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WSTĘP

INTRODUCTION

Rozpowszechniona obecnie koncepcja turystyki zrównoważonej polega na łą-
czeniu potrzeb turystów z troską o utrzymanie znajdujących się na danym terenie 
zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Tworzenie i zachowanie walorów 
turystycznych z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego należy 
do ważnych elementów wspierających rozwój społeczny i ekonomiczny podgórskich 
i górskich gmin województwa podkarpackiego. Rozwój turystyki wiejskiej, w tym 
agroturystyki powinien uwzględniać istnienie równowagi pomiędzy potrzebami 
turystów, usługodawców oraz społeczności lokalnej dla zachowania jakości środowi-
ska przyrodniczego. Rozwój tej branży staje się istotną działalnością umożliwiającą 
dywersyfikację gospodarki na obszarach wiejskich oraz zwiększenie udziału usług 
w jej strukturze. Stanowi to dodatkowy dochód dla społeczności lokalnej i przyczynia 
się do rozwoju ekonomicznego regionu. 

Zadaniem turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, jak również turystyki kul-
turowej w różnych jej formach, jest zarówno racjonalne gospodarowanie zasobami 
przyrodniczymi i antropogenicznymi danego obszaru, jak też ochrona określonych 
ich wartości. Działania te w dużej mierze przyczyniają się do wdrażania idei trwałego 
i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania właściwych relacji pomiędzy różnymi 
kierunkami działalności człowieka i grup społecznych a naturalnymi i kulturowymi 
predyspozycjami danego obszaru. Generalnie w tym kierunku zmierzają rozważania 
autorów prac zamieszczonych w niniejszej publikacji.

W części pierwszej prezentowane są rozważania dotyczące podjęcia działań w za-
kresie odpowiedniej sanitacji obszarów wiejskich wykorzystywanych, m.in. w celach 
turystycznych, uporządkowania gospodarki ściekowej, oceny zanieczyszczenia ścieków 
bytowych oraz ich wykorzystywania do nawożenia plantacji pod uprawy roślin do pro-
dukcji biomasy w celach energetycznych. Tego rodzaju działania stanowią atrakcyjne 
rozwiązanie problemu zachowania czystości sanitarnej, głównie obszarów o niskim 
stopniu zurbanizowania, jak również umożliwiają produkcję żywności bezpiecznej dla 
zdrowia człowieka, z zachowaniem odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego.

Widoczny jest obecnie wzrost zainteresowania zakładaniem plantacji roślin ener-
getycznych, co powoduje konieczność poszukiwania nowych technologii pozwalających 
na sprawny zbiór plonu oraz dalsze jego docelowe przetwarzanie. Produkcja biomasy 
drzewnej na potrzeby własne w małym gospodarstwie wymaga zastosowania urzą-
dzeń agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. W tej części opracowania 
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przedstawiono prototypy sieczkarni, które są nowością na polskim rynku docelowym, 
charakteryzujące się parametrami konstrukcyjnymi i funkcjonalnością porównywalną 
w odniesieniu do znanych rozwiązań sieczkarni produkowanych za granicą. Przed-
stawiono również kierunki rozwoju technologii zbioru roślin energetycznych, przy 
zachowaniu możliwie niskich kosztów. 

Podjęty został również problem obecności zwierząt w gospodarstwie prowadzącym 
działalność turystyczną, jako czynnik zwiększający atrakcyjność i jakość wypoczynku 
na obszarach wiejskich. Z myślą o potrzebach hodowców zwierząt oraz właścicieli 
terenów zielonych opracowano prototyp maszyny do owijania w okrywie foliowej 
bel podsuszonej zielonki, a następnie jej zakiszanie, jako szeroko stosowanej obec-
nie metody produkowania i przechowywania kiszonki. Proponowane rozwiązanie 
charakteryzuje się parametrami konstrukcyjnymi i funkcjonalnością dorównującą 
znanym rozwiązaniom owijarek do bel produkowanych za granicą, przy niższych 
kosztach wytwarzania. 

Na uwagę zasługuje również opracowanie dotyczące edukacji ekologicznej i gospo-
darki odpadami, które to działania należą do istotnych zadań własnych samorządów 
różnych szczebli. Zadbane środowisko i szeroko rozumiana czystość stanowią ważny 
czynnik atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, w tym gmin należących do 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Znaczącą rolę w tym zakresie 
odgrywają zarówno organy administracji samorządowej, jak również wszyscy człon-
kowie samorządowych wspólnot.

W pierwszej części monografii podjęto również rozważania w zakresie oddziaływa-
nia górnictwa odkrywkowego, a przede wszystkim eksploatacji kruszyw naturalnych 
(piasku i żwiru) na środowisko przyrodnicze oraz działań związanych z rekultywacją 
wyrobisk poeksploatacyjnych, sprzyjających ochronie rzadkich oraz zagrożonych 
gatunków ptaków i płazów, z uwzględnieniem zwiększenia atrakcyjności turystycz-
nej regionu. W zakończeniu tej części publikacji przedstawiono wyniki badań flory-
stycznych prowadzonych w dolinie rzeki San oraz w Czarnorzecko-Strzyżowskim 
Parku Krajobrazowym, które wskazują na występowanie na tych obszarach dobrze 
zachowanej, zróżnicowanej i bogatej flory. Ponadto San i jego dopływy są miejscem 
rozrodu większości wędrownych gatunków ryb, z tego też względu wody tych rzek 
zostały wytypowane jako jedne z najistotniejszych dla realizacji programu restytucji 
ryb wędrownych w Polsce. Odtworzenie populacji ryb dwuśrodowiskowych w systemie 
Sanu w istotny sposób może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
regionu, ponieważ troć wędrowna, łosoś i certa są gatunkami szczególnie cenionymi 
przez wędkarzy.

W części drugiej przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki ochrony 
i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego województwa podkarpac-
kiego, ze szczególnym uwzględnieniem mezoregionu Pogórza Dynowskiego w dalszym 
rozwoju turystyki. Przedstawiono pewne inspiracje dotyczące praktycznego wyko-
rzystania istniejącego potencjału dla promocji różnorodnych form turystyki, m.in. 
przyrodniczej, a zwłaszcza kulturowej, której rozwój w ostatnich latach przyczynił 
się do działań związanych z zachowaniem obiektów historycznych i kulturowych, 
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świadczących o wielokulturowości Podkarpacia. Zaprezentowano przegląd wydarzeń 
społecznych, politycznych i militarnych oraz kulturowych i gospodarczych mających 
miejsce na obszarach leżących po obu stronach Sanu. W tej części przedstawiono tak-
że podstawy prawne oraz zasady tworzenia samorządowych programów opieki nad 
zabytkami, które sprzyjają odpowiednim działaniom stanowiącym istotny czynnik 
wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru recepcji.

W zakończeniu tej części publikacji omówiono, m.in. ogólne zalecenia konser-
watorskie dotyczące obiektów architektury sakralnej oraz przedstawiono możliwości 
ich adaptacji do nowej funkcji. Ponadto omówiono zagadnienia niewykorzystania 
możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych wybranych 
gmin województwa podkarpackiego, na przykładzie oficjalnych witryn internetowych. 
Dokonano ich oceny pod kątem praktycznej funkcjonalności dla potencjalnych odbior-
ców oraz zaproponowano zmiany, które należy dokonać w tym kanale komunikacji, 
w celu pełniejszego wykorzystania tego narzędzia dla popularyzowania walorów 
przyrodniczo-kulturowych danego obszaru.

Część trzecia obejmuje opracowania dotyczące oceny stanu zagospodarowania 
i wykorzystania potencjału turystycznego województwa podkarpackiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Przedstawiono próbę 
waloryzacji turystycznej środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego 
terenów pogranicza, poziomu jego wykorzystania dla rozwoju, m.in. turystyki religijnej 
i pielgrzymkowej. Podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych uwarunkowań 
rozwoju oraz sformułowano zalecenia, które mogą być pomocne dla dalszego rozwoju 
turystyki w regionie. Przedstawiono kierunki rozwoju branży hotelarskiej w woje-
wództwie podkarpackim, na przykładzie kilku wybranych obiektów hotelarskich 
oraz zaprezentowano sposób zagospodarowania czasu wolnego wśród studentów 
wyższych uczelni Rzeszowa. 

W zakończeniu tej części publikacji skoncentrowano się na potencjale tkwiącym 
w abiotycznych komponentach środowiska przyrodniczego i możliwości ich promocji 
geoturystycznej, jak również na przedstawieniu zasobów i właściwości wód mine-
ralnych w wybranych gminach regionu i możliwości ich wykorzystania w turystyce 
zdrowotnej i uzdrowiskowej.

Autorzy żywią nadzieję, że zamieszczone informacje będą podstawą do dyskusji 
w kwestii kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego na terenach wiejskich, reali-
zacji zasad zrównoważonego rozwoju w wielofunkcyjnym gospodarowaniu na tych 
obszarach oraz skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Jan Krupa
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INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW STOSOWANE W AGROTURYSTYCE

Streszczenie
Rozwój turystyki zrównoważonej opartej na poszanowaniu wartości przyrodniczych, kultu-

rowych i społecznych wymaga także podejmowania działań związanych z ochroną ekosyste-
mów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których głównym źródłem są ścieki 
bytowo-gospodarcze. Wykorzystanie potencjału turystycznego, m.in. Pogórza Dynowskiego 
zgodnie z koncepcją turystyki zrównoważonej wymaga podjęcia działań związanych również 
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej. Odpowiednia sanitacja obszarów turystycznych 
może bowiem być dodatkowym czynnikiem stymulującym ruch turystyczny. 

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem indywidualnych syste-
mów oczyszczania ścieków w agroturystyce.

Słowa kluczowe: ścieki, gospodarka ściekowa, indywidualne oczyszczalnie ścieków

THE INDIVIDUAL WASTEWATER TREATMENT 
PLANTS USED IN AGROTURISM 

Summary
Sustainable tourism development based on respect for the natural, cultural and social needs 

to protect of aquatic ecosystems from municipal pollution whose main sources are wastewa-
ters. Realising the potential of the tourism of the Dynów Foothills accordance with the concept 
of sustainable tourism program requires a rearrangement of wastewater management. Ap-
propriate sanitation of tourist areas may in fact be an additional factor stimulating tourism.

The paper presents issues related to the use of individual wastewater treatment systems in 
agrotourism.

Keywords: wastewater, wastewater management, individual wastewater treatment plant

1. Wprowadzenie

Rozwój turystyki zrównoważonej opartej na poszanowaniu wartości przyrodni-
czych, kulturowych i społecznych wymaga także podejmowania działań związanych 
z ochroną ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których 
głównym źródłem są ścieki bytowo-gospodarcze. Wykorzystanie potencjału tury-
stycznego terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kul-
turowych zgodnie z koncepcją turystyki zrównoważonej wymaga uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie powierzchni 
oraz gęstość zabudowy obszary wiejskie pozbawione są często centralnego, zbiorczego 
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systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. W niektórych przypadkach budowa 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego 
jest wręcz niemożliwa. Prawie 21% wsi jest w zabudowie rozproszonej (średnie odle-
głości pomiędzy domami wynoszą od 120–180 do 500 m). Spore wyzwanie stanowi 
również sanitacja na obszarach chronionego krajobrazu, w parkach krajobrazowych 
i narodowych oraz terenach zaliczanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. W takich przypadkach wskazane jest stosowanie indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków [22].

Szczegółowego znaczenia nabiera sanitacja w gospodarstwach wiejskich, które 
zamierzają świadczyć usługi agroturystyczne. Zagadnienie to nie może być margi-
nalizowane, bowiem oczekiwania w agroturystyce wynajmujących i ich klientów 
są coraz większe. Aktualnie klient oczekuje odpowiedniej usługi turystycznej lub/i 
agroturystycznej z zachowaniem odpowiedniego komfortu życia. Obowiązkiem 
kwaterodawców wiejskich jest wobec tego zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności, lecz także sanitarno-epidemiologicznego. Nieuporządkowana 
gospodarka ściekowa automatycznie pozbawia bowiem gospodarstwo szans na suk-
cesy w działalności agroturystycznej. Odpowiednia sanitacja obszarów turystycznych 
stanowi czynnik stymulujący ruch turystyczny. Dodatkowo działalność proekologicz-
nego gospodarstwa agroturystycznego może być wzorcem do naśladowania wśród 
pozostałych mieszkańców terenów wiejskich. 

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem indywidualnych 
(przydomowych) systemów oczyszczania ścieków w agroturystyce.

2. O konieczności sanitacji obszarów wiejskich

Poziom sanitacji terenów niezurbanizowanych w naszym kraju wynika z wielolet-
nich zaniedbań w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki 
wodnej [14]. W wielu miejscowościach wiejskich charakterystycznym elementem 
zabudowań gospodarskich są jeszcze wysłużone toalety zwane „sławojkami” – symbol 
przedwojennej sanitacji (fot. 1, 2). Mimo znacznego postępu technicznego w niektó-
rych rejonach naszego kraju czas jakby się zatrzymał. Powszechnie znane są przypadki 

„dziurawych” zbiorników do gromadzenia ścieków lub bezpośredniego odpływu ście-
ków nieoczyszczonych z budynków mieszkalnych do przydrożnych rowów i cieków 
wodnych (fot. 3, 4). Obserwuje się również, że ścieki ze zbiorników bezodpływowych 
tzw. szamb wywożone są na pola uprawne bądź nieużytki rolne (fot. 5, 6). Aktualnie 
nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości przez mieszkańców gmin 
wiejskich to częsty proceder, który niełatwo wykryć. W sposób świadomy degrado-
wane jest własne otoczenie. Niszczeje wartość i atrakcyjność zamieszkałych terenów. 
Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych wpływa negatywnie 
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczając w znaczny sposób ich 
wykorzystanie. Na terenach wiejskich jest to szczególnie ważne, bowiem głównym 
źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są wody podziemne. Zanieczyszczenia wpro-
wadzane do wód podziemnych mogą narażać mieszkańców na choroby. W latach 80. 
ubiegłego stulecia dotkliwie przekonali się o tym mieszkańcy dawnego województwa 
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płockiego, w którym odnotowano epidemię czerwonki. Po przeprowadzeniu badań 
okazało się, że nie stosowali się do zasad dotyczących budowy szamba, które zlo-
kalizowano zbyt blisko studni i przez długi czas nieświadomie pili wodę ze ścieków 
[51]. Wobec tego zasoby wodne na terenach wiejskich powinny być chronione pod 
względem ilościowym i jakościowym.

   
Fot. 1–2. Ustęp zwany sławojką

Źródło: http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/ (dostęp: 28.07.2015)

   
Fot. 3–4. Widok płynących ścieków bytowych w przydrożnym rowie

Źródło: fot. A. Masłoń
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Fot. 5–6. Wywóz ścieków na pola uprawne 

Źródło: http://nowagazeta.pl/2013/05/ps-9612-zamiast-do-oczyszczalni-to-na-pole/ (dostęp: 
23.07.2015), http://wiadomosci.wp.pl/kat,17771,title,Samisietrujemy,wid,7643920, 

wiadomosc.html?ticaid=1154dd (dostęp: 23.07.2015)

Niedostateczny stan sanitacji obszarów niezurbanizowanych jest efektem nawar-
stwiających się od kilku ostatnich dekad czynników, m.in. braku odpowiedzialności 
za otoczenie przyrodnicze terenów wiejskich, niskiej świadomości ekologicznej 
mieszkańców i braku upowszechnienia wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń 
na środowisko wodne, niskiej znajomości przez władze lokalne spraw związanych 
z utylizacją ścieków na terenach podległych ich zarządowi, braku poczucia wspólnoty, 
ograniczeń finansowych oraz tolerancji na nieekologiczne praktyki mieszkańców. 
Według niektórych źródeł we wschodniej części kraju są gminy, w których niemal 
co trzecie gospodarstwo domowe nie posiada toalety, a blisko połowa mieszkańców 
Polski żyje w złych warunkach sanitarnych. Około 25% gospodarstw na wsi nie po-
siada łazienki, a 10% nie ma bieżącej wody wodociągowej. Warto zwrócić uwagę, że 
największy odsetek gospodarstw domowych bez łazienki odnotowano na terenach, 
które kiedyś należały do zaboru rosyjskiego (ryc. 1) [55]. 

Ryc. 1. Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w łazienkę

Źródło: http://natemat.pl/108469,polska-wschodnia-mieszka-w-domach-bez-lazienki-ta-mapa-zadziwila-
internautow-ale-nie-jest-tak-zle-jak-pokazuje (dostęp: 31.07.2015)
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Problem uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w Polsce 
był niemal od zawsze marginalizowany, z wyjątkiem okresu przedwojennego, kiedy 
zostały wprowadzone pewne regulacje prawne w tym zakresie. Pierwsze regulacje 
prawne z zakresu czystości i porządku w Polsce pojawiły się po I wojnie światowej w po-
staci Państwowej Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 8 lutego 1919 r. [39]. Jednak 
ustawa dotyczyła wyłącznie postępowania z odpadami komunalnymi. Problematykę 
ścieków uregulowano z kolei w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli [44] oraz w Rozporządzeniu Prezydenta 
RP z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych [45]. Znaczące 
sukcesy w zakresie sanitacji terenów wiejskich w okresie międzywojennym miał Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej – gen. Felicjan Sławoj-Składkowski, 
z wykształcenia lekarz niezmiernie zainteresowany poprawą warunków sanitarnych 
ludności, który wydał wiele rozporządzeń i okólników mających wymusić na ludności 
bardziej higieniczny tryb życia [17]. W 1928 r. wydane z jego inicjatywy Rozporządzenie 
Prezydenta RP nakazało budowę toalet – ustępów na każdej działce zabudowanej – 
tzw. sławojek (fot. 7). Rozporządzenie to było o tyle fundamentalne, że wprowadzało 
sankcje karne za naruszenie przepisów. 

Fot. 7. Ustęp obok chłopskiego domu sfotografowany przed wojną  
(Dębno koło Brzeska, Małopolska) 

Źródło: A. Leszczyński, Wychodek premiera Sławoja, Ale Historia, 2014, 27(129), s. 5.

Minister Sławoj-Składkowski udzielał w okólnikach szczegółowych instrukcji 
dotyczących budowy ustępów: „Ustępy powinny być: a) solidnie zbudowane tak, 
ażeby przy użyciu nie groziły zapadnięciem się dołu ustępowego, b) nie powinny być 
one również rupieciarnią”. W kolejnym okólniku podano, że „ustępy powinny być 
nie tylko suche, ale gruntownie szorowane tak, ażeby używanie sedesów nie budzi-
ło wstrętu”. Były to „najsłynniejsze” przepisy sanitarne. Akcja budowania ustępów 
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w Polsce napotykała opór, zwłaszcza na wsi. W swoich wspomnieniach minister pisał: 
„Tu naród wiejski nie okazał zrozumienia ani chęci, ani radości, gdy usiłowałem go 
przyciągnąć z przestrzennego, jasnego i powietrznego zastodola do ciasnych, dusznych, 
mrocznych ścian sławojki” [30]. Dzięki energii i kontroli ministra Składkowskiego 
Polska wzbogaciła się w sławojki bardzo szybko. W okólniku z września 1928 r. 
Składkowski informował, że osiągnięto dobre rezultaty i 80% domów w miastach 
oraz 60% gospodarstw wiejskich zostało zaopatrzonych w ustępy. Sławojki stały się 
na lata trwałym elementem polskiego krajobrazu [30]. Minister Składkowski wydał 
jeszcze Rozporządzenia o stanie sanitarnym podwórek, hoteli, gościńców, a także plaż, 
które miały być podzielone na sektory damskie, męskie i dla obu płci, wyposażone 
w natryski i codziennie dezynfekowane ustępy [17]. 

W latach 30. ubiegłego stulecia proces sanitacji i higienizacji wsi wzmacniały do-
datkowo patrole sanitarne, które funkcjonowały przy jednostkach straży pożarnych 
i były organizacjami o chlubnej tradycji i wysokim prestiżu społecznym. Strażackie 
patrole sanitarne składały się z kobiet wiejskich, reprezentantek innych kategorii 
klasowo-warstwowych zamieszkujących na wsi, w tym nauczycielek i urzędniczek. 
Patrole sanitarne szerzyły, m.in. zasady higieny w swojej społeczności, a także or-
ganizowały konkursy na tematy higieniczno-zdrowotne [25]. Przykładowo konkurs 
na najładniejsze „sławojki” stanowił wyjątkowo efektywną formę podnoszenia stanu 
sanitarnego i higienicznego wsi. Z czasem do budowy toalet przywiązywano więcej 
uwagi, a mieszkańcy wsi przekonali się do tych obiektów. Zalecenia techniczne budowy 
i wytyczne eksploatacyjne ustępów podawane były w prasie codziennej, tygodnikach 
oraz przedstawione były w kilku przedwojenny pracach (fot. 8). Na przykład Żebrowska-

-Kacprzakowa w publikacji pt. „Książka gospodyni wiejskiej” podaje, że „ustęp więcej 
świadczy o kulturze człowieka niż mieszkanie”, wobec czego należy o niego dbać [34]. 

   
Fot. 8. Ryciny z przedwojennej publikacji obrazujące budowę i usytuowanie toalety

Źródło: W. Żebrowska-Kacprzakowa, Książka gospodyni wiejskiej, Wydawnictwo Centralnej Organizacji 
Kół Gospodyń Wiejskich, wydanie III, Warszawa 1938.
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Po II wojnie światowej nastąpił niewielki postęp w zakresie sanitacji obszarów 
wiejskich, a kolejne akty prawne, m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach, 
podtrzymywały zalecenia przedwojenne w zakresie stosowania ustępów na terenach 
nieskanalizowanych [43]. Natomiast Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. [47] oraz 
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi-
tektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego [46], wprowadziły 
obowiązek gromadzenia ścieków na terenach nieskanalizowanych w zbiornikach 
nazwanych dołami ustępowymi, które w dalszej kolejności przekształciły się w znane 
do chwili obecnej zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Po 1989 r. nastąpił znaczny 
rozwój infrastruktury komunalnej, jednak bez nacisku na uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenach wiejskich. Wprowadzona Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała mieszkańców do 
wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych i systematycznego ich opróżniania lub podłączenia nieruchomości 
do kanalizacji [49]. 

Aktualnie problem niedostatecznej sanitacji dotyczy blisko 15 mln ludności 
zamieszkałej głównie w małych, wiejskich miejscowościach w zabudowie rozpro-
szonej (RLM < 2000). Według danych GUS w 2014 r. (stan na 31 grudnia 2014 r.) 
oczyszczalnie ścieków obsługiwały 71,5% ludności kraju (w miastach 93,9%, na wsi, 
gdzie mieszka 39,7% ludności kraju, jedynie 37,4%). Tylko 516 miast i 684 gminy 
wiejskie były obsługiwane przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów. W obiektach tych oczyszczono 1048 hm3 ścieków, co stanowi 
84,7% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną z miast i wsi [38]. Podstawą sa-
nitacji obszarów wiejskich nadal są zbiorniki bezodpływowe, często źle zabezpieczone, 
niewłaściwie opróżniane i utrzymywane w złym stanie technicznym, które mogą 
zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzi [52]. Spotykane są tzw. „dziurawe” szamba, które 
odprowadzają ścieki nieoczyszczone do gruntu, zanieczyszczając wody podziemne. 
Niemniej jednak sytuacja w tym zakresie ulega zmianie. Od kilku lat obserwowany 
jest systematyczny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, zwiększa się natomiast 
liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba zbiorników bezodpływowych spa-
dła z około 2 318 tys. w 2012 r. do 2 257 tys. w 2013 r. (o 2,6%), podczas gdy liczba 
przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła z około 126 tys. w 2012 r. do około 
155 tys. w 2013 r. (o 23,0%). Większość, bo około 83,5% przydomowych urządzeń 
do odprowadzania nieczystości, zlokalizowana była na obszarach wiejskich, podczas 
gdy pozostałe 16,5% w miastach. Według danych w 2013 r. na obszarach wiejskich 
znajdowało się 1 873 310 szt. zbiorników bezodpływowych (ok. 83,0% z ogółu) 
i ok. 141 000 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (91,1% ogólnej liczby POŚ). 
W miastach wielkości te wynosiły odpowiednio 17,0% i 8,9% [36].

Sanitacja obszarów wiejskich aktualnie jest sporym wyzwaniem nie tylko dla 
decydentów, lecz również dla projektantów i eksploatatorów. Mimo znacznego po-
stępu w budowie centralnych systemów kanalizacyjnych wraz ze zbiorczymi oczysz-
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czalniami ścieków, do którego Polska została zobligowana Traktatem Akcesyjnym, 
znaczna część ludności na terenach wiejskich, nieobjętych Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), pozostaje poza programami budowy 
oczyszczalni, które mogłyby być finansowane z funduszy unijnych. Nierówności 
spowodowane są dużym rozproszeniem zabudowy wiejskiej i także tym, że zgodnie 
z ustaleniami KPOŚK priorytetem do tej pory było wdrażanie rozwiązań kanaliza-
cyjnych w aglomeracjach powyżej 2000 RLM. Z uwagi na małe przepływy ścieków, 
duże rozproszenie zabudowań oraz wysokie koszty nie ma możliwości w niektórych 
przypadkach adaptacji miejskich technik kanalizacyjnych na terenach niezurbanizo-
wanych. Pełne skanalizowanie wsi jest ekonomicznie nieuzasadnione [13, 26]. Z tego 
powodu w mniejszych aglomeracjach na terenach wiejskich konieczne jest stosowanie 
indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Podejmując decyzję o wyborze rozwiązania problemu unieszkodliwiania ścieków 
z pojedynczych gospodarstw domowych na terenach wiejskich, należy wziąć pod 
uwagę możliwość budowy kanalizacji, która warunkuje w znaczny sposób koszty 
oczyszczania ścieków. Rycina 2 prezentuje uproszczony schemat postępowania przy 
wyborze optymalnego sposobu unieszkodliwiania ścieków. 

Ryc. 2. Etapy postępowania przy wyborze sposobu unieszkodliwiania ścieków

Źródło: K. Chmielowski, Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków z wyko-
rzystaniem zmodyfikowanego filtru żwirowo-piaskowego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 

Wydawnictwo  PAN, Kraków 2013, s. 21.
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Podstawę wyboru rozwiązania systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
stanowią wskaźniki efektywności techniczno-ekonomicznej inwestycji, m.in. nakłady 
inwestycyjne, roczne koszty eksploatacji, okres amortyzacji [4, 26]. Najwyższe koszty 
spośród prezentowanych rozwiązań generuje kanalizacja bezodpływowa ze zbiorni-
kiem do gromadzenia ścieków. Ścieki wywożone taborem asenizacyjnym powinny 
być wprowadzane do systemu kanalizacyjnego pobliskiej jednostki osadniczej albo do 
najbliższej oczyszczalni ścieków w kontrolowany i zorganizowany sposób. Jednostko-
we koszty wywozu ścieków taborem asenizacyjnym, od miejsca ich gromadzenia do 
miejsca zrzutu, kształtują się na poziomie od 6 do 25 zł/m3, w zależności od rodzaju 
pojazdu asenizacyjnego i warunków jego pracy. Przykładowe obliczenia kosztów 
wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego dla 4-osobowej rodziny w ilości ok. 
0,5 m3/d (ponad 180 m3/rok) mogą się wahać od 1080 do 4500 zł/rok [3].

3. Warunki formalno-prawne indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 

Indywidualne oczyszczalnie ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków – POŚ) 
definiowane są jako obiekty i instalacje obsługujące do 50 mieszkańców (RLM). Gra-
niczna przepustowość określana jest na poziomie 5 m3/d według Prawa Wodnego 
[50] lub 7,5 m3/d według Prawa Budowlanego [48]. Zastosowanie indywidualnych 
oczyszczalni ścieków jest uzasadnione, gdy na 1 km projektowanej sieci kanalizacyjnej 
(z wyłączeniem przykanalików) przypada mniej niż 120 mieszkańców. Oznacza to, 
że jednostkowa długość sieci kanalizacyjnej powinna być większa od 8 m/M. Przy 
założeniu wskaźnika 4 mieszkańców na jedno gospodarstwo domowe jednostkowa 
długość sieci kanalizacyjnej powinna przekraczać 32 m/gospodarstwo [5]. Regulacje 
formalno-prawne dotyczące POŚ stanowią, m.in. akty prawne rangi ustawy oraz 
przepisy wykonawcze. 

Budowa i lokalizacja

Budowa przydomowej (indywidualnej) oczyszczalni ścieków o przepustowości 
do 7,5 m3, jak również zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojem-
ności do 10 m3, nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia 
właściwemu organowi (art. 29 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1) [48]. Niemniej jed-
nak możliwe jest także, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza 
wykonania indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Budowa instalacji POŚ wymaga odpowiedniej lokalizacji, tj. zachowania odpo-
wiednich odległości poszczególnych elementów oczyszczalni od budynków i innych 
obiektów infrastruktury na działce inwestora, jak również na działkach sąsiednich 
(ryc. 3). Parametry lokalizacyjne – minimalną odległość od granic działki, minimalne 
odległości od budynku, odległości od ujęcia wody pitnej, określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [40]. 



26

Adam Masłoń

Ryc. 3. Parametry lokalizacyjne indywidualnej oczyszczalni ścieków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na tere-
nach wiejskich – cz. I, cz. II, cz. III, Inżynier Budownictwa, 10(99), 11(100), 12(101) 2012.

Eksploatacja 

W ramach zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 36 ustawy Prawo wodne, 
eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywa-
nych na potrzeby gospodarstw domowych nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi [50], natomiast konieczne jest zgłoszenie 
instalacji właściwemu organowi – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta [41]. 

Jakość ścieków oczyszczonych

Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych w POŚ normuje Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. [42], przy czym dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz minimalny stopień ich redukcji określone 
są względem lokalizacji instalacji – w obrębie aglomeracji lub poza aglomeracją. 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane 
do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli war-
tość BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków 
jest redukowana co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej 
o 50% oraz miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu 
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego 
wód podziemnych. 

W przypadku lokalizacji POŚ w aglomeracji ścieki oczyszczone mogą być wprowa-
dzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli 
nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo 
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(określonych w załączniku nr 3) oraz miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzie-
lone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego 
poziomu wodonośnego wód podziemnych.

W odniesieniu do odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód powierzch-
niowych ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlo-
kalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, 
w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, gdy nie przekraczają 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni 
o RLM od 2000 do 9999 (załącznik nr 2 do Rozporządzenia), a także najwyższy 
użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod 
dnem tego urządzenia.

Według Rozporządzenia ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego 
lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia 
wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli nie 
przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, 
określonych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, jak również najwyższy użytkowy 
poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego 
urządzenia [42].

4.  Charakterystyka ścieków komunalnych 
powstających w agroturystyce 

Działalność agroturystyczna i przyjmowanie turystów wiąże się ze zwiększonym 
poborem wody. Wzrost zużycia wody przekłada się w konsekwencji na ilość powstają-
cych ścieków. Istotny problem pojawia się w okresie wzmożonego ruchu turystycznego 
i sezonowości działalności obiektu agroturystycznego, np. w okresie letnim.

Większa część wody wykorzystanej w gospodarstwach domowych zostaje zanie-
czyszczona w wyniku jej użycia i stanowi ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarne). Ilość 
ścieków powstających w gospodarstwach domowych można zakładać jako równą ilości 
zużywanej wody, niemniej jednak w praktyce ilość ścieków stanowi ok. 90–95% ilości 
zużytkowanej wody [5]. Przeciętna jednostkowa ilość ścieków dla miejskich jedno-
stek osadniczych wynosi 120÷150 dm3/(M∙d), a dla terenów wiejskich 80÷100 dm3/
(M∙d) [6]. Woda wykorzystywana jest do sprzątania, prania i zmywania, jak również 
do przygotowywania posiłków, do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Około 80% 
całego zapotrzebowania na wodę przypada na 3 rodzaje źródeł: spłuczki ustępowe 
(30%), kąpiele (36%) oraz pranie (15%), (tab. 1). 

Tab. 1. Struktura zużycia wody w gospodarstwach domowych

Struktura zużycia wody Zużycie wody [dm3/(M·d)] %

Kąpiele i mycie 36,0–54,0 36

Spłukiwanie toalet 30,0–45,0 30

Pranie 15,0–22,5 15
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Struktura zużycia wody Zużycie wody [dm3/(M·d)] %

Mycie naczyń 10,0–15,0 10

Sprzątanie 6,0–9,0 6

Picie i gotowanie 3,0–4,5 3

Źródło: http://informatorbudownictwa.pl/ (dostęp: 20.07.2015)

W gospodarstwach agroturystycznych należy wziąć pod uwagę fakt, że turyści, 
wymagając komfortu sanitarnego, będą zużywać znaczne ilości wody, zgodnie ze 
swoimi nawykami i przyzwyczajeniami. Zużycie wody w gospodarstwie agrotury-
stycznym zależy od wielu czynników:

 � standardu wyposażenia kwater w armaturę sanitarną, 
 � stanu technicznego urządzeń sanitarnych,
 � sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (zasobnik ciepłej wody, kocioł 

na paliwo stałe, podgrzewacz przepływowy itp.),
 � wieku i mobilności mieszkańców oraz turystów, 
 � statusu ekonomicznego,
 � nawyków związanych z częstotliwością korzystania z urządzeń sanitarnych,
 � pory roku,
 � charakteru oferowanych usług w gospodarstwie agroturystycznym.

Aktualnie obserwuje się tendencję spadkową zużycia wody (wysokie koszty 
wody wodociągowej, edukacja w zakresie oszczędności wody itp.), a tym samym 
ilości powstawania ścieków komunalnych [20]. Możliwe jest również stosowanie 
ekologicznej armatury czerpalnej – spłuczek ustępowych, baterii dotykowych itp. 
Zastosowanie takiej instalacji w gospodarstwach agroturystycznych w znaczący spo-
sób może zminimalizować zużycie wody przez turystów, jednocześnie zmniejszając 
koszty gospodarki wodno-ściekowej. Najbardziej ekologiczne i oszczędne krany 
dostępne na rynku – baterie bezdotykowe pozwalają obniżyć zużycie wody nawet 
o 50% w porównaniu do armatury jednouchwytowej. Zastosowanie inteligentnych 
baterii umożliwia zmniejszenie zużycia wody nawet o 85%. Poziom zużycia wody 
w baterii uruchamianej fotokomórką wynosi zaledwie 6 litrów na minutę, tymczasem 
wypływ w klasycznej baterii jednouchwytowej dochodzi do 12 dm3/min, a w baterii 
dwukurkowej nawet do 42 dm3/min (tab. 2) [59].

Tab. 2. Oszczędność zużycia wody poprzez zastosowanie ekologicznej armatury

Rodzaj baterii Zużycie wody [dm3/min] Oszczędność [%] *

Z dwoma kurkami 42,0 –

Jednouchwytowa 12,0 72,0

Z eko-przyciskiem 8,0 81,0

Bezdotykowa 6,0 85,0

* w porównaniu do baterii z dwoma kurkami
Źródło: http://informatorbudownictwa.pl/ (dostęp: 20.07.2015)
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Rzeczywista ilość powstających ścieków oraz nierównomierność ich dopływu 
stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania i eksploatacji indywidualnej 
oczyszczalni ścieków stosowanej w gospodarstwie agroturystycznym. Konieczne jest 
w tym przypadku poprawne opracowanie bilansu ilościowo-jakościowego ścieków 
z obiektu agroturystycznego w ujęciu sezonowym. Skład oraz ilość ścieków zależą 
w głównej mierze od aktywności ludzkiej, zmieniającej się w zależności od godziny, 
dnia i pory roku. W obiektach agroturystycznych odpływy ścieków ulegają dużym 
wahaniom i uzależnione są od ruchu turystycznego. Minimalne ilości ścieków przy-
padają na wczesne godziny poranne, maksymalne natomiast na wczesne godziny 
popołudniowe. W późnych godzinach popołudniowych można odnotować przepływy 
zbliżone do średniej dobowej. Nierównomierność dopływu ścieków zależeć będzie 
od charakteru gospodarstwa agroturystycznego i oferowanych usług. Niski poziom 
zużycia wody może powodować znaczne zatężenie zanieczyszczeń w ściekach do-
pływających do POŚ. Jakość ścieków powstających w gospodarstwach domowych 
może być określana na podstawie jednostkowych ładunków zanieczyszczeń (tab. 3). 
Będzie ona zmienna w sezonie turystycznym w zależności od ilości przebywających 
mieszkańców w gospodarstwie agroturystycznym (tab. 4). Ilość i jakość wytwarzanych 
ścieków powinna być jednym z podstawowych kryteriów na etapie wyboru technologii 
ich oczyszczania w indywidualnej oczyszczalni ścieków [22]. 

Tab. 3. Jakość ścieków bytowo-gospodarczych w zależności od zużycia wody

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Ładunek jednostkowy  
zanieczyszczeń

[g/M·d]

Stężenie zanieczyszczeń [g/m3] 
przy zużyciu wody qśrd = 60÷150 [m3/M·d]

60 80 100 120 150

BZT5 60,0 1000 750 600 500 400

ChZT 120,0 2000 1500 1200 1000 800

Zawiesina og. 70,0 1167 875 700 583 468

Azot ogólny 11,0 183 137,5 110 92 73

Fosfor ogólny 1,8 30 22,5 18 15 12

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 4. Zmienność ładunku zanieczyszczeń w ściekach w gospodarstwie agroturystycznym

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Ładunek zanieczyszczeń [kg/d]
względem ilości wczasowiczów 4–12 [M]

4 6 8 10 12

BZT5 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72

ChZT 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44

Zawiesina og. 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84

Azot ogólny 0,044 0,066 0,088 0,11 0,132

Fosfor ogólny 0,0072 0,0108 0,0144 0,018 0,022

Źródło: Opracowanie własne
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5.  Rozwiązania technologiczne indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 

Wybór sposobu unieszkodliwiania ścieków w indywidualnej oczyszczalni ścieków 
zależy od ilości doprowadzanych ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń, 
dostępności powierzchni terenu, topografii terenu, warunków gruntowo-wodnych 
oraz charakterystyki odbiornika. W przydomowych systemach oczyszczania ścieków 
stosowane są różne układy i szczegółowe rozwiązania technologiczne. Do podstawo-
wych systemów należą przede wszystkim systemy oczyszczające ścieki w środowisku 
gruntowym (drenaż rozsączający, filtr piaskowy o przepływie pionowym lub pozio-
mym, filtr gruntowo-roślinny, oczyszczalnie hydrofitowe) oraz oczyszczające ścieki 
w warunkach sztucznych (osad czynny, złoża biologiczne), (ryc. 4). Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków muszą być dostosowane do odpowiednich warunków lokalnych, 
wobec czego istnieje na rynku szereg rozwiązań komercyjnych. Zagadnienia naukowe, 
technologiczne i eksploatacyjne zostały przedstawione w wielu opracowaniach [1, 2, 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 29, 33].

Ryc. 4. Schematy technologiczne indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

Źródło: N. Brzostkowski, M. Hawryłyszyn, D. Karbowski, S. Paniczko, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
Poradnik, Centrum Zielonych Technologii, Białystok 2008.
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Oczyszczanie ścieków w systemach indywidualnych składa się z dwóch etapów – 
wstępnego oczyszczania w osadniku gnilnym oraz biologicznego oczyszczania. Wstępne 
oczyszczanie polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń poprzez procesy 
sedymentacji, a także procesy związane z fermentacją osadu, w którym dominują 
bakterie oraz inne mikroorganizmy beztlenowe. Procesy te zachodzą w pierwszym 
obiekcie POŚ w osadniku gnilnym o różnej konstrukcji. Podczyszczone ścieki odpły-
wają do dalszych elementów instalacji indywidualnej oczyszczalni. Ścieki zawierające 
duże ilości tłuszczów wymagają ich oddzielenia ze względu na zabezpieczenie kolej-
nych elementów oczyszczalni. Separacja tłuszczów istotnie poprawia skuteczność 
i wydajność całego układu. W przypadku obiektów gastronomicznych ma to duże 
znaczenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy osadnik jest oddalony kilka 
metrów od budynku. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wychładzania ścieków 
i osadzania się tłuszczu wewnątrz rur kanalizacyjnych. Z tego powodu POŚ dla obiek-
tów gastronomicznych powinny być wyposażone dodatkowo w separatory tłuszczu. 
Drugi etap oczyszczania ścieków związany jest z biologicznym oczyszczaniem ście-
ków w warunkach tlenowych lub tlenowo-beztlenowych. Etap ten może przebiegać 
w kompaktowych urządzeniach, np.: z wykorzystaniem złoża biologicznego, osadu 
czynnego lub gruntu (drenaż rozsączający, filtr piaskowy złoża hydrofitowe) [1, 5, 
7, 8, 9, 10]. Znanych jest już kilkadziesiąt rozwiązań komercyjnych, które różnią się 
konstrukcją i ceną. W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie możliwością wyko-
rzystania hybrydowych systemów do oczyszczania ścieków w systemach indywidu-
alnych, stanowiących połączenie osadu czynnego i złoża biologicznego, np. fluidalne 
złoże ruchome [29]. Ponadto indywidualne oczyszczalnie ścieków mogą być również 
zintegrowane z systemem EIB (European Instalation Bus – Europejska Magistrala In-
stalacyjna), dzięki czemu możliwe jest sterowanie systemu kanalizacyjnego w ramach 
tzw. inteligentnego budynku [31].

