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Wstęp 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu o powierzchni 27 728,0 ha   utworzony został 1992 roku.  

Położenie Parku: gminy: Lutowiska (21 920,5 ha – 79,1% obszaru Parku), Czarna                

(4 771,5 ha – 17,2%) i Solina     (1 036,0 ha – 3,7 %).Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni 

malowniczą dolinę Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie. Stanowi od północnego-wschodu 

naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wraz z nim wchodzi w skład 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Jak sama nazwa wskazuje, 

osią Parku jest największa rzeka regionu – San. Górna graniczna część tej rzeki należy       

do Parku tylko na krótkim odcinku między Beniową i Sokolikami; część przyźródliskowa  oraz 

kręty odcinek od Sokolik do Łokcia stanowią granicę Bieszczadzkiego Parku Narodowego     

z Ukrainą (do parku narodowego włączono tu nadrzeczne łąki wraz z unikatowymi 

rezerwatami torfowiskowymi). Za Łokciem San kieruje się generalnie na północny-zachód. 

Na początku, jeszcze jako rzeka graniczna obiega obszernymi pętlami wyniosłości Kiczery 

Dydiowskiej, Czereśni i Łysani. Następnie, już po polskiej stronie, łagodnym zakolem oplata 

Czereszenkę i kieruje się pro-sto na południe, ale wzmocniony bystrym prądem Wołosatego 

skręca gwałtownie na zachód, aby minąwszy Procisną przejść w przełomową dolinę między 

południowo-wschodnią kulminacją Otrytu (939 m n.p.m. na Tohańcu) od północy                    

a ogromnymi lesistymi stokami Magury Stuposiańskiej (1016 m) i Dwernika-Kamienia     

(1004 m) od południa. Za Zatwarnicą tworzy meandry, odbijając się od masywu Otrytu         

na południe, na dość szerokie łęgi, na których zlokalizowane były kiedyś wioski – Hulskie, 

Krywe i Tworylne. Na koniec San pokonuje ciasną bramę między wyspowym masywem 

Tołstej (748 m) a zachodnim zwieńczeniem Otrytu (754 m) by wpłynąć do południowej 

odnogi Jeziora Solińskiego. Malownicza i urozmaicona dolina Sanu to w znacznej mierze 

kraina opuszczonych ludzkich osad, którą zawładnęła ponownie przyroda. Jej dopełnieniem 

są zalesione górskie kompleksy. Zwarty osiemnastokilometrowy wał Otrytu rysuje się           

na horyzoncie regularną linią grzbietu wznoszącego się stopniowo ku wschodowi. Jego 

szeroko spłaszczoną wierzchowinę i rozło-żyste zbocza pocięte siecią licznych strumieni 

porasta las jodłowo-bukowy. Bardzo rozczłonkowany jest masyw Magury Stuposiańskiej 

pokryty w całości dobrze zachowanym lasem bukowym. Natomiast Dwernik-Kamień             

to   jeden z najpiękniejszych szczytów bieszczadzkich ozdobiony na wierzchołku trzema 

skalnymi grzędami. Jeśli dodamy do tego usytuowane bardziej na południowy wschód 

wyraziste pasmo Jeleniowatego i zagłębioną między nim a potężnym masywem Bukowego 

Berda leśną kotlinę Mucznego, to cały obszar Parku przyciąga urodą i rozmaitością 

krajobrazów, w połowie naturalnych i 15% półnaturalnych oraz bogactwem przyrody. Dolina 

Sanu jest ważnym historycznym szlakiem przenikania i kształtowania zespołów roślinnych 

oraz migracji zwierząt, stanowiąc główny kory-tarz ekologiczny integrujący i ułatwiający 

funkcjonowanie różnych ekosyste-mów i populacji roślinnych i zwierzęcych.  

Do najcenniejszych elementów tego terenu należą: 

–      piętrowy układ roślinności, 

–      w większości naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, 

–      bogaty skład f lory i fauny, 

–      występowanie gatunków fauny puszczańskiej, 

–      wysoka koncentracja gatunkowa i liczebnościowa rzadkich gatunków ptaków i ssaków, 

–      silne zróżnicowanie przestrzenne i wysoka różnorodność gatunkowa.  
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FAUNA 

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu to jedna z najważniejszych ostoi zwierząt w Europie. 

Bieszczady dzięki swoim warunkom przyrodniczym są jedną z niewielu ostoi zwierząt 

puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne (m.in. niedźwiedź brunatny, wilk, 

ryś).Wśród ponad 130 gatunków awifauny występują ptaki rzadkie, drapieżne, dziuplaki           

i drobne śpiewające. Mają tu swoje żerowiska i miejsca lęgowe m.in. orzeł przedni, orlik 

krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i bocian czarny. Rzeka San posiada najbogatszą wśród 

rzek karpackich faunę wodną. Wy-stępuje tu wiele gatunków wodnych owadów, pająków, 

mięczaków. Tutejsze rzeki i potoki są zamieszkałe przez liczne ryby, są tu m.in. pstrągi 

potokowe. Park Krajobrazowy Doliny Sanu to raj dla miłośników płazów i gadów. Występuje 

tu wiele gatunków płazów m.in. salamandry, kumaki  górskie, traszki grzebieniaste                   

i karpackie i prawie wszystkie polskie gady, w tym wąż Eskulapa. Na terenie Parku są 

prowadzone zabiegi związane z ochroną czynną tego gatunku. Park Krajobrazowy Doliny 

Sanu jest częścią europejskiej sieci Natura 2000: PLC 180001 Bieszczady. 

