obszaru (Kronenberg 2009). W pierwszym rzędzie
należy wymienić XIX-wieczne obiekty związane z kolejnictwem – tunele
(Mikuliczyn, Woronienka), dworce
(Jaremcze, Tatarów, Worochta, Skole,
Hrebenów, Ławoczne), linię kolejki
wąskotorowej w dolinie Mizuńki, kamienne wiadukty (Worochta) oraz na
linii Stryj–Mukaczewo (fot. 5). Charakterystycznymi zabytkami działalności
gospodarczej i techniki są pozostałości
klauz (drewnianych tam podnoszących
poziom wody) na górskich rzekach.
Osobliwą i bardzo popularną atrakcją
są również ruiny obserwatorium meteorologiczno-astronomicznego na Pop
Iwanie w Czarnohorze (zbudowany
w latach 1935–38).
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Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród obcokrajowców, cieszą się
festiwale i imprezy kultury huculskiej
w Werchowynie, Kosowie, Jasieniowie Górnym i kultury bojkowskiej
w Turce. Ponadto wiele lokalnych imprez folklorystycznych i kulturalnych
odbywa się w Kosowie, Morszynie,
Truskawcu i Worochcie. Coroczny
marsz niepodległościowy na Howerlę
w Czarnohorze odbywa się w dniu
święta niepodległości Ukrainy (24
sierpnia) z udziałem kilku, a czasem
kilkudziesięciu tysięcy turystów.
Porównywalną frekwencję notuje się
podczas szeregu festiwali sportów
ekstremalnych (m.in. Mizuń Nowy
i Kosów) i konkursów sportów zimowych (Sławsko, Polanica (kompleks
Bukowiel), Tysowiec, Worochta).
Osobne zagadnienie stanowi turystyka religijna. Spośród istniejących
w Beskidach Wschodnich do 1772 r.
ośrodków pielgrzymkowych, trzy
odgrywają obecnie największą rolę z
punktu widzenia kultu religijnego. Są
to klasztory bazyliańskie w Hoszowie
(cudowny obraz Matki Boskiej „Pani
Karpackiego Kraju”) i Maniawie.
Najstarszy z monastyrów znajduje się
w Ławrowie, gdzie zainteresowanie
turystów budzą ponadto zachowane
do dziś freski z XV w. (fot. 6) (Quirini-Popławski, Quirini-Popławski 2009;
Shved 2007a, 2007b).

Formy turystyki –
możliwości rozwoju
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Fot. 3. Kościół w Rozłuczu (fot. Ł. QuiriniPopławski, 2009)
Photo 3. Church in Rozluch (by Ł. Quirini-Popławski,
2009)

Fot. 4. Ruiny schroniska Związku Harcerstwa
Polskiego pod Kostrzycą (fot. Ł. Quirini-Popławski,
2008)
Photo 4. The ruins of a Polish Scouting Association
hostel at Kostszyca Mt. (by Ł. Quirini-Popławski,
2008)

Rozpoznanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych pozwoliło na określenie predyspozycji z punktu widzenia określonych
form turystyki na terenie Beskidów Wschodnich. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż największą wartość mają walory
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Fot. 5. Wiadukt kolejowy w Worochcie
(fot. Ł. Quirini-Popławski, 2004)
Photo 5. Railway viaduct in Vorokhta
(by Ł. Quirini-Popławski, 2004)