Z uwagi na nierównomierność dopływu ścieków z gospodarstw agroturystycznych 
konieczne jest stosowanie takich rozwiązań technologicznych, które wykazują pewną 
odporność na zmienne obciążenie hydrauliczne i substratowe w ciągu sezonu. Takimi 
systemami mogą być tzw. sekwencyjne reaktory porcjowe SBR (z ang. sequencing batch 
reactor) [19, 21, 24, 27, 28] lub systemy hydrofitowe (z ang. constructed wetlands) [23, 
32]. Dodatkowo wskazane jest wykorzystanie takiego układu oczyszczalni, który 
może być dostosowany do topografii terenu, krajobrazu oraz rekreacyjnej części 
ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych. Indy-
widualną oczyszczalnię ścieków z łatwością można wkomponować w układ ogrodu 
gospodarstwa domowego (fot. 9, 10–11). Osadniki gnilne, komory osadu czynnego, 
złoża biologiczne stanowią obiekty podziemne oraz niewidoczne i zajmują stosunkowo 
niewielką powierzchnię (1–3 m2), z kolei lokalizacja drenażu filtracyjnego, filtra pia-
skowego lub złoża hydrofitowego wymaga pewnego zaplanowania dużej powierzchni 
w obrębie działki (kilkadziesiąt m2). Niemniej jednak indywidualna oczyszczalnia 
ścieków w obrębie gospodarstwa agroturystycznego wcale nie musi szpecić ogrodu, 
a otoczenie jej roślinnością umiejętnie może ją zamaskować. 
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Fot. 9. Indywidualna oczyszczalnia ścieków (pow. janowski, gm. Modliborzyce)
Źródło: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_1005.html (dostęp: 20.07.2015)

   
Fot. 10–11. Indywidualne oczyszczalnie ścieków w ogrodzie

Źródło: http://www.eccoteam.pl/VH-6-50,10.html (dostęp: 20.07.2015)

Interesującym przykładem indywidualnej oczyszczalni ścieków, godnym zasto-
sowania w gospodarstwach agroturystycznych, może być zagrodowa instalacja typu 
IMBER opracowana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Górskie 
Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu. Oczyszczalnia składa się z urządzeń technicz-
nie dopasowanych do lokalnych warunków terenowych i oparta jest na koncepcji 
oczyszczania ścieków w warunkach tzw. quasi-naturalnych (ang. nature-like systems), 
wspomaganych technicznym wyposażeniem dozująco-sterującym (ryc. 5). Jednym 
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z rozwiązań tego typu jest układ składający się z osadnika gnilnego, złoża roślinno-
-gruntowego o poziomym przepływie ścieków, złoża trawiasto-glebowego i tzw. zani-
kowego oczka wodnego (rozsączanie ścieków do gruntu). Innym rozwiązaniem może 
być konfiguracja oparta na osadniku gnilnym, złożu o pionowym przepływie ścieków, 
złożu trawiasto-glebowym, oczku wodnym i układzie rozsączania ścieków do gruntu 
[35, 37]. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane indywidualne oczyszczalnie ście-
ków z wykorzystaniem złóż roślinno-gruntowych oraz oczek wodnych, stanowiących 
zbiorniki do mikroretencji i gospodarczego wykorzystania oczyszczonych ścieków, 
mogą stanowić istotny element estetyzacji działki (fot. 12, 13). Oczyszczalnie tego 
typu nie stanowią dysonansu w krajobrazie wiejskim (fot. 14–15) [18].

Ryc. 5. Konfiguracja urządzeń składowych instalacji według koncepcji IBMER

Źródło: A. Jucherski, A. Walczowski, Proekologiczne rozwiązania technologiczne w gospodarce nawozowej 
i ściekowej, materiały szkoleniowe: „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu 

Górnej Wisły”, Tylicz 2009.

Fot. 12. Oczyszczalnia ścieków według technologii IBMER
Źródło: A. Jucherski, A. Walczowski, Proekologiczne rozwiązania technologiczne w gospodarce nawozowej 

i ściekowej, materiały szkoleniowe: „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu 
Górnej Wisły”, Tylicz 2009.
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Fot. 13. Oczyszczalnia ścieków w gospodarstwie agroturystycznym w Muszynce  
(gm. Krynica-Zdrój)

Źródło: Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, materiały informacyjne  
(http://iteptylicz.republika.pl, dostęp: 31.07.2015)

   
Fot. 14–15. Oczyszczalnia ścieków według technologii IBMER w okresie letnim (a) i zimowym (b)

Źródło: Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, materiały informacyjne  
(http://iteptylicz.republika.pl, dostęp: 31.07.2015)

6.  Koszty indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków dla gospodarstwa agroturystycznego

Nakłady finansowe budowy indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gospodarstwa 
agroturystycznego zależą od przepustowości instalacji oraz przyjętego rozwiązania 
technologicznego. Całkowity koszt oczyszczalni dla budynku jednorodzinnego 
(4 mieszkańców) kształtuje się aktualnie na poziomie od 3000 do 15 000 zł w za-
leżności od wyposażenia technicznego. W przypadku obiektu agroturystycznego 
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należy przyjmować koszty budowy oczyszczalni na poziomie od 500 do 1000 zł 
w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe. Na rynku znajdują się rozwiązania o różnej 
rozpiętości cenowej. Gwarancję poprawnego funkcjonowania indywidualnej oczysz-
czalni ścieków dają nam jedynie urządzenia wysokiej klasy, początkowy koszt wraz 
z montażem waha się od 13 000 do nawet 18 000 zł. Jest to jednak wydatek, który 
w długoterminowej eksploatacji jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, który 
zapewnia znaczącą bezawaryjność.

Najniższe nakłady inwestycyjne są ponoszone przy budowie oczyszczalni składa-
jącej się z osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym. Niskimi kosztami inwesty-
cyjnymi charakteryzują się również oczyszczalnie hydrofitowe. Najwyższe nakłady 
inwestycyjne trzeba ponieść z kolei przy budowie oczyszczalni zblokowanych ze 
złożami biologicznymi lub komorami z osadem czynnym. Nakłady inwestycyjne na 
oczyszczalnie zblokowane są o 47–64% wyższe aniżeli na oczyszczalnie gruntowo-

-roślinne [16]. 
Koszty eksploatacji również są zróżnicowane w zależności od typu oczyszczalni 

i mogą się wahać od 130 do 1000 zł/rok [13]. Roczne koszty eksploatacji zblokowanych 
oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym są 4–6 razy wyższe niż koszty eksplo-
atacji oczyszczalni hydrofitowych. Dla porównania koszty eksploatacji zbiorników 
bezodpływowych są ponad dwudziestokrotnie wyższe aniżeli koszty eksploatacji 
oczyszczalni gruntowo-roślinnych. Wynika to z konieczności częstego opróżniania 
tych zbiorników i transportowania ścieków taborem asenizacyjnym do najbliższych 
stacji zlewnych. Również niskimi kosztami eksploatacji charakteryzuje się osadnik 
gnilny trójkomorowy z drenażem rozsączającym [16]. 

7. Podsumowanie

Uporządkowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich jest aktualnie sporym 
wyzwaniem. Szczególnie jest to istotne w gospodarstwach wiejskich, które zamierzają 
świadczyć usługi agroturystyczne, bowiem turysta oczekuje odpowiedniej usługi 
z zachowaniem odpowiedniego komfortu sanitarnego. Konieczna jest zatem zrówno-
ważona sanitacja w obrębie nie tylko obiektu turystycznego, ale i całej miejscowości. 
Brak kanalizacji, widok przelewających się ścieków z nieszczelnych szamb i w kon-
sekwencji zanieczyszczone wody powierzchniowe mogą zniechęcać turystów do 
ponownego powrotu. Dlatego też niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich 
w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych terenach. 
Nieuporządkowana gospodarka ściekowa automatycznie pozbawia bowiem gospo-
darstwo szans na sukcesy w działalności agroturystycznej. Odpowiednia sanitacja 
obszarów turystycznych stanowi czynnik stymulujący ruch turystyczny. 

Na terenach niezurbanizowanych możliwe jest zastosowanie indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków. Z uwagi na nierównomierność dopływu ścieków 
z gospodarstw agroturystycznych konieczne jest stosowanie takich rozwiązań tech-
nologicznych, które wykazują pewną odporność na zmienne obciążenie hydrauliczne 
i substratowe w ciągu sezonu. Takimi systemami mogą być tzw. sekwencyjne reaktory 
porcjowe lub systemy hydrofitowe. Wskazane jest wykorzystanie oczyszczalni, która 
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będzie dostosowana do topografii terenu, krajobrazu oraz rekreacyjnej części ośrod-
ków rekreacyjno-wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych. Indywidualna 
oczyszczalnia ścieków w obrębie gospodarstwa agroturystycznego wcale nie musi 
szpecić ogrodu, może stanowić nawet element estetyzacji działki. Interesującym 
przykładem indywidualnej oczyszczalni ścieków, godnym zastosowania w gospodar-
stwach agroturystycznych, może być zagrodowa instalacja typu IMBER, składająca 
się z urządzeń technicznie dopasowanych do lokalnych warunków terenowych.
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ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH 

NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI  
W NOWYM ŻMIGRODZIE

Streszczenie
Praca przedstawia analizę zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych na 

przykładzie oczyszczalni w miejscowości Nowy Żmigród. Oceny dokonano na podstawie wy-
ników oznaczeń wskaźników fizyczno-chemicznych w ściekach surowych i oczyszczonych, wy-
konanych na przestrzeni lat 2010–2014. Analizie poddano wskaźniki, takie jak: BZT5, ChZTCr 
oraz zawiesinę ogólną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono bardzo wysoką re-
dukcję analizowanych wskaźników zanieczyszczeń, wynoszącą odpowiednio: dla BZT5 – 99%, 
ChZTCr – 95% oraz zawiesiny ogólnej – 97%. Dokonując oceny pracy oczyszczalni w Nowym 
Żmigrodzie, stwierdzono, że działa w sposób prawidłowy, o czym świadczy wysoki poziom re-
dukcji zanieczyszczeń oraz spełnianie przez skład ścieków oczyszczonych warunków określo-
nych przez pozwolenie wodno-prawne udzielone eksploatatorowi oczyszczalni.

Słowa kluczowe: redukcja zanieczyszczeń, ścieki bytowe, oczyszczalnia ścieków

ANALYSIS OF THE REDUCTION SELECTED 
POLLUTION IN DOMESTIC SEWAGE  

ON EXAMPLE SEWAGE TREATMENT PLANT  
IN NOWY ŻMIGRÓD

Summary
The paper has shown analysis of the reduction selected pollution in domestic sewage on 

example sewage treatment plant in Nowy Żmigród. The assessment was carried out based on 
results of physical and chemical parameters in samples of raw sewage and clean sewage which 
were made in period 2010–2014. The analysis included following indicators of pollution: BOD5, 
CODCr and total suspended solids. Based on results of research concluded average reduction of 
BOD5 at level 99%, for CODCr – 95% and total suspended solids – 97%. Basing at assessment of 
work sewage treatment plant in Nowy Żmigród concluded, that it works correctly as evidenced 
by the high level reduction of pollution and composition of clean sewage which meet the re-
quirements of legislative documentation for sewage treatment plant.

Keywords: reduction of pollution, domestic sewage, sewage treatment plant
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1. Wprowadzenie

Jednym z głównych oraz wciąż nieuregulowanych problemów związanych z gospo-
darką wodno-ściekową na obszarach wiejskich jest odprowadzanie oraz oczyszczanie 
ścieków z tych terenów [1]. Problem ten stanowi istotne znaczenie z punktu widzenia 
ochrony środowiska, gdyż nieoczyszczone lub niedoczyszczone ścieki wprowadzane 
do odbiornika mogą spowodować jego skażenie lub pogorszenie warunków biotycz-
nych. Dlatego należy dążyć do podjęcia działań związanych z unieszkodliwianiem 
zanieczyszczeń dopływających w ściekach [4, 6]. Rozwiązaniem tego problemu może 
być budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
dopasowanie odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków, gdyż jej nieprawidłowy 
dobór może skutkować problemami eksploatacyjnymi oraz karami finansowymi za 
niewłaściwą jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika [3, 9].

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania zapisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, dotyczącej ochrony ilościowej oraz jakościowej wód. 
Implementacja zapisów Dyrektywy na obszarze Polski nastąpiła, m.in. przez wpro-
wadzenie tzw. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Znajduje się w nim zapis, 
że aglomeracje, których równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi co najmniej 
2000, muszą być wyposażone w oczyszczalnie ścieków, których praca dostosowana 
jest do wymogów polskich przepisów prawnych [5, 11, 12]. 

Jednym z obiektów powstałych w wyniku realizacji zapisów Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków jest oczyszczalnia znajdująca się w Nowym Żmigrodzie. Auto-
rzy za cel niniejszej pracy postawili ocenę zmniejszania wybranych zanieczyszczeń 
dopływających w ściekach bytowych do oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie.

2. Charakterystyka obiektu badań

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Żmigrodzie jest obiektem typu mechaniczno-
-biologicznym, gdzie procesy biologicznego oczyszczania realizowane są za pomocą 
osadu czynnego. Oczyszczalnia obsługuje ok. 2500 RLM, a jej projektowana przepu-
stowość to 500 m3·d-1. Uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni w Nowym 
Żmigrodzie przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie

Źródło: Opracowanie własne
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Mechaniczne oczyszczanie ścieków realizowane jest przez piaskownik, gdzie 
następuje separacja skratek oraz zawiesin łatwo opadających. Procesy biologicznego 
oczyszczania następują w dwóch reaktorach biologicznych typu SBR. Odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisłoka.

Eksploatatorowi oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie wydano pozwolenie 
wodno-prawne, regulujące skład ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbior-
nika. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie powinny 
przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 1.

Tab. 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, w ściekach oczyszczonych,  
na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie, według pozwolenia wodno-prawnego

Wskaźnik – miano Stężenie [mg·dm-3]

BZT5 25

ChZTCr 125

Zawiesina ogólna 35

Źródło: Opracowanie własne

3. Metodyka badań

Realizację określonego celu pracy dokonano w oparciu o dane udostępnione przez 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie. 
Zakres danych obejmował wyniki analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków surowych  
i oczyszczonych dla okresu 2010–2014. Oznaczeniu poddano następujące wskaźniki zanie-
czyszczeń: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Dla każdej serii obserwacyjnej, liczącej 17 
zdarzeń, wyznaczono statystyki opisowe: miary pozycyjne – wartości minimalne, średnie  
i maksymalne oraz miary rozproszenia – odchylenie standardowe i współczynnik 
zmienności. Wyznaczono histogramy i dystrybuanty empiryczne analizowanych 
wskaźników zanieczyszczeń oznaczanych w ściekach oczyszczonych. Określenie 
liczby przedziałów i ich szerokości dokonano według wzorów podanych w pracy [12]:

1 + 3,3 · logN < Lk < 5 · logN     (1)

gdzie:
Lk – liczba przedziałów klasowych prawostronnie otwartych
N – liczba danych w ciągu obserwacyjnym

      (2)
gdzie:
Δ – szerokość przedziału klasowego
Smax – maksymalna wartość wskaźnika w ciągu obserwacyjnym [mg·dm-3]
Smin – minimalna wartość wskaźnika w ciągu obserwacyjnym [mg·dm-3]
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Dodatkowo wyznaczono wskaźnik redukcji zanieczyszczeń w ściekach według wzoru:

η = Sd - So

Sd
 · 100 [%] 

     (3)

gdzie:
Sd – stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych [mg·dm-3]
So – stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg·dm-3]

4. Wyniki badań i ich analiza

Dla każdego z analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych 
i oczyszczonych wyznaczono statystyki opisowe – miary położenia i rozproszenia. 
Wyniki zestawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Zestawienie podstawowych statystyk opisowych analizowanych wskaźników zanieczysz-
czeń w ściekach surowych i oczyszczonych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie

Wskaźnik [mg·dm-3]
Statystyka opisowa

Wartości 
minimalne

Wartości
średnie

Wartości
maksymalne

Odchylenie  
standardowe 

Współczynnik  
zmienności

Ścieki surowe

BZT5 283,00 503,94 1075,00 193,86 0,18

ChZTCr 528,00 978,71 1610,00 271,98 0,17

zawiesina ogólna 208,00 417,88 650,00 129,40 0,20

Ścieki oczyszczone

BZT5 1,70 5,29 11,00 2,62 0,24

ChZTCr 10,00 45,71 74,00 16,87 0,23

zawiesina ogólna 3,50 14,04 44,00 10,95 0,25

Źródło: Opracowanie własne

Analizując skład ścieków surowych, dopływających do oczyszczalni w Nowym Żmi-
grodzie, można stwierdzić, że odbiega on od typowego składu podawanego w literaturze  
[2, 7]. Natomiast odnosząc wartości poszczególnych stężeń do wyników badań 
prowadzonych na obszarze południowej Polski przez Kaczora [8], stwierdzono, że 
zakres stężeń analizowanych wskaźników mieści się w przedziałach stwierdzonych 
przez niniejszego autora. Zawartość związków organicznych, w ściekach surowych 
dopływających do oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie, wyrażanych wskaźnikiem 
BZT5, mieści się w przedziale od 283 do 1075 mgO2·dm-3, przyjmując średnią wartość 
ok. 504 mgO2·dm-3. Drugi z oznaczanych wskaźników zanieczyszczeń organicznych 
w ściekach surowych – ChZTCr charakteryzował się wahaniami stężeń na podobnym 
poziomie. Jego minimalne stężenie to 528 mgO2·dm-3, maksymalne – 1610 mgO2·dm-3, 
natomiast średnie – ok. 980 mgO2·dm-3. W przypadku jedynego oznaczanego wskaź-
nika z grupy fizycznej – zawiesiny ogólnej, stwierdzono jej minimalne stężenie na 
poziomie 208 mg·dm-3, maksymalne – 650 mg·dm-3 oraz średnie oscylujące wokół 



45

Analiza zmniejszania wybranych zanieczyszczeń w ściekach bytowych…

wartości 418 mg·dm-3. Ponadto stwierdzono wyrównany oraz stabilny skład ścieków 
surowych dopływających do oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie. Świadczą o tym 
wartości współczynników zmienności, których wielkości według klasyfikacji Muchy 
[13] charakteryzują się niskim poziomem zmienności.

Wyznaczono histogramy i dystrybuanty empiryczne dla BZT5, ChZTCr oraz dla 
zawiesiny ogólnej ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie. 
Zestawiono je odpowiednio na rycinach 2–4.

Ryc. 2. Histogram częstości względnej wraz z dystrybuantą empiryczną BZT5 ścieków oczyszcza-
nych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie w latach 2010–2014

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 3. Histogram częstości względnej wraz z dystrybuantą empiryczną ChZTCr ścieków oczyszcza-
nych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie w latach 2010–2014

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 4. Histogram częstości względnej wraz z dystrybuantą empiryczną zawiesiny ogólnej ścieków 
oczyszczanych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie w latach 2010–2014 

Źródło: Opracowanie własne

Analiza wskaźników fizyko-chemicznych próbek ścieków oczyszczonych (tab. 2) 
wykazała, że oczyszczalnia w Nowym Żmigrodzie działa bez zarzutów. W rozpatrywanym 
wieloleciu maksymalne stężenie BZT5 na odpływie stanowiło 44% wartości granicznej 
określonej przez pozwolenie wodno-prawne. Jak wynika z ryciny 2, wielkość BZT5 ścieków 
oczyszczonych najczęściej mieściło się w I, II oraz IV przedziale klasowym (1,55 < x ≤ 3,10; 
3,10 < x ≤ 4,65; 6,20 < x ≤ 7,75 mgO2·dm-3), w których odnotowano po 4 wyniki oznaczeń.  
Z dystrybuanty empirycznej tego wskaźnika wynika, że blisko 90% wszystkich wartości 
oznaczeń nie przekraczała 9,30 mgO2·dm-3. W przypadku ChZTCr ścieków oczyszczo-
nych, jego maksymalne stężenie, w rozpatrywanym wieloleciu, to ok. 60% wartości 
granicznej, regulowanej przez pozwolenie wodno-prawne. Wartości tego wskaźnika 
najczęściej mieściły się w VI przedziale klasowym ( > 53,35 mgO2·dm-3) – 7 oznaczeń. 
Dystrybuanta empiryczna tego wskaźnika wskazuje, że ok. 55% wszystkich wartości 
oznaczeń była mniejsza od 53,35 mgO2·dm-3. Dla zawiesiny ogólnej odnotowano 
jednokrotne przekroczenie stężenia na odpływie, w stosunku do wartości podanej 
w pozwoleniu wodno-prawnym. Natomiast w pozostałym okresie czasu redukcja tego 
wskaźnika nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

Z ryciny 3 wynika, że zawiesina ogólna ścieków na odpływie przyjmowała naj-
częściej wielkości z I oraz II przedziału klasowego (0,00 < x ≤ 6,75; 6,75 < x ≤ 13,50 
mg·dm-3) – po 6 oznaczeń. Dystrybuanta empiryczna wskazuje, że prawie 95% wy-
ników oznaczeń osiągnęła wartości niższe od 33,75 mgO2·dm-3.

Uzupełnieniem przeprowadzonej analizy było określenie wskaźnika redukcji 
zanieczyszczeń (η) w ściekach oczyszczanych na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie. 
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 3.
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Tab. 3. Przeciętna redukcja zanieczyszczeń w ściekach oczyszczanych na oczyszczalni w Nowym 
Żmigrodzie w okresie 2010–2014

Wskaźnik – miano Wskaźnik redukcji η [%]

BZT5 99

ChZTCr 95

Zawiesina ogólna 97

Źródło: Opracowanie własne

Otrzymane wyniki wskaźników redukcji analizowanych zanieczyszczeń, ze-
stawionych w tabeli 3, pozwalają na dokonanie wysokiej oceny efektywności pracy 
oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie. Średnia redukcja analizowanych wskaźników 
zanieczyszczeń to od 95% – ChZTCr do 99% dla BZT5.

5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących analizy zmniejszania wy-
branych zanieczyszczeń na oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie można przedstawić 
następujące wnioski zamykające niniejszą pracę:
1. Odpływające do odbiornika z oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie oczyszczo-

ne ścieki pod względem swego składu fizyko-chemicznego spełniały w latach 
2010–2014 warunki określone przez pozwolenie wodno-prawne. Stwierdzono 
jednak sporadyczne przypadki przekroczenia dopuszczalnej granicy stężenia 
w ściekach oczyszczonych przez zawiesinę ogólną.

2. Potwierdzeniem wysokiej sprawności oczyszczalni w Nowym Żmigrodzie są 
wartości średnich redukcji wielkości kontrolowanych na odpływie wskaźników 
zanieczyszczeń. Średnia redukcja, BZT5, w analizowanym wieloleciu, wynosiła 
99%, ChZTCr – 95%, a dla zawiesiny ogólnej wynosiła 97%. 

3. W świetle przedstawionej w niniejszej pracy analizy i oceny funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie można stwierdzić, że stanowi ona 
skuteczną barierę chroniącą wody odbiornika przed zanieczyszczeniem.
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PLANTACJA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH 
– PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ 

GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH 
NISKOZURBANIZOWANYCH

Streszczenie
Głównym zadaniem rolnictwa jest i będzie produkcja surowców żywnościowych. Niemniej 

jednak grunty o niższej przydatności produkcyjnej lub gleby zdegradowane mogą być przezna-
czone na alternatywne cele, np. plantacje roślin energetycznych, bowiem biomasa stanowi ak-
tualnie jedno z najbardziej obiecujących i pożądanych źródeł energii odnawialnej. Stosowane 
są różne rośliny energetyczne, m.in. wierzba energetyczna, miskant. 

W pracy przedstawiono przegląd zagadnień związanych z unieszkodliwianiem osadów ście-
kowych pochodzących z gminnych oczyszczalni, zlokalizowanych na terenach niskozurbani-
zowanych i wiejskich. Zaprezentowano założenia techniczne i środowiskowe gospodarczego 
wykorzystania komunalnych osadów ściekowych do nawożenia roślin energetycznych, zwraca-
jąc szczególną uwagę na potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko wodno-glebo-
we. Analiza tematu wykazuje, że uprawa roślin do produkcji biomasy do celów energetycznych 
jest atrakcyjnym rozwiązaniem problemu sanitacji obszarów niskozurbanizowanych, poza tym 
właściwie prowadzona technologia depozycji osadów ściekowych do nawożenia plantacji nie 
powoduje niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego.

Słowa kluczowe: osad ściekowy, rośliny energetyczne, plantacja roślin energetycznych

ENERGY CROP PLANTATIONS  
– EXAMPLE OF SUSTAINABLE WASTEWATER 
MANAGEMENT IN LOW-URBANIZED AREAS

Summary
The food production is the primary aim of agriculture. Nevertheless, the suitability of land 

for less productive or degraded soil can be used for alternative purposes, eg. energy planta-
tions. Biomass is currently one of the most promising and desirable sources of renewable en-
ergy. A variety of energy crops can be used, among others Salix viminalis willow, miscanthus. 

The paper presents review of issues related to the disposal of sludge from municipal waste-
water treatment plants, which are located in low-urbanized and rural areas. Technical and en-
vironmental assumptions of economic use of municipal sewage sludge to fertilize energy crops 
were presented. Adverse effects of sewage sludge on the environment of water and soil were 
also presented. Analysis of the theme shows that the cultivation of plants for the production 
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of biomass for energy purposes is an attractive solution to the problem of sanitation low-
urbanized areas. In addition, properly conducted deposition technology of sewage sludge to 
fertilize the plantation does not cause pollution of water and soil.

Keywords: sewage sludge, energy crops, energy crop plantation

1. Wprowadzenie

Głównym zadaniem rolnictwa jest i będzie produkcja surowców żywnościowych. 
Jednak grunty o niższej przydatności produkcyjnej lub gleby zdegradowane mogą 
być przeznaczone na alternatywne cele, np. plantacje roślin energetycznych, bowiem 
biomasa stanowi aktualnie jedno z najbardziej obiecujących i pożądanych źródeł 
energii odnawialnej. 

Polska, wypełniając postanowienia polityki energetycznej Unii Europejskiej, 
zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych 
z obecnych 5–6% do 15%, a do 2030 r. nawet do 20%. Ze względu na pochodzenie 
biomasę można zaszeregować do trzech kategorii: 1) plony upraw rolniczych (w tym 
plantacje roślin energetycznych); 2) odpady przemysłu leśnego; 3) inne bioodpady 
(w tym osady ściekowe) [27]. Zobowiązania unijne obligują do zwiększania w Polsce 
produkcji biomasy innej niż leśna, a energetyka zawodowa rozpoczęła działania 
stymulujące rozwój upraw roślin energetycznych [18, 42]. Biorąc pod uwagę raport 
EEA (Europejskiej Agencji Środowiska) [12], w roku 2020 całkowity potencjał ener-
getyczny biomasy wytworzonej w naszym kraju będzie wynosić 33 MtOE (megaton 
ekwiwalentu olejowego), z czego 73% pochodzić będzie z upraw rolniczych. Do roku 
2030 wzrośnie on do 39 MtOE, przy 77% udziale upraw. W Polsce, według różnych 
źródeł, jest blisko 2 mln ha terenów, które mogą być przeznaczone pod plantacje ener-
getyczne. Są to przede wszystkim grunty odłogowane i wyłączone spod działalności 
rolniczej ze względu na zanieczyszczenie – gleby zdegradowane [43]. Inne źródła 
[9] szacują potrzeby obszarowe upraw biomasy na około 2,3 mln ha, przy założeniu 
ogólnokrajowych potrzeb energetycznych w zakresie biomasy na poziomie 370 PJ 
rocznie przy średnim plonie 9t/ha/t i wartości opałowej 18GJ/t.

Uprawa roślin energetycznych może być sposobem na poprawę efektywności 
ekonomicznej wielu gospodarstw wiejskich, a nawet całych wsi. Należy więc oczeki-
wać powstania nowego ważnego działu produkcji w gospodarstwach rolnych – działu 
produkcji energii. Jest to bardzo duże wyzwanie dla branży rolniczej [16]. Szacuje 
się, że do 2020 r. może powstać 36 tys., a do 2030 r. nawet 57 tys. nowych miejsc 
pracy związanych ze skupem, z przetwórstwem i transportem biomasy [54]. Plan-
tacje roślin energetycznych są niewątpliwie szansą rozwoju obszarów wiejskich [10]. 
Produkcja biomasy na cele energetyczne na terenach niskozurbanizowanych stwarza 
wiele możliwości, m.in. aktywizację niewykorzystanej siły roboczej. Jednak realizacja 
tych zadań wymaga nakładów finansowych, zaangażowania społeczności lokalnych, 
organizacji samorządowych oraz środków finansowych, a także modyfikacji przepisów 
prawnych [49]. Przy powstawaniu plantacji roślin, których biomasa jest przeznaczana 
na cele energetyczne, celowe jest jednak ustalenie właściwych relacji między samo-
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wystarczalnością gospodarstwa rolnego w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego 
a koniecznością wspierania potrzeb energetycznych [52].

Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania różnych 
roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin wielolet-
nich o znacznym potencjale produkcyjnym [17, 18, 19]. Wydajność produkcji roślin 
energetycznych uwarunkowana jest zastosowaną agrotechniką [28], czynnikami 
klimatycznymi (temperatura, dostępność wody) [26], dostępnością substancji na-
wozowych [33]. W celu uzyskania plonów o odpowiedniej jakości z uwzględnieniem 
zrównoważonej gospodarki rolnej oraz środowiskowej możliwe jest stosowanie osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków do nawożenia roślin energetycznych. Procedura ta 
jest stosowana z powodzeniem od dawna w wielu krajach europejskich [7, 11]. Na-
wożenie gleb osadami ściekowymi jest korzystne nie tylko z gospodarczego punktu 
widzenia, ale także niezbędne do odtwarzania i zachowania równowagi ekologicznej, 
ponieważ wykorzystanie osadów ściekowych na plantacjach energetycznych pozwala 
na zamknięcie obiegu składników pokarmowych w całym lokalnym ekosystemie [41]. 
Ma to także istotne znaczenie w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, od 2016 r. składowanie osadów ściekowych będzie niemożliwe, 
dlatego należy zastanowić się nad innym, bardziej efektywnym sposobem ich zago-
spodarowania. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystanie osadów ściekowych 
do nawożenia roślin energetycznych.

Optymalizacja upraw energetycznych wymaga nie tylko wiedzy w zakresie zasad 
agrotechnicznych, lecz również racjonalnego podejścia przy opracowaniu odpowiedniej 
strategii uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej na danym 
terenie, np. na obszarach niskozurbanizowanych. 

W opracowaniu zaprezentowano istotne zagadnienia związane z unieszkodliwia-
niem i wykorzystaniem osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków do 
nawożenia roślin energetycznych. 

2. Stan formalno-prawny stosowania osadów 
ściekowych w uprawach roślin energetycznych

Zagospodarowanie osadów ściekowych na terenach niskozurbanizowanych 
sprowadza się przede wszystkim do rolniczego ich wykorzystania. W świetle obo-
wiązującego prawa ze względu na niebezpieczeństwo wprowadzenia niepożądanych 
i szkodliwych substancji do środowiska zaleca się wykorzystanie osadów ściekowych 
do produkcji biomasy na cele energetyczne [55, 56]. 

Do wykorzystania na plantacjach roślin energetycznych przydatne stają się komu-
nalne osady ściekowe, w których zawartość metali ciężkich, obecność pasożytów oraz 
bakterii z rodzaju Salmonella nie przekraczają dopuszczalnych limitów ilościowych 
i jakościowych określonych w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia [55]. Stosowanie 
osadów w uprawach energetycznych nie może pogarszać jakości gleby, jakości wód 
oraz powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dodatkowo osady mogą być stosowane 
tylko poza okresem wegetacji roślin oraz na gruntach o spadkach nieprzekraczających 
10%. Osady ściekowe nie mogą być stosowane na terenach zalewowych i czasowo 
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podtopionych oraz terenach zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 100 m od 
domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności [56]. Komunalne osady ściekowe 
stosuje się w postaci płynnej, mazistej lub ziemistej [55].

Właściwości komunalnych osadów ściekowych i ich wpływ na środowisko naturalne 
silnie uzależnione są od technologii stosowanych w oczyszczalniach ścieków na etapie 
oczyszczania ścieków oraz stabilizacji i ich higienizacji. Ilość osadów powstających 
z jednego metra sześciennego oczyszczanych ścieków kształtuje się na poziomie od 
0,1 do 0,34 kg s.m./m3 [35].

Ustabilizowane i zhigienizowane komunalne osady ściekowe posiadają wysokie 
walory nawozowe, są bogatym źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. 
Wprowadzone do środowiska glebowego poprawiają jego próchniczność. Po poddaniu 
ich właściwemu procesowi higienizacji i uszlachetnienia mogą być wykorzystywane 
jako nawóz organiczny na podobnych zasadach jak obornik [1, 45]. Przy ustalaniu 
dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego, wykorzystywanego na uprawach 
energetycznych, powinno uwzględniać się zasady dobrej praktyki rolniczej. Spośród 
nich za najważniejsze można uznać [40]:

 � roczna dawka azotu nie powinna przekroczyć 250 kgN/ha i powinna być dopaso-
wana do ubytku substancji nawozowych wyprowadzanych z plantacji z plonami,

 � wstrzymanie aplikacji osadów w okresach dużych opadów,
 � metoda aplikacji powinna uwzględniać fazę rozwojową roślin. 

Nieodzownym warunkiem stosowania osadów ściekowych jako środka nawo-
zowego i glebotwórczego jest odpowiednia przeróbka osadu ściekowego oraz ciągły 
monitoring zarówno osadu ściekowego, jak i gruntów, na których jest stosowany [13].

3. Przyrodnicze aspekty funkcjonowania plantacji

3.1. Rośliny energetyczne

Rośliny stosowane w uprawach energetycznych powinny charakteryzować się 
dużym przyrostem rocznym biomasy, wysoką wartością opałową, jak również znaczną 
odpornością na szkodniki i choroby. Większość roślin energetycznych wykazuje sto-
sunkowo niewielkie wymagania glebowe. Do roślin, które mogą być wykorzystywane 
na cele energetyczne, zalicza się przede wszystkim: wierzbę krzewiastą/wiciową (Salix 
viminalis) zwaną pospolicie energetyczną, słonecznik bulwiasty tzw. topinambur 
(Helianthus tuberosus), rdest sachaliński (Polygonum sachalinense), różę wielokwiato-
wą, bezkolcową (Rosa multiflora), słomę rzepaku i zbóż, trawy wieloletnie: miskant 
olbrzymi (fot. 1) zwany chińskim lub słoniowym (Miscanthus sinensis var. gigantheus), 
miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), ślazowiec pensylwański (fot. 2) zwany 
też malwą pensylwańską (Sida hermaphrodita), spartina preriowa (Spartina pectinata), 
mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), a także perz kępkowy wydłużony (Agropyron 
elongatum), paulownia puszysta (Paulownia tomentosa), topola hybrydowa (Populus 
tremula x Populus tremuloides) i robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) [15, 17, 18, 
19, 20, 50].
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Fot. 1. Miskant olbrzymi (Miscanthus sinensis var. gigantheus)
Źródło: Rośliny energetyczne: http://www.ekotrasa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6

7:03roliny-energetyczne&catid=34:galeria&Itemid=59 (dostęp: 15.09.2015)

Fot. 2. Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita)
Źródło: Rośliny energetyczne: http://www.ekotrasa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6

7:03roliny-energetyczne&catid=34:galeria&Itemid=59 (dostęp: 15.09.2015)
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Rośliny energetyczne mogą stanowić substrat do biogazowni (mokra masa lub 
kiszonka) lub mogą być stosowane do spalania w postaci zrębek (np. wierzba), brykietu 
(np. miskant), peletu (np. topinambur). Bezpośrednie spalanie jest obecnie najbar-
dziej popularną metodą wykorzystania roślin energetycznych o zdrewniałych pędach. 
Perspektywy rozwoju metod wykorzystania biomasy zakładają jednak do roku 2030, 
jako podstawowy kierunek, produkcję biopaliw drugiej generacji, ze szczególnym 
naciskiem na bioetanol wytworzony z hemicelulozy zdrewniałych pędów [2, 8, 27]. 
W tym celu prowadzi się badania dotyczące uzyskania najbardziej produktywnych roślin 
z jak największą zawartością celulozy poddawanej procesowi hydrolizy i późniejszej 
fermentacji [38]. Frakcje ligninowe biomasy, trudno przekształcalne w procesach 
biologicznego rozkładu będą poddawane procesowi zgazowania lub bezpośredniego 
spalania [47]. W reżimie produkcji bioetanolu nie jest problemem nadmierne uwil-
gotnienie biomasy, co stwarza duże trudności przy spalaniu.

Rośliny energetyczne charakteryzują się różną wartością opałową, która związana 
jest z budową strukturalną i ze składem chemicznym komórek roślin generatywnych 
w kolejnych latach uprawy (tab. 1). Dlatego też zbiór biomasy roślin energetycznych 
prowadzony jest w kilkuletnich cyklach, np. 3-letnim w przypadku wierzby energe-
tycznej. Do uprawy na cele energetyczne preferowane są rośliny wieloletnie, których 
okres użytkowania wynosi przynajmniej 12–20 lat, bo zmniejsza to koszty ich 
uprawy. Dobór gatunków zależy od warunków glebowo-klimatycznych, wyposażenia 
technicznego gospodarstwa oraz wymagań odbiorców (zakładów energetycznych) 
w zakresie jakości biomasy.

Tab. 1. Wartość opałowa i produkty spalania wybranych roślin energetycznych

Rodzaj Wartość opałowa 
[MJ/kg] Popiół [%] Siarka [%] Chlor [%]

Miskant olbrzymi 17,0–19,0 3,0 0,05 0,2

Mozga trzcinowa 14,0–15,0 5,0–9,0 0,15 0,5

Perz wydłużony 18,0–19,0 3,1 0,05 0,2

Wierzba 17,0–19,0 1,8–3,0 0,05 0,5

Topinambur 15,9 b.d. b.d. b.d.

Słoma pszenna 16,8–17,2 b.d. b.d. b.d.

Słoma rzepakowa 16,1–16,6 b.d. b.d. b.d.

Pellet z łuski słonecznika 16,4 3,0 0,13 0,08

Pellet z makuchu rzepakowego 15,2 9,0 0,22 0,22

Pellet z otrąb 14,2 6,0 0,19 0,08

Węgiel kamienny 25,0–28,0 16,0–18,0 0,8 0,1

b.d. – brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:

A. Kołodziej, Nowe rośliny energetyczne: miskant olbrzymi (trawa słoniowa), Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2015; A. Kołodziej, Nowe rośliny energetyczne: perz kępkowy wydłu-
żony, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2012; A. Kołodziej, Nowe rośliny 
energetyczne: słonecznik bulwiasty (topinambur), Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Barzkowice 2013.
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3.2. Gleby

Rośliny energetyczne wymagają odpowiednich warunków hydrogeologicznych, 
dlatego właściwości fizykochemiczne gruntu, pH, skład mechaniczny, hipsografia 
terenu stanowią podstawowe kryterium przydatności areału do produkcji rolniczej 
[28]. Rośliny energetyczne – szczególnie wierzba – wymagają wysokiego poziomu wód 
gruntowych, ponieważ mają bardzo rozbudowany system korzeniowy, a w przypadku 
gleb suchych i piaszczystych wymagają odpowiedniej irygacji. Uprawa na glebach 
lekkich, bez systemów nawadniania, daje niestabilne plony, a system korzeniowy 
może blokować warstwę filtracyjną gleby. Nawodnienie i odczyn gleby decydują 
o jakości i wydajności plantacji. Istotną zaletą roślin energetycznych jest ich łatwa 
zdolność adaptacyjna, przede wszystkim na terenach zanieczyszczonych i zdewa-
stowanych przemysłowo. Z tego powodu mogą być uprawiane na glebach niższych 
klas bonitacyjnych: III a i b, IV a i b, V oraz wszystkich glebach rolniczych, na których 
ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń zakazana jest uprawa roślin spożywczych 
[14, 43]. Szerokie spektrum potrzeb wodnych roślin energetycznych pozwala dobrać 
gatunki do uprawy zarówno w środowisku o wysokim poziomie wód gruntowych, 
a nawet okresowo zatapianych, jak również na glebach niskiej klasy bonitacyjnej, 
charakteryzujących się niedoborami wodnymi [49]. Analiza danych [21] wskazuje, 
że w Polsce istnieje znaczny areał gruntów potencjalnie przydatnych pod uprawę 
roślin energetycznych (tab. 2).