  

FLORA 

 

W Parku spotykają się i przenikają gatunki wschodnio- i zachodniokarpackie oraz niżowe. 

Flora naczyniowa liczy ponad 800 gatunków w tym 127 gatunków górskich, z czego 38         

to wysokogórskie     (9 alpejskich i 29 subalpejskich), 64 reglowe i 25 ogólnogórskich. 

Roślinność charakteryzuje się osobliwym układem piętrowym. Zasadniczo wyróżnia się tu 

dwa piętra roślinne (pogórze i regiel dolny). Największe powierzchnie leśne zajmuje reglowa, 

żyzna buczyna karpacka w trzech pod-zespołach (wilgotnym, typowym i suchym). W dolinie 

Sanu  i dolinach jego większych dopływów często można spotkać zespół nadrzecznej 

olszyny górskiej, rzadziej bagienną olszynę górską. Tutaj grupuje się większość 

bieszczadzkich torfowisk. Duże powierzchnie dolin rzecznych porastają zbiorowiska łąkowe, 

zbocza dolin najczęściej porośnięte są przez zarośla olszy szarej. Wschodniokarpacki 

charakter tej części Bieszczadów, w której położony jest Park wyraża się m.in. tym,              

że występuje tu wiele gatunków z lokalną granicą zachodnią   w Bieszczadach, nierosnących 

na zachód od doliny Wołosatego. Są to m.in.: brzoza niska, dzwonek okrągłolistny, turzyca 

bagienna, borówka bagienna, chaber miękkowłosy, bażyna czarna, goryczka wąskolistna, 

bagno zwyczajne, rdest wężownik. Na omawianym terenie kończy swój zasięg 12  gatunków 

wschodniokarpackich, z których 8 to gatunki wysokogórskie (m.in. olsza zielona, goździk 

skupiony, ciemiężyca biała i fiołek dacki).Kraina dolin jest obszarem spotykania się                 

i przenikania zbiorowisk roślinności górskiej z elementami niżowymi. W strefie doliny Sanu 

zaznacza się największe zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Niewielkie powierzchnie 

zajmuje zespół bagiennej olszynki górskiej, rzadko występujący w Karpatach. Liczniejszym 

zespołem zajmującym tereny wzdłuż rzek i większych potoków jest olszynka karpacka           

z bogatym runem. Rzadkim z uwagi na świerkowy drzewostan zespołem jest na terenie 

polskich Karpat bór bagienny. Z ważniejszych zespołów łąkowych wyróżnia się łąka 

rajgrasowa, łąka ostrożeniowa, zespół wiązówki błotnej i bodziszka błotnego.  Interesujące 

są również zbiorowiska torfowiskowe zgrupowane w największej ilości  w dolinie górnego 

Sanu. Zbiorowiska  leśne  budują  drzewostany,  w  składzie  których  dominują:  buk, jodła, 

olsza szara oraz świerk. Gatunkom tym towarzyszą: jawor, modrzew, sosna, jesion i brzoza. 

Największe powierzchnie zajmują mieszane lasy bukowo-jodłowe. 
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Rezerwaty przyrody Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. 

Lp. Nazwa 
Rezerwatu 

Pw. w(ha) Położenie Cel Ochrony 

1 Krywe 511,73 Gminy: Lutowiska 
i Czarna 

Zachowanie ze względów 
dydaktycznych i krajobrazowych 
przełomowego fragmentu doliny 
Sanu pod pasmem Otrytu           
z wieloma interesującymi 
zbiorowiskami roślinnymi oraz 
rzadkimi gatunkami roślin                
i zwierząt 

2 Hulskie im. 
Stefana 
Myczkowskiego 

191,5 Gmina Lutowiska, 
m. Hulskie 

Zachowanie fragmentu 
starodrzewu z głównymi 
zespołami leśnymi, 
charakterystycznymi dla pasma 
Otrytu, różnorodnych form 
morfologicznych oraz stanowisk 
rzadkich i chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. 

