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Wstęp 

Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzchni 25 654 ha został utworzony w 1993 r. 

Chroni najcenniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego na obszarze gmin: Korczyna 

(23,7 % obszaru parku), Frysztak (17,4 %), Strzyżów (17,1 %), Wojaszówka (15,8 %), Wiśniowa (7,5 %), 

Jasienica Rosielna (5,7 %), Brzostek (4,9 %), Niebylec (4,1 %), Wielopole Skrzyoskie (2,8 %) i Domaradz 

(1 %), udostępniając je dla nauki, turystyki i wypoczynku. 

W celu zabezpieczenia parku krajobrazowego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych i ochrony wartości estetycznych krajobrazu, wokół Parku utworzono otulinę, czyli 

strefę ochronną o powierzchni 34 074 ha. 

 Teren Parku obejmuje ciągnące się od zachodu wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), 

Barda (534 m) i Chełma (532 m), najwyższe pasmo z Herbami (469 m), Czarnówką (491 m), Górą 

Królewską (554 m) i Suchą Górą (591 m) oraz usytuowane na północ od niej pasmo Czarnego Działu 

(518 m) i Brzeżanki (477 m). Całośd obszaru należy do dorzecza rzeki Wisłok, która w okolicy 

Frysztaka tworzy malowniczy przełom zwany „Bramą Frysztacką". Charakterystyczną ozdobą 

głównego pasma Pogórza jest malowniczy ciąg piaskowcowych wychodni skalnych, przedziwnie 

uformowanych przez erozję. Z 14 grup skalnych ochroną rezerwatową objęto zgrupowanie 

największych okazów na wierzchowinie koło Czarnorzek (rezerwat „Prządki im. prof. Henryka 

Świdzioskiego") i 4 mniejsze skałki w Woli Komborskiej jako pomniki przyrody nieożywionej.             

Na kondycję przyrody Parku, w którym las zajmuje 47,5 % obszaru, a grunty rolne 48 %, korzystnie 

wpływa znaczne rozdrobnienie upraw i związane z tym zachowanie tradycyjnych form 

gospodarowania. Najcenniejsze są ekosystemy leśne, w wysokim stopniu naturalne, z dużym 

udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. Przeważa w nich jodła, buk i 

sosna zwyczajna, mniej liczne gatunki to dąb szypułkowy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata         

i modrzew europejski. Za osobliwośd należy uznad występowanie typowego dla wyższych pasm 

Karpat regla dolnego (450-500 m n.p.m.), budowanego przez buczynę karpacką, którą poddano 

ochronie w 2 rezerwatach przyrody „Góra Chełm" i „Herby". 

 Wśród ponad 700 taksonów flory naczyniowej występuje 46 gatunków górskich z tak 

interesującymi roślinami jak śnieżyczka przebiśnieg, tojad dzióbaty czy miesięcznica trwała. Godne 

uwagi są rośliny wschodniokarpackie: sałatnica leśna i kostrzewa górska, zachodniokarpackie: 

przytulia okrągłolistna, kosmatka żółtawa i pięciornik omszony, oraz subendemity ogólnokarpackie: 

żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty i lepiężnik wyłysiały. 

 Unikalny charakter flory potwierdza występowanie ponad 40 gatunków roślin chronionych 

jak widłak gwiaździsty, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna i pokrzyk wilcza jagoda. 

 Z licznych gatunków fauny przechodzi tu naturalny rozród 226 gatunków kręgowców, w tym 

36 gatunków ryb, 18 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, ponad 50% krajowych ssaków i 47% 

krajowej fauny lęgowej ptaków. W Parku, gdzie przebiega granica zasięgu 17 kręgowców lądowych, 

żyje 140 gatunków kręgowców chronionych i liczne gatunki rzadkie umieszczone w „Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt", np. traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, żołna, 

wilk, wydra i ryś. Z bezkręgowców spotyka się chronionego chrząszcza jelonka rogacza, 26 gatunków 

biegaczy, 19 gatunków trzmieli i szereg rzadkich motyli podlegających ochronie, jak paź żeglarz, paź 

królowej i tęczowiec. 