Tab. 2. Powierzchnie użytków rolnych potencjalnie przydatnych pod uprawę  
roślin energetycznych (tys. ha)

Województwo
Kompleks przydatności rolniczej gleb* Razem

5 6 8 9 3z tys. ha % UR

Dolnośląskie 29,7 40,5 15,7 0,4 2,0 88,3 6,8

Kujawsko-pomorskie 0,2 7,5 0,0 0,0 0,4 8,1 0,6

Lubelskie 16,2 26,9 0,0 0,0 25,7 68,8 3,1

Lubuskie 10,3 32,3 2,3 2,0 6,6 53,4 6,5

Łódzkie 25,0 42,8 0,0 1,4 11,0 80,2 4,9

Małopolskie 9,5 1,4 3,9 0,2 0,1 15,1 2,3

Mazowieckie 38,4 30,3 8,8 1,2 34,6 105,2 3,3

Opolskie 13,9 13,0 13,9 6,7 2,4 49,9 7,2

Podkarpackie 12,5 59,4 4,5 0,1 15,8 92,2 10,3

Podlaskie 24,1 13,7 0,5 1,1 16,8 56,2 3,6

Pomorskie 10,0 15,1 2,6 1,2 20,2 49,1 3,8

Śląskie 22,4 29,9 3,5 0,6 14,4 70,8 9,0

Świętokrzyskie 5,7 14,2 0,1 0,0 2,0 21,9 2,3
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Województwo
Kompleks przydatności rolniczej gleb* Razem

5 6 8 9 3z tys. ha % UR

Warmińsko-mazurskie 6,4 10,8 6,8 0,0 18,5 42,6 2,3

Wielkopolskie 12,4 19,8 0,1 1,6 9,1 42,9 1,8

Zachodniopomorskie 28,5 27,3 2,3 1,5 49,7 109,4 6,5

Polska 265,0 385,0 57,1 17,7 229,3 954,1 4,6

* 5 – żytni dobry, 6 – żytni słaby, 8 – zbożowo-pastewny mocny, 9 – zbożowo-pastewny słaby, 3z – użytki 
zielone i bardzo słabe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kuś, A. Faber, Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjo-

nalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Puławy 2009, s. 61–75.

W Polsce plantacji wieloletnich roślin energetycznych nie powinno się zakładać 
na glebach bardzo dobrych i dobrych, które stanowią zaledwie 54% ogółu gruntów 
ornych i są niezbędne do produkcji żywności i pasz (ryc. 1) [37]. Jak wynika z za-
mieszczonej grafiki, najbardziej do upraw roślin energetycznych nadają się północne 
tereny województwa podkarpackiego.

Wskazane jest zakładanie plantacji energetycznych na terenach odłogowanych, 
skażonych zanieczyszczeniami antropogenicznymi, aby nie wyłączać gruntów 
z produkcji rolnej. Rośliny energetyczne mają dodatkowo zdolności remediacyjne 
i rekultywacyjne, np. miskant pobiera z gleby metale ciężkie, w częściach nadziemnych 
gromadzony jest arsen, miedź i cynk, z kolei w podziemnych ołów, kadm i nikiel [17].
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Rys. 1. Obszary predysponowane do lokalizacji wieloletnich plantacji roślin energetycznych (kolor 
ciemnoszary) oraz rejony, w których plantacji nie należy lokalizować (kolor jasnoszary i szary)

Źródło: Przydatność gatunków: http://www.klimatarolnictwo.pl/biomasa/wykorzystanie/przydatnosc-ga-
tunkow (dostęp: 15.09.2015)

3.3. Uwarunkowania klimatyczne

Bardzo ważnym aspektem środowiskowym, którym należy kierować się w trakcie 
wstępnego rozpoznawania możliwości utworzenia plantacji, jest średnia temperatura 
danego rejonu oraz suma opadów. Wymagania termiczne roślin wykorzystywanych 
do produkcji biomasy do celów energetycznych, genotypowo pochodzących z naszej 
strefy klimatycznej, są umiarkowane. Krzewy i drzewa szybko odrastające (wierzba, 
topola) w okresach niskich temperatur nie przemarzają. Stosunkowo wrażliwe na 
niskie temperatury w naszym klimacie są młode sadzonki miskanta olbrzymiego, 
w następnych latach uprawy mroźne zimy nie powodują już strat. Jak już wspomnia-
no, pod względem potrzeb wodnych najbardziej wymagająca jest wierzba. Należy jej 
zapewnić między 400 a 450 mm wody w okresie wegetacji, a poziom wody gruntowej 
niż powinien być niższy niż 2 m. Duże znaczenie w sytuacji niedoborów wody ma 
odpowiedni wybór genotypowy wierzby. 
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Badania przeprowadzone w Szwecji [26] wykazały, że spadek produktywności 
może sięgać nawet 30% (klon referencyjny LF8183 w porównaniu do klonu Jorr, któ-
rego produktywność w warunkach ograniczonego uwilgotnienia wykazała tendencję 
wzrostową). W miejscach, gdzie dominują gleby lekkie, przepuszczalne, a poziom 
wody gruntowej jest niski, bardziej opłacalne jest stosowanie nasadzeń miskantu 
olbrzymiego. Z uwagi na fotosyntezę typu C4 wydajniejszą od C3 charakteryzującą 
inne rośliny energetyczne, miskant lepiej wykorzystuje dostępną energię słoneczną. 
Doświadczenia innych krajów leżących w podobnej do Polski strefie klimatycznej 
wykazują, że w warunkach okresowego deficytu wody, na lekkich glebach, plonowanie 
miskanta waha się od 10 do 15 t s.m./ha [25, 51].

4. Wybrane środki techniczne w plantacji roślin energetycznych

4.1. Zakładanie i nawożenie

Wieloletnie rośliny energetyczne posiadające różną budowę oraz zróżnicowany 
system korzeniowy do prawidłowego rozwoju potrzebują odpowiedniej ilości składników 
pokarmowych, których w wystarczającej ilości na dłuższy okres podczas zakładania 
i eksploatacji plantacji nie można dostarczyć do gleby. Plantacje roślin energetycznych 
w trakcie użytkowania nawożone są powierzchniowo nawozami sztucznymi przy 
użyciu powszechnie znanych specjalistycznych maszyn zwanych rozrzutnikami na-
wozów mineralnych. Efektywność wzbogacania pokarmowego plantacji uzależniona 
jest od właściwego dawkowania nawozów, głębokości nawożenia oraz bezzwłocznego 
przykrycia nawozu glebą, czego nie zapewniają klasyczne rozrzutniki nawozów. Proces 
ten nabiera szczególnego znaczenia w związku z wykorzystywaniem do nawożenia 
odpowiednio przygotowanego osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, którego 
zastosowanie jest warunkowane bezzwłocznym przykryciem glebą [28, 29, 31].

Biorąc pod uwagę lokalizację plantacji roślin energetycznych głównie na terenach 
wyłączonych z produkcji żywności i pasz oraz postulaty racjonalnego zagospodaro-
wania odpadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków, celowe staje się 
nawożenie plantacji energetycznych osadami ściekowymi. Wyniki badań wskazują, że 
niektóre osady ściekowe działają jak typowe nawozy organiczne, z kolei inne ulegają 
szybkiej mineralizacji i zachowują się jak nawozy organiczno-mineralne [17]. Osady 
ściekowe dostarczają mikro- i makroskładników, a zhigienizowany osad wapnem 
podnosi również pH gleby. Ponadto zniechęca dziki do żerowania na plantacji [19].

Przegląd literatury tematu wskazuje, że nawożenie roślin energetycznych po-
woduje większy przyrost ich biomasy. Przykładowo wzrost miskanta olbrzymiego 
najintensywniej przebiegał pod wpływem wzbogacenia gleby w osady ściekowe 
w dawce 40 t/ha. Sumaryczne średnie zbiory z trzech lat dla tego nawożenia były 
1,3-krotnie wyższe w porównaniu z plonami uzyskiwanymi przy nawożeniu mineral-
nym. Wzrost ślazowca najintensywniej przebiegał pod wpływem wzbogacenia gleby 
w osady ściekowe w dawce 40 t/ha oraz 20 t/ha. Dla obu dawek osadów ściekowych 
wysokość plonowania była zbliżona. Sumaryczne średnie zbiory z trzech lat przy 
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zastosowaniu tych substratów były ok. 2,5-krotnie wyższe w porównaniu z glebą 
nienawożoną i 1,6-krotnie wyższe w porównaniu z plonami uzyskiwanymi przy 
nawożeniu mineralnym [34]. W innych badaniach na polach doświadczalnych sto-
sowanie osadów ściekowych w ilości 63 ton/ha spowodowało nie tylko zwiększenie 
plonów miskanta olbrzymiego, lecz także wzrost parametrów biometrycznych roślin 
(długość źdźbła, liczba źdźbeł, liczba liści na 1 m wysokości) w porównaniu do upraw 
kontrolnych [17]. Analiza przeprowadzona przez Labrecque’a i współpracowników, 
jeszcze w latach 90. minionego stulecia [24], wykazała, że wierzba wicowa reaguje 
w sposób linowy przyrostem biomasy, na wzrastające dawki osadu, wyrażanego jako 
azot przyswajalny w kg/ha. Przy dawce osadu wynoszącej w ekwiwalencie azotowym 
200kgN/ha, w porównaniu do próby kontrolnej nienawożonej osadem, uzyskano 
następujące przyrosty:

 � 70% wysokości roślin,
 � 72% średnicy,
 � 415% masy pędów,
 � 200% masy korzeniowej,
 � 540% masy liści.

Jeszcze większy przyrost biomasy roślin notowany jest w przypadku nawadniania 
plantacji ściekami, wprowadzanymi na pola po różnych stopniach oczyszczania. Jak-
kolwiek działalność taka podlega ograniczeniom natury prawnej, estetycznej i higie-
nicznej, przynosi spektakularne rezultaty. Wyjaśnieniem tego wydaje się być bardzo 
zbliżony do optymalnego dla wierzby udział makroskładników w ściekach (tab. 3).

Tab. 3. Zawartość makroskładników NPK (ilość azotu określono na poziomie 100 jednostek) w ty-
powym osadzie ściekowym i ściekach komunalnych odniesione w stosunku do potrzeb wierzby 

Składnik nawozowy Wymagania wierzby Osad średnio Ścieki średnio

N – ogólny 100 100 100

P – ogólny 14 73 17,5

K 72 9 64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K.L. Perttu, Environmental and hygienic aspects of willow 
coppice in Sweden, Biomass and Bioenergy, 16, 4, 1999, s. 291–297.

Nawadnianie wstępnie oczyszczonymi ściekami zastosowane w pobliżu Kambji 
(południowo-wschodnia Estonia) spowodowało blisko 40% wzrost plonów na plantacji 
wierzby, przy równoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu oczyszczania ścieków 
z substancji biogennych [11]. W Polsce analizę możliwości wykorzystania ścieków 
do nawodnień plantacji przeprowadził Włodek wraz ze współpracownikami [48].
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4.2. Zbiór biomasy

Wybór sposobu pozyskiwania biomasy z plantacji jest uwarunkowany rodzajem 
uprawianych roślin oraz wielkością plantacji. Najprostsza metoda – ścinanie pędów 
przy pomocy ręcznych narzędzi (piła łańcuchowa, kosa spalinowa) i jej późniejszy 
przerób w gospodarstwie jest efektywna na małych plantacjach i w sytuacji wysokich 
cen skupu biomasy [23]. 

Bardziej wydajne metody zakładają wykorzystanie sprzętu specjalistycznego. 
Istnieją dwie grupy urządzeń [3]:

 � maszyny do zbioru pędów bez przekształcania postaci,
 � urządzenia zbierające z jednoczesnym przekształceniem postaci (najczęściej 

do zrębek).

Zalety i wady tych rozwiązań przedstawia tabela 4.

Tab. 4. Zestawienie cech maszyn służących do zbioru biomasy

Maszyny do zbioru całych pędów

Zalety Wady

• akceptowalny koszt zakupu
• po zbiorze materiał może być składowany w luźnych 

stosach
• możliwość dosuszenia biomasy w trakcie składowania
• zbiór i przeróbka mogą być przesunięte w czasie

• wymagana jest duża powierzchnia składowania biomasy
• konieczność późniejszego przetworzenia biomasy
• maszyny są wysokospecjalizowane i nie mają alternatyw-

nych zastosowań
• niska gęstość zebranego materiału powoduje wysokie 

koszty transportu konwencjonalnym taborem

Maszyny do zbioru i przetwarzania

Zalety Wady

• duża wydajność
• mogą mieć inne zastosowania
• przetworzona biomasa może być transportowana do 

odbiorców prosto z plantacji

• wysokie koszty zakupu
• przechowywanie zrębków i sieczki musi się w odbywać 

w kontrolowanych warunkach
• duże koszty składowania biomasy
• brak możliwości dosuszenia
• wielkość i masa często uniemożliwia ich wykorzystywanie 

na terenach okresowo podmokłych

Źródło: Opracowanie własne

Uwarunkowania hydrogeologiczne, klimatyczne i gospodarcze województwa pod-
karpackiego jednoznacznie wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie 
zestawu specjalizowanych urządzeń, które można użytkować z powszechnie stoso-
wanymi w rolnictwie ciągnikami. Przykłady takich rozwiązań były rozpowszechniane 
w ostatnich latach kilkukrotnie [29, 30, 32].

4.3. Likwidacja plantacji

Ponieważ po 20–25 latach plonowanie roślin energetycznych (a zwłaszcza wierzby) 
ulega obniżeniu, z ekonomicznego punktu widzenia plantacja powinna być zlikwi-
dowana. W przypadku wierzby po ostatnim zbiorze można przeprowadzić operację 
wyorania karp pługiem karczownikiem. Innym sposobem może być zastosowanie 
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rototilera lub cyklotirela, urządzeń rozdrabniających korzenie i mieszających je 
z glebą. Rośliny trawiaste i wierzbę w pełni okresu wegetacyjnego można opryskać 
roztworem glifosatu. W tym przypadku pełna biodegradacja części podziemnych 
roślin może trwać nawet kilka lat.

5. Ekonomia przedsięwzięcia

W procesie produkcji biomasy energetycznej można wyróżnić następujące etapy 
i z nimi związane koszty: koszty założenia plantacji, koszty użytkowania plantacji 
oraz koszty likwidacji plantacji. Koszty związane z założeniem plantacji stanowią 
koszty materiałowe, koszty zabiegów agrotechnicznych (mechanizacji) i koszty 
pośrednie (np. analizy gleby, podatek gruntowy). Rozłożenie kosztów założenia 
plantacji, odniesione do lat jej użytkowania pozwala na oszacowanie średniorocznych 
kosztów prowadzenia plantacji (koszt amortyzacji plantacji) [22]. Koszty założenia 
i prowadzenia plantacji roślin energetycznych są bardzo zróżnicowane w zależności 
od wyboru sposobu zakładania plantacji. Wysokie koszty związane są z materiałem 
siewnym, przygotowaniem i sadzeniem sadzonek. Ostateczna opłacalność produkcji 
roślin energetycznych uzależniona jest od możliwości jej sprzedaży, kosztów trans-
portu i jej przetwarzania [44]. 

Jak już wspomniano, najprostszym systemem zbioru biomasy jest wykorzystanie 
narzędzi obsługiwanych ręcznie. Granicą opłacalności w tym systemie jest cena zręb-
ków na poziomie 120 zł/t. Uzyskanie ceny poniżej tej wartości wyklucza powodzenie 
przedsięwzięcia bez względu na powierzchnię uprawy. Zastosowanie kosiarki tarczowej, 
transport do gospodarstwa i tam rozdrabnianie staje się efektywne przy wielkości 
plantacji od 2 do 6 ha, w odniesieniu do ceny skupu wynoszącej odpowiednio od 180 
do 120 zł/t. Granicą opłacalności maszyn specjalizowanych (sieczkarnia samojezdna) 
jest powierzchnia odpowiednio od 17 do 70 ha [23].

Opłacalność produkcji roślin energetycznych trudno jednoznacznie określić, bo-
wiem rynek biomasy rolniczej aktualnie jest w fazie rozwoju i mocno uzależniony od 
polityki regionalnej. Rozwój ten hamuje przede wszystkim brak gwarancji sprzedaży. 
Wiele osób rozpoczęło uprawę roślin energetycznych, nie mając dostatecznej wiedzy 
na temat rynku biomasy i aktualnie są trudności ze zbytem. Gwarantem stabilizacji 
rynku biomasy będą stabilne i długofalowe rozwiązania prawne, jak również zawieranie 
wieloletnich kontraktów pomiędzy producentami energii i wytwórcami biomasy [18].

Przykładowe analizy ekonomiczne produkcji biomasy energetycznej przedstawili 
m.in.: Kwaśniewski [22] dla wierzby energetycznej, Stolarski i współpracownicy [44] 
dla ślazowca pensylwańskiego. Koszty założenia plantacji wierzby energetycznej, 
miskanta olbrzymiego i perzu wydłużonego zaprezentowano w tabeli 5.
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Tab. 5. Porównanie kosztów założenia plantacji trzech gatunków roślin energetycznych

Podstawowe nakłady (zł/ha) Perz wydłużony 
kępkowy Miskant olbrzymi Wierzba wiciowa

Uprawa polowa  
(mechaniczna i zabiegi mechaniczne) 2000,0 2000,0 2000,0

Sadzonkowanie rośli lub siew nasion 200,0 800,0 800,0

Wartość sadzonek lub nasion 500,0 16 000,0 6000,0

Koszty łączne 2700,0 18 800,0 8800,0

Plon suchej biomasy (t/ha) 12–15 15–22 16–22

Wymagany sprzęt, maszyny do zbioru kosiarka, prasa kosiarka, przyczepa 
wysokiego zgniotu

rębaki, rozdrabniacze, 
kombajn (duży areał)

Wymagany sprzęt do likwidacji plantacji pług chemicznie, rozdrab-
niacz, pług

karczownik, rozdrab-
niacz karp

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kołodziej, Nowe rośliny energetyczne: miskant olbrzymi 
(trawa słoniowa), Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice 2015; A. Kołodziej, 

Nowe rośliny energetyczne: perz kępkowy wydłużony, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Barzkowice 2012.

W obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej, trudno jednoznacznie 
wskazać perspektywy rozwoju plantacji. Dlatego też należy zwracać uwagę na kraje, 
które mają większe doświadczenie. W Szwecji, gdzie powierzchnia upraw roślin energe-
tycznych sięga około 14 000 ha, w 80–90% liczby plantacji jako środków nawozowych 
używa się osadów ściekowych [4]. Według Dimitrou i Rosenqvista stosowanie osadów 
ściekowych do nawożenia pozwala w pewnym stopniu zrekompensować plantatorom 
wahania cen rynkowych biomasy, poprzez wzrost plonu z hektara, a także dodatkowy 
przychód pochodzący z przedsiębiorstw komunalnych [7]. Ci sami autorzy szacują 
zmniejszenie kosztów produkcji biomasy przy zastosowaniu osadu ściekowego na 
poziomie 25–30% ogólnych kosztów. Duże znaczenie mogą mieć również wymogi 
środowiskowe zapisane we Wspólnej Polityce Rolnej. Obowiązkiem gospodarstw 
ubiegających się o dopłaty będzie pozostawienie części areału (od 5 do 7%) jako użyt-
ków ekologicznych. Jedną z dopuszczalnych form gospodarowania na tych terenach 
będzie plantacja drzewiastych roślin energetycznych.

6. Doświadczalna plantacja roślin energetycznych w Świlczy

Istotnym przykładem praktycznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 
technologii przygotowania i eksploatacji plantacji roślin energetycznych jest doświad-
czalna plantacja roślin energetycznych w Świlczy. Podmiotami współpracującymi 
w założeniu plantacji są:

 � Politechnika Rzeszowska,
 � Uniwersytet Rzeszowski,
 � Spółdzielcza Grupa Producentów Roślin Energetycznych Agroenergia, 
 � Gmina Świlcza.
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Położona pomiędzy drogą krajową DK 94 a autostradą A4 (ryc. 2) obejmie do-
celowo powierzchnię ponad 30 ha. Rośliny poddane analizie to: paulownia, robinia 
akacjowa, róża bezkolcowa i klony wierzby (ryc. 3).

Ryc. 2. Lokalizacja doświadczalnej plantacji roślin energetycznych w Świlczy

Źródło: maps.google.com (dostęp: 10.06.2015)
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Ryc. 3. Plan nasadzeń plantacji roślin energetycznych w Świlczy

1 – genotyp RF, 2 – gentotyp RM-1, 3 – genotyp RZ47, 4 – genotyp RZ52, 5 – genotyp FR, 6 – genotyp M, 
7 – genotyp RFM 3, 8 – genotyp RFM 2, 9 – genotyp RZ 54, 10 – mix mieszanki, 11 – robinia + mix 
wierzby, 12 – robinia, 13 – mix wierzby + róża bezkolcowa, 14 – mix wierzby, 15 – paulownia

Źródło: Opracowanie własne

Zakres planowanych do wykonania prac obejmować będzie:
I. Określenie optymalnych dawek osadów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych.
II. Sprawdzenie prototypowych maszyn i urządzeń w ramach badań laboratoryjnych 

i eksploatacyjnych. 
III. Badanie oddziaływania na środowisko gleb i wód opracowanej technologii upra-

wy roślin.
IV. Upowszechnienie rezultatów opracowanej technologii produkcji roślin energe-

tycznych i przemysłowych.

W chwili obecnej dokonano analiz monitoringu zerowego gleb i wód powierzch-
niowych drenujących teren plantacji, a także przeprowadzono pierwsze procedury 
dawkowania osadów. Wygląd plantacji w czasie poboru przedstawiają fotografie 3 i 4.
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Fot. 3 i 4. Plantacja doświadczalna uprawy roślin energetycznych nawożonych  

osadem ściekowym w Świlczy
Źródło: fot. A. Piech

7. Oddziaływanie na środowisko plantacji roślin energetycznych 
nawożonych komunalnymi osadami ściekowymi

Nieumiejętne stosowanie osadów ściekowych może prowadzić do niekorzystnych 
zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych w glebie. Najczęściej 
popełniane błędy przy nawożeniu upraw energetycznych to aplikacja zbyt dużych 
dawek i nieprzestrzeganie terminów wprowadzenia osadów ściekowych do gleb. 
Aplikacja zawyżonych dawek osadów ściekowych w postaci płynnej może prowadzić 
z kolei do gromadzenia się ich na powierzchni gleby. Osady płynne mogą zawierać 
znaczne ilości drobnych włókien roślinnych i zwierzęcych, które w połączeniu z tłusz-
czami tworzą na powierzchni gleby warstwę pilśniową nieprzepuszczającą wody 
oraz utrudniającą wymianę powietrza i rozkład masy organicznej. Wprowadzone 
do gleby z osadami ściekowymi związki chemiczne podlegają złożonym procesom 
biochemicznym – mineralizacji, sorpcji, unieruchamiania, nitryfikacji, denitryfikacji, 
utleniania do atmosfery, pobierania przez rośliny i wypłukiwania w głąb profilu gleb. 
Nadmiernie duże dawki osadów wprowadzają do gleby zbyt duże ilości substancji 
organicznej w środowisku beztlenowym. Z kolei zbyt częste dawkowanie osadów 
w ponadnormatywnych dawkach może prowadzić do nadmiernego nagromadzenia 
się w glebie metali ciężkich [1].

Dotychczasowe badania wskazują brak negatywnego wpływu plantacji roślin 
energetycznych na środowisko, a wręcz można zauważyć wpływ pozytywny. Uprawy 



66

Witold Niemiec, Adam Masłoń, Adam Piech

roślin energetycznych mogą spełniać funkcję buforów wodnych, zwiększyć bioróżno-
rodność organizmów pożytecznych oraz wykorzystać składniki pokarmowe z głębszych 
warstw gleby niedostępne dla innych roślin. Badania wskazują także, że istniejące 
już odmiany odporne na szkodniki i patogeny, dobrane dla odpowiedniej strefy 
klimatycznej, nie wymagają znacznej ochrony chemicznej. A zatem brak istotnego 
powodu do odwrotu od alternatywnych źródeł energii i konieczne są opracowania 
informujące o opiniach oraz badaniach dotyczących pozyskiwania energii z biomasy 
[39]. Uprawy roślin energetycznych zmniejszają możliwość zanieczyszczenia wód 
podziemnych związkami biogennymi. Średnia zawartości azotanów w próbkach po-
branych z lizymetrów umiejscowionych na plantacjach wierzby w Szwecji oscylowała 
wokół 1 mg/L i była porównywalna z ilościami azotanów określanych dla użytków 
zielonych. W przypadku fosforanów ich ilości były nieco większe, ale nie przekraczały 
wartości 0,01 mg/L. Co istotne, dawkowanie osadów ściekowych nie zwiększyło 
migracji biogenów. W 15-letnim cyklu produkcji biomasy ilości fosforu deponowane 
na hektarze plantacji mogą wynosić nawet 539 kg [5].

Ważną ekologiczną funkcją wieloletnich upraw roślin energetycznych jest aku-
mulacja materii organicznej w glebie. Analiza danych zebranych w okresie 10 do 20 
lat obserwacji wykazała zwiększenie zawartości węgla organicznego w powierzch-
niowych poziomach gleby o 9%, a podpowierzchniowych o 27% w odniesieniu do 
prób referencyjnych [6].

Interesujące wyniki dotyczące wpływu uprawy wierzby nawadnianej wstępnie 
oczyszczonymi ściekami na stan mikrobiologiczny gleby zaprezentowała Truu 
i współpracownicy. W badaniach wykazano przyrost biomasy, zwiększenie aktyw-
ności mineralizacji azotu i aktywności oddechowej pól irygowanych ściekami [46].

Przy stosowaniu osadów ściekowych w uprawach energetycznych celem ich 
minimalizacji wpływu na środowisko, konieczne jest przede wszystkim właściwe 
ich przygotowanie (obróbka) w oczyszczalni ścieków poprzez ustabilizowanie i hi-
gienizację oraz właściwe zabiegi agrotechniczne, czyli stosowanie odpowiednich 
urządzeń i maszyn. 

8. Podsumowanie

Zagospodarowanie osadów ściekowych na terenach niskozurbanizowanych spro-
wadza się przede wszystkim do rolniczego ich wykorzystania, przy czym efektem 
takiego kierunku gospodarki jest produkcja biomasy energetycznej. Właściwości 
komunalnych osadów ściekowych determinują produkcję biomasy, jak również 
wpływają w istotny sposób na środowisko naturalne. W oparciu o badania własne, 
jak również studium literatury, wysunięto następujące wnioski:
1. Dotychczasowe badania nowych środków technicznych i porównanie ich z danymi 

literaturowymi pozwalają stwierdzić, że uprawa roślin do produkcji biomasy do 
celów energetycznych jest atrakcyjnym rozwiązaniem problemu sanitacji obsza-
rów niskozurbanizowanych.
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2. Właściwie prowadzona technologia depozycji osadów ściekowych do nawożenia 
plantacji nie powoduje niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno-

-glebowego.
3. Z uwagi na wielość i zmienność czynników kształtujących efektywność ekono-

miczną przedsięwzięcia polegającego na założeniu plantacji roślin energetycznych, 
każdorazowo należy przeprowadzić szczegółowy rachunek ekonomiczny.

4. Badana technologia jest konkurencyjna w odniesieniu do znanych rozwiązań ze 
względu na proste maszyny i urządzenia wykorzystywane jako środki techniczne. 
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WYSTĘPOWANIE WWA I PCB W OSADACH 
DENNYCH RZEKI SAN

Streszczenie
Osady denne stanowią jeden z elementów środowiska wodnego. Ich skład zależy zarów-

no od czynników naturalnych, jak i antropogenicznych. Jest bardzo dobrym wskaźnikiem 
stanu jakościowego wód powierzchniowych, ponieważ zgromadzone w osadach zanieczysz-
czenia występują zazwyczaj w większych ilościach niż w wodzie. W osadach dennych ku-
muluje się większość zanieczyszczeń, w tym trwałe substancje organiczne i metale ciężkie. 

Celem pracy była analiza wielkości i dynamiki zanieczyszczenia osadów dennych rzeki 
San wybranymi antropogenicznymi związkami organicznymi w latach 1998–2013. W pra-
cy przedstawiono dane dotyczące stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych (WWA) i związków chloroorganicznych (PCB) w wybranych punktach pomiarowych 
wzdłuż górnego biegu rzeki San.

Słowa kluczowe: WWA, PCB, osady denne, rzeka San

OCCURRENCE OF PAHs AND PCBs IN BOTTOM 
SEDIMENTS IN THE SAN RIVER

Summary
Bottom sediments constitute one of the components of the aquatic environment. Their com-

position depends on both factors, natural and anthropogenic. There is a very good indicator 
of the quality of surface water because the accumulated in sediment pollutants are usually 
present in larger quantities than in water. The bottom sediments accumulate most pollutions 
including persistent organic compounds and heavy metals.

The aim of the research was to analize the size and dynamics of pollutants of bottom sedi-
ments of the San river using chosen anthropogenic organic compounds in years 1998–2013. 
The paper presents data of the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and 
organochlorine compounds (PCBs) at selected measuring points along the upper course of the 
river.

Keywords: PAHs, PCBs, bottom sediments, the San river 
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1. Wprowadzenie

W efekcie postępującej urbanizacji, intensywnej eksploatacji dóbr naturalnych, 
produkcji przemysłowej, intensyfikacji rolnictwa, do środowiska naturalnego do-
staje się szereg substancji chemicznych, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne 
(TZO). TZO charakteryzuje zdolność do kumulacji oraz wysoka toksyczność. Związki 
te stanowią długoterminowe zagrożenie dla środowiska i człowieka. Ich obecność 
w środowisku, nawet w małych stężeniach, może sprzyjać bioakumulacji w tkankach 
ludzi i zwierząt [4].

Osady denne są istotnym elementem środowiska wodnego. Stanowią dla organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych bogate w substancje pokarmowe siedlisko. Składają 
się z cząstek mineralnych, organicznych i wody. Skład chemiczny osadów zależy od 
wielu czynników. Na obszarach nieuprzemysłowionych zależy przede wszystkim 
od czynników naturalnych, natomiast na terenach uprzemysłowionych głównie od 
wpływów antropogenicznych. Znaczna część docierających do wód powierzchniowych 
związków organicznych o niskiej rozpuszczalności i trudno ulegających degradacji, 
zatrzymywana jest w osadach. Zanieczyszczenie osadów dennych jest jednym z prio-
rytetowych problemów środowiskowych ze względu na ich potencjalnie toksyczne 
oddziaływanie na środowisko biologiczne, w tym na zdrowie człowieka [2].

Problem ten został poruszony w Konwencji Sztokholmskiej, która zobowiązała 
kraje ratyfikujące, w tym Polskę, do ograniczenia zagrożenia, jakie stanowią TZO, 
m.in. poprzez kontrolę ich produkcji, użycia i emisji, oraz określenie stopnia skażenia 
środowiska i narażenia populacji ludzkiej na ich niekorzystne działanie [10].

Celem opracowania jest ocena jakości osadów dennych rzeki San na podstawie 
zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych 
bifenyli, należących do TZO.

2. Trwałe związki organiczne

2.1. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (ang. Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons – PAHs) to grupa związków organicznych zawierających od 2 do nawet 
kilkunastu pierścieni benzenowych [8]. Znanych jest wiele związków chemicznych 
z tej grupy, ale najczęściej oznacza się 17 z nich (tab. 1). Wynika to z ich toksyczno-
ści i niekorzystnego wpływu na zdrowie człowieka. WWA zaliczane są do trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, charakteryzują się zdolnością do bioakumulacji oraz 
długim okresem półtrwania w środowisku [22]. 
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Tab. 1. Najczęściej oznaczane WWA 

 
Acenaften

Benzo[a]piren

Acenaftylen

Benzo[b]fluoranten

Antracen

Benzo[g,h,i]perylen

Fluoranten
Benzo[k]fluoranten
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Fluoren
 

Chryzen

 
Naftalen

Dibenzo[a,h]antracen

Fenantren  Indeno[1,2,3-cd]piren

 
Piren  

Benzo[j]fluoranten

 Benzo[a]antracen

Źródło: P. Plaza-Bolaños, A. Garrido Frenich, J.L. Martínez Vidal, Polycyclic aromatic hydrocarbons in food 
and beverages, Analytical methods and trends, J Chromatogr 1217, 41, 2010, s. 6303–6326.
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Pierwszym wyizolowanym WWA był benzo[a]piren, który w latach 1933–1973 
uważany był za podstawowy wskaźnik określający zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów środowiska. W 1973 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) 
przedstawiła wykaz 48 związków z grupy WWA, które oddziaływają rakotwórczo na 
człowieka [11].

WWA w środowisku występują w formie mieszaniny, nigdy nie występują pojedyn-
czo [21]. Są to ciała stałe o krystalicznej budowie, które w stanie czystym występują 
jako bezbarwne, żółte lub zielone kryształy. Mają niską lotność (głównie cięższe 
WWA) i słabą rozpuszczalność w wodzie (brak grup polarnych). Im większa jest ich 
masa cząsteczkowa, tym mniejsza rozpuszczalność węglowodorów. Przykładowo, 
rozpuszczalność naftalenu (M=128) w wodzie wynosi 37,2 μg/l, benzo[a]antracenu 
(M=228) – 14 μg/l, benzo[a]pirenu (M=252) – 3,8 μg/l natomiast perylenu (M=252) 
tylko 0,4 μg/l [23]. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wykazują silne 
powinowactwo do cząstek stałych (zawiesin, koloidów), zatem występują zazwyczaj 
w formie zaadsorbowanej [24]. 

Źródłem WWA mogą być zarówno procesy naturalne, jak i antropogeniczne 
(ryc. 1). Powstają one w wyniku wysokotemperaturowego spalania różnego rodzaju 
biolitów. Im wyższa jest temperatura spalania (> 2000°C), tym mniej toksyczne są 
powstające WWA. Przykładem naturalnego tworzenia się WWA mogą być pożary 
lasów, łąk czy prerii oraz działalność wulkaniczna. Do czynników antropogenicznych 
zalicza się procesy przemysłowe związane szczególnie ze spalaniem ropy naftowej 
i węgla, spaliny samochodowe, spalanie odpadów, ścieranie opon samochodowych 
oraz dym papierosowy [21].

Ryc. 1. Obieg WWA w środowisku

Źródło: Opracowanie własne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to grupa związków chemicznych 
o stwierdzonych właściwościach kancerogennych i mutagennych. Badania WWA 
wykonane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem IARC wykazały, że 
7 spośród nich: benzo[a]piren, benzo[a]antracen, dibenzo[a,h]antracen, chryzen, 
benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-c,d]piren 



76

Sabina Książek, Katarzyna Maj, Ewa J. Lipińska, Piotr Koszelnik

działa kancerogennie na zwierzęta, wykazuje toksyczność układową, powodując 
uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego [5]. 
W odniesieniu do benzo[a]pirenu ustalone zostały współczynniki kancerogenności 
poszczególnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dla benzo[a]
pirenu został przypisany współczynnik kancerogenności równy 1 (tab. 2). Z popular-
nych WWA jedynie dibenzo[a,h]antracen ma współczynnik kancerogenności równy 5, 
znacznie wyższy od benzo[a]pirenu. Pozostałe związki zaliczane do WWA posiadają 
współczynniki kancerogenności znacznie niższe od 1.

Tab. 2. Względne współczynniki kancerogenności poszczególnych WWA

Związek chemiczny Względny współczynnik kancerogenności

Dibenzo[a,h]antracen 5

Benzo[a]piren 1

Benzo[a]antracen 0,1

Benzo[b]fluoranten 0,1

Benzo[k]fluoranten 0,1

Indeno[l,2,3-c,d]piren 0,1

Antracen 0,01

Benzo[g,h,i]perylen 0,01

Chryzen 0,01

Źródło: I.C.T. Nisbet, P.K. LaGoy, Toxic for polycyclic aromatic hydrocarbons,  
Reg. Toxicol. Pharmacol. 16, 1992, s. 290–300.

2.2. PCB – polichlorowane bifenyle

Polichlorowane bifenyle (PCB) to grupa syntetycznych, aromatycznych, związków 
chemicznych, które nie są naturalnymi zanieczyszczeniami środowiska. PCB są trwałymi 
związkami lipofilnymi, niepalnymi, słabo rozpuszczającymi się w wodzie. Cząsteczka 
chlorobifenylu zbudowana jest z dwóch połączonych ze sobą pierścieni fenolowych, 
w których jeden lub wszystkie dziesięć atomów wodoru zostało podstawionych chlo-
rem (ryc. 2). W zależności od ilości atomów chloru PCB mają postać od mało lepkiej 
cieczy, poprzez gęsty olej, do białych kryształów i twardej żywicy. Toksyczność PCB 
zależy od pozycji podstawienia atomów chloru w cząsteczce. Najbardziej toksyczne 
są oba ułożenia para, najmniej toksyczne są cząsteczki chloru w pozycji orto [3, 20].

Ryc. 2. Wzór ogólny PCB

Źródło: A. Ficek, J. Czupioł, PCB – szkodliwe ksenobiotyki w środowisku, LAB Laboratoria, Aparatura, 
Badania, R. 18, nr 5, 2013, s. 28–31.
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PCB były szeroko wykorzystywane w przemyśle w latach 1930–1970, głównie przy 
produkcji farb i lakierów, jako płyny robocze w siłownikach hydraulicznych i wymien-
nikach ciepła, jako wypełniacze w środkach ochrony roślin, jako ciecze dielektryczne 
do kondensatorów i transformatorów wysokiego napięcia, jako plastyfikatory do 
tworzyw sztucznych, jako substancje do powlekania powierzchni, jako środki unie-
palniające do impregnacji drewna oraz w produkcji papierów powielających. W Polsce 
były produkowane przez pewien czas produkty zawierające w swoim składzie PCB 
w zakładach w Ząbkowicach Śląskich oraz w Tarnowie, znaczne ilości preparatów 
zawierających te związki były importowane z zagranicy. W roku 1977 produkcja PCB 
została wstrzymana z powodu wykrycia ich negatywnych właściwości (rakotwórczych, 
toksycznych, immunosupresyjnych i tetratogennych) oraz zdolności do bioakumulacji. 
Polichlorowane bifenyle zostały zaklasyfikowane jako substancje rakotwórcze przez 
Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) [7, 14].

Do środowiska naturalnego PCB uwalniane są w następstwie wycieków smarów z po-
jazdów i maszyn, z uszkodzonych wymienników ciepła i transformatorów. Źródłem PCB są 
również odcieki ze składowisk odpadów, na których zdeponowano odpady przemysłowe  
z produkcji tych związków. PCB emitowane są do środowiska również podczas spalania 
węgla w elektrowniach, odpadów szpitalnych, węgla kamiennego i drewna w sektorze 
mieszkaniowym i komunalnym (ryc. 3) [7].

Ryc. 3. Obieg PCB w przyrodzie

Źródło: Opracowanie własne

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) zakłada oznaczenie 7 kongenerów 
polichlorowanych bifenyli (PCB), tj.: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138,  
PCB 153, PCB 180, na podstawie których wyznacza się sumę wszystkich PCB (tab. 3) [25].
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Tab. 3. Kongenery PCB badane w ramach PMŚ

Kongener Nazwa

PCB 28
PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

2,4,4` trichlorobifenyl
2,2`,5,5` tetrachlorobifenyl

2,2`,4,5,5` pentachlorobifenyl
2,3`,4,4`,5` pentachlorobifenyl

2,2`,3,4,4`,5` heksachlorobifenyl
2,2`,4,4`,5,5` heksachlorobifenyl

2,2`,3,4,4`,5,5` heptachlorobifenyl

Źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl (dostęp: 11.05.2015)

2.3.  Metodyka badań

Miejscem poboru próbek do badania była rzeka San. Obszar, na którym zlokali-
zowane są punkty kontrolne, obejmuje górny bieg rzeki. 

Rzeka San o długości prawie 458 km jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, przepływa 
przez Bieszczady Zachodnie, Pogórze Dynowskie i Przemyskie oraz Kotlinę Sandomierską  
w województwie podkarpackim [26]. Swoje źródło ma na terenie Ukrainy, przez ok. 
55 km stanowi granicę pomiędzy Polską i Ukrainą. Najdłuższym dopływem Sanu jest 
rzeka Wisłok. Powierzchnia dorzecza wynosi 16,9 tys. km2. W obrębie zlewni rzeki San 
zlokalizowane są dwa zbiorniki zaporowe Solina i Myczkowce. Rzeka San zaopatruje 
w wodę miasta: Ustrzyki Dolne, Sanok, Przemyśl i Jarosław [19, 26].

Prezentowana analiza została wykonana na podstawie danych Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Próbki pobierano  
w Lutowiskach, Solinie, Mrzygłodzie (gm. Sanok), Przemyślu oraz w Radymnie (ryc. 4). 
W ramach PMŚ wykonywane są oznaczenia 17 WWA od 1998 r., zaś 7 kongenerów 
PCB od 2004 r. 
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Ryc. 4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych

Źródło: http://wios.rzeszow.pl (dostęp: 11.05.2015)

3. Kryteria oceny jakości osadów dennych

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opracowano wiele metod oceny jakości osa-
dów dennych. Początkowo metody te opierały się jedynie na znajomości zawartości 
wybranych substancji chemicznych w osadach. Później jednak podejście to zostało 
uzupełnione o aspekty biologiczne, których celem była identyfikacja obszarów szcze-
gólnie zanieczyszczonych oraz oszacowanie zagrożenia wynikającego z obecności 
toksycznych związków chemicznych [9]. 