3 Zakole 5,15 Gmina Lutowiska, 
m. Żurawin 

Zachowanie zespołów 
pierwotnej roślinności 
torfowiskowej 

4 Śnieżyca 
wiosenna w 
Dwerniczku 

4,94 Gmina Lutowiska 
m. Dwerniczek 

Zachowanie stanowiska 
śnieżycy wiosennej Leucojum 
vernum oraz zbiorowisk 
łąkowych z bogatą florą 
gatunków chronionych i rzadkich 

 

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu  występuję  liczne pomniki przyrody oraz 

Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe 

 

ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 

W wyniku burzliwej historii XX w. obszar Bieszczadów został pozbawiony powstałego w 

ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Tyczy się to również obszaru 

Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Do czasu wysiedleń  w połowie XX w. miejscową 

ludność stanowili         w zdecydowanej większości Rusini, zwani tutaj Bojkami. Ten górski 

lud należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzył interesującą kulturę, której 

nieliczne ślady przetrwały do dziś. Wybrane zabytki: 

–      Smolnik – drewniana cerkiew z 1791 r., jest to jedyna w polskich Bieszczadach 

zachowana w naturalnym środowisku cerkiew tzw. typu bojkowskiego, w 2013 r. wpisana na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

–      Chmiel – drewniana cerkiew z 1906 r., 

–      Dwernik – kościół w Dwerniku– stara drewniana cerkiew z 1898 r., przeniesiona z 

Lutowisk do Dwernika w 1979 r. Wewnątrz znajduje się ołtarz z XIX w. z unikatowym 

obrazem św. Michała Archanioła 

–      Krywe – ruiny murowanej cerkwi z 1842 r., 

–      Hulskie – ruiny murowanej cerkwi z 1820 r., 

Interesujące ze względów turystycznych jest poszukiwanie śladów nieistniejących wsi, – np. 

ruin zabudowań dworskich, ruin młynów, cmentarzy, zdziczałych sadów. Dotyczy to 

szczególnie Hulskiego, Krywego i Tworylnego. W przypadku pierwszych dwóch dawnych 
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miejscowości sprzyja temu ścieżka historyczno-przyrodnicza „Przysłup Caryński – Krywe nad 

Sanem”. 

 

TURYSTYKA 

Wybrane szlaki turystyczne: 

- Szlak niebieski z Polany przez Wańka Dział, pasmo Otrytu (od Hulskiego do Chaty 

Socjologa), Dwernik, Magurę Stuposiańską, Widełki (i dalej na Buko-we Berdo w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym). 

- Szlak zielony z Lutowisk na Otryt (do styku ze szlakiem niebieskim). 

- Szlak żółty z Mucznego na Bukowe Berdo. 

- Szlak żółty z Zatwarnicy do granic Parku w kierunku Przełęczy Orłowicza (BdPN) i dalej do 

Wetliny 

Wybrane ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne: 

–      „W krainie Myszołowów” (Polana, dł. 3 km), 

–      „Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem” (dł. ok. 30 km), 

–      „Dwernik – Otryt – Chmiel” (dł. 6 km),–      „Hulskie” (masyw Otrytu, dł. 5 km), 

–      „Szkółki leśne w Smolniku” (dł. 1 km), 

–      „Dwernik-Kamień” (Nasiczne, dł. 6 km), 

–      „Krutyjówka” – ukazuje meandrujący potok Muczne płynący w pobliżu dawnej osady 

Kryjówka, 

–     „Za domkiem myśliwskim” – urokliwe miejsce przedstawiające piękno bieszczadzkich 

lasów, 

–    „Brenzberg” –  upamiętniająca tragiczną śmierć Polaków zamordowanych przez UPA, 

–    „Wokół Mucznego” – ukazuje bogactwo i piękno bieszczadzkiej przyrody. Zimą ścieżka 

wykorzystywana jest jako trasa do uprawiania narciarstwa  biegowego, 

–      „Wokół Lutowisk” – Ekomuzeum „Trzy Kultury” (dł. 13 km),  

–      „Stare Procisne” – zaczyna swój bieg na parkingu leśnym Hłynny, a kończymy przy 

zagrodzie dzików, 

–      „Trasą kolejki wąskotorowej” – ścieżka o długości 8 km, na dużym odcinku biegnie trasą 

byłej kolejki wąskotorowej, 

–      „Pichurów” – trasa ścieżki umiejscowiona jest w leśnictwie Tarnawa. Zaczyna swój bieg 

przy filarach dawnej kolejki wąskotorowej, a kończy na tarasie widokowym, skąd roztacza się 

przepiękny widok na Kopę Bukowską, Krzemień i Bukowe Berdo, 

–      „Jodła” – ścieżka o długości 3 km, początek trasy znajduje się przy parkingu w 

miejscowości Pszczeliny. Punktem kulminacyjnym ścieżki był wspaniały okaz jodły 

pospolitej. Rosnąca tu jodła miała około 200 lat i była naj-grubszym zaewidencjonowanym 

okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 42 m wysokości, 527 cm obwodu. W grudniu 2013 

roku pod naporem wiejących wiatrów, jodła została powalona. 

Zagroda Pokazowa Żubrów: 

–  „Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem” – to niezwykłe miejsce, jedy-ne takie w 

Bieszczadach, gdzie można z bliska przyjrzeć się życiu żubrów w ich naturalnym 

środowisku. Hodowla żubra w Bieszczadach rozpoczęła się w 1963 roku i z powodzeniem 

kontynuuje się ją do dzisiaj. Pierwsza aklimatyzacyjna zagroda powstała nad potokiem Żwir 

w Nad-leśnictwie Stuposiany. Zagroda w Mucznem liczy kilkanaście  żubrów rasy 

białowiesko-kaukaskiej, posiada infrastrukturę w postaci dużych tarasów widokowych 

zadaszonych, które umożliwiają obserwację „króla puszczy” na 8 ha wybiegu. Zagroda 

pokazowa żubrów służy edukacji przyrodniczej społeczeństwa, jak również promuje 

turystykę w całym regionie. Miejsce to cieszy się olbrzymią popularnością. 
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Wybrane trasy rowerowe: 

• sieć szlaków w ramach projektu „Bieszczady – Zielony Rower”                                                              

(informacje www.fundacja.bieszczady.pl).1 

  

  

Cel i zakres badania ankietowego 

 

Ankieta miała na celu ocenę ruchu turystycznego na terenie Parku Krajobrazowego Doliny 

Sanu., określenie przydatności turystycznej  oraz zapoznanie się z preferencjami                              

i oczekiwaniami turystów. 