 

 

 Wśród elementów kulturowych zwraca uwagę widoczny w krajobrazie zamek Kamieniec. 

Zabytki architektury to m.in. cerkwie w Bonarówce, Oparówce, Węglówce i Rzepniku, kościoły            

w Kozłówku, Gogołowie, Frysztaku i Łączkach Jagiellooskich oraz zespoły pałacowo - dworskie            

w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich, Kobylu. Ponadto w Węglówce znajduje się jedna z najstarszych 

kopalo naftowych, a w Stępinie zespół bunkrów wraz z tunelem kolejowym z okresu drugiej wojny 

światowej. 

 Park krajobrazowy jest tradycyjnym terenem wędrówek pieszych i rowerowych.                                   

Najciekawsze jego fragmenty udostępniają szlaki turystyczne: niebieski, zielony, czarny i żółty, ścieżki 

przyrodnicze: „Przy Zamku Kamieniec", „Prządki – Zamek Kamieniec” „Do Wodospadu Trzy Wody”     

w Komborni oraz trasy rowerowe: „Wokół Kamieoca i Prządek" i „Śladami Zamieszaoców".                        

( ZKPK w Krośnie  2015) 

 

Cele i zakres badania ankietowego 

 Ankieta miała na celu ocenę ruchu turystycznego na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego 

Parku Krajobrazowego, określenie przydatności turystycznej oraz zapoznanie się z preferencjami            

i oczekiwaniami turystów. Natomiast szczegółowe badania poznawcze  miały na celu :                               

- charakterystykę  osób przyjeżdzających  na teren Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego w celach turystycznych ze względu: na miejsce zamieszkania, wiek, płed, 

wykształcenie, stan cywilny, 

- określenie preferencji  rodzaju obiektów noclegowych i jakości oferty bazy gastronomicznej,                                    

-  charakterystykę  pobytu turystów w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym                    

ze względu na : główny cel przyjazdu, długośd, wykorzystywane środki transportu,                                         

- charakterystyka sposobu spędzenia wolnego czasu, otrzymanie informacji odnośnie atrakcyjności 

turystycznej oraz rankingu działao w celu przyciągnięcia turystów do Czarnorzecko – Strzyżowskiego 

Parku Krajobrazowego Badanie przeprowadzone  VII  - IX 2015r. na terenie Czarnorzecko – 

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego na parkingu przy  rezerwacie „Prządki im. Prof. Henryka 

Świdzioskiego”, przy ruinach Zamku Kamieniec , na parkingu przy zespole schronów kolejowych          

w Stępinie i Cieszynie z okresu II wojny światowej. Ankietą objęto 97 respondentów wybranych 

losowo, zamieszczonych w tabeli nr 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tab.1Liczba respondentów ankiety wg. zamieszkania. 

Lp. Miejscowośd Liczba respondentów 

1 Kraków 8 

2 Bielsko-Biała 1 

3 Krosno 11 

4 Łaocut 2 

5 Godowa 1 

6 Rzeszów 13 

7 Gliwice 1 

8 Pilzno 1 

9 Warszawa 3 

10 Wiedeo 1 

11 Praga 1 

12 Nowy Dwór Mazowiecki 1 

13 Ropczyce 1 

14 Leżajski 1 

15 Łódź 1 

16 Bydgoszcz 2 

17 Ustrzyki Dolne 1 

18 Kołaczyce 2 

19 Stalowa Wola 1 

20 Gdaosk 1 

21 Frysztak 1 

22 Ruda Śląska 1 

23 Nowy Targ 1 

24 Słupsk 1 

25 Bełchatów 1 

26 Wrocław 3 

27 Chorzów 1 

28 Paryż 1 

29 Lublin 3 

30 Moderówka 1 

31 Matysówka 1 

32 Opole 1 

33 Londyn 1 

34 Gorlice 5 

35 Zabrze 2 

36 Gdynia 1 

37 Puławy 1 

38 Sanok 3 

39 Krasna 1 

40 Dukla 1 

41 Bobowa 1 

42 Dębica 1 

43 Jasło 2 

44 Poznao 2 

45 Katowice 2 

46 Biała Podlaska 1 

47 Milówka 1 



 