W Polsce brak jest obowiązujących unormowań prawnych dotyczących oceny 
szkodliwości związków chemicznych w osadach dennych w stosunku do organizmów 
wodnych. Na potrzeby monitoringu osadów dennych stosowane są kryteria geoche-
miczne. Umożliwiają one ocenę stężeń zanieczyszczeń w osadach w odniesieniu do 
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wartości tła geochemicznego, czyli do zawartości substancji spotykanych w osadach 
niezanieczyszczonych w Polsce [17]. Standardy jakości osadów dennych określano 
również na podstawie porównania wyników z wartościami zawartymi w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń 
substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. Rozporządzenie to jest 
jednak od 2013 r. nieaktualne. Za pomocą wymienionych kryteriów nie można jednak 
określić dopuszczalnych zawartości substancji chemicznych, które są bezpieczne dla 
organizmów żywych [18].

Dlatego też w artykule tym dla oceny jakości osadów dennych zastosowano 
dodatkowo inne kryteria, które zostały przyjęte jako obowiązujące w niektórych 
państwach i są stosowane w działaniach mających na celu zapobieganie zanieczysz-
czeniom i wyznaczaniu najbardziej zanieczyszczonych obszarów. Są to:

 � PEL – ang. Probable Effects Level – zawartość pierwiastka lub związku chemicznego, 
powyżej której jego toksyczny wpływ na organizmy jest często obserwowany [1],

 � PEC – ang. Predicted Environmental Concentration – przewidywane stężenie w śro-
dowisku wodnym [6],

 � TEL – ang. Threshold Effects Level – zawartość pierwiastka lub związku chemicznego, 
powyżej której jego toksyczny wpływ na organizmy może być zaobserwowany [1],

 � CBSQG – ang. Consensus-Based Sediment Quality Guidelines – podejście zintegro-
wane [12].
Kryteria dotyczące dopuszczalnych stężeń wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w osadach dennych dotyczą pojedynczych substancji bądź ich sumy 
(tab. 4). Wartości te dla poszczególnych kryteriów znacznie różnią się, a w niektórych 
przypadkach brak jest danych progowych. Najmniejsze zawartości sumy WWA do-
puszcza kryterium CBSQG, natomiast najwyższe PEC. Dla kryterium TEL i według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska nie ma dopuszczalnych wartości stężeń ∑WWA. 

Tab. 4. Wartości dopuszczalne WWA w środowisku

Dopuszczalne wartości  
[mg/kg] RMŚ PEL PEC TEL CBSQG

Acenaften - 0,089 - 0,00671 0,0032

Acenaftylen - 0,128 - 0,00587 0,0059

Antracen - 0,245 0,845 0,0469 0,0572

Fluoren - 0,144 0,536 0,0212 0,0774

Fenantren - 0,544 1,170 0,0867 0,204

Fluoranten - 1,494 2,23 0,113 -

Benzo(a)antracen 1,5 0,385 1,05 0,0748 0,108

Chryzen - 0,862 1,29 0,108 0,166

Piren - 0,875 1,5120 0,153 0,195

Benzo(a)piren 1,0 0,782 1,45 0,032 0,150

Dibenzo(a,h)antracen 1,0 0,135 - 0,00622 0,033
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Dopuszczalne wartości  
[mg/kg] RMŚ PEL PEC TEL CBSQG

Benzo(b)fluorantem 1,5 - - - 0,240

Benzo(k)fluoranten 1,5 - - - 0,240

Benzo(g,h,i)perylen 1,0 - - - 0,170

Indeno(1,2,3-c,d)piren 1,0 - - - 0,200

∑WWA - 5,683 22,80 - 2,6189

 „-” – brak danych
Źródło: Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, ANZECC interim sediment 

quality guidelines, 1997; ANZECC Report for the Environmental Research Institute of the Supervising 
Scientist, Sydney, Australia; D.D. Mac Donald, C.G. Ingersoll, T.A. Berger, Development and evaluation of 
consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems, Archives of Environmental Conta-
mination and Toxicology 39(1), 2000, s. 20–31; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.04.2002 r. 
w sprawie rodzaju oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 55, poz. 498).

Dopuszczalne wartości PCB w środowisku są różnie definiowane. Najwyższe wartości 
dopuszcza kryterium PEC, a najniższe TEL (tab. 5). RMŚ dopuszcza stężenie sumy PCB  
na poziomie 300 μg/kg. 

Tab. 5. Wartości dopuszczalne PCBs w środowisku

Dopuszczalne wartości RMŚ PEL PEC TEL CBSQG

∑ PCB
[µg/kg] 300 189 676 20 60

Źródło: Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, ANZECC interim sediment 
quality guidelines, 1997; ANZECC Report for the Environmental Research Institute of the Supervising 

Scientist, Sydney, Australia; D.D. Mac Donald, C.G. Ingersoll, T.A. Berger, Development and evaluation of 
consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems, Archives of Environmental Conta-
mination and Toxicology 39(1), 2000, s. 20–31; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.04.2002 r. 
w sprawie rodzaju oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 55, poz. 498).

4. Analiza wyników

4.1.  WWA

Badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach dennych 
rzek i jezior zostały wprowadzone w 1993 r., ale dopiero od 1998 r. były to badania 
cykliczne. Wtedy też liczba oznaczanych WWA została rozszerzona. Z uwagi na to 
analizę zmian jakości osadów dennych rzeki San przeprowadzono na podstawie 
dostępnych, niesystematycznych danych [16]. 

Wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przeprowa-
dzone w roku 1995, 1998 i w latach 2009–2014 wskazują, że zawartość sumy WWA 
w osadach dennych wahała się od <1 mg/kg do ponad 11 mg/kg (ryc. 5). Najmniejszą 
ilość ∑WWA zanotowano w Radymnie w 2014 r. Bardzo wysoka zawartość ∑WWA, 
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która wynosiła ponad 11 ppm i wskazywała na silne zanieczyszczenie związkami 
WWA, wystąpiła w Solinie w 2012 r. Wartość ta przekroczyła dopuszczalne stężenie 
dla kryterium PEL i CBSQG.

Ryc. 5. Wartości sumy WWA w osadach dennych rzeki San

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo przeprowadzono analizę dynamiki zmian stężeń ∑WWA dla poszcze-
gólnych punktów kontrolnych, tj. w Mrzygłodzie, Przemyślu, Radymnie, Lutowiskach 
i Solinie (ryc. 6).
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Ryc. 6. Wartość sumy WWA dla poszczególnych punktów pomiarowych

Źródło: Opracowanie własne

Podwyższone wartości stężeń, które wynosiły ponad 7 ppm i przekraczały war-
tości progowe w kryterium PEL i CBSQG, obserwowano do roku 2010 w Mrzygło-
dzie. W późniejszych latach wartość ta sukcesywnie malała. W Radymnie natomiast 
stężenie ∑WWA rosło od wartości <1 mg/kg w 2009 r. do >2,5 mg/kg w 2013 r. 
W 2014 r. zanotowano duży spadek zawartości sumy WWA. W osadach dennych 
rzeki San zlokalizowanych w Przemyślu zanotowano trzykrotny wzrost zawarto-
ści zanieczyszczeń WWA w 2011 r. Stężenie to jednak nieznacznie przekroczyło 
kryterium CBSQG, dodatkowo w kolejnych latach obniżyło się do poziomu poniżej 
0,5 mg/kg. W Lutowiskach natomiast w roku 2012 i 2014 zanieczyszczenia były na 
porównywalnie tym samym poziomie.

4.2. PCB

Analiza wykazała, że w żadnym punkcie kontrolnym zawartość ∑PCB nie przekro-
czyła żadnego z kryteriów. Związki PCB występowały w osadach dennych rzeki San 
w stężeniach bardzo niskich. Suma polichlorowanych bifenyli mieściła się w zakresie 
stężeń od 0,35 do 0,65 μg/kg (tab. 6, ryc. 7). Najwyższą wartość 0,65 μg/kg zaobser-
wowano w 2011 r. w Mrzygłodzie, rok wcześniej odnotowano tu stężenie 0,5 μg/kg, 
w pozostałych latach suma PCB nie przekraczała 0,35 μg/kg. Nieznaczne wyższe 
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stężenia, w porównaniu do lat poprzednich, zaobserwowano w 2011 r. w Radymnie 
– 0,55 μg/kg, zaś w 2014 r. w Przemyślu – 0,4 μg/kg. 

Tab. 6. Zestawienie zwartości ∑PCB w latach 2009–2014 w poszczególnych  
miejscach pomiarowych 

∑PCB [µg/kg] w poszczególnych latach

Punkt poboru 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lutowiska - - - 0,35 - 0,35

Solina - - - 0,35 - -

Mrzygłód 0,35 0,5 0,65 0,35 0,35 0,35

Przemyśl 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4

Radymno 0,35 0,35 0,55 0,35 0,35 0,35

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 7. Wartości PCB w osadach dennych rzeki San w latach 2009–2014 

Źródło: Opracowanie własne

Analizując 6 lat pomiarów dla danych punktów kontrolnych, obserwuje się nie-
wielkie zmiany stężeń zanieczyszczeń w czasie (ryc. 8). Nieznacznie podwyższone 
wartości zaobserwowano w 2011 r. w Mrzygłodzie oraz Radymnie, zaś w 2014 r. 
w Przemyślu. Pozostałe wartości były na podobnym poziomie. Nie odnotowano 
przekroczeń wartości dla poszczególnych kongenerów PCB. 
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Ryc. 8. Wartości PCB dla poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych

Źródło: Opracowanie własne

5. Podsumowanie

Analiza wyników badań osadów dennych rzeki San prowadzonych w latach 
1995–2014 wykazuje różny poziom zanieczyszczeń związkami organicznymi.

Dokonane badania pozwoliły zaobserwować, że w osadach dennych rzeki San 
występują podwyższone zawartości pojedynczych WWA, w tym szkodliwego ben-
zo[a]pirenu. Sumy stężeń 17 badanych WWA mieściły się w przedziale od 0,154 do 
11,087 mg/kg. 

Związki PCB występowały w osadach dennych rzeki San w stężeniach bardzo 
niskich, ich suma mieściła się w zakresie od 0,35 do 0,65 μg/kg, nie przekraczając 
wartości określonych w wymienionych wyżej normach i kryteriach. Nie zaobserwo-
wano istotnej dynamiki zmian stężeń PCB.
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GÓRNICTWO ODKRYWKOWE – OCHRONA 
ŚRODOWISKA – GEOTURYSTYKA

Streszczenie
W artykule przeprowadzono dyskusję na temat oddziaływania górnictwa odkrywkowego, 

a dokładniej wpływu eksploatacji kruszyw na środowisko przyrodnicze. Wydobycie piasku 
i żwiru jest konieczne dla dalszego rozwoju gospodarczego, niestety, wiąże się z nieodwracal-
nymi zmianami w środowisku, takimi jak: zmiany rzeźby terenu i powstawanie nowych form 
w krajobrazie, osiadanie gruntów, niszczenie warstwy gleby, zmiany stosunków wodnych, 
zmiany w świecie roślinnym i zwierzęcym, zmiany mikroklimatu, zmiany charakteru użytko-
wania powierzchni, zmiany komunikacyjne i urbanistyczne. Z drugiej jednak strony, przykła-
dowo powstałe poeksploatacyjne nowe odsłonięcia geologiczne mogą stanowić punkty geotu-
rystyczne, tym samym wzbogacając trasę turystyczną. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej 
i przeprowadzonej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych tereny te mogą stać się schronie-
niem dla rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, płazów itp. W krajach zachodnich (Francja, 
Niemcy) można znaleźć przykłady, że byłe wyrobiska włączane są do obszarów Natura 2000. 
W realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym również wydobycia kruszyw, należy postę-
pować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli taki rozwój gospodarczy i społeczny, 
w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przy-
szłych pokoleń na ich zaspokojenie, mając na uwadze dbałość o środowisko.

Słowa kluczowe: eksploatacja kruszyw, środowisko naturalne, punkty geoturystyczne

SURFACE MINING – ENVIRONMENTAL 
PROTECTION – GEOTOURISM

Summary
The paper discusses the impact of surface mining, and more specifically the impact of aggre-

gate exploitation, on the environment. Sand and gravel extraction is necessary for further eco-
nomic development. This is unfortunately associated with irreversible environmental changes, 
such as alterations or new forms in the landscape, land subsidence, soil erosion, changes in wa-
ter relations as well as in plant and animal world, microclimatic alterations, land use changes 
as well as communication and urban changes. On the other hand, the new emerging forms 
such as excavation voids may be used as geotouristic sites, thus enriching tourist routes. Prop-
erly designed and performed rehabilitation of excavation voids allows to transform these sites 
into a refuge for rare and endangered species of birds, amphibians, etc. Western countries, 
such as France or Germany provide examples of former excavation voids designated as Natura 
2000 sites. The implementation of different projects, including aggregate exploitation, should 
be performed in accordance with the principles of sustainable development, i.e. economic and 
social development, where the needs of the present generation can be met without compro-
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mising the ability of future generations to meet their own needs and with the environment 
protection taken into account.

Keywords: aggregate exploitation, natural environment, geoturistic sites

1. Wprowadzenie

Kruszywa naturalne, obok kruszyw sztucznych i z recyklingu gruzu rozbiórkowe-
go, należą do kruszyw budowlanych mineralnych. Kruszywa naturalne dzieli się na 
żwirowo-piaskowe (lub piaskowo-żwirowe, w zależności od zawartości danej frakcji) 
i łamane. Przemysł kruszyw naturalnych w Polsce, zarówno pod względem wydobycia 
i produkcji, jak i rozwoju technologicznego, należy do dynamicznie rozwijających się 
gałęzi gospodarki. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w okresie 5–6 lat wydo-
bycie kruszyw wzrosło o ponad 100%, co wiązało się z rosnącym zapotrzebowaniem 
dla budownictwa, drogownictwa itp. (ryc. 1) [3]. W 2012 r. średni wskaźnik produkcji 
kruszyw w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce kształtował się na poziomie ok. 7 ton, 
co daje 10 miejsce w UE (ryc. 2) [10]. 

Ryc. 1. Wydobycie kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2010

Źródło: W. Kozioł, Ł. Machniak, Rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, 
2010, dokument pdf on-line, s. 1.
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Ryc. 2. Produkcja kruszyw w tonach na 1 mieszkańca w wybranych krajach w 2012 r.

Źródło: www.uepg.eu/statistics/graphs (dostęp: 24.08.2015)

Do wydobycia kruszyw naturalnych (żwirowo-piaskowych lub piaskowo-żwi-
rowych), w zależności od usytuowania poziomu wodonośnego względem stropu 
i spągu złoża oraz warunków geologiczno-górniczych, stosuje się trzy podstawowe 
technologie (ryc. 3) [1]:

 � lądowa (sucha),
 � spod wody (wodna): z urabianiem z lądu lub z urabianiem z lustra wody,
 � mieszana (lądowo-wodna): z urabianiem z lądu lub z urabianiem z lądu i z lu-

stra wody.

Ryc. 3. Sposoby eksploatacji kruszyw naturalnych 

Źródło: A. Bęben, Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybu-
chowych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2008, s. 25.

Do urabiania kopaliny stosuje się, m.in. takie maszyny, jak: koparki łyżkowe, 
koparki zgarniakowe, zgarniarki, koparki chwytakowe, pogłębiarki wieloczerpakowe 
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(fot. 1, 2). W porównaniu z podziemnymi metodami eksploatacji, powierzchniowe 
sposoby wydobycia mają szereg zalet, mianowicie: 

 � większa efektywność pozyskania kopaliny użytkowej, 
 � wyższa produktywność,
 � lepsza możliwość selektywnego wydobycia,
 � większe bezpieczeństwo, higiena i warunki pracy.

Fot. 1. Koparka zgarniakowa
Źródło: W. Kozioł, Ł. Machniak, Rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, 

2010, dokument pdf on-line, s. 5.

Fot. 2. Pogłębiarka wieloczerpakowa
Źródło: W. Kozioł, Ł. Machniak, Rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, 

2010, dokument pdf on-line, s. 3.
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2. Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko 

Górnictwo odkrywkowe ma negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wadą 
odkrywkowego sposobu wydobycia jest wysoki stopień technicznego przekształcenia 
pola eksploatacyjnego, który przejawia się wyraźną zmianą zarówno przestrzeni 
wyrobiska, jak i zwałów zewnętrznych, ale także przeobrażeniem całego przylega-
jącego terenu. 

Negatywny wpływ odkrywkowej eksploatacji na elementy środowiska to:
 � degradacja flory i fauny,
 � zmiana stosunków wodnych,
 � zanieczyszczenie wody i powietrza,
 � przekształcenie gleb,
 � przekształcenie krajobrazu (trwałe, czasowe),
 � hałas, drgania.

Wpływ górnictwa na danym obszarze dotyczy nie tylko przyrodniczych, ale 
również społeczno-gospodarczych elementów. Górnictwo odkrywkowe oddziałuje 
na: tereny zamieszkałe, obiekty przemysłowe, infrastrukturę techniczną, obszary 
związane z gospodarką rolniczą, leśną czy wodną, obiekty rekreacyjne itd. [4].

Przywrócenie ekologicznych i społecznych funkcji obszarowi zdegradowanemu 
przez górnictwo odkrywkowe, czyli zabiegi rekultywacji i rewitalizacji, są bardzo 
skomplikowanym i ekonomicznie kosztownym procesem.

2.1. Degradacja flory i fauny

Zmiany w świecie roślinnym i zwierzęcym to, m.in. bezpośrednie niszczenie 
siedlisk, straty we florze i w faunie, degradacja szaty roślinnej. Wpływ eksploatacji 
kruszyw na obszary Natura 2000 oraz ochronę rzadkich i zagrożonych ptaków i in-
nych siedlisk i gatunków przedstawiono w kryteriach Komisji Europejskiej [2]. Są to:

 � utrata lub pogorszenie stanu siedlisk lub ich rozdzielenie,
 � zakłócenie funkcjonowania zagrożonych gatunków lub ich przemieszczenie,
 � utrata rzadkich lub zagrożonych gatunków,
 � możliwość zasiedlenia przez obce inwazyjne gatunki,
 � zmiany w ekosystemach wodnych lub ich degradacja.

Skala oddziaływania na wymienione czynniki zależy głównie od wrażliwości 
środowiska, wyboru lokalizacji, kolejności eksploatacji, koncentracji wydobycia itp., 
natomiast w małym stopniu uzależniona jest od techniki i technologii eksploatacji [2].

2.2. Zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód

Zmiany stosunków wodnych to: zaburzenia reżimu wód gruntowych, zmiany 
w systemie wód powierzchniowych, zanieczyszczenie wód. Przekształcenia hydro-
logiczne obszaru najczęściej wywołane są przekształceniami geomechanicznymi. 
Efektem zmian stosunków wodnych jest przeważnie przesuszenie terenu. Eksplo-
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atacja prowadzona w kopalni wpływa na zmianę stosunków wodnych, odnoszących 
się zarówno do zachowań wód powierzchniowych i podziemnych. Wpływ na wody 
powierzchniowe przejawia się głównie w postaci zmiany sieci hydrograficznej, granic 
wododziałów, warunków retencji i odpływu wód oraz zanieczyszczenia cieków [5].

2.3. Zanieczyszczenie powietrza

Dla oceny zagrożenia emisją dla rozpatrywanego obszaru konieczne są badania 
przenoszenia się zanieczyszczeń. W większości przypadków badania te dotyczą 
wpływu substancji pyłowych, dwutlenku siarki, tlenków azotu na tereny przyległe 
do ocenianego przedsięwzięcia [4].

2.4. Przekształcenia gleb

Oddziaływanie przemysłu odkrywkowego na środowisko glebowe ma charakter 
degradacyjny, a często dewastacyjny. Te negatywne skutki polegają na geomecha-
nicznym przeobrażeniu powierzchni litosfery, w wyniku czego następuje częściowe 
lub całkowite zniszczenie gleby. Zniszczenie to polega na likwidacji lub przysypaniu 
poziomu próchnicznego, zaburzeniu układu poziomów i warstw w glebie, silnym 
mechanicznym ubiciu gleby przez sprzęt ciężki. Podjęta działalność górnicza skutkuje 
wyłączeniem dużych powierzchni z dotychczasowego użytkowania rolnego i leśnego. 
Proces ten powoduje więc zmniejszanie się areału użytków rolnych [5].

2.5. Przekształcenia krajobrazu 

Z eksploatacją kruszyw związane jest naruszenie krajobrazu na dużych obszarach. 
To głównie [5]:

 � zmiany budowy geologicznej i rzeźby terenu,
 � powstawanie nowych form w krajobrazie: usypisk, zwałowisk, sztucznych od-

słonięć geologicznych,
 � osiadanie gruntów,
 � zmiany mikroklimatu,
 � zmiany charakteru użytkowania powierzchni,
 � zmiany komunikacyjne i urbanistyczne.

Niezbędnym warunkiem prowadzenia eksploatacji kruszyw jest sukcesywne 
zajmowanie terenów pod wyrobisko, czyli następuje proces przekształcenia rzeźby 
terenu (fot. 3). Najczęściej tereny przejmowane pod eksploatację podlegają robotom 
przygotowawczym, polegającym głównie na usunięciu drzew i krzewów, rozbiórce 
obiektów budowlanych, zebraniu warstwy próchniczej. Powstałe wieloprzestrzenne, 
antropogeniczne formy terenowe jak: wyrobisko górnicze oraz nadpoziomowe zwało-
wiska zewnętrzne nadkładu są – w zależności od charakteru krajobrazu otaczającego 
zwałowiska – widoczne lub wkomponowują się z czasem w krajobraz. 
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Fot. 3. Żwirownia Nozdrzec
Źródło: fot. K. Sowa

Wraz z naruszeniem powierzchni litosfery zmienia się budowa geologiczna terenu, 
na którym prowadzone są prace wydobywcze kopalin. Do trwałych i nieodwracal-
nych zmian środowiskowych wywołanych w odkrywkowych eksploatacjach kopalin 
zalicza się, m.in.: ubytek zasobów kopaliny ze złoża w wyniku eksploatacji, zmiany 
warunków krążenia wód powierzchniowych i podziemnych, zmiany geochemiczne 
w wodach i glebie [5].

Po przeprowadzeniu rekultywacji terenu pogórniczego następuje zmiana formy 
jego użytkowania i obszar ten zostaje zagospodarowany np. na cele turystyczno-

-rekreacyjno-wypoczynkowe, czy wykorzystany jest m.in. na składowiska odpadów, 
oczyszczalnie.

2.6. Hałas 

Hałas na terenie kopalni odkrywkowych spowodowany jest po pierwsze przez 
transport (ruch samochodów po drogach komunikacyjnych wokoło terenu kopal-
ni), a po drugie to hałas wynikający z technologii eksploatacji [4]. Przy mniejszych 
przedsięwzięciach eksploatacji kruszyw naturalnych przeważa hałas z transportu, 
hałas powstający z technologii eksploatacji jest mały (pracuje jedna lub dwie koparki 
w wyrobisku). W przypadku większych przedsięwzięć sytuacja jest odwrotna.

3. Działalność żwirowni a ochrona środowiska – przykład 

Odkrywkowa eksploatacja kopaliny w żwirowni w miejscowości Nozdrzec (wo-
jewództwo podkarpackie) oddziałuje na otaczające środowisko przyrodnicze na dwa 
sposoby: trwały i okresowy. Trwałe oddziaływanie odkrywki na środowisko to:

 � zniszczenie struktury układu górnych warstw litosfery skorupy ziemskiej,
 � zniszczenie biosfery na terenie objętym robotami górniczymi,



96

Bernadeta Rajchel

 � trwałe zmiany w krajobrazie i morfologii okolicy ukształtowanymi od tysięcy lat, 
na skutek utworzenia wyrobisk poeksploatacyjnych, 

 � przemieszczenie na inne tereny zasobów kopaliny udokumentowanych w złożu.

W celu zminimalizowania skutków ww. oddziaływań przestrzega się następują-
cych zasad:

 � racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki górniczej eksploatowanie zasobów ko-
paliny,

 � terminowo i starannie wykonywane zabiegi rekultywacji i zagospodarowania 
terenów poeksploatacyjnych,

 � niedopuszczanie do składowania odpadów komunalnych lub przemysłowych 
w wyrobiskach poeksploatacyjnych,

 � wyznaczenie i zachowanie w nienaruszonym stanie filarów ochronnych oddzie-
lających odkrywkę od sąsiadujących z nią obiektów budowlanych, upraw rolnych, 
dróg polnych oraz od rzeki San i rowów melioracyjnych.

Okresowe oddziaływanie odkrywki na środowisko to:
 � emisja do atmosfery hałasu, wibracji i gazów spalinowych, których źródłem są 

maszyny kopalniane,
 � naruszenie równowagi hydrosfery w okolicy działalności górniczej,
 � zagrożenie utonięcia w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

W celu zminimalizowania skutków powyższych oddziaływań każdej ze żwirow-
ni należy:

 � utrzymać w nienagannej sprawności układy napędowe i wydechowe – tłumiące 
hałas maszyn kopalnianych, 

 � operatorów maszyn kopalnianych wyposażyć w ochronniki słuchu i ergonomiczne 
siedziska robocze ograniczające nadmierne wibracje,

 � w wyraźny sposób oznakować i zabezpieczyć teren kopalni poprzez umieszczenie 
na granicy terenu górniczego tablic informacyjno-ostrzegawczych oraz ogrodzić 
drutem gładkim szczególnie niebezpieczne skarpy i wyrobiska, 

 � w ramach rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych uregu-
lować stosunki wodne na terenie zakończonej działalności górniczej.

Inna żwirownia w tej samej miejscowości wpływa na środowisko tylko w granicach 
złoża. Charakter i wielkość oddziaływania nie przekracza dopuszczalnej wielkości. 
Ogranicza się ona głównie do gleby i powierzchni terenu (wyrobiska, zwałowiska, 
tymczasowe drogi transportu wewnątrzzakładowego). Potencjalnie występuje moż-
liwość wpływu prowadzonej działalności na tereny przyległe w zakresie utrzymania 
istniejącego reżimu i stanu wód podziemnych i powierzchniowych, jakie powstają 
w wyniku eksploatacji złoża oraz takich czynników, jak hałas i zanieczyszczenia 
powietrza spalinami emitowanymi przez maszyny stosowane do udostępnienia i wy-
dobywania kopaliny oraz środki transportu. Prowadzi się wszelkie działania, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia terenu prowadzonej działalności i wód w wyrobiskach 
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poeksploatacyjnych szkodliwymi substancjami, które mogłyby spowodować skażenie 
wód. W trakcie eksploatacji złoża nie są używane żadne środki chemiczne, nie ma 
więc niebezpieczeństwa skażenia gleb.

Mając na uwadze położenie, stan zagospodarowania i użytkowania terenów przy-
ległych oraz rodzaj stosowanych maszyn i urządzeń, natężenie hałasu oraz stężenie 
zanieczyszczeń powietrza nie może przekraczać dopuszczalnej wielkości. O powyższe 
warunki zadbano podczas projektowania żwirowni. W tym celu też przestrzega się 
stosowania maszyn i środków transportu odpowiedniego typu, sprawnych technicznie.

Opisywany teren, na którym położona jest żwirownia, znajduje się w zasięgu 
projektowanego zbiornika wodnego i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie 
Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Nozdrzec, przedmiotowe złoże po wy-
eksploatowaniu powinno być rekultywowane z przeznaczeniem do wykorzystania 
rolniczego (stawy rybne) lub na potrzeby rekreacji i wypoczynku do czasu ich zalewu.

Żwirownia Dydnia-Temeszów to kolejny przykład żwirowni na Pogórzu Dynowskim, 
uwzględniając warunki zalegania złoża oraz jego parametry geologiczno-górnicze, 
nadkład o średniej grubości 2,5 m oraz miąższość złoża średnio 3,2 m, ich budowę 
oraz budowę i właściwości skał otaczających, nie powoduje znaczącego i odczuwalnego 
wpływu eksploatacji na środowisko. 

Skutkiem eksploatacji jest przekształcenie powierzchni ziemi, likwidacja gleby 
i flory w granicach eksploatacji. Wpływ eksploatacji złoża spod wody, koparką jednona-
czyniową bez odwadniania wyrobisk, na istniejące warunki wodne terenu otaczającego 
jest niewielki i praktycznie niewyczuwalny. Przy zastosowaniu do eksploatacji typo-
wych maszyn budowlanych, tj. koparki jednonaczyniowej, spycharki i samochodów 
do odstawy wydobytego kruszywa, ich praca nie przekracza praktycznie wartości 
dopuszczalnych norm natężenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza w środowisku. 

W przypadku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego należy przyjąć, że strefa 
oddziaływań na środowisko jest równa powierzchni obszaru objętego robotami górni-
czymi i składowaniem nadkładu. Z punktu widzenia ochrony środowiska jest to złoże 
mało konfliktowe, możliwe do eksploatacji bez żadnych specjalnych uwarunkowań.

Sposób rekultywacji terenu: uwzględniając metodę odkrywkową eksploatacji oraz 
parametry geologiczno-górnicze w szczególności grubość nadkładu i miąższość złoża, 
uzasadniony jest rolny kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na użytki 
zielone i zbiornik wodny wykorzystywany do chowu ryb. Realizacja tego kierunku 
rekultywacji pozwala na utworzenie na terenach poeksploatacyjnych o powierzchni 
ok. 4,6 ha, użytków zielonych o powierzchni ok. 2,0 ha i zbiornika wodnego do chowu 
ryb o powierzchni ok. 2,6 ha. W celu osiągnięcia powyższych efektów rekultywacji 
prowadzona jest racjonalna gospodarka zdejmowanym nadkładem, m.in. oddzielne 
zdejmowanie warstwy próchniczej oraz pozostałej części nadkładu, odpowiednie 
ich gromadzenie i przemieszczanie do określonych części wyrobisk całkowicie wy-
eksploatowanych.

Opisywane złoże przeznaczone jest w całości do wydobycia. W celu jego ochrony 
w trakcie eksploatacji przestrzegane są wcześniej opisane kierunki i kolejność eks-
ploatacji. Szczegółowy sposób zagospodarowania złoża, w tym jego ochronę, winien 
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ustalać projekt zagospodarowania złoża lub warunki koncesji udzielonej na podstawie 
przepisów art. 16 ust. 2a Prawa geologicznego i górniczego. 

4.  Przykłady pozytywnego wkładu górnictwa odkrywkowego 
w zachowanie różnorodności biologicznej 

Nie wszystkie skutki eksploatacji kruszyw są negatywne. Górnictwo i przemysł 
surowców mineralnych wnoszą również pozytywny wkład w ochronę środowiska, co 
m.in. jest zauważone w wytycznych KE [2], dotyczących górnictwa surowców nie-
energetycznych (zachowanie różnorodności biologicznej dzięki rekultywacji terenów 
kopalń po zakończeniu eksploatacji). 

Prowadzone we Francji i w Niemczech badania dotyczące obszarów wydobycia 
wskazują na to, że niektóre gatunki chronione, które w tych krajach stały się rzadkością, 
znajdują schronienie w nowych siedliskach mieszczących się w dawnych kopalniach. 
Badania przeprowadzone w 35 kopalniach odkrywkowych litych surowców skalnych 
we Francji (z których połowa nadal funkcjonuje) wykazały, że miejsca te są domem 
dla ok. 50% gatunków ptaków, gadów, płazów i koników polnych, które występują 
obecnie na terytorium Francji [2].

W miejscach wydobycia lub w ich pobliżu napotkano gatunki chronione przepi-
sami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, stąd niektóre dawne kopalnie i kamieniołomy 
włączono do sieci Natura 2000 właśnie dlatego, że są schronieniem rzadkich i zagro-
żonych gatunków. Przykładowo [2]: 

 � dawne kamieniołomy mogą być wykorzystywane przez chronione gatunki ptaków, 
takie jak: puchacz, pustułka i sokół wędrowny,

 � kopalnie piasku i piaskowca mogą stać się miejscami gniazdowania żołny, jaskółki 
lub dudka,

 � nowe siedliska wodne w kamieniołomach stanowią odpowiednie miejsca roz-
mnażania się płazów wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej, 
takich jak: Bufo calamita, Bombina veriegata, Triturus alpestris,

 � dzięki odpowiednio zaplanowanej rekultywacji kopalń i kamieniołomów w Europie 
utworzono z powodzeniem takie siedliska, jak: tymczasowe stawy i inne podmokłe 
tereny, lasy nadrzeczne, murawy, wrzosowiska, dąbrowy i jesionowe zagajniki.

5. Aspekt geoturystyczny 

Powstałe poeksploatacyjne nowe odsłonięcia geologiczne mogą stanowić punk-
ty geoturystyczne, tym samym wzbogacając trasę turystyczną. Po zakończonej 
eksploatacji kruszyw naturalnych i po przeprowadzonej rekultywacji w krajobrazie 
pojawiają się nowe elementy. Przykładowo po urządzeniu w wyrobiskach zbiornika 
wodnego, walory krajobrazowe terenów zajętych przez kopalnię ulegają znacznemu 
polepszeniu, przyczyniając się do tworzenia krajobrazu wzbogaconego o kompleks 
terenów turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych. Na zrekultywowanym terenie 
można urządzić obiekty sportowe czy ścieżki spacerowe. Coraz większego znaczenia 
w zagospodarowaniu terenów i wyrobisk pogórniczych nabiera ich pośrednie wyko-
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rzystanie, polegające na wykorzystaniu istniejących terenów pogórniczych, m.in. na 
składowiska odpadów, oczyszczalnie itp.

Nieczynne kamieniołomy mogą służyć także jako:
 � plener do kręcenia filmów (kamieniołom Warszawski w Siedlcu, fot. 4). Wydo-

bywany tutaj po wojnie wapień posłużył do licowania gmachów Urzędu Rady 
Ministrów i Sejmu RP w Warszawie, stąd jego nazwa [8],

 � miejsce do nurkowania (kamieniołom w Strzelinie, fot. 5). Dno, znajdujące się 
nawet na 30 m, zawiera ciekawe elementy infrastruktury kamieniołomów, takie 
jak wagony transportujące urobek [6],

 � podwodna kawiarnia internetowa (kamieniołom w Gębczycach, fot. 5). Na głę-
bokości kilkudziesięciu metrów pod wodą znajduje się komputer z monitorem 
i drukarką [6].

Fot. 4. Kamieniołom Warszawski w Siedlcu
Źródło: www.polskaniezwykla.pl/web/place/3668,siedlec-kamieniolom-warszawski.html  

(dostęp: 24.08.2015)

   
Fot. 5. Kamieniołom w Strzelinie i Gębczycach
Źródło: www.bialykosciol.pl (dostęp: 24.08.2015)
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Innym, ciekawym miejscem, które dawniej było kamieniołomem wapienia, jest 
Zakrzówek w Krakowie (fot. 6). To malowniczy teren w 1990 r. zalany wodą, tworzy 
ciekawy zalew otoczony skałkami, miejscami tworzącymi niebezpieczne, pionowe 
ściany i chociaż kąpiel w tym zalewie jest zabroniona, to brzegi zalewu są jednym 
z ulubionych miejsc wypoczynkowych. Co ważne, Zakrzówek został jednym z 7 No-
wych Cudów Polski w 2014 r. ogłoszony przez National Geographic [9].

Fot. 6. Zakrzówek w Krakowie
Źródło: http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2375518,3,17,4763,Krakow-Zakrzowek3.html  

(dostęp: 24.08.2015)

6. Podsumowanie

Wydobycie surowców mineralnych, w tym także kruszyw naturalnych, w sposób 
nieunikniony oddziałuje na środowisko, a w szczególności na tereny, na których 
odbywa się eksploatacja. Realizacja zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska 
naturalnego wymagają uwzględnienia również czynników środowiskowych zarówno 
w górniczych projektach, jak też w analizach ekonomicznych efektywności eksploatacji 
(czynnik środowiska). Ważne znaczenie dla ochrony środowiska mają prace koncep-
cyjno-projektowe eksploatacji złoża i wybór odpowiedniego wariantu. Uwzględniając 
konieczność ochrony terenów przyrodniczo cennych i równocześnie ograniczoną 
ilość nieodnawialnych zasobów surowców mineralnych, konieczne jest wypracowanie 
racjonalnych metod zagospodarowania złóż oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów 
poeksploatacyjnych w warunkach możliwie jak najmniejszego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze. 

Za granicą występują byłe wyrobiska, które zostały włączone do obszarów Natura 
2000. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji wyrobisk po-
eksploatacyjnych miejsca te stały się schronieniem rzadkich i zagrożonych gatunków 
ptaków, gadów, płazów itp. Po zakończonej eksploatacji i po przeprowadzonej rekul-
tywacji w krajobrazie pojawiają się nowe elementy, typu: zbiorniki wodne, kompleksy 
turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowe, a także infrastruktura techniczna, typu: 
składowiska odpadów, oczyszczalnie. 
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PRODUKCJA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
CZYNNIKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH

Streszczenie
Produkcja żywności metodami ekologicznymi to najbardziej przyjazna środowisku forma 

produkcji rolniczej, pozytywnie wpływająca na żyzność i jakość gleby, różnorodność krajobrazu 
i bioróżnorodność gatunkową organizmów, a przede wszystkim na zdrowie oraz jakość życia 
człowieka i zwierząt gospodarskich.

Celem artykułu jest przedstawienie istoty rolnictwa ekologicznego oraz jakości produktów 
żywnościowych pochodzących z tego rodzaju produkcji, w porównaniu z żywnością z rolnictwa 
konwencjonalnego. Ponadto określenie stanu i perspektyw rozwoju produkcji metodami eko-
logicznymi w Polsce, z uwzględnieniem w szczególności województwa podkarpackiego. Część 
empiryczna obejmuje analizę wyników badań preferencji konsumenckich w zakresie motywów 
zakupu oraz konsumpcji żywności ekologicznej wśród mieszkańców powiatu łańcuckiego.

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, jakość żywności, preferencje konsumenckie

THE ORGANIC FOOD PRODUCTION  
AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS

Summary
Production of organically grown food is the most environmentally friendly form of agricul-

tural production that positively affects soil fertility and quality, diversity of landscape as well 
as biodiversity of species, and primarily the health and quality of human life and livestock.

The aim of the article is to present the essence of organic farming and the quality of food 
products derived from this type of production, compared with products from conventional 
farming. In addition, is to determine the status and prospects of organic production develop-
ment in Poland, including in particular the Podkarpackie voivodeship. The empirical part in-
cludes an analysis of the research results in the field of consumer preferences, covering buying 
motives and consumption of organic food among the residents of the Lancut county.

Keywords: organic farming, food quality, consumer preferences
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1. Wprowadzenie

Od wielu dziesięcioleci poszukuje się nowych, lepszych sposobów gospodarowania 
w rolnictwie. Starania te zaowocowały wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekolo-
gicznego (organicznego), które charakteryzuje się funkcjonowaniem zbliżonym do 
ideału gospodarki cyklicznej, czyli takiej, w której nie występują praktycznie odpady, 
ponieważ każdy z nich jest istotnym surowcem w dalszym procesie technologicznym 
[1]. Produkcja prowadzona przy pomocy metod ekologicznych to sposób na uzyskanie 
produktu, w którym zostały zastosowane naturalne metody produkcji, nienarusza-
jące równowagi w przyrodzie. Dotyczy to każdego rodzaju i etapu produkcji, czy to 
roślinnej, chowu i hodowli zwierząt, akwakultury czy przetwórstwa [5]. 

Zauważalny wzrost zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz brak rów-
nowagi ekologicznej we współczesnym świecie staje się coraz bardziej odczuwalnym 
problemem w wielu krajach. W związku z tym poszukuje się różnych sposobów, które 
mogą zapobiec globalnemu i regionalnemu zanieczyszczeniu środowiska, w tym także 
produkowanej żywności. Niebezpiecznymi i toksycznymi gałęziami współczesnej 
gospodarki jest nie tylko przemysł, ale także wysokotowarowe rolnictwo, w którym 
stosowane są nawozy sztuczne oraz toksyczne środki ochrony roślin (pestycydy). 
Niestety, są one głównym i nieodłącznym elementem rolnictwa intensywnego, a ce-
lem ich stosowania jest zapewnienie wysokiej wydajności produkcji oraz możliwie 
maksymalnego zysku dla podmiotów gospodarczych. 

Wynikiem takiej działalności jest ubożenie walorów krajobrazowych środowiska 
naturalnego, niszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, degradacja oraz erozja 
gleb. W konsekwencji działania takie prowadzą do utraty bioróżnorodności krajobra-
zowej, genetycznej i gatunkowej (fot. 1 i 2). Sytuacja ta jest nie do zaakceptowania, 
szczególnie w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte przez 
większość państw, w tym również Polskę. 

   
Fot. 1 i 2. Przykład gospodarki intensywnej i monokulturowych upraw

Źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna oraz https://blogrolniczy.files.wordpress.com   
(dostęp: 10.11.2015)

W Polsce tereny rolnicze zajmują ponad 50% powierzchni kraju, a rolnictwo jest 
odpowiedzialne za prawie połowę zanieczyszczeń spływających do Bałtyku. Pomimo 
że w naszym kraju użycie mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin jest 
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kilkakrotnie mniejsze niż w krajach zachodnich, to jednak wciąż rejestrowany jest ich 
wzrost wśród spływających do morza zanieczyszczeń. Chęć otrzymania jak najwięk-
szych zbiorów i uzyskania najwyższych zysków staje się przyczyną wielu zagrożeń dla 
środowiska oraz zdrowia konsumentów. Zbyt wysoka chemizacja rolnictwa powoduje 
skażenie gleby i wód, a monokulturowe uprawy są przyczyną tzw. zmęczenia gleby, 
a w konsekwencji zmniejszenia jej żyzności oraz obniżenia jakości plonów. 