Badania przeprowadzono w  miesiącu  VI – IX  2018r. na terenie Parku Krajobrazowego  

Doliny Sanu w miejscowościach  Lutowiska, Smolnik, Dwerniczku oraz w Mucznem. 

Ankietą objęto 89 respondentów wybranych losowo zamieszczonych w tabeli nr 1,2 

Tab.1 Liczba respondentów ankiety wg. zamieszkania ( miejscowość). 

 

Lp. Miejscowość Liczba respondentów 
1 Wrocław  4 
2 Kotlin  1 
3 Suwałki  1 
4 Pruszków  1 
5 Gniew  1 
6 Krosno  22 
7 Gdańsk  3 
8 Kraków  8 
9 Konin  1 
10 Rzeszów (Bruksela)  1 
11 Dwernik  1 
12 Santa Cruz - California 1 
13 Puławy lubelskie  1 
14 Zandvoort (Holandia) 1 
15 Świecie   2 
16 Radom  1 
17 Wielinka 1 
18 Niemce  1 
19 Bydgoszcz  1 
20 Lublin 1 
21 Rybnik  1 
22 Nowy Sącz 1 
23 Warszawa  3 
24 Katowice  3 
25 Wielka Brytania  1 
26 Nowe Brusno  1 
27 podkarpackie 2 
28 małopolskie 1 
29 Bełżyce  1 
30 Krasna  1 
31 Kobylany  1 
32 Odrzykoń  1 
33 Zręcin  1 
34 Frysztak  1 
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35 Dobrzechów  1 
36 Husów  1 
37 Czarnorzeki  1 
38 Poznań  2 
49 Łobozew Dolny  1 
40 Głojsce  1 
41 Chełm  1 
42 Ruda Śląska  1 
43 Sokółka  1 
44 Białystok  1 
45 Przemyśl  1 
46 Korczyna  1 
47 Zręcin  1 
48 Jedlicze  1 
49 Głowienka  1 

 

 

Tab.2. Liczba respondentów ankiety wg. zamieszkania ( województwo, państwo). 

Województwo Liczba respondentów  % respondentów Uwagi 

Dolnośląskie 4 4,5  

Wielkopolskie 4 4,5  

Podlaskie 3 3,4  

Mazowieckie 5 5,6  

Pomorskie 4 4,5  

Podkarpackie 43 48,3  

Małopolskie 10 11,2  

USA 1 1,0  

Lubelskie 6 6,7  

Holandia 1 1,0  

Kujawsko - 
Pomorskie 

3 3,3  

Śląskie 5 5,  

Wielka Brytania 1 1,0  

 
 
 



 

8 
 

 
Ryc.1 Diagram przedstawiający strukturę procentową miejsca zamieszkania respondentów. 
 
 
Analizując ankiety stwierdzono, że najwięcej turystów na teren Parku Krajobrazowego Doliny 
Sanu przybyło z województwa podkarpackiego (48,3%).  
Dużo turystów przyjechało z województwa małopolskiego (11,2%), województwa lubelskiego 
(6,7 %), mazowieckiego i śląskiego (5,6%). Obszar Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 
odwiedziły też województwa: dolnośląskie - (4,5 %), wielkopolskie - (4,5%), pomorskie 
(4,5%), podlaskie (3,4%), kujawsko-pomorskie (3,3%).  
Nie zabrakło tam także Polaków mieszkających za granicą, którzy odwiedzili to miejsce - z 
Santa Cruz (California), Zandvoort- Holandia, a także z Wielkiej Brytanii (1%). 
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Ryc.2. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Czy Park 

Krajobrazowy Doliny Sanu jest według Pana/i miejscem atrakcyjnym i godnym polecenia?” 

 

Określenia ogólnego wrażenia turystów o atrakcyjności i godności polecenia Jaśliskiego 

Parku Krajobrazowego rozpoczęło pytanie zamknięte. Przeważająca część respondentów 

odpowiedziała na nie twierdząco (84 %), zdania nie wyraziło 14,9 % osób, a 1 % 

ankietowanych uznało to miejsce za nieatrakcyjne i niegodne polecenia. 

 

 

Ryc.3. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Z czym 

Panu/i kojarzy się Park Krajobrazowy Doliny Sanu?” 