Fot. 6. Ławrów, cerkiew św. Onufrego (pocz.
XV w., przebud. XVII–XX w.) (fot. Ł. Quirini-Popławski, 2008 )
Photo 6. Lavriv, Saint Onuphrius’s Monastery;
beginning of XV c., rebuild XVII-XX c. (by Ł. Quirini-Popławski, 2008)
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przyrodnicze, których elementy stanowią podstawę rozwoju szeroko rozumianej turystyki poznawczej (tab. 3).
Od wielu lat Beskidy Wschodnie są nazywane najdzikszymi górami Europy.
Ten nieznaczny stopień przekształcenia środowiska przyrodniczego stanowi walor dla turystyki przyrodniczej
i ekoturystyki (m.in. obserwacja rzadkich gatunków zwierząt i roślin na
terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody), zwłaszcza w oczach
cudzoziemców. Dzięki tym walorom,
jak również wielu programom wspomagającym i akcjom szkoleniowym,
dobre perspektywy rozkwitu posiada
agroturystyka7, szczególnie w dolinie
Prutu (obszar Karpackiego Parku
Narodowego).
Rzeźba terenu, znaczne wysokości względne, głęboko wcięte doliny,
urozmaicony kształt i przebieg grzbietów górskich są podstawą turystyki
pieszej, rowerowej i narciarskiej, których dynamicznemu rozwojowi sprzyja
zwiększająca się sieć znakowanych
szlaków. W ostatnich latach następuje
rozbudowa infrastruktury na potrzeby
szeroko rozumianej turystyki kwalifikowanej, głównie narciarskiej. Proces
ten jest widoczny w dolinie Prutu
w związku z uruchomieniem w 2001 r.
stacji sportów zimowych Bukowiel we
wsi Polanica. Równocześnie obserwuje się uciążliwe formy wykorzystania
samochodów terenowych i quadów.
Dodatkowo dzięki stadninom (m.in.
w rejonie Kosowa) kształtuje się forma
turystyki jeździeckiej, która ma duże

W publikacjach ukraińskich jest stosowane określenie „turystyka zielona” lub „sielska” (sìlski, zelenij
turizm) (Kudla 2009).
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możliwości dalszego rozwoju, podobnie jak turystyka kajakowa. Turystyka speleologiczna
(brak większych jaskiń) i wspinaczkowa (niewielkie obszary skałkowe) mają znaczenie
marginalne. Wśród słabo jeszcze ukształtowanych form należałoby wymienić turystykę
przygodową i różne formy turystyki ekstremalnej (rafting, kolarstwo górskie, paintball).
Turystyka wypoczynkowa uformowała się w oparciu o państwowe obiekty wczasowe powstałe głównie w latach 70. i 80. XX w. Obecnie w dobie zmian społeczno-ekonomicznych ich rola maleje. Powstają jednak nowe obiekty o znacznie większym
zakresie usług, m.in. dla uczestników turystyki biznesowej.
Wśród istotnych braków należy wymienić niedostateczne udostępnienie i przystosowanie walorów przyrodniczych, które ogranicza ich użyteczność, a więc słabą
dostępność komunikacyjną (niezadowalający stan infrastruktury drogowej, małą liczbę
połączeń autobusowych i kolejowych) oraz brak (poza jednym obiektem w Gorganach)
infrastruktury noclegowej i gastronomicznej powyżej den dolin górskich. Kolejnym
problemem są przekształcenia własnościowe, dekapitalizacja i niedoinwestowanie
istniejących elementów infrastruktury turystycznej. Od szeregu lat działają obwodowe
i rejonowe organizacje popierające rozwój turystyki, prowadzą one jednak niespójne
akcje reklamowe o ograniczonym zasięgu. Poważnym mankamentem jest brak realizacji
strategii rozwoju turystyki i polityki działań planowych przez władze samorządowe,
przeważnie z uwagi na brak środków finansowych. Przykładami pozytywnych działań
są sporządzane na podstawie waloryzacji zasobów i określenia potencjału turystycznego schematy planowania i rozwoju terytorialnego turystyki, które opracowuje się
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Zakładają one rozwijanie się w Beskidach Wschodnich szeregu form turystyki (zdrowotnej, poznawczej, kwalifikowanej
i agroturystyki) bez przekroczenia granic naturalnej chłonności turystycznej. Projektami flagowymi mają być: budowa zespołu wypoczynkowego koło miejscowości
Jawora (rejon Turka) i rekonstrukcja dawnych siedzib ludzkich, tzw. twierdza Tustań
w Uryczu (rejon Skole) (Zin’ko i in. 2009).
Ocena walorów antropogenicznych z punktu widzenia form turystyki pozwala
na stwierdzenie, że największe znaczenie ma turystyka kulturowa oparta na walorach
antropogenicznych Beskidów Wschodnich. Dobra materialne, jak architektura i rzemiosło huculskie i bojkowskie, stanowią istotny element przyciągający uczestników
tej formy turystyki. Bogactwo walorów etnograficznych sprzyja turystyce festiwalowej.
Wydarzenia o randze międzynarodowej, takie jak święta związane z kalendarzem
religijnym i sezonem wypasowym w Werchowynie, skupiają kilkutysięczną publiczność. Pomimo zainteresowania poważnych kręgów administracji państwowej, barierą
dla rozwoju turystyki kulturowej jest brak odpowiedniego przystosowania walorów
i nieodpowiedni stan ich zachowania.
Z uwagi na burzliwą historię odrębne miejsce zajmuje turystyka etniczna
o charakterze sentymentalnym, która skupia się w większych miastach. Jej przejawem są wyjazdy Polaków, Niemców i Żydów do miejsc, z których pochodzili, a także
w celu utrzymywania kontaktów z rodziną. Duże możliwości rozwoju ma bez wątpienia
turystyka konferencyjna i korporacyjna, która występuje w uzdrowiskach (Truskawiec),
ale także w mniejszych miejscowościach turystycznych dysponujących odpowiednią
infrastrukturą (Tatarów, Sławsko).