Alternatywą dla rolnictwa intensywnego (przemysłowego) jest ciągle rozwijające 
się rolnictwo ekologiczne, które pozwala na otrzymywanie plonów o najwyższej jakości, 
przy zapewnieniu maksymalnej ochrony środowiska i zdrowia konsumenta. Zauwa-
ża się pozytywne zjawisko, że społeczeństwo zaczyna sobie uświadamiać, jak wiele 
zagrożeń niesie za sobą konsumowanie produktów, które uzyskiwane są metodami 
konwencjonalnymi. Z kolei spożywanie produktów ekologicznych niesie korzyści dla 
zdrowia poprzez swoją wartość i jakość przewyższającą żywność konwencjonalną. 
Zawierają one więcej składników niezbędnych do właściwego funkcjonowania organi-
zmu ludzkiego, a także są wolne od większości substancji niepożądanych, negatywnie 
działających na zdrowie człowieka.

Ekologiczna gospodarka (fot. 3 i 4) to najbardziej przyjazna środowisku forma 
produkcji rolniczej, pozytywnie wpływająca na jakość i żyzność gleby, bioróżno-
rodność i różnorodność krajobrazu, a przede wszystkim na zdrowie i jakość życia 
człowieka. Rolnictwo ekologiczne jest równorzędnym do naturalnych ekosystemów 
obciążeniem dla środowiska, może być niezależne od wsparcia zewnętrznego, a jego 
koncepcja wpływa na rozwój wsi oraz rolnictwa w aspekcie kategorii społecznych, 
a także kulturowych.

   
Fot. 3 i 4. Przykład gospodarstwa ekologicznego i zróżnicowanych upraw

Źródło: http://www.niam.pl/-rolnictwo_ekologiczne oraz http://www.moj-ogrodnik.pl/  
(dostęp: 10.11.2015)

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. 
Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co 
też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. 
Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się 
strukturę popytu na rynku [3]. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, 
chcą je kupować i zazwyczaj świadomie płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, 



106

Jan Krupa

które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system 
rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym [9].

Brak chemizacji oraz niewielki obszar uprawowy sprawiają, że rolnictwo organiczne 
jest mniej wydajne i bardziej pracochłonne niż rolnictwo przemysłowe. Plony mogą 
być o 1/3 niższe, w porównaniu z wydajnością plonów z rolnictwa konwencjonalnego, 
a jednostkowy koszt produkcji może być nawet 3-krotnie większy. Konsekwencją jest 
wyższa cena rynkowa produktów ekologicznych, nawet o 50–200%, w porównaniu 
z produktami pochodzącymi z upraw konwencjonalnych.

We współczesnych uwarunkowaniach i konkurencji na rynku lokalnym, regional-
nym i ponadregionalnym, nawet wysoki poziom oferty przedstawianej przez przed-
siębiorstwo, w tym ekologiczne, okazuje się jednak niewystarczający dla zapewnienia 
trwałego sukcesu rynkowego. Ważnym czynnikiem konkurencyjności jest posiadanie 
produktu o wysokich parametrach szeroko rozumianej jakości, oferowanego po przy-
stępnych cenach, a nawet w specyficznej atmosferze sprzedaży. Ważna jest również 
duża skala oferty, systematyczne dostawy na rynek oraz prowadzenie intensywnej 
promocji o działalności firmy i jej produktach.

Aby produkt rolniczy mógł zostać uznany za ekologiczny, musi spełniać okre-
ślone normy, w tym zawierać minimum 95% składników ekologicznych, czyli m.in. 
wyprodukowanych naturalnymi metodami, niemodyfikowanych genetycznie oraz 
z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Ich produkcja jest 
bardzo restrykcyjna, tzn. gospodarstwo rolne, zakład przetwarzający muszą poddać 
się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Potwierdza on, że dany produkt spełnia 
unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej. Najprościej produkt pochodzący 
z rolnictwa ekologicznego możemy rozpoznać po logo, które obowiązuje w całej UE 
(ryc. 1a i 1b). 

Inspekcja Handlowa sprawdza, czy dostępne na polskim rynku produkty ekologiczne 
spełniają te wymogi. W czwartym kwartale 2013 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała 
jakość i oznakowanie wyrobów pochodzących z rolnictwa ekologicznego [8], w ilości 
980 partii, kwestionując aż 219 (22%). Niestety, co piąty produkt ekologiczny w Polsce 
nie spełnia norm Unii Europejskiej, tzn. albo jest źle oznakowany, albo zawiera za mało 
składników wyprodukowanych naturalnymi metodami. Producenci oraz handlowcy 
muszą się liczyć z karami oraz z utratą zaufania wśród klientów.
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Ryc. 1a – znak rolnictwa ekologicznego do 2010 roku i 1b – nowy znak rolnictwa ekologicznego UE

    
 1a   1b

Źródło: https://blogrolniczy.wordpress.com oraz http://www.konsumentalista.pl (dostęp: 10.11.2015)

Celem artykułu jest przedstawienie, w części wstępnej, istoty rolnictwa ekolo-
gicznego oraz jakości produktów żywnościowych pochodzących z tego rodzaju upraw, 
w porównaniu z żywnością z rolnictwa konwencjonalnego, a także stanu i perspektyw 
rozwoju produkcji metodami ekologicznymi. Część empiryczna obejmuje analizę 
wyników badań preferencji konsumenckich w zakresie motywów zakupu oraz kon-
sumpcji żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, 
na przykładzie powiatu łańcuckiego.

2. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Na podstawie danych statystycznych za lata 2003–2012 można stwierdzić, że 
w Polsce systematycznie rozwijało się rolnictwo ekologiczne, czego dowodem była 
zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych serwujących 
ekologiczne produkty żywnościowe. W 2003 r. liczba gospodarstw ekologicznych 
w Polsce wynosiła 2286, natomiast w 2004 r. kontrolą objętych było już 3760 gospo-
darstw o powierzchni 82 730 ha. 

Spośród wszystkich 23 847 producentów ekologicznych w 2011 r., najwięcej 
prowadziło działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego (3090), 
warmińsko-mazurskiego (3040) oraz podlaskiego (2449). Łącznie producenci ekolo-
giczni z wymienionych województw stanowili 36,0% liczby wszystkich producentów 
ekologicznych w Polsce [6]. Podobnie w 2012 r. najwięcej ekologicznych gospodarstw 
rolnych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (3803), zachodnio-
pomorskim (3600) i podlaskim (2932). 

Na rycinie 2 przedstawiono liczbę gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2012 r., 
z podziałem na województwa [6].
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Ryc. 2. Dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego według województw

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, GIJHARS,  
Warszawa 2013 (dostęp: 10.11.2015)

Zgodnie z danymi dostępnymi w ramach EUROSTAT w 2012 r. Polska znajdo-
wała się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw 
ekologicznych. Na pierwszym miejscu znajdowały się Włochy – 43 852 gospodarstwa 
w systemie rolnictwa ekologicznego, a na drugim Hiszpania – 30 462 gospodarstwa. 
Tuż za Polską były takie kraje, jak: Francja – 24 425 gospodarstw, Grecja – 23 433, 
Niemcy – 23 032 i Austria – 21 843. 

Na koniec 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598, o po-
wierzchni blisko 669 970 ha i był to około 1% wzrost powierzchni i około 3% wzrost 
liczby gospodarstw w stosunku do 2012 r. Na przestrzeni lat 2003–2013 liczba ta 
wzrosła ponad 11-krotnie [7]. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej 
powierzchni upraw rolnych w 2002 r. wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy 
średnia w państwach „Starej Unii” wynosiła 3,3%. Obecnie powierzchnia objęta 
uprawami ekologicznymi wynosi ok. 4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo 
w Polsce. Największa powierzchnia użytkowana ekologicznie w 2013 r. znajdowała 
się w województwach: zachodniopomorskim (143 648,2 ha), warmińsko-mazurskim 
(140 845,3 ha) oraz podlaskim (63 599,4 ha).

Z informacji zawartych w Raporcie IJHARS o stanie rolnictwa ekologicznego 
w Polsce w latach 2013–2014, który został opracowany na podstawie danych otrzy-
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manych przez IJHARS od jednostek certyfikujących, danych EUROSTAT oraz danych 
własnych IJHARS [10], wynika, że pod koniec 2014 r. po raz pierwszy od czasu, gdy 
w 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby producentów 
żywności ekologicznej oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których 
stosowane były ekologiczne metody produkcji. Według stanu na dzień 31 grudnia 
2014 r., w Polsce działalność prowadziło 25 427 producentów ekologicznych, tj. o 1666 
mniej (6,1%) niż w 2013 r. – 27 093 producentów ekologicznych (wykres 1). Naj-
większy spadek liczby gospodarstw ekologicznych odnotowano w województwach 
małopolskim (o 456 mniej), podkarpackim (o 269) oraz świętokrzyskim (o 212). 
Jedynie w województwie podlaskim wzrosła liczba producentów ekologicznych o 30 
gospodarstw (w porównaniu z 2013 r.) [10]. 

Wykres 1. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w latach 2004–2014

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni 
producenci rolni (wykres 2). 

Wykres 2. Liczba ekologicznych producentów rolnych w Polsce w latach 2004–2014

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

W latach 2013–2014 stanowili oni około 98% wszystkich producentów. Produ-
cenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie, m.in.: przetwórstwa produktów 
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ekologicznych, produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion, 
wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trze-
cich, pszczelarstwa i innych, stanowili łącznie tylko 2% wszystkich producentów 
ekologicznych, zarówno w 2013 r., jak też w 2014 r. [10]. W 2013 r. powierzchnia 
użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna, stanowiła ok. 
4,6% wszystkich użytków rolnych w Polsce (wykres 3), natomiast w 2014 r. udział 
ten wynosił ok. 4,5% [10]. 

Wykres 3. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w latach 2004–2014 (w tys. ha)

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

W 2013 r. łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce wynosiła 
669 969,4 ha, natomiast w 2014 r. łączna powierzchnia użytków rolnych, na których 
prowadzona była produkcja ekologiczna, wynosiła 657 902,1 ha, czyli zmniejszyła 
się o ok. 1,8%, w stosunku do 2013 r. 

W okresie 2003–2013 średnia wielkość gospodarstwa ekologicznego nie zmieniała 
się istotnie – wahała się od 20,71 ha do 25,19 ha. W latach 2010–2013 średnia wielkość 
gospodarstwa ekologicznego utrzymywała się na poziomie około 25 ha, przy średniej 
krajowej ok. 10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych. W 2012 r. średnia wielkość 
ekologicznego gospodarstwa w Polsce była zróżnicowana regionalnie i wahała się od 
10,01 ha w województwie małopolskim do 42,59 ha w województwie wielkopolskim. 
Relatywnie mniejsze gospodarstwa występują w Polsce południowo-wschodniej (np. 
woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), największe natomiast w północnej 
i północno-zachodniej części Polski (np. woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, 
lubuskie, pomorskie) [9]. 

W 2013 r. największy odsetek, tj. 35,8% powierzchni ekologicznych użytkowanych 
w Polsce stanowiły uprawy roślin na paszę, następnie łąki i pastwiska (30,2%) użytków 
rolnych [10]. Grunty pod zbożami zajmowały 18,4% ekologicznych użytków rolnych. 
Pozostałe grupy upraw zajmowały łącznie 15,6% ekologicznych użytków rolnych.

Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfiku-
jących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 i 2014 r. takie kontrole 
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przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących [9]. Szybki rozwój 
sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie również we wzroście 
podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. 

Pomimo spadku ogólnej liczby producentów ekologicznych i ogólnej powierzchni 
upraw ekologicznych, w 2014 r. odnotowano wzrost liczby przetwórni ekologicznych 
o 77, tj. z 407 w 2013 r. do 484 w 2014 r. [10]. Liczba przetwórni w 2004 r. wynosiła 
55 (wykres 4).

Wykres 4. Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce w latach 2004–2014

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

W okresie 2003–2013 liczba przetwórni ekologicznych wzrosła ponad 18-krot-
nie, od 22 w 2003 r. do 407 w 2013 r. W 2013 r. najwięcej przetwórni ekologicznych 
było w województwach: mazowieckim (78), wielkopolskim (53) oraz lubelskim (45). 
Łączna liczba przetwórni z wymienionych województw stanowiła 43,2% ogólnej 
liczby przetwórni ekologicznych w Polsce [9]. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba przetwórni ekologicznych w Polsce 
jest bardzo niska, w porównaniu do liczby przetwórni ekologicznych w krajach Europy 
Zachodniej. Dla przykładu w 2012 r. w Niemczech liczba przetwórni wynosiła 9183, 
we Francji – 8957, we Włoszech – 5873, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii – 2052 
oraz w Holandii – 1035 [6]. Najwięcej przetwórni ekologicznych prowadzących dzia-
łalność w Polsce w 2012 r. zajmowało się przetwórstwem owoców i warzyw – 31,60% 
oraz produkcją związaną z przemiałem zbóż – 23,6%. Zdecydowanie mniejszy był 
udział przetwórstwa kawy i herbaty – 5%, mięsa – 7% oraz mleka – 4,7%. Produkcją 
innych artykułów rolno-spożywczych (np. kakao, czekolada czy wyroby cukiernicze) 
zajmowało się 24,8% przetwórni [9].

W województwie podkarpackim w 2011 r. było 2079 producentów ekologicznych 
ogółem i 20 przetwórni, natomiast w 2012 r. odnotowano spadek liczby gospodarstw 
i przetwórni do poziomu, odpowiednio: 1971 i 18 [6]. Podobną tendencję odnotowa-
no w przypadku liczby producentów rolnych ogółem, z gruntami po zakończonym 
okresie konwersji i w okresie konwersji, co sytuowało województwo podkarpackie 
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na 8 miejscu w kraju. Nastąpił również spadek powierzchni ekologicznych użytków 
rolnych z 32 358 ha (2011 r.) do 30 381 ha (2012 r.). 

Udział producentów ekologicznych w województwie podkarpackim, w stosun-
ku do producentów ekologicznych w Polsce, w latach 2007–2012 zmniejszył się 
z poziomu 13,21% do 7,47%. Podobnie udział powierzchni ekologicznych użytków 
rolnych w województwie, w stosunku do powierzchni ekologicznych użytków rolnych 
w Polsce, w latach 2007–2012, obniżył się z poziomu 9,41% do 4,59% [6]. W 2013 r. 
liczba producentów ekologicznych w województwie podkarpackim wynosiła 1780 
(wykres 5), natomiast w 2014 r. nastąpił spadek liczby producentów do poziomu 
1511, czyli nastąpił spadek o ok. 15% [10]. 

Wykres 5. Producenci ekologiczni w województwie podkarpackim w latach 2013–2014

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

Podobną sytuację odnotowano w zakresie wielkości powierzchni ekologicznych 
użytków rolnych (wykres 6). W 2014 r. powierzchnia użytków rolnych objętych gospo-
darowaniem metodami ekologicznymi wynosiła 23 509,74 ha, natomiast w 2013 r. 
powierzchnia ta wynosiła 29 505,62 ha (spadek wyniósł ok. 21%) [10].
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Wykres 6. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w województwie podkarpackim  
w latach 2013–2014

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/ (dostęp: 18.11.2015)

Należy zatem stwierdzić, że tempo rozwoju tego rodzaju rolnictwa nieznacznie 
osłabło, w porównaniu z ubiegłymi latami. Nieco prężniej rozwija się rynek konsumenc-
ki oraz sieć punktów sprzedaży wyrobów ekologicznych, zwłaszcza jest to widoczne 
w nowo powstających galeriach handlowych. Widoczne na rynku podkarpackim są 
głównie kozie sery, soki owocowe oraz wyroby piekarnicze. Należy jednak zaznaczyć, 
że w sytuacji braku zainteresowania wyrobami ekologicznymi ze strony konsumen-
tów, znacznie gorzej wyglądałaby sytuacja w sektorze produkcji i przetwórstwie tego 
rodzaju surowców i produktów. 

Województwo podkarpackie stanowi dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego ze względu na specyfikę przyrodniczą i społeczną, opartą na wykorzystaniu praw 
rządzących przyrodą, bez używania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków 
ochrony roślin [4]. Szczególne znaczenie ma to na terenach chronionych, cennych 
przyrodniczo, jakie stanowią duży udział w powierzchni województwa i podkreślają 
jego wyjątkową atrakcyjność. Sprawia to fakt, że niemalże połowa województwa 
objęta jest ochroną przyrody w różnych jej formach.

Zapotrzebowanie na ekologiczną żywność w Polsce będzie się powiększać, 
w związku z czym, szczególnie dla małych i większych firm, ważną rolę odgrywać 
będzie przetwórstwo ekologiczne. Trend na ekologiczną żywność rozprzestrzenił 
się na cały świat, a w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, o zamożnych 
społeczeństwach. Częściej uwagę konsumentów zwraca również bezpieczeństwo 
żywności, a to może zapewnić certyfikowana żywność ekologiczna.
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3.  Badania świadomości konsumentów w zakresie 
zakupu żywności ekologicznej

3.1. Metodyka i materiał do badań

Podjęto próbę oceny świadomości mieszkańców powiatu łańcuckiego na temat 
znajomości i preferencji w zakupie produktów ekologicznych. Metodą pozyskania 
informacji, na temat zachowań respondentów na rynku żywności ekologicznej, był 
anonimowy kwestionariusz ankiety. Kwestionariusze zostały rozprowadzone wśród 
klientów, którzy zaopatrują się w żywność wysokiej jakości w sieciach handlowych 
lub bezpośrednio u producentów. Łącznie rozprowadzono 150 sztuk kwestionariuszy 
ankiet, zawierających 15 pytań, w większości o charakterze zamkniętym oraz 8 pytań 
z metryczki. Założeniem badań była ocena preferencji konsumentów w wieku od 30 
do 50 lat, natomiast dobór próby badawczej był nielosowy. 

Badania przeprowadzone zostały w okresie wrzesień–październik 2014 r. na 
terenie miasta Łańcuta i okolicznych miejscowości. Spośród rozpowszechnionych 
kwestionariuszy ankiet zebrano 96 prawidłowo wypełnionych. Pierwsze trzy pytania 
miały charakter sprawdzający wiedzę oraz zainteresowanie zakupami żywności ekolo-
gicznej w dłuższym okresie. Pozwoliły one na wyeliminowanie aż 34 „przypadkowych” 
respondentów, dokonujących zakupów sporadycznie, natomiast do szczegółowej 
analizy przyjęto 62 kwestionariusze poprawnie i w pełni uzupełnione. Respondenci, 
w przypadku niektórych pytań, mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi, dlatego 
też nie zawsze wyrażone w procentach wartości (przedstawione w tabelach) sumują 
się do 100, podobnie jak wartości bezwzględne nie sumują się do 62.

Dokonując ogólnej charakterystyki respondentów, z wykorzystaniem kryteriów 
zamieszczonych w metryczce, stwierdzono, że większość ankietowanych osób sta-
nowiły kobiety (79%), natomiast mężczyźni stanowili 21% ogółu badanych. Wiek 
został ściśle określony (30–50 lat), przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
w wieku 41–45 lat (35,4%) oraz w wieku 46–50 (30,6%). Pozostałe 44% respondentów 
stanowiły osoby w wieku 40 lat i poniżej. Przeważająca część badanych deklarowała 
wykształcenie średnie (66,1%), wyższe posiadało 22,6%, zawodowe – 11,3%, nie było 
osób z podstawowym wykształceniem. 

W większości respondentami byli mieszkańcy wsi (53,3%) oraz mieszkańcy mia-
sta do 50 tys. mieszkańców (33,8%), zamieszkujący gospodarstwa domowe w ilości 
4 osób i więcej (46,7%), 3 osób (29,2%), 2 osób (20,9%), a także jednoosobowo (3,2%). 
W 70,9% przypadków były to osoby pracujące, które oceniały swoją sytuację materialną 
jako dobrą (56,5%), średnią (33,8%), bardzo dobrą (8,1%) oraz złą (1,6%). Średnie 
miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym badani szacowali w większo-
ści na poziomie 3000–5000 zł (33,9%) oraz 2000–3000 zł (30,7%). Mniejszą grupę 
stanowiły osoby z dochodami w przedziale 1000–2000 zł (20,9%), natomiast dochody 
gospodarstwa domowego wynoszące poniżej 1000 zł deklarowało tylko 1,6% osób. 
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3.2. Wyniki badań i ich analiza

Podstawowym celem badania była ocena wiedzy i świadomości w zakresie rol-
nictwa ekologicznego, a przede wszystkim preferencji w zakupie i konsumpcji żyw-
ności produkowanej metodami ekologicznymi. Respondenci w pierwszych trzech 
pytaniach zostali poproszeni o podzielenie się wiedzą na temat rolnictwa i żywności 
ekologicznej oraz częstotliwości dokonywanych zakupów. Spośród 96 pozyskanych 
kwestionariuszy 64,5% pochodziło od osób, które potwierdziły dobrą znajomość 
tego zagadnienia, natomiast aż 35,5% osób zaliczono do grupy tzw. przypadkowych 
i sporadycznych klientów oraz konsumentów żywności ekologicznej. Dalsza analiza 
wyników badań opracowana została na podstawie 62 kwestionariuszy ankiet, które 
zostały poprawnie i w pełni uzupełnione. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące głównych barier w częstych zakupach żyw-
ności ekologicznej respondenci wymieniali takie czynniki, jak: wysoka cena (81,2%), 
zbyt mała różnorodność asortymentu (37,5%), mała trwałość produktu (31,3%), 
trudny dostęp (18,7%) oraz mało smaczna (12,5%). Ponadto konsumenci wykazywali 
w odpowiedziach ograniczone zaufanie do producenta (12,5%) oraz zbyt ograniczony 
dostęp do informacji o miejscach jej sprzedaży (6,3%). Żadna z ankietowanych osób 
nie zaznaczyła odpowiedzi, że jest mało estetyczna. 

Respondentów pytano o motywy wyboru żywności ekologicznej, w odróżnieniu 
od zakupu konwencjonalnych produktów, dla tych samych grup artykułów spożyw-
czych. Większość badanych (35,5%) podała motyw zdrowotny, a były to głównie 
osoby w wieku 41 do 45 lat. 27,4% badanych wskazało, że żywność ekologiczna jest 
bezpieczniejsza od konwencjonalnej ze względu na brak zawartości dodatków che-
micznych. 19,4% decyduje się na żywność ekologiczną ze względu na lepszy smak, 
9,7% zwróciło uwagę na świeżość produktów ekologicznych, natomiast 8,1% osób 
wybrało inne motywy zakupu, m.in. związane z ochroną przyrody, a także pozytywną 
rekomendacją ze strony znajomych. 

Kolejne pytanie dotyczyło informacji żywieniowej umieszczanej na produkcie, 
w tym jej składu chemicznego. Największa grupa osób (40,3%) przyznała, że czasami 
zwraca uwagę na taką informację, a w większości były to osoby z wykształceniem 
średnim. Duża część, bo 33,9% respondentów w ogóle nie zwraca uwagi na etykietę 
ze składem, natomiast 25,8% ankietowanych „zawsze” przywiązuje dużą wagę do 
tego typu informacji.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości robienia zakupów żywności 
ekologicznej 37,1% respondentów odpowiedziało, że kupuje ją raczej sporadycznie. 
Zazwyczaj były to osoby, które wykazały miesięczne dochody gospodarstwa do-
mowego w granicach 1000–2000 zł. Niewiele mniej, bo 33,9% osób zadeklarowało 
regularne zakupy żywności ekologicznej (głównie ankietowani o średnim dochodzie 
3000–5000 zł), natomiast zakupów kilka razy w tygodniu dokonuje 16,1% osób, 
a najmniej bo 12,9% respondentów pojawia się w sklepach z żywnością ekologiczną 
raz w tygodniu. 
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W pytaniu dotyczącym określenia, które produkty ekologiczne kupują najczęściej, 
duża grupa badanych (38,7%) deklarowała produkty z grupy nabiału. Jajka oraz owo-
ce nabywane były przez respondentów na poziomie stanowiącym po równo 30,6% 
ogółu badanych osób. Warzywa nabywa 29,0% konsumentów, pieczywo 25,8%, inne 
produkty zbożowe 20,9% (np. makarony, kasze), a mięso i wędliny – 14,5%. Soki 
owocowe i warzywne kupowało 9,7% ogółu respondentów (tab. 1).

Tab. 1. Produkty ekologiczne kupowane najczęściej

Produkt N %

Nabiał 24 38,7

Jaja 19 30,6

Owoce 19 30,6

Warzywa 18 29,0

Pieczywo 16 25,8

Inne produkty zbożowe 13 20,9

Mięso i wędliny 9 14,5

Soki 6 9,7

Źródło: Opracowanie własne 

W odpowiedzi na pytanie, gdzie najczęściej respondenci dokonują zakupu żywności 
ekologicznej, największa grupa osób (51,6%) podała, że kupuje produkty rolnictwa 
ekologicznego na targu i bazarze u znanych producentów. Były to przede wszystkim 
osoby w wieku 41–45 lat i stanowiły oni 27,4% osób, które wybrały taką odpowiedź. 
Duża grupa (29,0%) podała, że kupuje bezpośrednio u producenta, w gospodarstwie 
posiadającym certyfikat rolnictwa ekologicznego. W supermarketach zaopatruje się 
w żywność ekologiczną 11,3% badanych osób, 6,5% preferuje zakupy przez Internet 
z dostawą do domu, natomiast najmniejszy odsetek, bo 1,6% wybiera sklep z żyw-
nością ekologiczną położony na osiedlu w miejscu zamieszkania. 

W pytaniu dotyczącym wysokości ceny produktów rolnictwa ekologicznego, 
połowa z respondentów (50%) zdecydowanie wybrała odpowiedź „tak”, to znaczy, 
że jest za droga. Były to osoby, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie 
domowym wynosi 2000–3000 zł brutto (38,4% ogółu badanych). Liczna grupa osób 
(40,3%) nie miała zdania na ten temat, natomiast 9,7% ogółu klientów uznała, że 
żywność ekologiczna nie jest za droga w stosunku do jej jakości i wartości pokarmowej.

Konsumentów zapytano, jakie w ich opinii wymagania powinna spełniać żywność 
ekologiczna. Zdania były bardzo podzielone. Ponad jedna czwarta badanych (25,8%) 
stwierdziła, że najważniejsze jest to, aby żywność ekologiczna wyprodukowana 
była w sposób naturalny. Ważnym czynnikiem dla wielu ludzi jest fakt, że podczas 
jej produkcji nie stosuje się nawozów sztucznych, które obniżają jakość zdrowotną 
żywności (22,6%). 17,7% wybrało odpowiedź „nieszkodliwa dla zdrowia”, jako naj-
bardziej istotną. Równo po 14,5% osób wskazało, że produkty ekologiczne powinny 
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być bogate w składniki odżywcze oraz powinny być mało przetworzone, z krótkim 
terminem przydatności do spożycia. 4,8% ankietowanych wybrało odpowiedź „inne”, 
używając określeń, że „powinna smakować” oraz „powinna być lepiej oznakowana”.

W pytaniu dotyczącym głównych kryteriów, jakimi kierują się respondenci przy 
wyborze żywności ekologicznej, można było zaznaczyć tylko dwie odpowiedzi. Naj-
więcej kupujących, bo aż 66,1% zaznaczyło element, jakim jest „cena” produktów 
ekologicznych. Innymi często wybieranymi odpowiedziami była „data ważności” 
– (29%), „bezpieczeństwo” (27,1%) oraz „oznakowanie” (22,6%). Stosunkowo małe 
znaczenie miały dla badanych takie cechy, jak: nazwa producenta, od którego pochodzi 
żywność (12,9%), wygląd produktu (11,3%), a także inne elementy, takie jak rodzaj 
opakowania czy region, z którego pochodzi żywność (9,7%). Równo po 8,1% konsu-
mentów zaznaczyło odpowiedzi „zapach” i „wartość odżywcza”, natomiast najmniej 
osób wybrało odpowiedź skład produktu (4,8%), jako element mający wpływ na wybór 
żywności ekologicznej (tab. 2).

Tab. 2. Kryteria, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze żywności ekologicznej

Wyszczególnienie N %

Cena 41 66,1

Data ważności 18 29,0

Bezpieczeństwo 17 27,4

Oznakowanie 14 22,6

Producent 8 12,9

Wygląd 7 11,3

Wartość odżywcza 5 8,1

Zapach 5 8,1

Skład produktu 3 4,8

Inne 6 9,7

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne pytanie dotyczyło oceny wpływu jakości żywienia na stan zdrowia. 
Większość osób odpowiedziała, że sposób odżywiania się oraz jakość żywności mają 
„duży” wpływ na stan zdrowia i było to 38,7% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 
Były to w większości osoby z wykształceniem wyższym (36% spośród ogółu bada-
nych). 30,6% badanych nie miało zdania na ten temat, 17,7% odpowiedziało, że ma 
„bardzo duży” wpływ na zdrowie człowieka, 9,7% uznało, że jakość żywności ma 
„małe” znaczenie, natomiast najmniej osób zaznaczyło odpowiedź „bardzo mały” 
wpływ, bo tylko 3,2% ogółu.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii na temat, czy w przyszłości żywność 
ekologiczna może całkowicie lub w dużym stopniu zastąpić żywność konwencjonalną, 
najwięcej osób uznało, że najbliższe kilka, a nawet kilkadziesiąt lat „zdecydowanie nie 
przyniesie” większych zmian i żywność ekologiczna nie zastąpi żywności konwencjo-
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nalnej (38,7%). Na zbliżonym poziomie (35,5%) pojawiła się odpowiedź „raczej nie”, 
natomiast 22,6% badanych nie miało zdania na ten temat. Wśród grupy badanych 
znalazły się pojedyncze osoby (3,2%), które były przekonane, że żywność ekologicz-
na w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpi na rynku żywność produkowaną na 
skalę przemysłową. 

W pytaniu dotyczącym źródeł, z jakich respondenci czerpią informacje na temat 
żywności ekologicznej, najczęściej pojawiały się odpowiedzi związane z przekazem 
informacji promocyjnej przez mass media, czyli radio i telewizję (35,5%). Odpowiedzi 
takiej udzieliły głównie osoby w wieku 46–50 lat. W dalszej kolejności wymieniono 
Internet (22,6%), prasę (17,7%), a także informacje uzyskiwane od rodziny czy zna-
jomych (16,1%). Kilka ankietowanych osób korzysta z innego źródła informacji niż 
uprzednio wymienione, np. od osób sprzedających produkty ekologiczne bezpośrednio 
ze swoich gospodarstw (8,1%).

W ostatnim pytaniu poproszono ankietowanych o wyrażenie opinii na temat tego, 
czy w Polsce zachodzi potrzeba promowania żywności ekologicznej. Bardzo duża grupa 
badanych zdecydowanie uważa, że jest to bardzo potrzebne działanie (67,7%). Ponad 
jedna czwarta respondentów nie wyraziła zdania na ten temat (25,8%), natomiast 
najmniej osób (6,5%) uznało, że w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania większej 
ilości akcji promujących produkty ekologiczne.

3.3. Podsumowanie wyników badań i wnioski

Przeprowadzone badania, których wyniki zostały przedstawione powyżej, miały 
na celu określenie poziomu świadomości konsumentów na temat żywności ekolo-
gicznej oraz uzyskanie informacji na temat preferencji w jej zakupie i konsumpcji.

Ponad trzy czwarte respondentów stanowiły kobiety, głównie w wieku 41–45 
lat o wykształceniu średnim. Ponad połowa badanych to osoby mieszkające na wsi, 
w większości pracujące (70,9%), które swoją sytuację materialną oceniają jako dobrą 
(56,5%). Statystyczny badany mieszkał w gospodarstwie domowym składającym się 
z 4 i więcej osób (46,7%), o średnich miesięcznych dochodach brutto z gospodarstwa 
domowego 3000–5000 zł (33,9%). 

Wybór żywności ekologicznej zamiast konwencjonalnej spowodowany był głównie 
czynnikami zdrowotnymi, lepszym smakiem, brakiem dodatków chemicznych oraz 
ich świeżością. Niewiele osób kupujących żywność ekologiczną zwraca uwagę na skład 
produktu, który jest wyszczególniony na etykiecie.

Częstotliwość zakupu żywności ekologicznej zależy od upodobań konsumentów 
oraz często od możliwości finansowych. Ponad 37% kupuje produkty ekologiczne 
sporadycznie, zwykle osoby o średnim miesięcznym dochodzie 2000–3000 zł, nato-
miast prawie 34% dokonuje zakupu regularnie (osoby o dochodzie 3000–5000 zł). 
Nieliczna grupa badanych dokonuje zakupu żywności ekologicznej raz w tygodniu. 
Większość respondentów wyraziła opinię, że żywność ekologiczna jest zbyt droga 
w stosunku do możliwości finansowych polskiego społeczeństwa. W porównaniu 
z żywnością konwencjonalną różnice cenowe są bardzo duże, dlatego też często wielu 
konsumentów nie stać na tego rodzaju produkty. 
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Do produktów ekologicznych najczęściej kupowanych przez respondentów należą 
produkty nabiałowe (mleko, sery), a także jajka, owoce, warzywa, pieczywo oraz pro-
dukty zbożowe, jak kasze, makarony itp. Naturalny smak oraz pewność co do składu 
produktu zachęcają konsumentów również do zakupu ekologicznych wędlin, a także 
aromatycznych naturalnych soków.

Ponad 51% opiniodawców kupuje żywność ekologiczną na targu, pozostali naby-
wają tego typu produkty bezpośrednio u producenta, w supermarketach oraz przez 
Internet. Nieliczne osoby kupują żywność ekologiczną w sklepach specjalistycznych 
oraz na osiedlach mieszkaniowych. Powodem małej liczby osób kupujących produkty 
w sklepach specjalistycznych z żywnością ekologiczną jest problem związany z małą 
liczbą takich placówek w powiecie łańcuckim. 

Najważniejszymi wskazywanymi cechami żywności ekologicznej był naturalny 
i tradycyjny sposób jej wytwarzania (25,8%), brak w surowcach do produkcji nawozów 
sztucznych, bogata w składniki odżywcze, mało przetworzona, o krótkim terminie 
przydatności do spożycia, a przede wszystkim nieszkodliwa dla zdrowia. Innymi ce-
chami branymi pod uwagę przy zakupie żywności jest bezpieczeństwo, oznakowanie, 
nazwa producenta, a także wygląd. 

W opinii ankietowanych wysoka jakość produktów ekologicznych jest czynnikiem 
mającym duży wpływ na zdrowie człowieka (38,7%), natomiast zaskakujące jest to, 
że duża część respondentów nie ma przekonania co do wyższej jakości i zdrowotności 
tego rodzaju produktów. Wiąże się to m.in. z brakiem zaufania do producentów, na 
co wskazywali respondenci w odpowiedziach.

Zdecydowana większość badanych czerpie informacje o wyrobach ekologicznych 
z mediów, tj. głównie z telewizji i radia (po ok. 35,5%). Ponadto z Internetu i prasy, 
a także jest to informacja pochodząca od najbliższych członków rodziny i znajomych. 
Zdecydowana większość respondentów (67,7%) jest zdania, że istnieje potrzeba pro-
wadzenia intensywnych akcji promujących żywność ekologiczną, co może przyczynić 
się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat jej walorów zdrowotnych 
oraz zachowania jakości środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować kilka wniosków:
1. Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej doceniana przez polskich konsumen-

tów, zwłaszcza wśród osób z wyższymi dochodami, o wykształceniu wyższym 
i średnim. 

2. Wzrasta ilość konsumentów kupujących żywność ekologiczną regularnie, wybierają 
oni najczęściej produkty z nabiału, pieczywo i soki. Dużą popularnością cieszą 
się także owoce, warzywa i jajka. 

3. Produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż 
w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie, a rolnictwo ekologiczne przyczynia się 
do ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności. 

4. Główną barierą zakupu produktów ekologicznych jest ich wysoka cena, mniejsza 
trwałość i krótki termin przydatności do spożycia.
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5. Wzrost sprzedaży i spożycia żywności ekologicznej możliwy jest poprzez prowa-
dzenie intensywnej promocji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik 
oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

4. Podsumowanie

Polska nie należy do krajów dominujących w ekologicznej produkcji rolniczej, 
ale potencjał zastosowania tej metody produkcji żywności w naszym rolnictwie jest 
olbrzymi i w małym stopniu wykorzystany. Potencjał ten wynika głównie z kultywo-
wanych tradycji rolniczych, z dużych zasobów siły roboczej na obszarach wiejskich, 
tkwiących w gospodarstwach rodzinnych, czystości środowiska przyrodniczego, 
w tym glebowego, różnorodności krajobrazu [4], wzrastającej świadomości ekolo-
gicznej konsumentów oraz z ciągle niewykorzystanych możliwości eksportu polskich 
przetworów rolno-spożywczych.

W latach 2003–2013 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 11-krotnie 
i stanowi obecnie ok. 3,5% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce, co 
świadczy, że tego typu rolnictwo systematycznie się rozwijało. Niestety, w 2014 r. 
stwierdzono zmniejszoną liczbę gospodarstw ekologicznych oraz powierzchnię upraw 
z zastosowaniem metod ekologicznych, w porównaniu z 2013 r., co można wiązać, 
prawdopodobnie, ze wzrostem unijnych wymagań jakościowych oraz malejących 
środków pomocowych dla tego typu działalności rolniczej. 

Małe i średnie gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, w tym ekologiczne gospo-
darstwa rodzinne, powinny mieć zapewnioną przyszłość, bo są prowadzone zgodnie 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Powinny być wspierane 
przez politykę państwa, bo służą produkcji wysokiej jakości żywności, bezpiecznej 
dla zdrowia konsumenta i dają gwarancję zachowania bioróżnorodności gatunkowej 
w środowisku przyrodniczym.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nasz kraj ma przed sobą nowe wyzwania 
i możliwości rozwoju, jednak by móc to wykorzystać, należy poznać, m.in. determi-
nanty związane z zachowaniem konsumenta na rynku żywności [2]. Społeczeństwo 
jest świadome zalet spożywania żywności ekologicznej, jednak nie przekłada się to na 
wielkość popytu. Przyczyną tego jest problem, jakim jest cena wyrobów ekologicznych 
w stosunku do wysokości zarobków polskiego społeczeństwa. 

Rynek wyrobów ekologicznych ma jednak przed sobą przyszłość i szanse na 
zwiększenie swojego udziału na polskim i europejskim rynku żywności. Zachodzi 
jednak potrzeba ciągłego promowania rolnictwa ekologicznego, przy użyciu now-
szych i ciekawszych metod przekazu, aby docierać do coraz większej liczby odbiorców 
i zwiększać ich świadomość w tym zakresie.

Duża grupa rolników przekształca swoje gospodarstwa konwencjonalne na eko-
logiczne, a wiele programów europejskich wspiera ich rozwój. Dzięki takim zmianom 
powstają nowe miejsca pracy, ze względu na potrzebę zwiększonej ilości rąk do pracy 
w gospodarstwach ekologicznych oraz ograniczona zostaje emigracja młodych ludzi 
z obszarów wiejskich.
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UDROŻNIENIE SYSTEMU SANU DLA MIGRACJI RYB 
DWUŚRODOWISKOWYCH SZANSĄ AKTYWIZACJI 

TURYSTYCZNEJ REGIONU

Streszczenie
San i jego dopływy są miejscem rozrodu większości wędrownych gatunków ryb zasiedlają-

cych wody Polski. W systemie Sanu zlokalizowane są tarliska odpowiednie dla jesiotra, łoso-
sia i troci, a także certy. Z tego względu rzeki San i Wisłok zostały wytypowane jako jedne 
z najistotniejszych dla realizacji programu restytucji ryb wędrownych w Polsce, co warunku-
je potrzebę zachowania ich ciągłości morfologicznej aż do miejsc, w których zlokalizowane 
są tarliska odpowiednie dla poszczególnych gatunków. Oznacza to, że wszelkie powstające 
bądź modernizowane piętrzenia na szlakach migracji ryb dwuśrodowiskowych powinny być 
wyposażone w przepławki spełniające kryteria dla jesiotra lub łososia – a co za tym idzie dla 
pozostałych gatunków o mniejszych rozmiarach. W związku z otwarciem w grudniu 2014 r. 
zmodernizowanej przepławki przy zaporze na Wiśle we Włocławku, tarliska znajdujące się 
w Sanie będą dostępne dla ryb wędrownych. Do rozwiązań zapewniających drożność Sanu dla 
migracji ryb należą również przepławki w formie bystrotoków, wybudowane przy nowym jazie 
w Stalowej Woli oraz przy zmodernizowanym jazie w Przemyślu. Również znaczna część tarlisk 
położonych w dopływach Sanu jest dostępna dla ryb wędrownych – o ile brak jest przegród 
uniemożliwiających migrację w górę rzeki, lub są one wyposażone w sprawnie funkcjonujące 
przepławki. Przykładem takiego urządzenia, przywracającego ciągłość morfologiczną Wisłoka, 
jest przepławka na jazie w Rzeszowie. Celem opracowania jest wskazanie możliwości zwiększe-
nia atrakcyjności turystycznej regionu Pogórza Dynowskiego przez odtworzenie w systemie 
Sanu populacji ryb dwuśrodowiskowych, szczególnie cenionych przez wędkarzy: troci wędrow-
nej, łososia i certy.