 

Park najczęściej kojarzy się ankietowanym z ciekawym miejscem na wypoczynek 25,9 %, 

następnie z ciekawymi przyrodniczo terenami: rezerwatami przyrody ,,Krywe”, ,,Hulskie      

im. Stefana Myczkowskiego”, ,,Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku” i inne. (20,1%), kolejno     

z rzeką San (18,8%), z ,,Zagrodą Pokazową Żubrów w Mucznem” - 17,4%,  Cerkiew w 

Smolniku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (17%). Natomiast ok.0,4% 

kojarzy się z niedźwiedziem oraz ok.0,4% Park z niczym się nie kojarzy.  
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Ryc.4. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Jaki był 

główny cel Pana/i przyjazdu do Parku Krajobrazowego Doliny Sanu?” 

 

Jako główny cel przyjazdu 72,3% respondentów określiła przyjazd turystyczny, 16,1% 

respondentów określiło przyjazd jako edukacyjny, z kolei 8,9% odwiedzało swoich krewnych, 

a 2,7% jako inny. 

 

 

 
Ryc.5. Diagram przedstawiający odpowiedzi na pytanie ,,Jak długo przebywał/a Pan/i na 

terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu?” 
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Zdecydowana większość respondentów - 60,7% przebywało na terenie Parku 

Krajobrazowego Doliny Sanu 1 noc lub więcej, 27% jeden dzień bez noclegu, a 12,3% było 

tam kilka godzin. 

 

 

 
Ryc.6. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Jakim 

środkiem transportu Pan/i dotarł/a na teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu?” 

 

Większość respondentów 69,7% dotarła do Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 

samochodem, 21,4% autokarem turystycznym, 6,7% busem, 1,1% rowerem oraz 1,1% 

motorem. 
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Ryc.7. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi ,,W jaki sposób spędzał/a 

Pan/i czas będąc w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu?” 

 

Zwiedzanie obiektów i miejsc historycznych oraz ciekawych przyrodniczo obiektów 

wskazana przez 43,6% respondentów. Turystykę aktywną (np.wycieczki na rowerze, piesze, 

konne, itp.) uprawiało 34,6%, wypoczynek bierny, np. nad wodą uznało 16,7% 

ankietowanych, a zaledwie 5,1%jako inną formę wypoczynku. 
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Ryc.8. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi ,,Jeśli korzystał/a Pan/i z 

noclegów na terenie  Parku Krajobrazowego Doliny Sanu to jaki rodzaj obiektów Pan/i 

preferował/a?”  

 

Zdecydowana większość respondentów nie korzystała z noclegu - 30,5%, 15,8% korzystała 

z pensjonatów,  27,4% z gospodarstwa agroturystycznego, u rodziny oraz w hotelu było 

10,5%, a 5,3% z pola namiotowego - campingu. 

 

 
Ryc.9. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi ,,Jak Pan/i ocenia ofertę 

bazy gastronomiczno-noclegowej na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu?” 

 

Bazę gastronomiczno-noclegową dobrze oceniło 59,6% ankietowanych, średnio 21,3%, a 

19,1% nie korzystało z bazy. 
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Ryc.10. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Czy na teren 

Parku Krajobrazowego Doliny Sanu przyjechał/a Pan/i?” 

 

44,2% respondentów przyjechało na teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu z rodziną, ze 

znajomymi 31,6%, z wycieczką 22,1%, natomiast 2,1% przyjechało samotnie. 
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Ryc.11. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Jakie 

działania wg Pana/i należy podjąć w celu przyciągnięcia turystów do Parku Krajobrazowego 

Doliny Sanu?” 

 

Najważniejszym wg respondentów działaniem byłoby zwiększenie działań promocyjnych 

(26%), następnie rozbudowa sieci inf. turystycznej - 22,1%, lepsze oznakowanie terenu - 

21,4%, rozbudowa bazy noclegowej i sieci gastronomicznej 13%, więcej lokalnych imprez - 

12,3%. Inne działania, tj. poprawa dróg czy lepsze połączenia komunikacyjne zajęły 5,2%.  

 

 

 
Ryc.12. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Skąd 

dowiedział/a się Pan/i o Parku Krajobrazowym Doliny Sanu?” 

 

O Parku Krajobrazowym Doliny Sanu 34,3% dowiedziało się od znajomych, 30,3% z serwisu 

internetowego oraz z mediów, 27,3% z przewodników i materiałów promocyjnych, a jedynie 

8,1% było tutaj przejazdem.   
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Ryc.13. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie ,,Czy poleci 

Pan/i pobyt na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu?” 

 

Zdecydowana większość respondentów poleciłoby pobyt na terenie Parku 83 respondentów, 

nie ma zdania 6 respondentów. 

 

 
Ryc.14. Diagram przedstawiający strukturę procentową płci respondentów. 

W strukturze płci  można zaobserwować nierównomierny rozkład kobiety 64,8%, mężczyźni 

35,2%. 
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Ryc.15. Diagram przedstawiający strukturę procentową wieku respondentów. 

 

Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele wszystkich przedziałów wiekowych. 

Najwięcej 33,7% w przedziale 50-59 lat i więcej, w przedziale 40-49 lat 28,1%, w przedziale 

31-39 lat 22,5%, w przedziale 25-30 lat 6,7%, natomiast w przedziale 19-24 lat zaledwie 9%. 