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

Table 3. Relationships between selected tourist values and forms of tourism in the Eastern Beskids (classification by Kurek et al. 2007, modified by the author)

Tab. 3. Relacje między wybranymi walorami turystycznych a formami turystyki w Beskidach Wschodnich (klasyfikacja wg Kurek i in. 2007,
zmodyfikowane)
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Poza formami wymienionymi w tab. 3 istotną rolę odgrywa turystyka uzdrowiskowa, która posiada blisko 200-letnią tradycję na omawianym obszarze. Największymi
uzdrowiskami są Truskawiec i Morszyn, gdzie frekwencja kuracjuszy wynosi ponad
200 tys. osób. Oprócz tradycyjnych pobytów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
rozwija się turystyka medyczna (cudzoziemców), a także typu wellness i spa.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż największą wartość mają walory przyrodnicze, których elementy są podstawą rozwoju szeregu form
turystyki. Szczególnie dynamicznie w ostatnich latach rozwija się turystyka narciarska.
Z drugiej strony słaby poziom zagospodarowania stanowi element przyciągający
turystów z krajów, w których góry są znacznie zainwestowane (m.in. Polski, Czech,
Słowacji). Walory antropogeniczne dają możliwości rozwoju turystyki, głównie kulturowej, zwłaszcza na obszarze Beskidów Pokucko-Bukowińskich i Gór Sanocko-Turczańskich.
Złożona historia obszaru Beskidów Wschodnich wpłynęła na podział współczesnych walorów pozaprzyrodniczych na będące przedmiotem zainteresowania głównie
turystów ukraińskich (m.in. związane z działalnością Ukraińskiej Armii Powstańczej)
lub polskich (pamiątki poświęcone walkom legionowym). Warto dodać, że niektóre
antropogeniczne walory turystyczne ulegały zmianom w czasie. Wśród wielu przykładów największe znaczenie miały niegdyś: imprezy sportowe (Huculskim Szlakiem II
Brygady – Worochta, „Narciarski Pociąg Rajdowy” – Sławsko, Worochta), imprezy
folklorystyczne (Święto Huculszczyzny – Worochta, Werchowyna (dawniej Żabie),
kolekcje sztuki huculskiej (Muzeum Huculskie – Werchowyna), kościoły rzymsko-katolickie (m.in. Borynia, Schodnica, Werchowyna), klauzy i związane z nimi spływy górskimi rzekami. Z drugiej strony wybrane walory turystyczne nie są dostępne
w ciągu całego roku, dotyczy to m.in. ruin zabytków architektury i budownictwa oraz
obiektów historycznych związanych z działaniami wojennymi.
Przeprowadzone badania pozwalają wyodrębnić na analizowanym obszarze
rejony, które posiadają szczególne predyspozycje do rozwoju turystycznego. Dzięki
licznym walorom przyrodniczym, dobrej dostępności komunikacyjnej, dynamicznie
rozwijającemu się zagospodarowaniu turystycznemu i najwyższej w Beskidach Wschodnich frekwencji turystów, na pierwszy plan wysuwa się dolina Prutu nazywana przez
Goriszewskiego i in. (2005) subregionem „Gorgańskim”. Stanowi ona dość jednolity
obszar funkcjonalny na odcinku od Jaremcza do Worochty. Według statystyki wydziału
turystyki Jaremczańskiej Miejskiej Rady w latach 2000–2008 liczba turystów na tym
terenie (wraz z centralną częścią pasma Czarnohory) zwiększyła się ponad 20-krotnie,
z 42 tys. do blisko 854 tys. osób rocznie. Wśród głównych kierunków rozwoju form turystyki można wskazać turystykę narciarską, rowerową, pieszą, biznesową, a także ekoturystykę. Drugi istotny rejon stanowi uzdrowisko Truskawiec i Morszyn, gdzie dzięki
zasobom wód mineralnych, różnorodnej infrastrukturze turystycznej i blisko 200-letniej
tradycji lecznictwa, przewiduje się dalszy rozwój zarówno turystyki uzdrowiskowej,
typu wellness, spa, jak i konferencyjnej, korporacyjnej i motywacyjnej (Zin’ko i in. 2009).