Słowa kluczowe: ryby wędrowne, San, przepławki, wędkarstwo, turystyka, Pogórze Dynowskie
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REOPENING OF SAN RIVER SYSTEM FOR 
DIADROMOUS FISH MIGRATION ENHANCING 

TOURISTIC POTENTIAL OF THE REGION

Summary
San River – the tributary of Vistula River and its river system provides spawning grounds 

for most migratory fish species occurring in Poland, like: sturgeon, Atlantic salmon, sea trout 
and vimba. Due to this reason San and Wisłok rivers were chosen as important for migratory 
fish species restitution program in Poland. This corresponds to need of preservation of longi-
tudal connectivity of these rivers. For San River stretch between its mouth to the Vistula River 
and a tributary – Wiar connectivity for sturgeon is required. For Atlantic salmon San river 
connectivity is necessary also upstream Wiar River mouth to Myczkowce dam. Requirements 
of connectivity for salmon were also stated for lower stretches of several San River tributar-
ies – rivers: Tanew, Wiar, Stupnica, Sanoczek, Osława, Hoczewka, Wisłok – up to the Besko 
reservoir. This means, that every new or rebuild dam on rivers mentioned should be equipped 
with a fishpass, that satisfies the criteria for sturgeon or salmon, and therefore for smaller fish 
species. In December 2014 modernized fishpass facility at Włocławek Dam on lower Vistula 
River was opened. This was crucial for reconnecting migratory fish spawning grounds located 
in San River system. San River ecological connectivity is also provided with help of new-build 
ramp fishpasess at a weir in Stalowa Wola and reconstructed dam in Przemyśl. Great part of 
spawning grounds located in San tributaries is available for diadromous fish. However some 
rivers in this catchment are dammed and connectivity is assured only if the weir is equipped 
with a well constructed fishpass. A good example is the dam in Rzeszów on Wisłok River, with 
functioning modern fishpass built in 2012. Restitution of migratory fish populations in San 
River system will enhance touristic valour of Podkarpacie region, as far as sea trout, salmon 
and vimba are valuable fish species for anglers.

Keywords: migratoty fish, San River, fish passes, angling, tourism, Dynów Foothils

1. Wprowadzenie

Większość gatunków ryb podejmuje w cyklu życiowym krótsze lub dalsze wędrówki, 
w poszukiwaniu odpowiednich tarlisk, żerowisk czy miejsc zimowania. Szczególną 
grupę stanowią gatunki dwuśrodowiskowe, które część cyklu życiowego przechodzą 
w wodach słodkich, a część w morzu, podejmując często wędrówki na odległość kil-
kuset, a nawet i więcej kilometrów. Do ryb dwuśrodowiskowych zaliczamy gatunki 
anadromiczne – mające żerowiska w morzu i wędrujące na tarło do rzek oraz kata-
dromiczne – żerujące w wodach słodkich, a rozradzające się w morzu. Do pierwszej 
grupy zaliczane są w wodach Polski: łosoś atlantycki (Salmo salar), troć wędrowna 
(Salmo trutta trutta), jesiotr bałtycki (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus), certa (Vimba 
vimba), sieja (Coregonus lavaretus) oraz minóg morski (Pteromyzon marinus) i minóg 
rzeczny (Lampetra fluiviatilis) [16, 26]. 

W systemie Wisły najdalsze wędrówki tarłowe, sięgające aż do karpackich dopły-
wów, podejmowały: jesiotry, łosoś, troć i certa (fot. 1a, 1b, 1c, 1d). Pozostałe gatunki 
wędrują do dolnej i środkowej Wisły oraz jej dopływów. Do ryb katadromicznych 
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należy natomiast węgorz (Anguilla anguilla) (fot. 1e), który rozradza się w Morzu 
Sargassowym, w zachodniej części Atlantyku. Larwy węgorza przemieszczają się 
wraz z prądem zatokowym do wybrzeży Europy, gdzie wstępują do rzek i wędrują 
w górę systemów rzecznych, zasiedlając wolno płynące odcinki rzek i jeziora. Tam 
dorastają przez 7–8 lat i podejmują wędrówkę w dół rzek i dalej przez Morze Bałtyckie 
i Atlantyk do miejsca tarła na Morzu Sargassowym. 

Fot. 1. Najważniejsze gatunki ryb dwuśrodowiskowych:  
a – jesiotr bałtycki, b – łosoś atlantycki, c – troć wędrowna, d – certa, e – węgorz europejski

Źródło: fot. M. Adamczyk, J. Ligięza, J. Szlakowski

Zachowanie ciągłości ekologicznej rzek jest jednym z głównych warunków zapew-
niających poprawę stanu środowiska oraz utrzymania populacji gatunków wędrownych 
[23]. Szczególnie istotne jest zapewnienie możliwości migracji ryb w dużych rzekach 
pierwszorzędowych (wpadających do morza) oraz w ich większych dopływach. Rzeki 
te stanowią bowiem korytarz dla ryb wędrownych pomiędzy miejscami ich żerowania 
a tarliskami. Najcenniejsze historyczne tarliska jesiotra, łososia, troci wędrownej 
i certy w systemie Wisły położone były w podkarpackich dopływach: Skawie, Sole, 
Dunajcu, Rabie, Wisłoce i Sanie, jednak postępująca zabudowa hydrotechniczna rzek 
doprowadziła do przerwania szlaków migracji ryb (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Historyczne szlaki migracji ryb dwuśrodowiskowych w systemie Wisły. 
Zaznaczono miejsce przegrodzenia jej biegu we Włocławku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ

W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat przegradzanie rzek, przerywające eko-
logiczną ciągłość tych ekosystemów, okazuje się wyjątkowo drastyczne w skutkach 
[11, 36]. Zapora uniemożliwia rybom anadromicznym dotarcie do tarlisk, a powstały 
zbiornik zaporowy wpływa na zmianę właściwości termicznych i fizykochemicznych 
wody niesionej przez rzekę. W czasie migracji zstępującej szczególnie niebezpieczne 
okazują się elektrownie wodne, ponieważ spływające ryby niejednokrotnie wykorzy-
stują kanały ich turbin do migracji w dół rzeki. Duży odsetek dostających się tutaj 
ryb ulega obrażeniom mechanicznym lub jest zabijany przez turbiny. Straty te są 
uzależnione od wysokości piętrzenia, rodzaju turbiny, szybkości obrotów wirnika 
[2, 9, 18, 24]. Podejmowane coraz powszechniej działania zmierzające do restytucji 
gatunków na obszarze ich dawnego występowania, w odniesieniu do ryb wędrow-
nych, jako podstawowy warunek powodzenia stawiają odtwarzanie szlaków migracji 
i swobodnego dostępu do tarlisk [30]. Realizacji tego celu służy budowa przepławek 
i innych udogodnień migracyjnych dla ryb [1, 20, 28, 37]. 

Już w pierwszej połowie XX w. obserwowano zmniejszenie liczebności ryb wę-
drownych, szczególnie jesiotrów, wskutek przełowienia i ograniczenia możliwości 
migracji. Przegrodzenie w 1968 r. Wisły, w 674,85 km jej biegu stopniem wodnym 
we Włocławku, zatrzymało naturalne wędrówki ryb w dorzecze górnej Wisły, mimo 
wybudowania na nim przepławki typu komorowego w 1970 r. [4, 10, 34]. Przerwa-
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nie drogi migracji zbiegło się z pogorszeniem jakości wód Wisły i jej dopływów oraz 
degradacją tarlisk wskutek regulacji mniejszych rzek, zarówno na Podkarpaciu, jak 
też w zlewni Drwęcy i rzek Pomorza. Doprowadziło to do zupełnego wyginięcia 
populacji jesiotra zachodniego i ostronosego oraz łososia, a także do drastycznego 
spadku liczebności populacji troci i certy w systemie Wisły. Również liczba węgorzy 
wstępujących do Wisły i wędrujących do jej dopływów zmalała wielokrotnie.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. podjęto starania zmierzające do restytucji ryb 
wędrownych w Polsce [30]. W ramach tego programu wykonano mapy historycznych 
szlaków wędrówek ryb, określono dostępność zachowanych tarlisk oraz ustalono 
priorytetowe odcinki rzek wymagające udrożnienia dla migracji poszczególnych ga-
tunków dwuśrodowiskowych. Dla odcinka Sanu od ujścia do Wisły do ujścia Wiaru 
wymagana jest ciągłość liniowa dla jesiotra, ponieważ jego historyczne tarliska znaj-
dowały się w środkowym biegu Sanu. Wyżej, aż do zapory w Myczkowcach, konieczne 
jest zachowanie ciągłości rzeki dla łososia. Potrzebę utrzymania lub przywrócenia 
ciągłości liniowej dla łososia stwierdzono również dla odcinków szeregu dopływów 
Sanu: Tanwi, Wiaru, Stupnicy, Sanoczka, Osławy, Hoczewki oraz Wisłoka – do zapory 
zbiornika Besko [12]. W dopływach tych oraz uchodzących do nich mniejszych potokach 
znajdują się zachowane do dziś tarliska łososia i troci, która ma zbliżone wymagania 
siedliskowe oraz zdolność pokonywania przeszkód migracyjnych i sztucznych urzą-
dzeń umożliwiających migrację przez bariery (przepławek). Oznacza to, że wszelkie 
powstające bądź modernizowane piętrzenia na wymienionych rzekach powinny być 
wyposażone w przepławki spełniające kryteria dla jesiotra lub łososia – a co za tym 
idzie dla pozostałych gatunków wędrownych o mniejszych rozmiarach. Do takich 
gatunków należy certa – mająca swe tarliska w tych samych rzekach co łosoś, jednak 
nieco niżej, w szerszych partiach rzek ze żwirowym dnem. 

Powodzenie programu restytucji ryb wędrownych w Polsce uzależnione jest od 
zapewnienia drożności głównych szlaków migracji gatunków dwuśrodowiskowych 
oraz zachowania lub odtworzenia ich tarlisk. Podejmowane w ostatnich latach dzia-
łania polegające na budowie lub modernizacji przepławek dla ryb przyczyniają się do 
poprawy drożności rzek. Jednocześnie jednak prowadzi się wiele prac regulacyjnych 
i utrzymaniowych, skutkujących pogorszeniem warunków hydromorfologicznych rzek 
i utratą zachowanych dotąd tarlisk ryb wędrownych. Dlatego powrót troci, łososia, 
certy, a w przyszłości także jesiotra, do rzek uzależniony jest od właściwej koordyna-
cji i planowania działań podejmowanych przez instytucje zarządzające wodami. Od 
wyniku tych działań zależy także wzrost atrakcyjności naszych rzek, jako miejsca 
sportowych połowów wędkarskich i rekreacji, przekładający się bezpośrednio na 
zwiększenie ruchu turystycznego i płynących z niego dochodów mieszkańców gmin 
położonych nad atrakcyjnymi wędkarsko rzekami. Celem opracowania jest wskazanie 
już podejmowanych i koniecznych w najbliższej przyszłości działań zmierzających 
do restytucji ryb wędrownych w rzekach Polski oraz szansy, jaką tworzy odbudowa 
populacji gatunków dwuśrodowiskowych, w szczególności troci i certy. Przywrócenie 
tych gatunków w dorzeczu Sanu może znacząco wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności 
rzek regionu Pogórza Dynowskiego dla turystyki wędkarskiej.
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2. Zanik gatunków dwuśrodowiskowych 
w systemie Wisły i jego przyczyny

Od początku końca XIX w. następowało zmniejszenie liczebności niektórych 
gatunków dwuśrodowiskowych w Wiśle i jej dopływach. Dotyczyło to w pierwszym 
rzędzie jesiotra i łososia, a głównymi czynnikami powodującymi zmniejszenie liczeb-
ności ich populacji były intensywne połowy i ograniczenie dostępności tarlisk przez 
regulację i przegradzanie podkarpackich dopływów Wisły. Istotny wpływ miała także 
pogarszająca się jakość wody w rzekach Polski, co związane było z rozwojem przemy-
słu oraz systemów kanalizacji w miastach, początkowo niewyposażanych w żadne 
urządzenia służące oczyszczaniu ścieków. Doprowadziło to do zupełnego zaniku 
jesiotra, którego ostatni odnotowany osobnik został złowiony w Wiśle w 1965 r. [27]. 
Na tarło łosoś wędrował do dopływów górnej Wisły: Soły, Skawy i Dunajca (ryc. 1). 

Zmniejszanie się wielkości populacji łososia w Wiśle obserwowane było już przed 
II wojną światową. Pogarszające się warunki środowiskowe, zanik tarlisk i miejsc wzro-
stu narybku oraz nadmierna eksploatacja doprowadziły do wyginięcia tego gatunku 
w Wiśle i jej dopływach [25]. Ostatniego łososia złowiono w Skawie w 1952 r. [29]. 
W dolnej Wiśle, Brdzie i Drwęcy tarlaki łososia obserwowano jeszcze w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych [21]. 

Pomimo wyginięcia jesiotra i zmniejszenia populacji łososia aż do końca lat 
sześćdziesiątych XX w. utrzymywały się w systemie Wisły liczne populacje dwu ga-
tunków wędrownych: troci i certy. Były one eksploatowane gospodarczo, a wielkość 
ich odłowów sięgała 33,5 tony troci i 153,1 tony certy rocznie poniżej Włocławka oraz 
odpowiednio: 12,9 i 10,8 tony powyżej (ryc. 2). Gatunki te były również szczególnie 
cenione przez wędkarzy. Intensywne połowy troci prowadzono w przyujściowym 
odcinku Wisły i w Zatoce Gdańskiej, w pobliżu ujścia Wisły. W miarę przesuwania 
się w górę rzeki, aż do Puław, wielkość połowów zmniejszała się. W karpackich do-
pływach Wisły (Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu i Wisłoce), obfitujących w tarliska troci, 
poławiano jej większe ilości, mniej w Sanie, natomiast w Narwi, Bugu sporadycznie, 
pojedyncze osobniki [22]. Certa intensywnie eksploatowana w przyujściowym od-
cinku Wisły, odbywała dalekie wędrówki tarłowe w systemie Wisły, docierając do jej 
karpackich dopływów: Raby, Dunajca, Wisłoki oraz Sanu z Wisłokiem. Występowała 
także w dopływach środkowego biegu Wisły: Wkrze, Bugu i Świdrze [13]. Według 
relacji rybaków bużańskich certa licznie występowała w Bugu, najobficiej na odcinku 
Klepaczew – Sutno (na wysokości Mielnika), do powstania stopnia Dębe na Narwi, 
oraz stopnia na Wiśle we Włocławku [19].
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Ryc. 2. Połowy gospodarcze troci i certy w Wiśle przed wybudowaniem zapory we Włocławku  
(lata 1953–1968) i po (lata 1969–1978) 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ

Zanieczyszczenia rzek, ich zabudowa, eksploatacja żwiru i piasku w korytach 
rzecznych oraz eksploatacja rybacka to podstawowe czynniki, które wpłynęły na 
stan populacji łososia, troci i certy [3]. Przegradzanie rzek powoduje skracanie tras 
wędrówek rozrodczych, ogranicza możliwość dotarcia do tarlisk, bądź powoduje ich 
zniszczenie oraz ograniczenie miejsc wzrostu narybku. Tarliska łososia w Dunajcu 
zniszczono, budując zaporę w Rożnowie, podobnie jak tarliska troci w kilku innych 
podkarpackich dopływach Wisły. Dwie zapory na górnym Sanie (Solina – zbudowana 
w 1960 r. i Myczkowce – 1967 r.), gdzie istniały licznie odwiedzane tarliska certy, 
zmieniły reżim hydrologiczny tej rzeki, zakłócając poza fizyczną możliwością dotarcia 
do tarlisk, biologię rozrodu tego gatunku [5]. 

Do stopniowego zmniejszania liczebności troci i certy w Wiśle i jej dopływach przy-
czyniły się więc te same czynniki, które działały w przypadku jesiotra i łososia, jednak 
drastyczne załamanie populacji omawianych gatunków nastąpiło po wybudowaniu 
1969 r. zapory na Wiśle we Włocławku i zbiornika wodnego sięgającego od Włocławka 
do Płocka. Podobnie jak w przypadku łososia, niekorzystne zmiany w środowisku 
i eksploatacja rybacka na całej drodze wędrówki tarłowej spowodowały, że ostatnie 
trocie złowiono w Sole w 1956 r., w Rabie w 1967 r., a w Dunajcu w 1968 r. [29]. Po 
przegrodzeniu Wisły zaporą we Włocławku w 1968 r., zamykającą szlak migracyjny 
ryb wędrownych w górę rzeki Drwęca, stała się ostatnim wiślanym dopływem, do 
którego troć wędrowna nadal licznie wchodziła na tarło [15]. Wyposażenie zapory 
we Włocławku w przepławkę dla ryb typu komorowego, uruchomioną w 1970 r., 
nie zapewniło drożności stopnia wodnego dla migracji ryb dwuśrodowiskowych, co 
znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu odłowów gospodarczych troci do 14,7 tony 
rocznie poniżej i całkowitego zaniku powyżej zapory. W przypadku certy redukcja 
wielkości połowów była również znacząca – do poziomu 35,6 tony poniżej i 0,5 tony 
powyżej zapory (ryc. 2). W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych 
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prowadzono eksperymentalny zabieg polegający na odłowach tarlaków certy po-
niżej zapory i ich przenoszeniu powyżej. Rezultatem tego zabiegu była stopniowa 
odbudowa populacji certy w Wiśle powyżej zapory, jednak przerwanie prac z barku 
środków w latach osiemdziesiątych spowodowało ponowny spadek liczebności tego 
gatunku (ryc. 3). Wyniki tego eksperymentu zdecydowanie potwierdzają znaczenie 
przerwania drożności Wisły zaporą we Włocławku dla zaniku gatunków dwuśrodo-
wiskowych [33, 34].

Aktualnie stan populacji łososia i troci oraz jesiotra w wodach Polski zależy od 
działań restytucyjnych i zarybień [6, 7, 8, 27, 38, 39]. W dolnej Wiśle, poniżej zapo-
ry we Włocławku, nadal istnieje szczątkowa pozostałość wędrownej populacji certy. 
W zlewni Wisły, powyżej zapory, gatunek utrzymał się dzięki wytworzeniu lokalnych, 
nielicznych populacji [17, 30, 33]. Wyraźne zmniejszenie się zasobów i spadek wiel-
kości połowów węgorza widoczne są nie tylko w systemie Wisły, ale w całej Europie. 
Ochrona i odbudowa populacji węgorza europejskiego stała się jednym z priorytetów 
Unii Europejskiej, w Polsce realizowanym w ramach Planu gospodarowania zasobami 
węgorza w Polsce [31].

Ryc. 3. Masa tarlaków certy odłowionych poniżej zapory we Włocławku przerzuconych do zbiorni-
ka (A) oraz spodziewane i rzeczywiste efekty w postaci masy odłowów gospodarczych certy  

w Wiśle poniżej zapory (B). Czas od rozrodu do powrotu ryb do rzeki ok. 7 lat

Źródło: Opracowano na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ
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3. Udrożnienie zapory stopnia wodnego Włocławek 
dla migracji ryb dwuśrodowiskowych

Modernizacja przepławki przy stopniu wodnym Włocławek w ramach realizacji 
projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego 
Włocławek”, w województwie kujawsko-pomorskim, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytet III, Działanie 3.1. została 
zakończona w 2014 r.

Powstała w 1970 r. przepławka była przed przebudową rozwiązaniem technicz-
nym typu komorowego. Usytuowano ją w filarze pomiędzy lewym przyczółkiem jazu 
a blokiem elektrowni wodnej. Różnica poziomów pomiędzy górną a dolną wodą wynosi 
około 13 m. Przepławka składała się z 30 betonowych komór o wymiarach 2,5 x 5,0 m 
i głębokości 1,6 m oraz 3 komór spoczynkowych o trzykrotnie większej powierzchni. 
Różnica poziomów dna pomiędzy sąsiadującymi komorami wynosiła 0,4 m. Warunki 
przepływu panujące w przepławce utrudniały jej pokonywanie słabiej pływającym 
rybom. Ponadto obniżenie wskutek erozji dna poziomu dolnej wody poniżej stop-
nia spowodowało odsłonięcie większości okien wejściowych i znacznie ograniczyło 
możliwość odnajdywania wejścia przez ryby, zwłaszcza przy niskich stanach wód. 

Pierwsze badania efektywności przepławki prowadzono w latach 1971–1975, 
w okresie od kwietnia do połowy października. Wykazały one obecność ryb we 
wszystkich komorach przepławki [14]. Stwierdzono występowanie 19 gatunków 
ryb, wśród których dominowały: certa, leszcz, jaź, kleń, płoć, krąp oraz brzana, 
natomiast w czerwcu i lipcu – węgorz. Troć występowała w przepławce nielicznie, 
od pojedynczych osobników do kilku sztuk. Uzyskane w latach 1971–1975 wyniki 
wskazywały, że ryby mogły pokonywać przepławkę i podejmować dalszą wędrówkę 
w górę rzeki. Jednakże liczba ryb pokonujących przepławkę, zwłaszcza wędrownych: 
troci i certy, była niewystarczająca do utrzymania wielkości stada, jakie istniało przed 
przegrodzeniem rzeki.

Dalsze badania przeprowadzone w latach 1998–2012, w cyklu miesięcznym od 
kwietnia do grudnia, wykazały w górnej komorze spoczynkowej przepławki obecność 
21 gatunków ryb. Wśród nich dominowały: krąp, leszcz, płoć, ukleja oraz do 2001 
roku węgorz. Oprócz niego ryby wędrowne reprezentowane były nielicznie przez 
certę i troć wędrowną. Analizę efektywności działania przepławki na zaporze we 
Włocławku w latach 1998–2012 przeprowadzono w podziale na dwa okresy – przed 
wybudowaniem progu stabilizującego zaporę w 2001 r. i po jego wybudowaniu. 
Wykazała ona, że w latach 1998–2001 dominującym gatunkiem w przepławce był 
węgorz wstępujący, a obok niego krąp i płoć. Zaznaczał się też udział certy. W latach 
2002–2012 dominującymi gatunkami były: płoć, ukleja oraz leszcz. Od 1998 r. do 
czasu wybudowania progu stabilizującego przez przepławkę przechodziło średnio 
w ciągu tygodnia 2852 ryby. Po roku 2001 liczba ryb pokonujących przepławkę 
w ciągu tygodnia spadła średnio do 182 osobników, przy czym drastycznie spadła 
liczba węgorzy wstępujących. 
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Po przebudowie przepławka stanowi rozwiązanie typu szczelinowego: przelewy 
między komorami zastąpiono pionowymi szczelinami o szerokości 30 cm. Liczba 
komór przepławki została zwiększona z 30 do 60, a ich długość zmniejszona z 5,0 
do 2,8 m. Dno przepławki wyłożono kamieniami w celu zwiększenia szorstkości, ob-
niżenia prędkości wody i utworzenia kryjówek dla mniejszych ryb (fot. 2). Znacznie 
zmniejszone zostały różnice poziomów dna między sąsiadującymi komorami: z 40 
do 22 cm. Zasadnicze zmiany dotyczyły także usytuowania dolnego okna wlotowego, 
które obniżono i powiększono, aby umożliwić rybom odnajdywanie drogi do przepławki 
również przy niższych stanach wód. Ponadto zamontowano rurociąg doprowadzający 
do dolnej komory przepławki wodę (4,5 m3/s), w celu zwiększenia prądu wabiącego 
ryby. Przepławkę wyposażono także w skaner z kamerą, rejestrujący przechodzące 
przez nią ryby oraz pułapkę umożliwiającą kontrolny odłów ryb przedostających się 
do najwyższej komory.

Fot. 2. Przepławka we Włocławku po modernizacji w 2014 r. 
Widoczny narzut kamienny na dnie

Źródło: fot. P. Prus

Wstępny monitoring funkcjonowania przepławki po przebudowie wskazuje na 
jej funkcjonalność w odniesieniu do ryb dwuśrodowiskowych. Ekspozycja pułapki 
w górnej komorze przepławki w listopadzie 2014 r. oraz w maju i czerwcu 2015 r. 
powtarzana była 17-krotnie i trwała łącznie 195,5 godziny. W tym czasie odłowiono 
100 ryb należących do 7 gatunków. Wśród ryb łowionych w pułapkę dominowały: 
certa – 39 osobników i troć – 37 osobników. Dość licznie notowany był także leszcz – 
19 osobników. Gatunki te notowane były często – troć występowała w 41% wszystkich 
ekspozycji pułapki, natomiast leszcz i certa były notowane w 30% ekspozycji. Pozo-
stałe gatunki: boleń, jazgarz, krąp i ukleja występowały sporadycznie. W listopadzie 
2014 r. zarejestrowano w pułapce jedynie troć. Certa, leszcz i ukleja były łowione 
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jedynie w maju 2015 r., pozostałe gatunki odnotowano w czerwcu 2015 r. Generalnie 
w odłowach prowadzonych za pomocą pułapki zdecydowanie dominowały gatunki 
dwuśrodowiskowe (troć i certa), które stanowiły łącznie 76% wszystkich złowionych 
ryb (ryc. 4). Gatunki potamodromiczne reprezentowane były wyłącznie przez leszcza, 
który stanowił 19% złowionych ryb. Wskazuje to na przydatność przepławki głównie 
dla migracji ryb wędrownych: troci i certy.

Rys. 4. Udział procentowy gatunków ryb pokonujących przepławkę we Włocławku.  
Wyniki odłowów w klatkę łowną w górnej komorze przepławki: listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ

Reasumując, przepławka przy stopniu wodnym Włocławek przed przebudową 
nie spełniała wymagań dla migracji ryb wędrownych oraz potamodromicznych i nie 
zapewniała ciągłości morfologicznej rzeki. Pomiary prędkości przepływu wody przez 
przepławkę po przebudowie wskazują, że konstrukcyjnie spełnia ona wymagania od-
nośnie zapewnienia możliwości migracji troci wędrownej i łososia oraz certy. Również 
wyniki odłowu w pułapkę, dane ze skanera oraz wyniki badań telemetrycznych po-
twierdzają, że z chwilą znalezienia wejścia do przepławki trocie, certy i duże osobniki 
leszcza pokonują to urządzenie. Ryby wędrowne, troć i certa, wchodzą do przepławki 
licznie. Zarejestrowana liczba troci pokonujących przepławkę wskazuje na istotne 
znaczenie migracji przez stopień Włocławek dla populacji tego gatunku w systemie 
Wisły. Natomiast liczba cert zarejestrowanych w toku wstępnych obserwacji jest 
niewielka w stosunku do szacowanej wielkości stada tarłowego tego gatunku w Wiśle.

4. Udrożnienie przegród na Sanie i jego dopływach 
dla migracji ryb dwuśrodowiskowych

W ostatnich latach podjęto szereg działań zmierzających do udrożnienia rzek 
w zlewni Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych. Gruntownie przebudowano próg 
na Sanie w Przemyślu, tworząc rampę kamienną na całej szerokości rzeki. Zróżni-
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cowanie układu głazów w poszczególnych częściach bystrotoku tworzy warunki dla 
migracji różnych gatunków ryb, w tym: łososia, troci wędrownej i jesiotra (fot. 3). 
Przepławkę w formie bystrotoku wybudowano również przy nowo powstałym progu 
na Sanie w Stalowej Woli. 

Fot. 3. Przepławka w formie bystrotoku na Sanie w Przemyślu, otwarta w 2015 r.
Źródło: fot. B. Antoniewski

W powiązaniu z opisanym wyżej otwarciem stopnia we Włocławku dla migracji 
ryb dwuśrodowiskowych stwarza to możliwość ich migracji w górę Sanu aż do zapory 
w Myczkowcach. Górny odcinek rzeki, powyżej kaskady zbiorników Solina-Myczkowce, 
pozostaje wprawdzie trwale odcięty dla migracji ryb dwuśrodowiskowych, ze względu 
na brak technicznej możliwości budowy przepławki przy 80-metrowej zaporze w Soli-
nie. Jednak zarówno w Sanie poniżej Myczkowiec, jak w jego dopływach znajdują się 
dogodne tarliska jesiotra, łososia, troci wędrownej i certy, umożliwiające odbudowę 
populacji tych gatunków po udrożnieniu szlaku migracji z Bałtyku. 

Istotne znaczenie dla przywrócenia tych gatunków ma wobec tego także udrożnie-
nie przegród na dopływach Sanu. Przykładem takiego działania jest budowa w 2012 r. 
przepławki przy zaporze na Wisłoku w Rzeszowie. Wyniki monitoringu efektywno-
ści przepławki z lat 2013–2015 wskazują na jej duże znaczenie dla udrożnienia tej 
rzeki dla migracji ryb (dane Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ). W 2014 r. w trakcie 
trzech cykli obserwacji (łącznie 186 godzin) w klatce łownej zarejestrowano 3682 
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ryby należące do 22 gatunków. Średnio w ciągu doby notowano 475 ryb. W składzie 
gatunkowym dominowały ukleja i kiełb (ryc. 5), ryby wędrowne reprezentowała je-
dynie certa, notowana bardzo nielicznie (4 osobniki o masie 730 g i zakresie długości 
11,7–29,2 cm). W 2015 r. przeprowadzono 3 serie obserwacji (łącznie 154 godziny) 
w klatce łownej zarejestrowano 2462 ryby należące do 19 gatunków. Średnio w ciągu 
doby notowano 383 ryby. W składzie gatunkowym, podobnie jak w roku 2014, do-
minowały ukleja i kiełb. Udział certy zwiększył się znacząco w porównaniu z 2014 r. 
(ryc. 5) – odnotowano 56 osobników o łącznej masie blisko 7 kg i zakresie długości 
16,8–38,4 cm. Większy udział cert wśród ryb pokonujących przepławkę w Rzeszowie 
w 2015 r. oraz większe rozmiary osobnicze ryb wskazują na migrację formy wędrow-
nej tego gatunku, wstępującej do systemu Wisły z Bałtyku. Wędrówka taka stała się 
możliwa po otwarciu zmodernizowanej przepławki przy zaporze we Włocławku. 

Notowane w 2014 r. pojedyncze osobniki tego gatunku, o niewielkich rozmiarach, 
należały najprawdopodobniej do formy niewędrownej, która cały cykl życiowy odbywa 
w rzekach i osiąga mniejsze rozmiary niż ryby dorastające w morzu. W przepławce 
w Rzeszowie nie stwierdzono w 2015 r. innych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, 
jednak z informacji uzyskanych od PZW – okręg rzeszowski wiadomo o złowieniu 
dorosłej troci wędrownej w dolnym Wisłoku w maju 2015 r. Potwierdza to możliwość 
dotarcia podejmujących wędrówkę tarłową ryb dwuśrodowiskowych do tej rzeki, 
po udrożnieniu zapory we Włocławku. W kolejnych latach można spodziewać się 
dalszego wzrostu liczby ryb dwuśrodowiskowych w systemie Sanu, ze względu na 
systematyczne zarybienia oraz możliwość swobodnej migracji.

Rys. 5. Udział procentowy gatunków ryb pokonujących przepławkę na Wisłoku w Rzeszowie – wy-
niki odłowów z wykorzystaniem klatki łownej w 2014 r. – przed udrożnieniem zapory na Wiśle we 

Włocławku dla migracji ryb i w 2015 r. – po uruchomieniu przepławki we Włocławku
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ

5. Przywrócenie populacji ryb wędrownych w systemie 
Sanu a perspektywy rozwoju turystyki wędkarskiej

Ryby dwuśrodowiskowe, w szczególności łosoś i troć są poszukiwane przez wędkarzy 
i stanowią cenne trofea. Wiąże się to z dużymi rozmiarami tych gatunków ryb i znaczną 
atrakcyjnością ich połowu na wędkę. Również certa jest gatunkiem poszukiwanym 
przez wędkarzy, przede wszystkim ze względu na walory smakowe wędzonych ryb 
tego gatunku. Troć i łosoś poławiane są metodą spinningową oraz muchową. Połowy 
ryb łososiowatych dostarczają wielu atrakcji związanych z obcowaniem z przyrodą 
podczas eksplorowania naturalnych fragmentów rzek w poszukiwaniu ryb i traktowa-
ne są jako najbardziej „elitarne” formy wędkarstwa – szczególnie metoda muchowa. 

Z tego względu łowiska zasobne w ryby dwuśrodowiskowe są chętnie odwiedzane 
przez wędkarzy, którzy często podróżują na znaczne odległości w ich poszukiwaniu. 
W niektórych krajach (np. Finlandia, Szwecja, Islandia, Kanada, USA) wyprawy węd-
karskie stanowią istotną gałąź turystyki, także międzynarodowej. Tworzone są bazy 
noclegowe i gastronomiczne, sklepy wędkarskie, wypożyczalnie sprzętu itp., a także 
rozwija się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych przewodników wędkarskich. 

Również w Polsce niektóre regiony są znane z łowisk ryb dwuśrodowiskowych 
i chętnie odwiedzane przez wędkarzy. Aktualnie dotyczy to przede wszystkim rzek 
Pomorza (np. Łeby, Słupi, Łupawy, Parsęty, Regi), do których ryby wędrowne mogą 
docierać na tarło z Morza Bałtyckiego. Wokół tych rzek rozwija się baza turystyczna 
służąca wędkarzom, tworzone są liczne kwatery agroturystyczne, a także organizo-
wane są festyny i zawody wędkarskie [40, 41, 42]. 

Należy podkreślić istotną rolę lokalnych grup i towarzystw społecznych powo-
ływanych w celu ochrony wymienionych rzek oraz zasobów ichtiofauny, które przy-
czyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej, przeciwdziałania kłusownictwu, 
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promowania przyjaznych środowisku metod wędkowania i postaw: używanie haków 
bezzadziorowych, zakaz stosowania żywych przynęt oraz coraz częściej promowanej 
zasady „catch and release” – „złów i wypuść” [32]. 

Otwarcie systemu Wisły i Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych, związane 
z modernizacją przepławki przy zaporze we Włocławku oraz budową kolejnych prze-
pławek, stanowi szansę dla zwiększenia znaczenia turystyki wędkarskiej w regionie 
(ryc. 6).

Rys. 6. Rozmieszczenie tarlisk jesiotra bałtyckiego, troci wędrownej, łososia atlantyckiego oraz 
certy w systemie Wisły. Strzałkami zaznaczono przegrody udrożnione w latach 2012–2014,  

odwróconymi trójkątami – ważniejsze przegrody nieprzekraczalne dla ryb

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ

Rzeki wyżynne i podgórskie województwa podkarpackiego, w których zlokalizo-
wane są potencjalne tarliska tych gatunków, oferują wiele walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, toteż można oczekiwać napływu licznych turystów zachęconych 
informacją o możliwości złowienia łososia lub troci w Sanie i jego dopływach. Pierw-
sze informacje o pojawieniu się troci w systemie Sanu po udrożnieniu zapory we 
Włocławku pochodzą z maja 2015 r., kiedy to złowiono troć w dolnym Wisłoku 
(fot. 4). Dalsze informacje o kolejnych odłowionych trociach i łososiach w zlewni Sanu 
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powinny stać się bodźcem dla przyjazdów wędkarzy poszukujących tych gatunków 
i niezapomnianych przeżyć związanych z ich połowem. 

Ogromną rolę w popularyzacji rzek regionu jako łowisk wędkarskich odgrywają 
okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego, zamieszczające na stronach internetowych 
informacje o łowiskach oraz złowionych okazach, a także organizujące liczne imprezy 
wędkarskie. Szczególną formą popularyzacji walorów wędkarskich rzek wojewódz-
twa podkarpackiego jest wyznaczenie przez Okręg Krośnieński PZW odcinka Sanu 
(Zwierzyń-Hoczewka) jako specjalnego łowiska lipienia i ryb łososiowatych, z obowią-
zującą zasadą „złów i wypuść” wobec tych gatunków. Na odcinku tym organizowane 
są krajowe i międzynarodowe zawody wędkarskie. Podobne odcinki mogą zostać 
w przyszłości wyznaczone w Sanie i jego dopływach dla troci i łososia. 

Fot. 4. Troć wędrowna złowiona w dolnym Wisłoku w maju 2015 r.
Źródło: fot. G. Lipa

6. Podsumowanie

W ostatnich latach podejmowane są liczne działania zmierzające do poprawy 
drożności rzek. Jednak prowadzone równolegle prace regulacyjne i utrzymaniowe 
powodują pogorszenie warunków siedliskowych i tarliskowych dla ryb wędrownych. 
Powodzenie programu restytucji ryb dwuśrodowiskowych zależy więc od właściwej 
koordynacji i planowania działań podejmowanych przez instytucje zarządzające 
wodami oraz komunikacji między tymi instytucjami a jednostkami naukowymi i or-
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ganizacjami społecznymi. W niniejszym artykule przedstawiono już zrealizowane 
działania służące przywróceniu populacji ryb wędrownych w rzekach Polski oraz ich 
rezultaty. Wskazano także na szansę, jaką tworzy odbudowa populacji gatunków dwu-
środowiskowych, w szczególności troci i certy, w dorzeczu Sanu, poprzez zwiększenie 
atrakcyjności rzek regionu Pogórza Dynowskiego dla turystyki wędkarskiej. Nasilenie 
ruchu turystycznego związanego z wędkarstwem stanowić będzie bodziec dla rozwoju 
działalności związanej z zapewnieniem bazy noclegowej i gastronomicznej (szcze-
gólnie w formie gospodarstw agroturystycznych) oraz innych form wypoczynku dla 
licznie przybywających wędkarzy i towarzyszących im rodzin. Turystyka wędkarska 
może stanowić ważny bodziec dla rozwoju sektora turystycznego w regionie Pogórza 
Dynowskiego, ponieważ liczbę osób wędkujących w Polsce szacuje się na 1,5 miliona, 
zaś liczba wędkarzy zrzeszonych w PZW sięga 630 tysięcy [43]. 
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ROŚLINY CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE W DOLINIE 
SANU NA ODCINKU OD TREPCZY DO KUŃKOWIC

Streszczenie 
Dolina Sanu jest obszarem obejmującym tereny wzdłuż rzeki San. Stanowi ona korytarz 

migracyjny dla wielu gatunków roślin rozprzestrzeniających się wzdłuż dolin rzecznych. Od-
powiednie warunki siedliskowe umożliwiają występowanie gatunków, które we florze Polski 
objęte są ochroną gatunkową ścisłą i częściową. Przedstawione dane dotyczą 9 chronionych 
ściśle i 26 chronionych częściowo gatunków roślin naczyniowych. Odnalezione taksony posia-
dają w dolinie Sanu nieliczne stanowiska i są to gatunki występujące głównie w lasach i nad-
rzecznych zaroślach. 

Słowa kluczowe: rośliny chronione, dolina Sanu, ochrona ścisła, ochrona częściowa

PROTECTED PLANTS OF THE SAN RIVER VALLEY 
BEETWEEN TREPCZA AND KUŃKOWCE

Summary
San River Valley is an area including areas along the San river. It is a migratory corridor for 

many species spreading along river valleys. Favorable habitat conditions allow the occurrence 
of species which are strictly and partially protected in the Poland flora. Presented data concern 
9 strictly protected and 26 partially protected vascular plants species. Described taxa are found 
in the River San Valley in very few sites of this area – mainly in forests and riverside thickets.

Keywords: protected plants, San River Valley, strict protection, partial protection

1. Wprowadzenie 

Obszar Pogórza Dynowskiego, pomimo iż jest bardzo interesujący pod względem 
florystycznym, nie posiadał do tej pory całościowego opracowania botanicznego. 
Dotychczas istniały jedynie fragmentaryczne dane dotyczące występowania tylko 
pojedynczych gatunków roślin. 

Usytuowanie Pogórza Dynowskiego na styku flor górskich i niżowych w dużym 
stopniu wpływa na zwiększenie bogactwa florystycznego na tym obszarze. Szczególny 
pod tym względem jest teren, który rozciąga się wzdłuż lewego brzegu rzeki San, na 
odcinku od Trepczy do Kuńkowic, gdzie dominują strome zbocza w znacznym stopniu 
porośnięte lasami, będącymi ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin. 
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Tylko niewielkie fragmenty tego obszaru to płaskie tereny zalewowe wykorzystywane 
pod uprawy rolnicze.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja danych dotyczących stanowisk 
gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową (zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.) [1], które zostały stwierdzone 
w trakcie badań terenowych prowadzonych na tym terenie.

2. Metodyka badań

Badania terenowe prowadzone były w latach 2000–2013. Zastosowana została 
metoda kartogramu, zgodnie z Założeniami metodycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin 
naczyniowych w Polsce” [7]. Lokalizacja stanowisk została podana w kartogramie siatki 
ATPOL o boku 2 x 2 km. Układ systematyczny i nazewnictwo gatunków przyjęte 
zostały za Mirek i in. [2]. Przy opracowywaniu wykazu gatunków roślin chronionych 
uwzględnione zostały najnowsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. [1].