 

Podsumowanie badania: 

1. Na teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu przybyło z woj. podkarpackiego aż 48,3 % 

turystów. Wśród czynników warunkujących rozwój turystyki  w analizowanym parku istotne 

znaczenie ma lokalizacja parku, a zwłaszcza jego położenie  na tle jednostek fizyczno – 

geograficznych oraz względem dużych ośrodków miejskich i szlaków komunikacyjnych. 

Różnorodność  cech fizyczno – geograficznych  warunkuje występowanie  określonych 

walorów turystycznych. W tym aspekcie Park Krajobrazowy Doliny Sanu  znajduje się w 

bardzo korzystnej sytuacji , gdyż walory środowiska górskiego wyjątkowo sprzyja rozwojowi 

turystyki. Analizując położenie względem ośrodków miejskich Park Krajobrazowy Doliny 

Sanu położony jest poza strefami miejskimi dużych aglomeracji.2 Dodatkowo Park 

Krajobrazowy Doliny Sanu  ma bardzo słabo rozwiniętą dostępność komunikacyjną w pobliżu 

którego nie dociera żadna droga międzynarodowa ani krajowa. Pomimo to badany park  

cieszy się na dużym zainteresowaniem ze strony turystów z Podkarpacia, ale także z innych 

zakątków Polski. Udział w  lokalnych  i ogólnopolskich targach turystycznych.  Promocja za 

granicą oraz w kraju w lokalnych aglomeracjach. 

2. Park krajobrazowy Doliny Sanu uważa za atrakcyjny i godny polecenia aż 84% 

respondentów, a zaledwie 1% uznaje to miejsce za nieatrakcyjne. Sporo turystów 

przyjechało także z woj.  małopolskiego (11,2%), województwa lubelskiego (6,7 %), 

mazowieckiego i śląskiego (5,6%). Na pewno w dużej mierze o atrakcyjności tego parku 

decydują niepowtarzalne walory przyrodnicze.  W celu zwiększenia zainteresowania innych 

rejonów Polski należy podjąć rozbudowę sieci informacji turystycznej (bezpłatne materiały 

dla turystów) oraz bazy noclegowej i gastronomicznej. 
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3. 25,9% ankietowanym Park Krajobrazowy Doliny Sanu kojarzy się z ciekawym miejscem 

na wypoczynek. Aż 20,1% z ciekawymi przyrodniczo terenami: rezerwatami przyrody 

,,Krywe”, ,,Hulskie im. Stefana Myczkowskiego”, ,,Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku” i inne. 

Należy podjąć się promocji miejsc, które wśród respondentów najrzadziej kojarzyły się z 

Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu. Jest to np. Cerkiew w Smolniku. Jak najbardziej 

zasługuje ona na promocję ze względu na to, że wpisana jest na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESC co świadczy o dużej atrakcyjności. Na terenie parku znajdują się 

obszary oraz obiekty chronione ( rezerwaty, użytki ekologiczne stanowiska dokumentacyjne, 

zespoły przyrodniczo – krajobrazowe , pomniki przyrody) . Wśród nich  największe znaczenie  

mają rezerwaty przyrody , które świadczą o wysokiej  wartości przyrodniczej, oraz podnoszą 

atrakcyjną parku. Oprócz wartości przyrodniczych niezbędna jest promocja walorów 

kulturowych parku w związku z jego różnorodnością etnograficzną i kulturową. Ciekawą 

inicjatywą mającą  na celu głównie wprowadzenie zrównoważonego rozwoju  wielofunkcyjnej 

gospodarki na terenach leśnych jest tworzenie leśnych kompleksów promocyjnych, które 

sprzyjają rozwojowi turystyki, zwłaszcza przyrodniczej turystyki edukacyjnej. Na ich terenie 

tworzone są ścieżki przyrodnicze ośrodki edukacji ekologicznej oraz muzea przyrodnicze. 

Organizacja konkursów o tematyce informacyjnej, wydawanie broszur i  informatorów  

4. Zdecydowana większość, a jest to ,60,7% przebywała na terenie Parku Krajobrazowego 

Doliny Sanu 1 noc lub więcej, 27% jeden dzień bez noclegu, a 12,3% było tam kilka godzin. 

5. Najchętniej wybieranym przez turystów sposobem spędzania wolnego czasu w Parku było 

zwiedzanie obiektów i miejsc historycznych oraz ciekawych przyrodniczo obiektów wskazana 

przez 43,6% respondentów. Natomiast 34,6% stawiało na uprawianie turystyki aktywnej,      

tj. wycieczki na rowerze, piesze, konne. Biernie np. nad wodą wypoczywało 16,7% 

ankietowanych. Podstawową formą zagospodarowania turystycznego w górach są szlaki 

turystyczne, ścieżki turystyczne , szlaki spacerowe  oraz szlaki rowerowe. Elementami 

zagospodarowania szlaków turystycznych   ścieżek  są oznakowania , miejsca odpoczynku, 

schody , kładki , wieże widokowe. Ważnym elementem jest uatrakcyjnienie Parku  w postaci 

organizacji lokalnych imprez, które przyciągną większą liczbę turystów pragnących poznać   

to miejsce. Dobrze rozwinięta  jest turystyka rowerowa i konna. Dodatkowo jedną                   

z promowanych form turystyki aktywnej na terenie Parku powinno być  narciarstwo biegowe i 

wędrowne. 