 

48 Ełk 1 

49 Wiedeo 1 

 

Ryc.1. Diagram przedstawiający strukturę procentową miejsca zamieszkania respondentów 

Na podstawie ankiet obliczono, że najwięcej turystów na teren Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego przybyło z województwa podkarpackiego (46% - Ryc.1).Wpływ na to miały 

następujące czynniki: dobra infrastruktura drogowa, dobre połączenie. Sporo turystów  przyjechało 

również z województwa małopolskiego 15,5% .Znaczna ilośd turystów przybyła z województwa 

śląskiego 8,3%, lubelskiego 5%, mazowieckiego 4,1% oraz z zagranicy 4,1%. 
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Analiza odpowiedzi respondentów 

       
Ryc.2. Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie „Czy Czarnorzecko –Strzyżowski Park Krajobrazowy jest 

według Pana/i  miejscem atrakcyjnym turystycznie i godnym polecenia? 

 

Ankietę rozpoczynało pytanie zamknięte. Jego celem było określenie ogólnego wrażenia turystów              

o atrakcyjności i godności polecenia Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

Zdecydowana większośd respondentów odpowiedziała twierdząco 80,4%, lecz 1 % uznało za 

nieatrakcyjne turystycznie i niegodne polecenia miejsce , natomiast 18,6 % nie wyraziło swojego 

zdania. 
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 Ryc.3.Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie „Z czym Panu/i kojarzy się Czarnorzecko – Strzyżowski Park 

Krajobrazowy? 

Najczęściej wymieniane przez respondentów  skojarzenia z Parkiem to : Rezerwat przyrody „Prządki 

im. prof.Henryka Świdzioskiego” 30%, Ruiny Zamku Kamieniec 26,6%, Zespół Schronu Kolejowego      

w Stępinie i Cieszynie z okresu II wojny Światowej 16,3% oraz 12% respondentów określiło teren 

Parku jako ciekawy przyrodniczo. Pozostałe pozycje uzyskały zaledwie 0,5% do 5% wskazao co 

świadczy o małej znajomości pozostałych atrakcji Parku. 
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Ryc.4. Diagram przedstawiający strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „ Jaki był główny cel Pana/i przyjazdu do Czarnorzecko – 

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego?” 

Większośd respondentów określiła jako główny cel przyjazdu turystyczny 79,8%, odwiedziny 

krewnych i znajomych określiło 11,5%, dalsze miejsca to: służbowy 3,8% , przejazd tranzytowy 2,9%, 

udział edukacyjny i sportowy określiło po 1% respondentów. 

Ryc.5.Diagram przedstawiający strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „ Jaki długo przebywał/a Pan/i na terenie Czarnorzecko – 

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego” 
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Zdecydowana większośd 65%  respondentów  przebywało na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego 

Parku Krajobrazowego  kilka godzin, 21,6% respondentów przebywało  noc lub więcej, natomiast 

13,4% respondentów  przebywało 1 dzieo bez noclegu. 