142

PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 125

W latach 2000–2008 frekwencja turystów w tych miejscowościach zwiększyła się
z 183,7 tys. do ponad 240 tys. osób rocznie. Kolejny rejon – obejmujący środkową
część Beskidów Pokucko-Bukowińskich – można wyróżnić w oparciu o unikalne
w skali europejskiej walory antropogeniczne, a więc kulturę i zwyczaje Hucułów
(subregion „Pokucko-wierchowiński” według Łozyńskiego i in. (2005). O popularności turystyki kulturowej na tym obszarze świadczy stale rosnąca frekwencja turystów
podczas festiwali i imprez, m.in. w Kosowie i Werchowynie.
Reasumując, należy stwierdzić, że szansą na umocnienie turystyki w Beskidach
Wschodnich jest jej zrównoważony rozwój. Wydaje się, że niezbędnym elementem
realizacji tej polityki jest przyjęcie i realizacja szeregu opracowań planistycznych
w skali regionalnej, sporządzenie modeli i strategii rozwoju perspektywicznego „przemysłu turystycznego”, a także wdrożenie koncepcji strefowania przestrzennego w celu
ograniczenia negatywnych skutków ruchu turystycznego.
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Natural and cultural values as a basis for tourist attractiveness
in the Eastern Beskids, in provinces of Lviv
and Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Summary
The aim of this article is to identify tourist values of the Eastern Beskids
in Ukraine (within the borders of Lviv and Ivano-Frankivsk oblasts). According to field
research, natural values are most important for tourism and they are the basis of several
forms of tourism. It should be stressed that winter sports developed especially in the
last few years. On the other hand, rich and unique ethnography forms a major factor
of anthropogenic values, which distinguishes the Eastern Beskids Mts. from the other
parts of the Carpathian Mts. Tourism, especially cultural one, develops thanks to the
anthropogenic values, mainly in the Pokutia-Bukovina Beskidy Mts. and Sanok-Turka
Mts. The development of tourism encounters some serious obstacles, e.g. infrastructural
shortages and an increasing number of environmental conflicts. On the other hand,
a low level of development is highly valued by foreign tourists, because many mountain
regions, e.g. in Poland, Czech Republic, Slovakia are heavily invested.
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