6. Respondenci bardzo dobrze ocenili bazę gastronomiczno-noclegową 59,6% 

ankietowanych, średnio oceniło ją 21,3% osób, a 19,1% nie korzystało z dostępnej bazy 

gastronomiczno-noclegowej. W Parku Krajobrazowym Doliny Sanu w strukturze obiektów 

noclegowych  dominują kwatery prywatne, które dysponują podobną ilością miejsc do 

domów i ośrodków wypoczynkowych.2  W przypadku bazy gastronomicznej ważna jest 

atrakcyjność oferowanych usług. Rozwój specjalistycznych usług gastronomicznych           

np. lokali oferujących  kuchnię folklorystyczną, regionalną, historyczną , ekologiczną  

powinien być wspierany przez władze lokalne ponieważ pokazują bogactwo i odmienność 

regionu oraz stanowi dodatkową atrakcję turystyczną. 

7. W zależności od wieku najwięcej osób odwiedzających Park  znajdowało się  w przedziale 

50-59 lat i więcej - 33,7%, w przedziale 40-49 lat 28,1%, natomiast najmniej w przedziale   

19-24 lat, ponieważ zaledwie 9%, co wiąże się z koniecznością organizacji takich wydarzeń 

oraz atrakcji, które przyciągnęłyby szersze grono ludzi młodych (tj.np. było to wcześniej 

wspomniane organizacja lokalnych imprez) Wśród odwiedzających ponad 60% to kobiety. 

8. Na teren Parku 44,2% respondentów przyjechało z rodziną, ze znajomymi 31,6%,                 

z wycieczką 22,1%. Najmniej osób wybrało się tu samotnie. Zdecydowana większość 
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respondentów poleciłoby pobyt na terenie Parku 93,3% respondentów, nie ma zdania 6% 

respondentów. 

9. Większość respondentów 69,7% dotarła do Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 

samochodem, 21,4% autokarem turystycznym, 6,7% , busem, 1,1% rowerem oraz 1,1% 

motorem.                                                                                                                                          

10. O Parku Krajobrazowym Doliny Sanu 34,3% dowiedziało się od znajomych, 30,3% z 

serwisu internetowego oraz z mediów, 27,3% z przewodników i materiałów promocyjnych, a 

jedynie 8,1% było tutaj przejazdem.                                                                                                 

11.Nawiązanie współpracy w władzami gmin i nadleśnictw w zakresie promocji i rozwoju 

nowych                                                                                                                                     

12. Najważniejszym wg respondentów działaniem aby przyciągnąć turystów byłoby 

zwiększenie działań promocyjnych (26%), następnie rozbudowa sieci inf. turystycznej - 

22,1%, lepsze oznakowanie terenu - 21,4%, rozbudowa bazy noclegowej i sieci 

gastronomicznej 13%, więcej lokalnych imprez - 12,3%. Inne działania, tj. poprawa dróg czy 

lepsze połączenia komunikacyjne zajęły 5,2%.                                                                               

13. Zdecydowana większość respondentów nie korzystała z noclegu - 30,5%, 15,8% 

korzystała z pensjonatów,  27,4% z gospodarstwa agroturystycznego, u rodziny oraz             

w hotelu było 10,5%, a 5,3% z pola namiotowego - campingu. Rozwój pól namiotowych i 

camingów z pełną infrastrukturą pozwoliłoby przyjąć większą ilość turystów                               

14.Wspieranie działań służących współpracy podmiotów gospodarki turystycznej                    

z samorządami lokalnymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój turystyki.                                       

15.W celu zwiększenia liczby turystów należy zwiększyć działania promocyjne ( bezpłatne 

materiały dla turystów, podmiotów zajmujących się turystyką, rozbudowa sieci turystycznych 

znaków oraz koordynacja lokalnych imprez promujących atrakcje Parku.                              

16.Wspieranie rozwoju atrakcji turystycznych podnoszących konkurencyjność regionu            

w zakresie oferowanego produktu turystycznego.                                                                     

17.Wspieranie rozwoju kompleksowego systemu informacji turystycznej.                                      

18.Wsperanie działań na rzecz podnoszenia usług turystycznych                                           

19.Wspieranie rozwoju nowych produktów turystycznych opartych na materialnych i nie 

materialnych zasobach regionu3.                                                                                                           

20.W okresie zimowym rozwój narciarstwa wędrownego ( ski- touring ) – narty turowe nie 

wymagają żadnego zagospodarowania turystycznego, rozwojowi tej formy turystyki sprzyjają 

znakowane szlaki narciarskie oraz narciarstwo biegowe  lub śladowe .                                          

21.Wprowadzenie  nowego produktu turystycznego  bird watching czyli obserwowanie 

ptaków. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w turystyce ornitologicznej  jest wskazane          

i możliwe  przy ośrodkach edukacyjnych skupionych  w Lasach Państwowych , parkach 

krajobrazowych i narodowych.5 

 

Wniosek z podsumowania badania 

 

Badanie  ruchu  turystycznego  w  parkach  krajobrazowych  jest  trudnym 

zagadnieniem, należy je jednak prowadzić z uwagi na promocję turystyki edukacyjnej i 

rekreacyjnej na tych obszarach, kierunki inwestowania w infrastrukturę turystyczną, a także 

aspekty ochrony środowiska. Nadmierny słabo kontrolowany ruch turystyczny może stanowić 

poważne zagrożenie dla istniejącego krajobrazu oraz chronionych form krajobrazowych4. 