Ryc.6.Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie „Jakim środkiem transportu dotarł/a Pan/i na teren 

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

Zdecydowana większośd respondentów  88,6% dotarła do Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego samochodem, 6,2% rowerem, 2,1% busem  i 3,1 % innym środkiem nie określając 

jakim. 
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Ryc.7.Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób spędzał/a Pan/i czas będąc w Czarnorzecko – 

Strzyżowskim Parku Krajobrazowym 

Najchętniej wybierane przez turystów sposoby spędzania czasu to turystyka aktywna, która została 

wskazana przez 53,0% respondentów. Zwiedzanie obiektów i miejsc historycznych, ciekawych 

przyrodniczo wybrało 37,4% respondentów. Natomiast 6,1%  wybrało wypoczynek bierny, 2,6% 

udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach kulturalnych, festynach. Zaledwie 0,9% 

wybrało korzystanie z usług lokalnych obiektów gastronomicznych. 
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Ryc.8.Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi  na pytanie „Jeśli korzystał Pan/i z noclegów na terenie  Czarnorzecko – 

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego to jaki rodzaj obiektów Pan/i preferował/a”. 

 

Ponad połowa respondentów 57,7%  stwierdziło, że nie korzystało z noclegów na terenie 

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, 24,7% korzystało z noclegów                                     

w gospodarstwach agroturystycznych, 12,4% w pensjonatach i 5,2% w hotelach. 

Ryc.9.Diagram przedstawiający strukturę procentową odpowiedzi na pytanie „ Czy korzystał/a Pan/i z oferty gastronomicznej na terenie 

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wśród respondentów 53% stwierdziło, że nie korzystało z oferty gastronomicznej, natomiast 43% 

stwierdziło, że korzystało z oferty gastronomicznej na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego. 
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Ryc.10.Diagram przedstawia strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „Jak Pan/i ocenia jakośd i ofertę obiektów gastronomicznych na 

terenie Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. 

W ramach oceny jakości i oferty obiektów gastronomicznych  na terenie Parku  aż 35,1% 

respondentów  nie dokonało oceny  oferty obiektów gastronomicznych. Pozostali respondenci ocenili 

w skali 1-10 punktów następująco jakośd i ofertę obiektów gastronomicznych: 

1 punkt – 1%,  

5 punktów – 9,3%, 

6 punktów – 6,2%, 

7 punktów – 11,3%, 

8 punktów  - 21,6%, 

9 punktów – 10,3%, 

10 punktów – 5,2% 

35,1% 

1 

9,3 

6,2 

11,3 

21,6 

10,3 

5,2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

brak oceny

1

5

6

7

8

9

10

Jak Pan/i ocenia jakośd i ofertę obiektów 
gastronomicznych na terenie Czarnorzecko - 

Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego?  



 

 

Ryc.11. Jak Pan/i ocenia jakośd i ofertę bazy noclegowej na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

W ramach oceny jakości i oferty  bazy noclegowej na terenie Parku, aż 43,3% respondentów  

stwierdziło, że nie korzystało z oferty bazy noclegowej. Pozostali respondenci ocenili w skali 1-10 

punktów następująco jakośd i ofertę bazy noclegowej. 
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Ryc.12. Diagram przedstawia strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „ Czy na teren Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku  

Krajobrazowego przyjechał/a Pan/i? 

Zdecydowana większośd respondentów 92,8% przyjechało na teren Czarnorzecko  - Strzyżowskiego 

Parku w towarzystwie  281 osób. Zaledwie  7,2% respondentów przyjechało samotnie. Jednocześnie 

respondenci , którzy przyjechali w towarzystwie, nie określali czy przyjechali  z wycieczką, z rodziną, 

czy ze znajomymi
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Ryc.13. Diagram przedstawia strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „ Jakie działania wg. Pani/a należy podjąd w celu przyciągnięcia 

turystów do  Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku  Krajobrazowego? 

Kwestia działao w celu przyciągnięcia turystów skierowana była do wszystkich respondentów. 

Najczęściej wskazywano rozbudowę sieci informacji turystycznej 26,8%, zwiększenie działao 

promocyjnych /bezpłatne materiały dla turystów/ 19,5%, rozbudowa sieci turystycznych  znaków 

informacyjnych 17,1%, inwestycję w infrastrukturę turystyczną 19,5%,rozbudowę sieci 

gastronomicznej oraz więcej lokalnych imprez kulturalno – rozrywkowych wskazało po 6.7% 

respondentów. Dalsze pozycje to: rozbudowa bazy noclegowej 4,3% i inne 3,1% bez określenia jakie 

działania.  
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Ryc.14.Diagram przedstawia strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „Skąd dowiedział/a się Pan/i o Czarnorzecko – Strzyżowskim 

Parku Krajobrazowym”? 