3. Wyniki badań

Na badanym odcinku doliny Sanu stwierdzono występowanie 35 gatunków roślin 
naczyniowych objętych ochroną gatunkową. Z tej grupy 9 gatunków podlega ochro-
nie ścisłej, zaś pozostałe 26 gatunków objęte jest ochroną częściową. Na badanym 
obszarze stanowiska odnalezionych gatunków rozmieszczone są nierównomiernie 
i są zlokalizowane głównie w lasach, nadrzecznych zaroślach czy specyficznych siedli-
skach jak np. na torfowisku z rosiczką okrągłolistną (Drosera rotundifolia L.). Obszary 
występowania gatunków chronionych są skorelowane przeważnie z terenami słabo 
przekształconymi, o niskim stopniu antropopresji.

3.1. Taksony ściśle chronione

Całkowita (ścisła) ochrona gatunkowa nie dopuszcza żadnych form pozyskiwania 
przedstawicieli chronionego gatunku.

Polystichum aculeatum (L.) ROTH – paprotnik kolczysty

Roślina o zimotrwałych liściach dochodzących do 1 m długości i około 12–20 cm 
szerokości, lancetowatych, lśniących [5]. Na terenie doliny Sanu występuje rzadko, 
rośnie w lasach liściastych, w miejscach zacienionych i wilgotnych. Gatunek reglowy.

9 stan. FF: 9704 – Krążki Bachowskie – W część. FF: 9600 – Rzeki, 9601 – Las 
Żurawiec, 9640 – Niewistka, 9641 – Niewistka, FG: 0622 – Malówki, 0633 – Łodzina, 
1601 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie. 

Aconitum firmum RCHB. – tojad mocny 

Takson posiadający bulwiaste kłącze, prostą, nagą łodygę, liście 3-klapowe, 
5–7-sieczne, grubo ząbkowane. Kwiaty barwy ciemnofioletowej. Owocem jest mieszek 
długości do 2 cm. Roślina trująca [4].
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1 stan. FF: 9610 – Nozdrzec.

Aconitum moldavicum HACQ. – tojad mołdawski

Roślina o pojedynczej lub rozgałęzionej łodydze dochodzącej do 50–120 cm dłu-
gości, mająca liście 5–7-klapowane oraz fioletowo-różowe kwiaty. Roślina trująca [4].

2 stan. FF: 9610 – Nozdrzec, FG: 1610 – Międzybrodzie.

Drosera rotundifolia L. – rosiczka okrągłolistna 

Drobna bylina wytwarzająca przyziemną rozetkę liściową. Liście długoogonkowe 
o okrągłych blaszkach liściowych. Kwiaty drobne, osadzone na wzniesionym pędzie 
kwiatowym, który jest 2–3 razy dłuższy niż liście. Rosiczka kwitnie od czerwca do 
sierpnia. Owocem jest torebka zawierająca bardzo drobne, liczne nasiona [4]. Roślina 
owadożerna. Występuje bardzo rzadko – wyłącznie na torfowisku.

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne.

Staphylea pinnata L. – kłokoczka południowa (fot. 1) 

Krzew o jasnoszarej lub zielonej korze, nieparzystopierzastych liściach zbudo-
wanych z 5 lub 7 jajowatych, piłkowanych listków oraz kwiatostanach typu grono. 
Owocem jest kulista torebka zawierająca twarde nasiona [5]. Takson występuje 
rzadko – w lasach, na suchych skrajach dróg.

3 stan. FF: 8920 – leśnictwo Bełwin, 9600 – Rzeki, 9610 – Nozdrzec. 

Fot. 1. Staphylea pinnata L. – kłokoczka południowa
Źródło: fot. B. Gutkowska

Lilium martagon L. – lilia złotogłów (fot. 2) 

Bylina osiągająca wysokość 40–150 cm, łodyga pojedyncza, posiadająca w dolnej 
części jeden okółek liści, w wyższych partiach liście wyrastają pojedynczo i są ułożone 
skrętolegle. Kwiaty są 6-działkowe, koloru bladoróżowego wewnątrz ciemno nakra-
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piane, tworzą kwiatostan typu grono [5]. Występuje dość często w lasach liściastych, 
zarówno w grądach, jak też w buczynach.

12 stan. FF: 8740 – Pasieka, 9601 – Las Żurawiec, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 
9640 – Niewistka, 9641 – Niewistka, 9900 – Korytniki. FG: 1601 – Góra Głęboka, 1602 
– Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina, 1620 – Trepcza.

Fot. 2. Lilium martagon L. – lilia złotogłów
Źródło: fot. B. Gutkowska

Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE – buławnik wielkokwiatowy 

Roślina posiadająca podziemne kłącze, pojedynczą łodygę o wysokości do 60 cm, 
liście jajowato-lancetowate, 7-centymetrowej szerokości o wystających nerwach i białe 
lub żółtawo-białe kwiaty tworzące kwiatostan typu grono. Kwitnie maj – początek 
lipca [6]. Takson rzadki, występuje w lasach liściastych: grądach, buczynach, a także 
w zaroślach leśnych. 

3 stan. FF: 8932 – Wapowce FG: 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna.

Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – buławnik mieczolistny 

Roślina z podziemnym kłączem, łodygą 15–60 cm długości, lancetowatymi 
liśćmi (węższymi od gatunku poprzedniego) oraz białymi, bezwonnymi kwiatami. 
Kwitnie maj – czerwiec [6]. Występuje rzadko – w lasach liściastych, buczynach, na 
obrzeżach lasów. 

2 stan. FF: 8924 – Pod Łętownią, 9610 – Nozdrzec.

Epipactis purpurata SM. – kruszczyk siny 

Gatunek o łodydze od 25 do 80 cm wysokości, górą krótkoowłosionej. Liście sine, 
lancetowate lub jajowato-lancetowate. Kwiatostan typu grono, kwiaty wewnątrz fio-
letowe, na zewnątrz zielonawobiałe. Kwitnie w drugiej połowie lipca – do września 
[6]. Występuje bardzo rzadko, w lasach liściastych. 

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas.
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3.2. Taksony częściowo chronione

Częściowa ochrona gatunkowa dopuszcza możliwość redukcji liczebności popu-
lacji, a także zbiór i pozyskiwanie osobników tych gatunków lub ich części, jednakże 
obszar eksploatacji i dopuszczalna wielkość zbiorów są ściśle określone.

Matteucia struthiopteris (L.) TOD. – pióropusznik strusi (fot. 3) 

Roślina wieloletnia posiadająca kłącza, podwójnie pierzaste liście płonne o wyso-
kości od 30 do 150 cm oraz krótsze od nich liście zarodnionośne, początkowo zielone, 
a w miarę dojrzewania brunatniejące, sztywne [5]. Występuje w wilgotnych zaroślach 
nad brzegami rzek i potoków.

2 stan. FG: 0643 – Hłomcza, 1610 – Międzybrodzie.

Fot. 3. Matteucia struthiopteris (L.) TOD. – pióropusznik strusi
Źródło: fot. B. Gutkowska

Blechnum spicant (L.) ROTH – podrzeń żebrowiec (fot. 4) 

Takson posiadający grube kłącze, z którego wyrastają pojedynczo pierzaste liście 
płonne – skórzaste, ciemnozielone, zimotrwałe, tworzące przyziemną rozetkę oraz liście 
zarodnionośne, dłuższe od płonnych, niezimujące [3]. Podrzeń występuje na terenie 
doliny Sanu bardzo rzadko, rośnie w suchych lasach liściastych, głównie w buczynach. 

1 stan. FG: 1601 – Góra Głęboka.
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Fot. 4. Blechnum spicant (L.) ROTH – podrzeń żebrowiec
Źródło: fot. B. Gutkowska

Aquilegia vulgaris L. – orlik pospolity 

Roślina o wysokości 30–80 cm z długoogonkowymi liśćmi odziomkowymi o od-
cinkach 3-klapowych, karbowanych. Liście łodygowe są mniejsze od odziomkowych 
i mają krótsze ogonki. Kwiaty zwisające, najczęściej koloru fioletowego, czasem 
różowego lub białego [5]. Orlik rośnie w lasach liściastych, zaroślach, na zrębach 
i kamienistych zboczach.

1 stan. FG: 1611 – Międzybrodzie Machlina.

Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko (fot. 5) 

Krzew wysokości od 30 cm do 1 m z gałązkami nagimi (za młodu pokrytymi 
kutnerem), klinowato-lancetowatymi, zaostrzonymi liśćmi wyrastającymi głównie 
w górnej części łodyg. Kwiaty są koloru różowego lub czerwonego, wonne, pojawiające 
się bardzo wczesną wiosną, przed rozwojem liści. Owocem jest kulista, żywoczerwo-
na jagoda. Roślina trująca [4]. Na terenie doliny Sanu wawrzynek występuje często, 
rośnie w lasach liściastych – grądach i buczynach, zwłaszcza w miejscach wilgotnych, 
wzdłuż cieków wodnych.

12 stan. FF: 9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 9640 
– Niewistka, 9641 – Niewistka, 9700 – Słonne, 9901 – Korytniki, FG: 0600 – Oba-
rzym, 1601 – Dębna Podlas, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina.
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Fot. 5. Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko
Źródło: fot. B. Gutkowska

Pyrola minor L. – gruszyczka mniejsza 

Zimozielona bylina wytwarzająca przyziemną rozetkę okrągławych lub jajowa-
tych, drobno karbowanych liści. Kwiaty tworzą kwiatostan typu grono i mają kolor 
biały lub bladoróżowy [5]. Takson rzadki. Występuje w lasach iglastych i mieszanych.

1 stan. FG: 1601 – między Raczkową a Dębną.

Ledum palustre L. – bagno zwyczajne 

Krzewinka wysokości 50–150 cm o gałązkach wzniesionych, pokrytych rdzawym 
kutnerem. Liście zimotrwałe, skórzaste, lancetowate lub równowąskie, o podwiniętym 
brzegu. Kwiaty białe zebrane w szczytowe kwiatostany, kwitnie w maju i czerwcu. 
Owocem jest torebka zawierająca liczne nasiona. Cała roślina wydziela charaktery-
styczny intensywny, swoisty zapach, a jej pyłek ma właściwości odurzające [4]. Bagno 
występuje bardzo rzadko, rośnie na torfowisku. W tradycji ludowej stosowany jako 
środek odstraszający mole. 

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne.

Primula elatior (L.) HILL – pierwiosnek wyniosły 

Roślina wieloletnia wysokości 10–40 cm o liściach okrągławych lub podłużnie 
jajowatych, spodem krótko owłosionych, zwężających się ku ogonkowi, zebranych 
w przyziemną rozetkę. Łodyżka i kielich także krótko owłosione, kielich na krawę-
dziach jest zielony, natomiast pomiędzy krawędziami biały. Kwiaty barwy żółtej 
[5]. Na terenie doliny Sanu gatunek występuje bardzo często, rośnie w lasach nad 
strumieniami, w zaroślach oraz na łąkach.
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28 stan. FF: 8622 – Bachórz, 8640 – Przedmieście Dynowskie, 8641 – Dynów, 
9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9610 – Nozdrzec, 9611 – między Dynowem a Noz-
drzcem, 9620 – Nozdrzec, 9621 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 9631 – Nozdrzec, 9640 
– Niewistka, 9641 – Niewistka, 9700 – Słonne, 9814 – Przedcholowice, 9900 – Ko-
rytniki, FG: 0600 – Obarzym, 0611 – Temeszów, 0622 – Malówki, 0623 – Łodzina, 
0633 – Łodzina, 0634 – między Łodziną a Dobrą, 0643 – Hłomcza, 1600 – Między-
brodzie – W część, 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611 
– Międzybrodzie Machlina.

Aruncus sylvestris KOSTEL. – parzydło leśne 

Bylina osiągająca wysokość do 2 m. Liście podwójnie (lub potrójnie) pierzaste, 
kwiatostan dość okazały typu wiecha, kwiaty męskie koloru żółtawobiałego, żeńskie 
białe [5]. Występuje rzadko, głównie nad strumieniami w lasach liściastych. Gatu-
nek reglowy.

6 stan. FF: 9601 – Dynów Karolówka, FG: 0610 – Krzemienna, 0611 Temeszów, 
0622 – Malówki, 1601 – Góra Głęboka, 1610 – Międzybrodzie.

Menyanthes trifoliata L. – bobrek trójlistkowy 

Bylina o wysokości 10–30 cm, wytwarzająca grube, segmentowane kłącza, z których 
wyrastają długoogonkowe trójlistkowe, mięsiste liście o długości do 30 cm, o kształcie 
okrągławym lub odwrotnie jajowatym. Groniaste kwiatostany są umieszczone na 
długiej, bezlistnej łodyżce, kwiaty koloru białego lub lekko różowego. Kwitnie w maju. 
Owocem jest torebka zawierająca drobne, spłaszczone nasiona barwy brunatnej [4]. 
Rośnie na podmokłych łąkach oraz w rowach z wodą.

2 stan. FF: 8730 – Bachórzec, 8731 – Winne.

Centaurium erythraea RAFN – centuria pospolita 

Roślina wysokości 15–50 cm o łodydze pojedynczej lub górą rozgałęzionej, liście 
dolne zebrane w rozetkę, natomiast łodygowe podługowato-jajowate, naprzeciwległe, 
kwiatostan typu baldach, kwiaty drobne koloru różowego. Owocem jest niewielka 
torebka [4]. Rośnie na łąkach i pastwiskach, na suchych zboczach i porębach. Wyko-
rzystywana jako roślina lecznicza.

8 stan. FF: 8732 – Dubiecko, 9700 – Słonne, FG: 0610 – Krzemienna, 0611 – 
Temeszów, 0622 – Malówki, 0623 – Łodzina, 1600 – Międzybrodzie, 1601 – między 
Raczkową a Dębną.

Atropa belladonna L. – pokrzyk wilcza jagoda (fot. 6) 

Roślina o wysokości do 2 m, gruczołowato omszona, o rozgałęzionej łodydze, 
dużych jajowatych lub eliptycznych liściach, zaostrzonych. Korona rurkowato dzwon-
kowata, brunatnofioletowa, wewnątrz brudnożółta. Kielich ciemnozielony, mięsisty, 
podczas dojrzewania owoców rozrasta się, przybierając gwiaździsty kształt. Kwitnie 
od czerwca. Owocem jest dwukomorowa, soczysta, fioletowo-czarna, lśniąca jagoda 
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[4]. Pokrzyk rośnie w lasach liściastych, najczęściej na zrębach, w pobliżu potoków. 
Roślina silnie trująca, wykorzystywana w medycynie, szczególnie w okulistyce.

5 stan. FF: 8930 – leśnictwo Korytniki, FG: 1600 – Międzybrodzie, 1601 – Dębna 
Podlas, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie.

Fot. 6. Atropa belladonna L. – pokrzyk wilcza jagoda
Źródło: fot. B. Gutkowska

Digitalis grandiflora MILL. – naparstnica zwyczajna 

Roślina wieloletnia o wysokości 30–20 cm, pokryta krótkim kutnerem. Liście 
są jajowate lub jajowato-lancetowate, karbowane, kwiaty jasnopurpurowe lub białe, 
wewnątrz brunatne, zwisłe, dzwonkowate, tworzące kwiatostan typu grono [5]. Na 
terenie doliny Sanu występuje rzadko, rośnie w lasach liściastych oraz w zaroślach. 
Gatunek leczniczy, zawierający związki o właściwościach nasercowych.

4 stan. FF: 9700 – Zasanie – Słonne, FG: 0643 – Hłomcza, 1600 – Międzybrodzie, 
1610 – Dębna Podlas.

Melittis melissophyllum L. – miodownik melisowaty (fot. 7)

Roślina osiągająca wysokość 30–80 cm, o silnej cytrynowej woni i kanciastej, 
owłosionej łodydze, liściach ogonkowych kształtu sercowatego lub podługowato-
-jajowatego, o zaostrzonych końcach. Kwiaty białoróżowe, pachnące, umieszczone 
w kątach liści [5]. Rośnie w ciepłych lasach liściastych. 

6 stan. FF: 9601 – Las Żurawiec, 9610 – Nozdrzec, 9620 – Nozdrzec, FG: 1600 
– Międzybrodzie, 1601 – Dębna Podlas, 1602 – Dębna.
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Fot. 7. Melittis melissophyllum L. – miodownik melisowaty
Źródło: fot. B. Gutkowska

Scilla bifolia L. S. STR. – cebulica dwulistna 

Bylina cebulowa o wysokości 10–40 cm, o dwóch równowąskich liściach i kwiatach 
koloru ciemnoniebieskiego, tworzących grono [5]. Na terenie doliny Sanu występuje 
dość często, rośnie w lasach liściastych: grądach, łęgach, nad ciekami wodnymi. 

W dolinie Sanu występuje również cebulica trójlistna (Scilla kladnii SCHUR), 
(fot. 8) takson bardzo podobny do opisanego, jednakże posiadający trzy równowąskie 
liście i nieco większy kwiatostan. Gatunek ogólnogórski.

14 stan. FF: 8640 – Przedmieście Dynowskie, 9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 
9610 – Nozdrzec, 9611 – między Dynowem a Nozdrzcem, 9630 – Wara, 9640 – Niewist-
ka, 9641 – Niewistka, 9900 – Korytniki, FG: 0622 – Malówki, 1600 – Międzybrodzie 
– W część, 1602 – Dębna, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina.

Fot. 8. Scilla kladnii SCHUR – cebulica trójlistna
Źródło: fot. B. Gutkowska
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Allium ursinum L. – czosnek niedźwiedzi (fot. 9) 

Bylina cebulowa o wysokości 15–30 cm, wytwarzająca najczęściej po dwa jajo-
wato-lancetowate liście, wyrastające z gleby wczesną wiosną. Kwiaty białe, zebrane 
w półkolisty baldach. Cała roślina wydziela charakterystyczny zapach [4]. Liście 
czosnku niedźwiedziego używane są jako produkt spożywczy. Gatunek rośnie w la-
sach liściastych, najczęściej w łęgach i buczynach, na terenach podmokłych i wzdłuż 
cieków wodnych. Gatunek ogólnogórski. 

3 stan. FF: 9630 – Las Warski, FG: 1600 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybro-
dzie Machlina.

Fot. 9. Allium ursinum L. – czosnek niedźwiedzi
Źródło: fot. B. Gutkowska

Galanthus nivalis L. – śnieżyczka przebiśnieg 

Roślina cebulowa dochodząca do 30 cm wysokości, najczęściej z dwoma, rzadziej 
z 3–4-odziomkowymi liśćmi. Kwiat jest pojedynczy, biały, zwisający [5]. Takson wy-
stępuje w lasach liściastych.

14 stan. FF: 8930 – leśnictwo Korytniki, 9600 – Rzeki, 9601 – Las Żurawiec, 9610 
– między Dynowem a Nozdrzcem, 9611 – Nozdrzec, 9621 – Nozdrzec, 9630 – Las War-
ski, 9640 – Niewistka, 9641 – Niewistka, 9802 – Krzywcza S część, 9900 – Korytniki, 
FG: 1600 – Międzybrodzie, 1610 – Międzybrodzie, 1611 – Międzybrodzie Machlina.

Veratrum lobelianum BERNH. – ciemiężyca zielona 

Bylina o wysokości dochodzącej do 150 cm, z szerokoeliptycznymi liśćmi i wie-
chowatym kwiatostanem [4]. Rośnie w lasach liściastych na podmokłych terenach. 
Wszystkie części rośliny są trujące. Gatunek ogólnogórski.

1 stan. FG: 1600 – Międzybrodzie.
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Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ – kukułka plamista 

Bylina o wysokości 10–60 cm, lancetowatych i plamistych liściach, różowych, 
bezwonnych kwiatach. Kwitnie w czerwcu i lipcu [6]. Rośnie na łąkach i w zaro-
ślach leśnych.

1 stan. FF: 8730 – Bachórzec.

Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH. – kukułka szerokolistna 

Bylina o wysokości 20–60 cm, jajowatych liściach, fioletowych, czerwono-różo-
wych lub białych, bezwonnych kwiatach. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Występuje 
na mokrych łąkach, najczęściej koło lasu.

1 stan. FF: 8933 – Łętownia.

Dactylorhiza xaschersoniana (HAUSSKN.) SOÓ

Mieszaniec międzygatunkowy Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ i Dactylorhiza 
majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH. 

Na obszarze doliny Sanu odnaleziono tylko jedno stanowisko w zaroślach nad rzeką. 
1 stan. FF: 9814 – Przedcholowice.

Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER – kruszczyk rdzawoczerwony 

Bylina o wysokości 10–80 cm o czerwono lub fioletowo-czerwonym pędzie, jajo-
watych, szorstko owłosionych wzdłuż nerwów liściach i wonnych kwiatach. Kwitnie 
w czerwcu i lipcu [6]. Gatunek występuje na jednym stanowisku, na stromym zboczu 
w lesie liściastym. 

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ S. STR. – kruszczyk szerokolistny 

Roślina dorastająca do wysokości od 20 cm do 1 m. Ma podługowato-lancetowate, 
jajowato-lancetowate lub lancetowate, szorstko unerwione liście i zielono-fioletowe, 
wewnątrz różowawe kwiaty. Kwitnie od czerwca do września [6]. Występuje rzadko, 
rośnie w lasach liściastych – przy drogach oraz w zaroślach leśnych i na przydrożach. 

2 stan. FF: 9704 – Krążki Bachowskie W część, FG: 1601 – między Raczkową 
a Dębną.

Neottia nidus-avis (L.) RICH. – gnieźnik leśny (fot. 10) 

Storczyk bezzieleniowy o grubych korzeniach skupionych w kształcie gniazda, 
łodydze osiągającej wysokość 20–50 cm, na której wyrastają małe łuskowate liście. 
Kwiaty, podobnie jak i cała roślina, są koloru żółtobrunatnego i mają miodowy zapach. 
Jest to gatunek pasożytniczy. Kwitnie w maju i czerwcu [6]. Na terenie doliny Sanu 
występuje głównie w lasach liściastych: buczynach i grądach oraz przy leśnych drogach. 

13 stan. FF: 8740 – Podbukowina, 8940 – Wesołówka – leśnictwo Korytniki, 
9600 – Rzeki, 9601 – Karolówka, 9610 – Nozdrzec, 9620 – Nozdrzec, 9630 – Wara, 
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9700 – Słonne, FG: 0622 – Malówki, 0632 – od Witryłowa, 1600 – Międzybrodzie – 
W część, 1601 – między Raczkową a Dębną, 1602 – Dębna.

Fot. 10. Neottia nidus-avis (L.) RICH. – gnieźnik leśny
Źródło: fot. B. Gutkowska

Platanthera bifolia (L.) RICH. – podkolan biały (fot. 11) 

Roślina o wysokości 20–50 cm, posiadająca dwa odziomkowe jajowate liście oraz 
białe mocno pachnące kwiaty. Kwiaty mają równowąską ostrogę, bez zgrubień na 
końcu i całobrzegą warżkę i pyłkowiny do 2 mm ułożone równolegle. Kwitnie w maju 
i czerwcu [6]. Występuje w widnych lasach na polanach oraz na łąkach.

11 stan. FF: 8641 – Dynów, 8744 – w Potoku, 8832 – Las Ruszelczycki, 9640 – 
Niewistka, 9641 – Niewistka, 9804 – Reczpol, 9901 – Korytniki – E część, FG: 0622 
– Malówki, 0643 – Hłomcza, 1600 – Międzybrodzie – W część, 1601 – Dębna Podlas.

Fot. 11. Platanthera bifolia (L.) RICH. – podkolan biały
Źródło: fot. B. Gutkowska
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Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. – podkolan zielonawy 

Gatunek osiągający wysokość do 50 cm, mający dwa odziomkowe liście oraz 
zielonawobiałe lub żółtobiałe kwiaty, większe od kwiatów podkolana białego (Pla-
tanthera bifolia (L.) RICH.), ale o zdecydowanie słabszym zapachu. Ostroga kwiatów 
podkolana zielonawego jest zgrubiała na końcu, pyłkowiny mają długość 4 mm i są 
od siebie oddalone. Kwitnie od maja do lipca [6]. Gatunek rośnie w cienistych lasach.

1 stan. FG: 1601 – Dębna Podlas.

Arum alpinum SCHOTT & KOTSCHY – obrazki alpejskie 

Bylina osiągająca wysokość do 40 cm, o bulwiastych kłączach, strzałkowatych 
liściach i kwiatostanie otoczonym pochwą kwiatostanową koloru zielonawego 
z zewnątrz i fioletowo nabiegłego wewnątrz. Roślina kwitnie od kwietnia do maja, 
zapylana jest przez owady, głównie muchy [3]. Kwiaty wydzielają charakterystyczny 
zapach podobny do zapachu padliny. Na terenie doliny Sanu występuje w lasach na 
terenach wilgotnych i w pobliżu strumieni.

6 stan. FF: 9620 – Nozdrzec, 9630 – Las Warski, 9641 – Niewistka, FG: 0622 – 
Malówki, 1600 – Międzybrodzie – W część, 1610 – Międzybrodzie.

4. Podsumowanie

Badany odcinek doliny Sanu charakteryzuje się występowaniem gatunków ob-
jętych ochroną ścisłą i częściową. Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. znacznie wpłynęły na zmianę statusu 
ochrony części gatunków, przede wszystkim taksonów z rodziny storczykowatych 
(Orchidaceae). Niektóre z odnalezionych gatunków chronionych występujących na 
badanym obszarze doliny Sanu posiadają jeszcze dość liczne stanowiska – wawrzynek 
wilczełyko (Daphne mezereum L.), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.), lilia 
złotogłów (Lilium martagon L.), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis (L) RICH.), pod-
kolan biały (Platanthera bifolia (L) RICH.), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior (L) 
HILL.), cebulica dwulistna (Scilla bifolia L.), natomiast pozostałe taksony występują 
na nielicznych stanowiskach. Stan taki jest skorelowany z prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki leśnej oraz zaniechaniem działalności rolniczej na znacznych obszarach 
doliny Sanu, co przyczynia się do zwiększenia różnorodności siedlisk.
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RZADKIE, CHRONIONE I ZAGROŻONE GATUNKI 
ROŚLIN NACZYNIOWYCH REZERWATU GÓRA 
CHEŁM W CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIM 

PARKU KRAJOBRAZOWYM

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań florystycznych prowadzonych w latach 2013–2015 

w rezerwacie „Góra Chełm” położonym w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Kraj-
obrazowego. W podziale fizycznogeograficznym teren badań zaliczany jest do Pogórza Strzy-
żowskiego należącego do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. W rezerwacie stwierdzono wystę-
powanie ponad 250 gatunków roślin naczyniowych, wśród których odnotowano 14 gatunków 
rzadkich, 12 gatunków chronionych i 5 gatunków zagrożonych. Ponadto wyszczególniono 
gatunki wskaźnikowe dla starych lasów (71 gatunków), gatunki górskie (14 reglowych, 2 ogól-
nogórskie, 1 podgórski) oraz 1 gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Czerwonej 
Księdze Karpat Polskich. Występowanie tak wielu cennych elementów flory świadczy o dobrze 
zachowanej, zróżnicowanej i bogatej florze badanego obszaru oraz wynika z położenia rezer-
watu na granicy dwóch pięter roślinnych: pogórza i regla dolnego.

Słowa kluczowe: gatunki rzadkie, gatunki zagrożone, gatunki chronione, gatunki starych 
lasów, rezerwat Góra Chełm, Pogórze Strzyżowskie

RARE, PROTECTED AND VULNERABLE VASCULAR 
PLANT SPECIES IN THE GÓRA CHEŁM RESERVE 

IN THE CZARNORZEKI-STRZYŻÓW  
LANDSCAPE PARK 

Summary
The paper presents the results of floristic investigations carried out in 2013–2014 in the  

“Góra Chełm” reserve located in the Czarnorzeki-Strzyżów Landscape Park. In the physico-
geographical division, the study area belongs to the Strzyżowskie Foothills, a part of the Inner 
Western Carpathians. In the reserve, over 250 vascular plant species comprising 14 rare, 12 
protected, and 5 vulnerable species were noted. Moreover, ancient woodland plant species 
indicators (71 species), mountain species (14 montane species, 2 multizonal mountain species, 
1 submontane species), and 1 species listed in the Polish Red Data Book of Plants and in the 
Red Data Book of the Polish Carpathians were reported. The occurrence of such a great number 
of valuable elements of the flora indicates a high level of conservation, diversity, and richness 
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of the flora in the study area. This is associated with the location of the reserve at the border of 
two vegetation layers: the foothill and the lower montane forest.

Keywords: rare species, vulnerable species, protected species, ancient woodland plant spe-
cies, Góra Chełm reserve, Strzyżowskie Foothills

1. Wprowadzenie

Badania flory naczyniowej podejmowane są w celu poznania bogactwa gatunkowego 
określonego obszaru, określenia stopnia jego naturalności oraz szczególnych walo-
rów przyrodniczych. Coraz częściej botanicy zwracają uwagę na postępujące zmiany 
we florze, które objawiają się zanikiem stanowisk wielu gatunków, ubożeniem flory 
danego terenu, a nawet całkowitym ich wymieraniem. Rozwój cywilizacji i związane 
z nim ogromne zniszczenia środowiska przyrodniczego zagrażają stabilności całej 
biosfery, gdyż prowadzą do nieodwracalnych zmian w przyrodzie [2, 4, 5]. 

Szczególnie czułym miernikiem zmian we florze są gatunki o wąskich wymaga-
niach ekologicznych i specyficznej biologii, często ograniczone swoim zasięgiem do 
niewielkich obszarów, a więc z natury podatne na negatywne procesy zachodzące 
w środowisku. Część z nich podlega ścisłej lub częściowej ochronie gatunkowej [8]. 
Inne gatunki ze względu na niewielką liczbę stanowisk zostały ujęte na krajowej liście 
gatunków zagrożonych [28]. Stopień zagrożenia i wymierania gatunków jest różny 
w poszczególnych regionach kraju, dlatego tworzone są regionalne listy i wykazy 
gatunków zagrożonych, które mają na celu uchwycić proces tych zmian. W ujęciu 
ogólnopolskim najważniejszym dziełem z tego zakresu jest Polska Czerwona Księga 
Roślin [2]. Karpaty, z racji swej wybitnej odrębności i wysokiej różnorodności biolo-
gicznej, doczekały się osobnego opracowania, w którym zamieszczono wykaz aż 224 
gatunków o różnym stopniu zagrożenia [5].

Pogórze Strzyżowskie było obiektem intensywnych badań szaty roślinnej w drugiej 
połowie XX w., prowadzonych przez Towpasz, która sporządziła wykaz flory naczynio-
wej [9] oraz opisała charakterystykę geobotaniczną tego mezoregionu [10]. Badania 
na tym terenie są nadal kontynuowane [7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25] i mają na celu uzupełnienie stanu wiedzy nad rozmieszczeniem roślin 
naczyniowych i zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych oraz określenie przemian, 
jakie obecnie zachodzą w związku ze zmianą użytkowania gruntów. 

Niniejsza praca przedstawia część wyników badań prowadzonych na terenie 
rezerwatu Góra Chełm od 2013 r. Celem artykułu było sporządzenie listy gatunków 
rzadkich, chronionych, zagrożonych oraz cennych z geobotanicznego punktu widzenia 
(gatunków górskich i wskaźnikowych dla starych lasów). Autorzy mają nadzieję, że 
prowadzone badania pozwolą w przyszłości opracować pełną listę gatunków zagro-
żonych dla całego obszaru Pogórza Strzyżowskiego.
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2. Teren badań

W ujęciu fizyczno-geograficznym obszar badań położony jest w mezoregionie 
Pogórze Strzyżowskie, makroregionie Pogórze Środkowobeskidzkie, który należy do 
Zewnętrznych Karpat Zachodnich [3]. W podziale geobotanicznym zaproponowanym 
przez Towpasz [10] teren badań został zaliczony do Podokręgu Strzyżowsko-Dynow-
skiego, Okręgu Pogórze Karpat, Działu Karpaty Zachodnie, Podprowincji Karpackiej.

Rezerwat przyrody Góra Chełm położony jest w północno-zachodniej części Czar-
norzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w Paśmie Klonowej Góry. Obejmuje 
on część szczytową Góry Chełm wraz z południowymi, południowo-zachodnimi i po-
łudniowo-wschodnimi stokami. Został powołany w celu ochrony buczyny karpackiej, 
której występowanie na tym terenie ma charakter azonalny. Rezerwat charakteryzuje 
się bogatą i zróżnicowaną gatunkowo florą roślin naczyniowych. Występuje tu szereg 
gatunków o odmiennych wymaganiach edaficznych i siedliskowych, co ma związek 
ze zróżnicowaną wysokością względną i bezwzględną, urozmaiconą rzeźbą terenu 
i nachyleniem, ekspozycją oraz wilgotnością podłoża [24]. Na terenie rezerwatu 
wyróżniono buczynę górską, podzespół trawiastej buczyny karpackiej, podgórski 
łęg jesionowy oraz zbiorowiska przejściowe między grądem a buczyną karpacką [18].

Na szczycie Góry Chełm znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym do 
roku 1986 pozyskiwano piaskowce gruboławicowe. Pozostałością wyrobiska są dwie 
rozległe półki skalne, częściowo porośnięte roślinnością krzewiastą. Przebiega tędy 
niebieski szlak turystyczny, ścieżka przyrodnicza oraz ścieżka edukacji ekologicznej, 
a ustawione tablice informacyjne i wiata z wytyczonym miejscem na ognisko stanowią 
dopełnienie funkcji turystycznej. Obecność dawnego kamieniołomu spowodowała 
powstanie nowych siedlisk – otwartych, suchszych i silnie nasłonecznionych, w któ-
rych dogodne warunki znalazły gatunki kserotermiczne [26].

3. Materiały i metody

Od 2013 r. w rezerwacie prowadzone są badania szaty roślinnej. Ich celem jest 
poznanie flory naczyniowej oraz sporządzenie charakterystyki zbiorowisk roślinnych. 

Dane na temat występujących tu gatunków roślin zbierano metodą patrolową. 
Nazewnictwo gatunków przyjęto według krytycznej listy roślin naczyniowych [6]. 
Szczególną uwagę zwracano na gatunki rzadkie w regionie, zagrożone w skali kraju 
[28], ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin [2] i Czerwonej Księdze Karpat Polskich 
[5] oraz objęte prawną ochroną gatunkową [8]. Ponadto wyszczególniono gatunki 
górskie [27] oraz gatunki wskaźnikowe dla starych lasów [1]. 

4. Wyniki

Dotychczasowe badania terenowe prowadzone w rezerwacie Góra Chełm wy-
kazały obecność ponad 250 gatunków roślin naczyniowych. W tabeli 1 zestawiono 
najcenniejsze elementy flory analizowanego obszaru. 
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Tab. 1. Wykaz cennych elementów flory rezerwatu Góra Chełm

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi

1. Abies alba Jodła pospolita GR

2. Actaea spicata Czerniec gronkowy GSL

3. Aegopodium podagraria Podagrycznik pospolity GSL

4. Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa GSL

5. Allium ursinum Czosnek niedźwiedzi GSL, OCz, CzLRNP – [V], GR

6. Alnus incana Olsza szara GR

7. Anemone nemorosa Zawilec gajowy GSL

8. Anemone ranunculoides Zawilec żółty GSL

9. Arum alpinum Obrazki alpejskie OCz, RZ CzLRNP – R

10. Asarum europaeum Kopytnik pospolity GSL

11. Athyrium filix-femina Wietlica samicza GSL

12. Atropa belladonna Pokrzyk wilcza jagoda OCz, RZ

13. Brachypodium sylvaticum Kłosownica leśna GSL

14. Campanula trachelium Dzwonek pokrzywolistny GSL

15. Carex digitata Turzyca palczasta GSL

16. Carex pendula Turzyca zwisła GSL, RZ, GR

17. Carex pilosa Turzyca orzęsiona GSL

18. Carex remota Turzyca rzadkokłosa GSL

19. Carex strigosa Turzyca zgrzebłowata GSL, CzLRNP – V, PCzKR, CzKKP, RZ

20. Carex sylvatica Turzyca leśna GSL

21. Cephalanthera longifolia Buławnik mieczolistny GSL, OŚ, CzLRNP – V

22. Chaerophyllum hirsutum Świerząbek orzęsiony GO

23. Circaea lutetiana Czartawa pospolita GSL

24. Corydalis solida Kokorycz pełna GSL

25. Daphne mezereum Wawrzynek wilczełyko GSL, OCz

26. Dentaria bulbifera Żywiec cebulkowy GSL

27. Dentaria glandulosa Żywiec gruczołowaty GSL, GR

28. Dryopteris carthusiana Nerecznica krótkoostna GSL

29. Dryopteris filix-mas Nerecznica samcza GSL

30. Equisetum sylvaticum Skrzyp leśny GSL

31. Equisetum telmateia Skrzyp olbrzymi GSL, GP

32. Euphorbia amygdaloides Wilczomlecz migdałolistny GSL

33. Festuca gigantea Kostrzewa olbrzymia GSL

34. Ficaria verna Ziarnopłon wiosenny GSL

35. Galeobdolon luteum Gajowiec żółty GSL

36. Galium odoratum Przytulia wonna GSL

37. Geranium phaeum Bodziszek żałobny GO

38. Geum urbanum Kuklik pospolity GSL

39. Gymnocarpium dryopteris Cienistka trójkątna GSL

40. Hedera helix Bluszcz pospolity GSL

41. Hieracium murorum Jastrzębiec leśny GSL

42. Hieracium sabaudum Jastrzębiec sabaudzki GSL

43. Hypericum hirsutum Dziurawiec kosmaty GSL, RZ

44. Impatiens noli-tangere Niecierpek pospolity GSL

45. Isophyrum thalictroides Zdrojówka rutewkowata GSL

46. Lathraea squamaria Łuskiewnik różowy GSL

47. Lathyrus vernus Groszek wiosenny GSL
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Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi

48. Lilium martagon Lilia złotogłów GSL, OŚ, RZ

49. Lunaria rediviva Miesiącznica trwała GSL, RZ, GR

50. Luzula pilosa Kosmatka owłosiona GSL

51. Lycopodium clavatum Widłak goździsty OCz

52. Lysimachia nemorum Tojeść gajowa GSL, GR

53. Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna GSL

54. Melampyrum nemorosum Pszeniec gajowy GSL

55. Melica nutans Perłówka zwisła GSL

56. Mercurialis perennis Szczyr trwały GSL

57. Milium effusum Prosownica rozpierzchła GSL

58. Moehringia trinervia Możylinek trójnerwowy GSL

59. Mycelis muralis Sałatnik leśny GSL

60. Oxalis acetosella Szczawik zajęczy GSL

61. Paris quadrifolia Czworolist pospolity GSL

62. Petasites albus Lepiężnik biały GR

63. Petasites kablikianus Lepiężnik wyłysiały RZ

64. Phegopteris connectilis Zachyłka oszczepowata GSL

65. Platanthera bifolia Podkolan biały OCz, RZ

66. Poa nemoralis Wiechlina gajowa GSL

67. Polygonatum multiflorum Kokoryczka wielokwiatowa GSL

68. Polygonatum verticillatum Kokoryczka okółkowa GSL, RZ, GR

69. Polystichum aculeatum Paprotnik kolczysty GSL, OŚ, CzLRNP – [V], GR

70. Primula elatior Pierwiosnek wyniosły GSL, OCz

71. Pteridium aquilinum Orlica pospolita GSL

72. Pulmonaria obscura Miodunka ćma GSL

73. Pyrola minor Gruszyczka mniejsza OCz, RZ

74. Pyrola rotundifolia Gruszyczka okrągłolistna OCz, RZ

75. Ribes uva-cripsa Porzeczka agrest GSL

76. Salvia glutinosa Szałwia lepka GR

77. Sambucus racemosa Bez koralowy GR

78. Sanicula europaea Żankiel zwyczajny GSL

79. Scrophularia nodosa Trędownik bulwiasty GSL

80. Senecio ovatus Starzec jajowaty GR

81. Solidago virgaurea Nawłoć pospolita GSL

82. Stachys alpina Czyściec górski RZ, GR

83. Stachys sylvatica Czyściec leśny GSL

84. Stellaria nemorum Gwiazdnica gajowa GSL

85. Thelypteris palustris Zachylnik błotny RZ

86. Vaccinium myrtillus Borówka czarna GSL

87. Veronica montana Przetacznik górski GSL, GR

88. Viola rechinenbachiana Fiołek leśny GSL

Objaśnienia: GSL – gatunki starych lasów; ochrona gatunkowa: OCz – ochrona częściowa, OŚ – ochrona 
ścisła; CzLRNP – Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce: V – narażone (gatunki zagrożone w skali 
kraju), [V] – narażone (gatunki zagrożone na izolowanych stanowiskach), R – rzadkie (gatunki poten-
cjalnie zagrożone; PCzKR – Polska Czerwona Księga Roślin; CzKKP – Czerwona Księga Karpat Polskich; 
RZ – gatunki rzadkie dla Pogórza Strzyżowskiego i obszarów sąsiednich; gatunki górskie: GR – reglowy, 
GO – ogólnogórski, GP – podgórski.