Położenie względem jednostek fizyczno-geograficznych jest istotne, gdyż warunkuje 

występowanie określonych walorów przyrodniczych, które mają podstawowe znaczenie dla 
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rozwoju turystyki w danym parku. Formy turystyki oraz czas uprawiania na terenie parków 

krajobrazowych są ponadto w znacznej mierze uzależnione od ich położenia względem 

dużych ośrodków emisji ruchu turystycznego oraz głównych szlaków komunikacyjnych 

Czynniki które w istotny sposób kształtują możliwości rozwoju jest ich pereferyjne płozenie 

oraz trudna dostępność drogowa i brak możliwości dojazdu koleją. Czynniki te ograniczają 

możliwości rozwoju turystyki krótkookresowej i stanowią przyczynę wysokiej sezonowości 

ruchu turystycznego. Sezonowość tę pogłębia słabo rozwinięta oferta turystyczna, która 

zachęcałaby do przyjazdów poza okresem letnim. W tej sytuacji konieczna jest poprawa 

dostępności komunikacyjnej oraz wzbogacenie oferty i promowanie atrakcji „poza sezonem”2 

Elementami środowiska przyrodniczego, które mają największe znaczenie dla rozwoju 

turystyki w badanym parku  krajobrazowym, są rzeźba terenu oraz jego pokrycie. 

Ukształtowanie terenu jest jednym z głównych czynników warunkujących możliwości rozwoju 

wielu form turystyki (zwłaszcza pieszej turystyki górskiej i narciarstwa biegowego, 

zjazdowego, turystyki rowerowej, konnej i pieszej), a także istotnym elementem  

atrakcyjności Parku Krajobrazowego  Doliny Sanu co w istotnym stopniu podnosi także 

sąsiedztwo jeziora Solińskiego.. 

Problem oceny środowiska przyrodniczego Karpat dla turystyki został szeroko opracowany 

przez J. Warszyńską6, która stosując autorską metodę modelową dokonała oceny 

atrakcyjności uniwersalnej walorów przyrodniczych, atrakcyjności w sezonie ogólno -

rekreacyjnym i zimowym oraz atrakcyjności dla górskiej turystyki pieszej.  

Najwyższa atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego cechuje miedzy innymi Park 

Krajobrazowy Doliny Sanu. Wysoka klasa uniwersalnej atrakcyjności  turystycznej świadczy 

o dogodnych warunkach do rozwoju turystyki w ciągu całego roku oraz o możliwości rozwoju 

funkcji turystycznej jako głównej lub równorzędnej7. Park krajobrazowy Doliny Sanu  

obejmuje tereny unikatowe w skali Europy. Cechuje je peryferyjne położenie, wybitne walory 

turystyczne oraz wysokie znaczenie turystyki w strukturze gospodarczej gmin. O ich 

atrakcyjności decydują przede wszystkim bardzo niski stopień zaludnienia i 

zagospodarowania terenu (będący wynikiem przeprowadzonych wysiedleń ludności), walory 

przyrodnicze i historyczne oraz wyjątkowa gościnność mieszkańców. Rozwój turystyki na 

tych terenach powinien sprzyjać zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego 

i rewitalizacji walorów kulturowych oraz prowadzić do wzrostu znaczenia funkcji turystycznej 

w strukturze gospodarczej miejscowości. W tym celu konieczna jest promocja przede 

wszystkim agroturystyki i ekoturystyki oraz innych, łagodnych dla środowiska form turystyki 

alternatywnej, a także stworzenie specjalistycznej oferty turystycznej bazującej na lokalnym 

potencjale.8 Kluczową kwestią w zrównoważonym rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym 

Doliny Sanu jest zachowanie jego unikatowego charakteru co wymaga wprowadzenia 

ograniczeń dotyczących użytkowania turystycznego, a zwłaszcza rozbudowy bazy 

noclegowej i towarzyszącej. W Parku powinna być promowana  przede wszystkim 

agroturystyka oraz ekoturystyka i inne, łagodne formy alternatywnej turystyki2.Zrównoważony 

rozwój turystyki w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu powinien prowadzić do wzrostu 

znaczenia funkcji turystycznej w strukturze gospodarczej oraz zapewnienia trwałości tej 

funkcji. Turystyka, podporządkowana warunkom środowiska przyrodniczego i jego 

chłonności, powinna być jednym z głównych źródeł dochodów dla mieszkańców,, a zarazem 

sprzyjać zachowaniu środowiska przyrodniczego tych terenów i rewitalizacji walorów 

kulturowych.2 
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