 

O Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym z serwisu internetowego dowiedziało się 

43,1% respondentów, od znajomych 33,6% respondentów, z przewodników i materiałów 

promocyjnych 15,5% respondentów, jestem tu przypadkowo 3,4%, z mediów 1,8% i inne 2,6% bez 

określenia skąd. 
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Ryc.15.Diagram przedstawia strukturę procentową  odpowiedzi na pytanie „Czy poleci Pan/i pobyt   na terenie Czarnorzecko – 

Strzyżowskim Parku Krajobrazowym”? 

Zdecydowana większośd respondentów  poleciłaby pobyt na terenie Parku : tak 93,8%, nie 1%, oraz 

nie mama zdania 5,2%. 

 

Ryc.16.Diagram przedstawiający  strukturę procentową płci respondentów. 
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Ryc.17. Diagram przedstawiający  strukturę procentową wieku  respondentów. 

 

Ryc.18. Diagram przedstawiający  strukturę procentową poziomu wykształcenia  respondentów. 
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Ryc.19. Diagram przedstawiający  strukturę procentową stanu cywilnego  respondentów. 

Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele wszystkich przedziałów wiekowych ( Ryc.17). 

Najmniej było osób z przedziałów  19-24 lata i 50-59 i więcej po 16,5%, najwięcej w przedziale 31- 39 

lat 25,8% oraz w przedziale 40 - 49 lat 22,7%. Udział procentowy   w  przedziałach wiekowych 

rozkładał się prawie równomiernie. Zdecydowanie nierównomierny rozkład można zaobserwowad             

w strukturze płci (Ryc.16).Występuje tam duża przewaga mężczyzn którzy stanowili 60,8% ogółu 

respondentów.   W strukturze wykształcenia największy udział miały osoby z wykształceniem 

wyższym 59,8% mniejszym – z wykształceniem średnim 36,1% i zaledwie 4,15%  z wykształceniem 

zawodowym (Ryc.18).  59,8%  respondentów określiło  swój stan cywilny jako mężatka/żonaty, zaś 

20,6% jako panna lub kawaler, 18,6% stanu wolnego i 1% wdowa /wdowiec (Ryc.19). 

 

Podsumowanie wyników badania: 

1. Najwięcej turystów na teren Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przybyło 

z województwa podkarpackiego  46% .Wpływ na to miały następujące czynniki: stosunkowo 

dobra infrastruktura drogowa, dobra dostępnośd komunikacyjna. Sporo turystów  

przyjechało również z województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego 

oraz z zagranicy. Podjęcie działao promujących Czarnorzecko – Strzyżowski Park  

Krajobrazowy w kraju i za granicą. Udział w ogólnopolskich targach turystycznych, 

opracowanie materiałów promocyjnych w języku angielskim. 

2. Duża ilośd turystów jest w stanie polecid Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy 

jednak blisko 20% ma wątpliwości dlatego należy wdrożyd działania zmniejszające liczbę 

osób, które nie mają zdania, a związane jest to ze słabo rozwiniętym systemem promocji         

i informacji turystycznej. 

3. Ponad 50% respondentów Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy kojarzy z dwoma 

miejscami: Rezerwat przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzioskiego” oraz Ruiny Zamku 

Kamieniec. Niezbędna jest promocja pozostałej części parku po przez rewizję 
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dotychczasowych działao promujących walory turystyczne i przyrodnicze parku. Należy 

promowad  rzeczy atrakcyjne ale mniej znane, wtedy jest szansa, że turyści przyjadą na 

dłuższy czas i skorzystają z noclegów i gastronomi. W największym stopniu należy skupid się 

na promocji miejsc, a potem na zapewnieniu atrakcji, które pozwolą ludziom na aktywny 

wypoczynek np. parki linowe, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia itp. 

4. Większośd respondentów była tylko przejazdem. Ten wynik łączy się z tym, że znają tylko dwa 

najciekawsze miejsca/ rezerwat „ Prządki”, Ruiny Zamku Kamieniec/ , które można uznad za 

atrakcyjne więc nie widzą sensu zostad na dłużej.  

5. Najchętniej wybierane przez turystów sposoby spędzania wolnego czasu to turystyka 

aktywna, która została wskazana przez 53% respondentów. Ważnym elementem  

podnoszącym atrakcyjnośd Parku jest zwiększenie ilości i promocji wydarzeo kulturalnych, 

imprez lokalnych oraz promocja ciekawych przyrodniczo  obiektów i miejsc historycznych. 

Nawiązanie współpracy z władzami gmin w zakresie promocji i rozwoju turystyki. 

6. Respondenci wysoko ocenili  ofertę  gastronomiczną i ofertę bazy noclegowej pomimo, że 

35,1 % respondentów nie podjęło się oceny oferty gastronomicznej  i 44,3% oferty bazy 

noclegowej.  Pomimo to niezbędne jest podjęcie działao uatrakcyjniających ofertę pobytową 

pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, a co za tym idzie ich promocji. 

7. Odwiedzający posiadający wyższe wykształcenie (59,8%) , najczęściej podróżują                                

w towarzystwie innych osób, głównie  członków rodziny, osoby w związku małżeoskim 

(59,8% ),   dlatego należy podjąd działania informacyjno – promocyjne akcentujące ofertę 

pobytową dla osób podróżujących w gronie rodzinnym. 

8. Turyści to w większości  mężczyźni (60,8%), a ich wiek jest zróżnicowany, największą grupę 

stanowią osoby w wieku 31-39 lat (25,8%). 

9. W celu zwiększenia liczby turystów należy rozbudowad sied informacji turystycznej, zwiększyd 

działania promocyjne/bezpłatne materiały dla turystów /rozbudowę sieci turystycznych 

znaków informacyjnych oraz przygotowad odpowiednią infrastrukturę. 

10. Koordynacja  działao w sferze turystyki pomiędzy poszczególnymi podmiotami zajmującymi 

się obsługą ruchu turystycznego. 

11. Stworzenie dla podmiotów związanych z turystyką platformy współpracy, opracowanie 

spójnej koncepcji  rozwoju i planowej polityki  turystycznej  na całym obszarze Czarnorzecko 

– Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.  

Warto zaznaczyd, iż liczba ankietowanych wynosiła jedynie 97 osób. Powyższe dane stanowią 

zbyt małą próbę, by formułowad szczegółowe wnioski. Uzyskane wyniki mogą stad się pomocną 

bazą odniesienia do dalszych prac, mających na celu ocenę ruchu turystycznego na terenie 

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.                                                                                           

Turystyka zajmuje istotne miejsce wśród zagadnieo zrównoważonego rozwoju parków  

krajobrazowych. Geneza tej kategorii obszarów chronionych  jest w Polsce ściśle związana                      

z rozwojem funkcji turystycznej. Wysoka wartośd walorów przyrodniczych i kulturowych oraz 

łagodny reżim ochronny parków krajobrazowych sprawiają, że funkcja turystyczna na tych 

terenach może byd najważniejsza. Turystyka dostarcza dochodów mieszkaocom i jest czynnikiem 

ożywienia gospodarczego, lecz jednocześnie  nasilający się ruch turystyczny oraz rozwój 

różnorodnych prowadzi do degradacji zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz 

obniżenia komfortu wypoczynku. Rozwój funkcji turystycznej jest więc zarazem szansą                             

i zagrożeniem dla terenów parków krajobrazowych. (B. Zawilioska 2010). 
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