Źródło: Opracowanie własne
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W rezerwacie stwierdzono występowanie 12 taksonów objętych ochroną gatunkową, 
z których ściśle chronione były: buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), lilia 
złotogłów (Lilium martagon) (fot. 1) oraz paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum); 
natomiast ochronie częściowej podlegały: czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) (fot. 2), 
obrazki alpejskie (Arum alpinum) (fot. 3), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna) 
(fot. 4), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), widłak goździsty (Lycopodium 
clavatum), podkolan biały (Platanthera bifolia), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), 
gruszyczka mniejsza (Pyrola minor) (fot. 5) i okrągłolistna (P. rotundifolia) (fot. 6). 

Fot. 1. Lilia złotogłów Lilium martagon
Źródło: fot. M. Ziaja

Fot. 2. Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
Źródło: fot. T. Wójcik



165

Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych rezerwatu Góra Chełm…

Fot. 3. Obrazki alpejskie Arum alpinum
Źródło: fot. T. Wójcik

Gatunki zagrożone w skali kraju reprezentowane były przez 5 taksonów: z kate-
gorią R (rzadkie) – obrazki alpejskie (Arum alpinum), z kategorią V (narażone) – bu-
ławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia) i turzyca zgrzebłowata (Carex strigosa), 
z kategorią [V] (narażone na izolowanych stanowiskach) – czosnek niedźwiedzi (Allium 
ursinum) i paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum). 

Fot. 4. Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna
Źródło: fot. M. Ziaja
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Fot. 5. Gruszyczka mniejsza Pyrola minor
Źródło: fot. M. Ziaja

Fot. 6. Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
Źródło: fot. M. Ziaja

14 gatunków uznano za rzadkie w skali regionu, gdyż ich występowanie na Po-
górzu Strzyżowskim i terenach sąsiednich było ograniczone do kilku lub kilkunastu 
stanowisk. W grupie tej znalazły się: obrazki alpejskie (Arum alpinum), pokrzyk wil-
cza jagoda (Atropa belladonna), turzyca zwisła (Carex pendula), turzyca zgrzebłowata 
(Carex strigosa), dziurawiec kosmaty (Hypericum hirsutum), lilia złotogłów (Lilium 
martagon), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), lepiężnik wyłysiały (Petasites 
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kablikianus), podkolan biały (Platanthera bifolia), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor) 
i okrągłolistna (P. rotundifolia), czyściec alpejski (Stachys alpina) oraz zachylnik błotny 
(Thelypteris palustris).

Znaczne wysokości bezwzględne (ponad 500 m n.p.m.), zróżnicowana rzeźba 
terenu (głębokie wąwozy fliszowe) oraz obecność dobrze wykształconej buczyny 
karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) – zbiorowiska charakterystycznego dla 
piętra regla dolnego, umożliwiło rozwój wielu gatunkom górskim. Element reglowy 
reprezentowany był przez 15 gatunków, takich jak: jodła pospolita (Abies alba), czosnek 
niedźwiedzi (Allium ursinum), olsza szara (Alnus incana), turzyca zwisła (Carex pendula), 
żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), 
tojeść gajowa (Lysimachia nemorum), lepiężnik biały (Petasites albus), kokoryczka 
okółkowa (Polygonatum verticillatum), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum), 
szałwia lepka (Salvia glutinosa), bez koralowy (Sambucus racemosa), starzec jajowaty 
(Senecio ovatus), czyściec alpejski (Stachys alpina), przetacznik górski (Veronica mon-
tana). Gatunki ogólnogórskie miały dwóch przedstawicieli: świerząbek orzęsiony 
(Chaerophyllum hirsutum) i bodziszek żałobny (Geranium phaeum), natomiast element 
podgórski reprezentowany był tylko przez skrzypa olbrzymiego (Equisetum telmateia).

W rezerwacie Góra Chełm licznie rosły gatunki wskaźnikowe dla starych lasów, 
spośród których odnotowano aż 71 gatunków. Były to, m.in.: zawilec żółty (Anemone 
ranunculoides), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), kokorycz pełna (Corydalis 
solida), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia 
amygdaloides), bluszcz pospolity (Hedera helix), łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria), 
groszek wiosenny (Lathyrus vernus), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), żankiel 
zwyczajny (Sanicula europaea). 

Na szczególną uwagę zasługuje występowanie turzycy zgrzebłowatej (Carex stri-
gosa), która znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z kategorią NT (gatunek 
bliski zagrożenia) oraz w Czerwonej Księdze Karpat Polskich z kategorią LR (gatunek 
niższego ryzyka).

5. Podsumowanie

Dotychczas brak było szczegółowych opracowań florystycznych z rezerwatu Góra 
Chełm. Pewne dane można znaleźć w Operacie ochrony flory Czarnorzecko-Strzyżowskie-
go Parku Krajobrazowego, a także dokumentacji sporządzonej w trakcie powoływania 
rezerwatu [11]. Doniesienia o występowaniu niektórych gatunków z tego obszaru 
podaje Towpasz [9], a także Oklejewicz i in. [7], którzy stwierdzili na tym terenie kilka 
rzadkich i chronionych gatunków, takich jak: czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), 
lilia złotogłów (Lilium martagon), kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum) 
i obrazki alpejskie (Arum alpinum).

Obszar badań charakteryzuje się bogatą i zróżnicowaną gatunkowo florą roślin 
naczyniowych. Potwierdzeniem tego jest występowanie gatunków o odmiennych 
wymaganiach edaficznych i siedliskowych, co ma związek ze zróżnicowaną wysokością 
względną i bezwzględną, urozmaiconą rzeźbą, nachyleniem, ekspozycją, wilgotnością 
podłoża oraz położeniem w strefie przejściowej pogórza i regla dolnego.
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Rezerwat przyrody Góra Chełm pełni rolę ostoi różnorodności florystycznej. 
W trakcie dotychczasowych badań stwierdzono tu bowiem:

 � 14 gatunków rzadkich w skali regionu,
 � 12 gatunków chronionych: 9 objętych ochroną częściową, 3 objęte ochroną ścisłą,
 � 5 gatunków zagrożonych w skali kraju,
 � 18 gatunków górskich: 15 reglowych, 2 ogólnogórskie, 1 podgórski,
 � 71 gatunków wskaźnikowych dla starych lasów,
 � 1 gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Czerwonej Księdze Karpat Polskich.

Na podkreślenie zasługuje stwierdzenie gatunków wcześniej nienotowanych, ta-
kich jak: gruszyczka mniejsza (Pyrola minor) i okrągłolistna (P. rotundifolia), pokrzyk 
wilcza jagoda (Atropa belladonna), turzyca zwisła (Carex pendula) i zgrzebłowata (C. 
strigosa). Ta ostatnia jest szczególnie cennym gatunkiem, którego w ostatnich latach 
udało się odnaleźć na kilku nowych stanowiskach [12]. Turzyca zgrzebłowata (Carex 
strigosa) jest przywiązana do wąskich teras podgórskich potoków, gdzie tworzy nie-
wielkie populacje, które rosną w zespole (Carici remotae-Fraxinetum) [16, 17]. Podobne, 
niewielkie płaty tego zbiorowiska, odnaleziono w dolnych partiach południowych 
stoków Góry Chełm, w których obok turzycy zgrzebłowatej (Carex strigosa) rosły 
turzyca zwisła (C. pendula) i pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna).

Do wyjątkowo cennych elementów flory rezerwatu należy zaliczyć lilię złotogłów 
(Lilium martagon) i obrazki alpejskie (Arum alpinum). Lilia złotogłów (Lilium martagon) 
rosła w części szczytowej w prześwietlonej buczynie z dobrze rozwiniętym runem 
i słabo wykształconą warstwą krzewów. Z kolei obrazki alpejskie (Arum alpinum) 
znajdywano w obrębie najlepiej zachowanych płatów buczyny karpackiej, na dnie 
szerokich wąwozów, w nieckowatych obniżeniach i na stromych zboczach, w miejscach 
umiarkowanie wilgotnych i żyznych [25].

Duża liczba gatunków wskaźnikowych dla starych lasów świadczy o wielowieko-
wej ciągłości siedliska leśnego na tym terenie. Dzwonko i Loster [1] podkreślają, że 
zachowanie bogactwa gatunkowego zbiorowisk leśnych jest możliwe dzięki enkla-
wom dawnych lasów pierwotnych, które pełnią rolę ostoi dla gatunków o wąskich 
wymaganiach siedliskowych i słabo kolonizujących nowe kompleksy leśne. Rezerwat 
Góra Chełm z pewnością należy do tego typu obiektów. Podobną funkcję dla Pogórza 
Strzyżowskiego spełnia niewielki kompleks leśny „Ratośniówki” położony w grani-
cach miasta Strzyżowa, którego powierzchnia wynosi zaledwie 20 ha. W jego obrębie 
stwierdzono 209 gatunków, z czego 62 było przywiązanych do starych lasów [20].

W obrębie całego rezerwatu najwyższym bogactwem gatunkowym odznacza się 
dawny kamieniołom położony w partiach szczytowych Góry Chełm. W jego bezpośred-
nim otoczeniu odnotowano 166 gatunków roślin naczyniowych. Wiele z nich, m.in. 
czyściec górski (Stachys alpina), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), gruszyczka 
mniejsza (Pyrola minor) i okrągłolistna (P. rotundifolia) to gatunki nienotowane w in-
nych częściach rezerwatu. Tak duże zróżnicowanie florystyczne wynika z powstania 
nowych otwartych siedlisk, które mogły zostać zasiedlone przez gatunki preferujące 
bardziej suchsze i oświetlone miejsca [24]. 
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INNOWACYJNA MASZYNA W KONSERWACJI  
PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH NA POTRZEBY 

ŚRODOWISK WIEJSKICH

Streszczenie
Konieczność zaspokojenia różnorodnych potrzeb turystów przebywających na terenach 

wiejskich determinuje potrzebę kreowania interesujących produktów turystycznych, których 
istotnym elementem są zwierzęta gospodarskie, hodowane wyłącznie w celach turystycznych 
oraz zwierzęta zaspokajające potrzeby konsumpcyjne gospodarzy oraz gości. Obecność zwie-
rząt w gospodarstwie prowadzącym działalność turystyczną i w jego otoczeniu podnosi po-
ziom atrakcyjności i jakości wypoczynku na obszarach wiejskich. Z myślą o potrzebach hodow-
ców zwierząt oraz właścicieli terenów zielonych opracowano prototyp maszyny do owijania 
bel podsuszonej zielonki. Zakiszanie sprasowanych bel podsuszonej zielonki w okrywie folio-
wej, stało się jedną z szeroko stosowanych metod produkowania i przechowywania kiszonki. 
Prototyp owijarki został opracowany we współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej 
z producentem maszyn rolniczych SIPMA S.A. oraz firmą R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. 
z Lublina. Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje się parametrami konstruk-
cyjnymi i funkcjonalnością dorównującą znanym rozwiązaniom owijarek do bel produkowa-
nych za granicą, przy niższych kosztach wytwarzania. W opracowaniu przedstawiono również 
zalety przechowywania podsuszonej zielonki w owiniętych folią belach.

Słowa kluczowe: kiszonka, pasze objętościowe, owijanie, owijarka bel, konserwacja pasz, 
zielonka

INNOVATIVE MACHINE IN PRESERVATION 
OF FORAGES FOR USING IN RURAL AREAS

Summary
The necessity to meet the diverse needs of tourists staying in rural areas determines the 

need to create interesting tourism products. The essential element of agritourism farms are 
free-range ruminant animals rear for tourism aim and to cover consumption needs of farmers 
and guests. The animals on the tourist farms and also surroundings of such farms increase the 
attractiveness and quality of rest in rural areas. A prototype of the machine for wrapping bales 
of fodder-dried for needs of breeders and owners of green areas has been developed. Ensiling 



172

Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Leszek Kępa, Marek Dziurka

of forage-dried compressed bales in the foil cover became one of the widely used methods of 
producing and storage of silage. The prototype of bale wrapper was manufactured by the R&D 
Centre INVENTOR Sp. z o.o. and the SIPMA S.A. in Lublin in cooperation with the employees 
of the Rzeszow University of Technology. The proposed construction solution is characterized 
by construction parameters and functionality equal to bale wrappers produced abroad, but 
with lower manufacturing costs. In the study, the advantages of dried fodder storing in bales 
wrapped in foil are also presented.

Keywords: silage, forages, wrapping, bale wrapper, forages preservation, green fodder

1. Wprowadzenie

W chowie przeżuwaczy, w szczególności bydła, ukierunkowanym na produkcję 
mleka niezbędne jest wykorzystywanie pasz objętościowych, o wysokich walorach 
jakościowych [6]. Od wyboru sposobu przechowywania paszy na okres żywienia 
zimowego zależy jej wartość pokarmowa. Należy jednak wspomnieć, że każdy rodzaj 
konserwacji pasz pochodzących z użytków zielonych na okres żywienia zimowego 
wiąże się ze stratą składników pokarmowych [7]. Największe straty ponoszone są przy 
produkcji siana bezpośrednio na powierzchni łąk [11], a więc podczas powszechnie 
stosowanej metody przygotowywania paszy objętościowej w małych i średnich go-
spodarstwach Polski południowo-wschodniej, w szczególności Pogórza Dynowskiego. 
Materiał roślinny, podczas produkcji siana, narażony jest na kilkakrotne stosowanie 
zabiegów przetrząsania oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które powodują 
rozkład do 50–70% karotenu i do 20–30% białka zawartego w roślinach [1]. Istnieje 
bardzo wiele wskaźników decydujących o jakości pasz objętościowych przeznaczonych 
dla przeżuwaczy [1]: zawartość suchej masy, struktura fizyczna, zawartość białka 
mikrobiologicznego, zawartość cukrów prostych i polisacharydów skrobiowych. 
O wartości pokarmowej pasz objętościowych decyduje przede wszystkim wysoka 
zawartość białka i strawność suchej masy organicznej [9]. 

Zastosowanie owijania folią bel pasz objętościowych (tzw. zakiszanie [11]) daje 
wiele korzyści i jest nieodzownym elementem nowoczesnego karmienia. By uzyskać 
najwyższą jakość kiszonki, należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Obok szybkie-
go zamknięcia dostępu powietrza oraz czystego procesu produkcji najwięcej uwagi 
poświęca się wysokiemu stopniowi kompresji. Posiekaną masę pakuje się hermetycz-
nie poprzez owinięcie beli folią, a następnie magazynuje. Na skutek występowania 
cukru resztkowego w posiekanym materiale oraz niedoboru tlenu powstaje proces 
fermentacji mlekowej. W ten sposób materiał ulega zakiszeniu i konserwacji. Jeśli 
kiszonka jest zbyt mokra lub zawiera zbyt wiele tlenu resztkowego, może dochodzić 
do niepożądanej fermentacji octowej lub masłowej, przez co kiszonka staje się nie-
jadalna dla bydła, a powstałe w kiszonce toksyny niosą ryzyko zachorowań.

Aby folia spełniała swoje zadanie w konserwacji pasz objętościowych, musi być 
właściwie dobrana pod względem wymaganych parametrów oraz właściwie prze-
chowywana. Folie wielowarstwowe, zwykle trzywarstwowe, charakteryzują się tym, 
że każda z warstw spełnia określone funkcje [13]. Warstwa zewnętrzna zabezpiecza 
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kiszonkę przed niekorzystnym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Warstwa 
środkowa decyduje o zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej folii 
i odporności na uszkodzenia. Warstwa wewnętrzna folii jest pokryta klejem, uła-
twiającym łączenie nakładanych warstw folii na belę i tworzenie warstwy izolującej 
kiszonkę od otoczenia. Właściwie dobrany kolor folii stymuluje proces fermentacji. 
Folia w jasnym kolorze odbija, a w kolorze ciemnym pochłania promienie słoneczne, 
odpowiadając za temperaturę zachodzącej w beli fermentacji. Folia czarna lub w od-
cieniach zieleni w okresach wysokiego nasłonecznienia ogranicza wzrost temperatury 
paszy, zmniejszając utratę wartości odżywczej kiszonki [13].

W opracowaniu przedstawiono innowacyjną maszynę do owijania bel pasz obję-
tościowych. Prototyp owijarki szeregowej SIPMA OG 9750 LENA powstał w wyniku 
współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej z firmami R&D Centre INVENTOR 
Sp. z o.o. i SIPMA S.A. z Lublina. Omówiono również podstawowe metody konserwacji 
pasz objętościowych, w tym technologię owijania bel folią. 

2. Metody konserwacji pasz objętościowych

Decydującym elementem otrzymania paszy o wysokiej jakości, obok wyboru 
sposobu konserwacji, jest faza rozwojowa roślin w czasie zbioru. Za optymalny ter-
min koszenia roślin przeznaczonych na siano oraz kiszonkę zaleca się fazę kłoszenia 
dominujących gatunków traw w pierwszym odroście [10]. Następne koszenia należy 
wykonywać co 6–8 tygodni. Ścinanie większej ilości darni może prowadzić do zanie-
czyszczenia zielonki ziemią zawierającą mikroorganizmy, które mogą niekorzystnie 
wpływać na przebieg konserwacji [5].

W Polsce stosuje się dwie podstawowe metody konserwacji masy roślinnej, su-
szenie (najczęściej stosowane) oraz zakiszanie. W przypadku produkcji siana, jak już 
wspomniano, występują duże straty w zawartości składników pokarmowych. Zabieg 
suszenia można skrócić o około 30–50% poprzez koszenie ze zgniataniem świeżej 
zielonki na polu. Straty składników pokarmowych podczas suszenia tradycyjnego 
można ograniczyć o 15–20% poprzez dosuszanie podsuszonego siana w pomieszcze-
niach z wymuszoną wentylacją powietrza [10]. Ze względu na konieczność stosowania 
odpowiedniej infrastruktury metoda ta jest stosowana w dużych gospodarstwach. 
Najpopularniejszą technologią zakiszania roślin jest kiszenie przewiędniętych lub 
podsuszonych roślin o zawartości wilgoci 40–60%. W roślinach przewiędniętych 
zwiększa się zawartość suchej masy oraz cukrów prostych, które korzystnie wpływają 
na przebieg procesu zakiszania. Ponadto zakiszanie roślin przewiędniętych w stosunku 
do roślin świeżych ogranicza straty składników pokarmowych o 50%. Zmniejszeniu 
ulegają również nakłady eksploatacyjne zbioru o 14–23% [10]. 

Na terenach podgórskich, gdzie występują niesprzyjające suszeniu siana duże 
ilości opadów atmosferycznych, rolnicy indywidualni sporządzają kiszonki z traw 
podsuszonych tzw. sianokiszonki. Najtańszym i powszechnie dostępnym sposobem 
konserwacji jest przechowywanie kiszonki w pryzmie na polu. Kiszenie zielonek w si-
losach jest stosowane bardzo rzadko ze względu na wysoki koszt inwestycyjny. W rę-
kawach foliowych ułożonych w dowolnym miejscu gospodarstwa zakisza się zielonkę 
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z kukurydzy i podsuszonych traw, wysłodki, młóto browarniane [2] oraz ziarna zbóż. 
Zakiszanie sprasowanych bel podsuszonej zielonki w okrywie foliowej stało się jedną 
z szeroko stosowanych metod produkowania i przechowywania kiszonki. Sprzyjało 
temu szybkie pojawienie się na rynku owijarek, przeznaczonych początkowo do owi-
jania bel okrągłych, a od lat 90. ubiegłego wieku – również bel prostopadłościennych.

3. Owijanie folią bel pasz objętościowych

Istotne znaczenie dla zapobiegnięcia przedostawania się powietrza do zakisza-
nej zielonki ma jakość folii i sposób owijania [4]. Obecnie stosuje się powszechnie 
rozciągliwą folię polietylenową o grubości 0,025–0,030 mm i szerokości 500 oraz 
750 mm. Jedynie do specjalnych miniowijarek wykorzystywana jest węższa folia 
o szerokości 0,25–0,35 m. Oferowane na rynku owijarki są albo dostosowane do 
jednego wymiaru folii, albo też w niektórych wykonaniach możliwe jest stosowanie 
obu rodzajów folii. W praktyce częściej spotyka się maszyny umożliwiające wykorzy-
stywanie obydwu rodzajów folii. Powierzchnia wewnętrzna folii jest pokryta ciągliwym 
klejem, co zapewnia ścisłe przyleganie warstw folii do siebie i całkowitą szczelność 
owiniętej beli. Podczas owijania folia zostaje wstępnie rozciągnięta. Następuje to 
w wyniku odpowiedniej konstrukcji zespołu owijającego, w skład którego wchodzi 
szpula z folią oraz układ napędzający złożony z dwóch wałków, przez które przewija 
się folia wyciągana ze szpuli. Oba wałki są sprzężone ze sobą przekładnią zębatą lub 
łańcuchową, przy czym wałek napędzający obraca się szybciej niż wałek napędzany 
stykający się ze szpulą. W wyniku różnicy prędkości następuje wstępne rozciągnięcie 
folii, a wydłużenie względne zależy od stosunku prędkości obu wałków. Współczynnik 
wydłużenia zależy od konstrukcji maszyny i wynosi najczęściej 50 lub 75%. 

Drugim ważnym czynnikiem zapewnienia szczelności jest sposób owijania 
określający stopień zachodzenia poszczególnych warstw na siebie [4]. Najczęściej 
stosowane zakładki nakładanych warstw folii wynoszą 50 lub 75%. Aby uzyskać za-
lecane w praktyce owinięcie co najmniej czterema warstwami folii, to przy zakładce 
75% bela wykona jeden obrót wokół własnej osi, a przy zakładce 50% dwa obroty. 
Ten drugi sposób owijania jest preferowany w owijarkach pojedynczych bel i jest on 
określany jako system 2 x 2, co oznacza, że na beli po jednym obrocie wokół własnej 
osi z zakładką 50% w każdym punkcie znajdują się co najmniej dwie warstwy folii, a po 
dwukrotnym cztery warstwy. W niektórych krajach (Szwajcaria, kraje Skandynawii) 
stosuje się okrywanie sześcioma warstwami folii w systemie 2 x 2 x 2. Jest to uzasad-
nione w przypadku owijania bel z zielonki rozdrobnionej, o wysokiej zawartości suchej 
masy z dużą ilością twardych łodyg. W owijarkach szeregowych (o ruchu ciągłym) 
możliwa jest tylko zakładka 75%. Rozciągnięta folia dzięki posiadanej elastyczności 
opina szczelnie belę, pozwalając jednocześnie na wyrównanie zmian objętości wywo-
łanych procesem fermentacji. Najczęściej folia jest dostarczana w rolkach o długości 
1800–2000 m przy szerokości 500 mm oraz 1500–2000 m przy szerokości 750 mm. 
Współczesne folie mogą być rozciągane powyżej 80% bez utraty jakości. Zapewnia to 
nie tylko obniżenie kosztów folii, ale również redukcję kosztów obsługi [12].
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4. Innowacyjna maszyna do owijania bel folią

Wynikiem współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej z firmami R&D 
Centre Inventor Sp. z o.o. oraz SIPMA S.A. z Lublina, wchodzącymi w skład Grupy 
SIPMA, jednego z największych producentów maszyn rolniczych w Polsce, jest pro-
totyp owijarki szeregowej SIPMA OG 9750 LENA (fot. 1). 

Fot. 1. Prototyp owijarki szeregowej do bel zielonki SIPMA OG 9750 LENA
Źródło: fot. T. Trzepieciński

Owijarki szeregowe znajdują zastosowanie zarówno do owijania bel okrągłych, jak 
i prostopadłościennych, tworząc z nich długi na kilkadziesiąt metrów rękaw foliowy 
wypełniony sprasowanymi belami podsuszonej zielonki. Aby to uzyskać, mechanizmy 
owijarki wykonują ruch złożony, przy czym ruch obrotowy mechanizmu owijającego 
jest dokładnie zsynchronizowany z ruchem postępowym całej maszyny. Wysoką jakość 
kiszonki można uzyskać pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad. Dotyczą 
one w pierwszej kolejności wysokiej jakości surowca przeznaczonego do zakiszania, 
czyli podsuszonej zielonki, a następnie niezwłocznego po uformowaniu beli (nie 
później niż 2 godziny) szczelnego owinięcia co najmniej czterema warstwami folii 
i kontroli tej szczelności w okresie przechowywania [3]. 

Owijarka posiada własny niezależny napęd od silnika spalinowego. Maszyny wio-
dących producentów owijarek szeregowych wyposażone są w elektroniczne systemy 
sterowania procesem owijania, co w znacznym stopniu odciąża operatora ciągnika. 
Sterowanie podstawowymi funkcjami maszyny odbywa się poprzez mobilny panel. 
Do podstawowych możliwości komputera pokładowego należy zaliczyć:

 � bieżącą obserwację i rejestrację procesu owijania,
 � pomiar liczby owiniętych bel,
 � pomiar czasu pracy urządzenia z dokładnością do 1 minuty,
 � duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazujący aktualne parametry pracy,
 � pomiar uzyskanej wydajności (bele na godzinę),
 � statystyki sezonowe (czas i wydajność pracy),
 � kontrolę procesu podawania folii (zakończenie lub zerwanie folii).
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W tylnej części owijarki szeregowej (fot. 2) znajduje się silnik spalinowy Honda 
GX 390 o mocy 8kW z alternatorem, agregat hydrauliczny BELLE oraz akumulator. 
Silnik spalinowy jest przystosowany do zasilania benzyną bezołowiową (95-oktanową). 
Elementem układu hydraulicznego zasilającym siłowniki oraz silniki hydrauliczne 
jest zbiornik oleju umieszczony pod stołem roboczym maszyny. Wszystkie układy 
hydrauliczne maszyny są sterowane wielosekcyjnym rozdzielaczem sterowanym elek-
trohydraulicznie.

Fot. 2. Elementy układu napędowego maszyny 
Źródło: fot. T. Trzepieciński

Jedna powierzchnia folii jest pokryta ciągliwym klejem, co zapewnia ścisłe przyle-
ganie warstw folii do siebie i całkowitą szczelność owiniętej beli (fot. 3). Na początku 
i na końcu foliowego rękawa z belami zakłada się foliowy worek i dociska go przez 
włączenie owijania lub wkłada się pojedynczą belę owiniętą w całości folią (może 
być ona owinięta ręcznie). Owijanie folią powoduje odcięcie dopływu tlenu i w ten 
sposób poprzez procesy fermentacyjne możliwe jest przygotowanie sianokiszonki 
jako pokarmu dla bydła. 

Fot. 3. Bele w trakcie procesu owijania folią
Źródło: ze zbiorów SIPMA S.A.
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Podczas owijania folia zostaje wstępnie rozciągnięta. Następuje to w wyniku od-
powiedniej konstrukcji zespołu owijającego, w skład którego wchodzi zasobnik z folią 
oraz układ napędzający złożony z dwóch wałków (fot. 4), przez które przewija się 
folia wyciągana ze szpuli. Wszystkie wałki są sprzężone ze sobą przekładnią zębatą. 
Aluminiowe, moletowane wałki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii 
i odpowiednią jej przyczepność podczas owijania. Rozciągnięta folia dzięki posiadanej 
elastyczności opina szczelnie belę, pozwalając jednocześnie na wyrównanie zmian 
objętości wywołanych procesem fermentacji.

Fot. 4. Zespół owijający bele folią
Źródło: fot. T. Trzepieciński

Popychacz bel, po przekroczeniu określonego nacisku na belę, powoduje przemiesz-
czenie się maszyny o jedną długość beli do przodu. Podczas przesuwania maszyny 
zachodzi równoczesny proces owijania bel. Pierścieniowy mechanizm owijający jest 
wprawiany w ruch obrotowy kołem napędowym 1 (fot. 5) napędzanym silnikiem 
hydraulicznym Sauer Danfoss OMR 100 2 (fot. 5) o maksymalnej mocy wyjściowej 
13 kW. Ogumione koło jest dociskane do powierzchni pierścieniowego mechanizmu 
owijającego za pomocą sprężyny 3 (fot. 5), której naciąg jest regulowany nakrętką 
oczkową. Ponadto aby zwiększyć opory tarcia między kołem a powierzchnią pierście-
nia owijającego, na jego powierzchni umieszczono cyklicznie rozmieszczone występy. 
Elementem pośredniczącym pomiędzy nieruchomym pierścieniem prowadzącym 5 
(fot. 5) są rolki 6 (fot. 5) z tworzywa sztucznego równomiernie rozłożone na obwodzie 
pierścienia 5 (fot. 5). Układ owijania bel z osią obrotu pokrywającą się z osią owijanej 
beli złożony z dwóch szpul folii, rozmieszczonych na obwodzie pierścienia owijającego 
co 180° i jest zabezpieczony osłonami bezpieczeństwa.
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Fot. 5. Napęd pierścienia owijającego: 1 – koło napędowe, 2 – silnik hydrauliczny OMR 100,  

3 – sprężyna, 4 – występy, 5 – nieruchomy pierścień prowadzący, 6 – rolka

Źródło: fot. T. Trzepieciński

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych maszyn wymaga zasto-
sowania materiałów charakteryzujących się określoną wytrzymałością. Trwałość 
elementów roboczych w narzędziach uprawowych w głównej mierze zależy od 
doboru materiału konstrukcyjnego poszczególnych części, sposobu rozmieszczenia 
zespołów na ramie maszyny oraz rodzaju warstwy wierzchniej elementu roboczego. 
Podczas badań owijarki szeregowej do bel zielonki nie zaobserwowano odkształceń lub 
pęknięć konstrukcji. Wyniki wcześniejszych analiz numerycznych konstrukcji ramy, 
wykonanych na etapie projektowania prototypu, również nie wykazały przekroczenia 
wartości naprężeń powodujących uplastycznienie konstrukcji.

Maszyna posiada oświetlenie spełniające wymagania ustawy o transporcie dro-
gowym, umożliwiając poruszanie się jej po drogach publicznych. Owijarka w pozycji 
transportowej połączona jest z ciągnikiem za pomocą dyszla, może być również 
transportowana na miejsce pracy na przyczepie niskopodwoziowej. Wychodząc na-
przeciw potrzebom rynku, SIPMA S.A. w swojej ofercie posiada również owijarki do 
bel pojedynczych w szerokim zakresie konfiguracyjnym od maszyn przeznaczonych 
dla małych i średnich gospodarstw, montowanych na trzypunktowym układzie za-
wieszenia ciągnika, po maszyny wysokowydajne, w pełni zautomatyzowane. 

5. Możliwości aplikacyjne prezentowanej technologii 
na terenie Pogórza Dynowskiego

Zwierzęta gospodarskie hodowane są w celach agroturystycznych lub do zaspokajania 
potrzeb konsumpcyjnych gospodarzy oraz gości. Obecność zwierząt w gospodarstwie 
prowadzącym działalność turystyczną i jego otoczeniu podnosi poziom atrakcyjno-
ści i jakości wypoczynku na obszarach wiejskich. W chowie zwierząt gospodarskich, 
ukierunkowanym na produkcję mleka, niezbędne jest wykorzystywanie pasz obję-
tościowych o wysokich walorach jakościowych [6]. Owce, które chętnie hodowane 
są na terenach podgórskich, mogą być źródłem wielu potrzebnych w gospodarstwie 
domowym surowców, takich jak: wełna, skóry, mięso, a także nawozów o bardzo 
wysokiej wartości, które są bezcennym źródłem składników odżywczych w produkcji 
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ekologicznej, rozwijanej w wielu gospodarstwach agroturystycznych. Zwierzęta te 
mogą być wykorzystane do pielęgnacji krajobrazu poprzez wypas nieużytków i grun-
tów ugorowanych, terenów parków krajobrazowych i rezerwatów przyrodniczych 
[8]. Obok zapewnienia odpowiedniej gatunkowo struktury paszy na okres żywienia 
zimowego przeżuwaczy, kolejnym ważnym elementem jest zebranie i konserwacja 
paszy objętościowej. Od wyboru sposobu przechowywania paszy zależy jej wartość 
pokarmowa. Każdy sposób konserwacji pasz objętościowych prowadzi do spadku 
jakości pokarmowej paszy, jednakże przez wykonanie koszenia w odpowiednim 
terminie i zastosowanie odpowiedniego sprzętu gwarantującego szczelne owinięcie 
bel straty te można ograniczyć do minimum. Prezentowana owijarka jest maszyną 
w pełni mobilną o niezależnym napędzie i w warunkach rozdrobnionego rolnictwa 
województwa podkarpackiego, w szczególności Pogórza Dynowskiego, może być 
efektywnie wykorzystywana przez grupy producentów zwierząt do indywidual-
nych potrzeb każdego z nich lub do świadczenia usług. Zapotrzebowanie na paszę 
przez gospodarstwa agroturystyczne, których głównym profilem działalności nie 
jest produkcja paszy dla zwierząt, może być zaspokojone przez konserwację paszy 
w pryzmach. Odpowiednie zakiszenie zielonki, w odróżnieniu od siana, zapewnia 
w okresie zimowym w pełni wartościowy pokarm dla przeżuwaczy.

6. Podsumowanie

Zaletą owijania ciągłego, w stosunku do owijania pojedynczych bel jest brak ko-
nieczności transportowania pojedynczych balotów, co eliminuje się ryzyko ich uszko-
dzenia. Ciągły sposób owijania bel eliminuje konieczność owijania powierzchni ich 
styku, dzięki czemu oszczędność folii sięga ponad 50% w stosunku do owijania każdej 
beli oddzielnie. Badany prototyp owijarki posiada napęd hydrauliczny uzyskiwany 
z agregatu hydraulicznego napędzanego silnikiem spalinowym. Napęd hydrauliczny 
wykorzystywany jest do napędu pierścieniowego mechanizmu owijającego oraz jed-
noczesnego ruchu posuwistego całej owijarki. Zaletą maszyny jest więc niezależność 
jej napędu od ciągnika. Maszyna może być wykorzystywana do bel walcowych i pro-
stopadłościennych. W przypadku owijania bel z przeznaczeniem na sianokiszonkę 
ich średnica może zmieniać się w zakresie od 1,2 do 1,8 m, a szerokość od 1,2 do 
1,5 m. Wymiary graniczne bel prostopadłościennych wynoszą: szerokość 0,9–1,2 m, 
wysokość 0,8–0,9 m. Do owijania wykorzystywana jest folia o szerokości 0,75 m. 

Badania w warunkach rzeczywistych potwierdziły, że prototyp owijarki szere-
gowej do bel zielonki OG 9750 LENA spełnia wszystkie założenia projektowe, m.in.: 

 � maszyna posiada napęd hydrauliczny z własnym agregatem napędzanym silni-
kiem spalinowym,

 � wydajność owijarki wynosi około 120 bel na godzinę,
 � maszyna posiada dodatkowy mechanizm hamujący wspomagający proces do-

ciskania bel,
 � praca maszyny jest sterowana automatycznie,
 � do transportu jest agregatowana z ciągnikiem lub samochodem z napędem 4 x 4.
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NOWE ROZWIĄZANIA W MECHANIZACJI UPRAW 
I ZBIORU ROŚLIN ENERGETYCZNYCH  

NA POTRZEBY ŚRODOWISK WIEJSKICH

Streszczenie
Wzrost zainteresowania zakładaniem plantacji roślin energetycznych, głównie o zdrew-

niałych pędach, powoduje konieczność poszukiwania nowych technologii pozwalających na 
sprawny zbiór plonu oraz dalsze jego docelowe przetwarzanie. Produkcja biomasy drzewnej 
na potrzeby własne w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania urządzeń 
agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. Prototypy przedstawionych sieczkarni 
zostały opracowane we współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej z producentem 
maszyn rolniczych SIPMA S.A. oraz firmą R&D Centre Inventor Sp. z o.o. z Lublina. Propono-
wane rozwiązania konstrukcyjne rodziny sieczkarni są nowością na polskim rynku docelowym. 
Charakteryzują się ponadto parametrami konstrukcyjnymi i funkcjonalnością porównywalną 
w odniesieniu do znanych rozwiązań sieczkarni produkowanych za granicą. Istotne znaczenie 
mają niskie koszty wytwarzania polskich rozwiązań. W opracowaniu przedstawiono również 
kierunki rozwoju technologii zbioru roślin energetycznych.

Słowa kluczowe: agroturystyka, biomasa, wierzba energetyczna, sieczkarnia do drewna, tu-
rystyka, zrębki

NEW SOLUTIONS IN MECHANIZATION 
OF CULTIVATION AND HARVEST  

OF ENERGETIC PLANTS IN RURAL AREAS

Summary
The increased interest in the establishment of energy plants, mainly woody stems, makes it 

necessary to look for new technologies allowing efficient harvest and processing of the crop. 
Production of woody biomass for own demands in small area farms requires the use of agro-
technical equipment adapted to the scale of production. The prototypes of presented machines 
were manufactured by the R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. and the SIPMA S.A. in Lublin in 
cooperation with the employees of the Rzeszow University of Technology. The proposed con-
structional solutions of wood-cutter family are novelty in Polish target market. Furthermore, 
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they are characterized by constructional parameters and functionality equal to wood-cutters 
produced abroad, but with lower manufacturing costs. The paper also presents the trends of 
energy harvesting technologies development.

Keywords: agritourism, biomass, energetic willow, wood-cutter, tourism, chips

1. Wprowadzenie

Cechą rolnictwa w Polsce południowo-wschodniej jest rozdrobnienie areałów 
upraw, urozmaicona hipsografia terenu i często utrudniony dostęp do pól. Zapo-
trzebowanie na biomasę przeznaczaną na potrzeby energetyczne szybko wzrasta. 
Jednym ze sposobów zwiększenia areałów roślin energetycznych jest zagospodaro-
wanie wzrastającej ilości gruntów odłogowanych, nieużytków lub terenów do tej pory 
nieeksploatowanych rolniczo, co związane jest z koniecznością dostarczenia na rynek 
specjalistycznych maszyn o wydajności dostosowanej do charakterystyki pól upraw-
nych, które wykorzystują do napędu podstawowe źródło energii do napędu maszyn 
w środowiskach wiejskich, jakimi są ciągniki rolnicze. Specjalistyczne maszyny do 
zbioru wierzby w warunkach polskich nie są jeszcze stosowane na szeroką skalę [2, 5, 
18]. W ostatnich latach zanotowano postęp w przedstawianiu ofert rozwiązań specja-
listycznych maszyn do zbioru i przetwarzania biomasy pozyskiwanej ze zdrewniałych 
łodyg. Wśród nich należy wymienić np. kosiarki, rębaki, sieczkarnie do drewna, ale 
problem nadal istnieje i wymaga dalszego poszukiwania trafnych rozwiązań. 

Biomasa wierzby energetycznej powinna być pozyskiwana w okresie między po-
jawieniem się i opadaniem liści, gdy zawartość wilgoci w drewnie wynosi około 55% 
[16, 19]. Średnie plony handlowe wierzby w Europie wynoszą 8–10 Mg na hektar 
rocznie [1, 19]. Zbiór wierzby w kolejnych latach po posadzeniu zrzezów może się 
odbywać różnymi technikami. Mechanizacja zbioru wierzby jest kolejnym wyzwaniem 
dla konstruktorów maszyn. W chwili obecnej stosowane technologie to [14, 15, 17]: 

 � ręczne ścinanie gałęzi z użyciem przenośnych podcinaczy, 
 � maszynowe ścinanie gałęzi z odkładaniem na pokosie, 
 � maszynowe ścinanie gałęzi z ładowaniem na przyczepę, 
 � maszynowe ścinanie gałęzi z ich jednoczesnym rozdrabnianiem (zrębkowaniem). 

Należy oczekiwać wzrostu znaczenia drewna w przypadku jego pozyskania do 
celów energetycznych, ze względu na wielokrotnie mniejszą, podczas spalania, emi-
sję zanieczyszczeń w stosunku do spalania węgla kamiennego [3]. W nowoczesnych 
systemach grzewczych, zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych, niezbędne jest 
spełnienie wymogów jakościowych zrębków roślin energetycznych. Zautomatyzowa-
ne systemy kotłowe, wyposażone w sterowane układy transportowe wymagają, aby 
stosowane paliwo miało określone, powtarzalne właściwości fizykochemiczne oraz 
geometryczne. Wymiary zrębków opałowych określa granica do 50 mm, przy czym 
zasadnicza frakcja (nie mniej niż 90%) nie powinna przekraczać 40 mm. W przypadku 
składowania zbyt duże rozdrobnienie zrębków w połączeniu z wysoką ich wilgotnością 
jest niekorzystne ze względu na możliwość rozwoju procesów gnilnych. Możliwość 
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uzyskiwania zrębków o podobnej granulacji jest istotna w procesach technologicznych 
produkcji biopaliw. W przypadku przeznaczenia zrębków do dalszego przetwarzania 
(m.in. dosuszanie) wskazane jest uzyskiwanie zrębków o niewielkich wymiarach. 

W opracowaniu przedstawiono innowacyjne maszyny do zbioru z jednoczesnym 
rozdrobnieniem roślin energetycznych, w szczególności wierzby energetycznej. Siecz-
karnie SIPMA serii HERO powstały w wyniku współpracy pracowników Politechniki 
Rzeszowskiej z firmami R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. i SIPMA S.A. z Lublina. 
Przedstawiono również wyniki prac poprzedzających wytworzenie prototypów w po-
staci technologii zakładania i pozyskiwania biomasy roślin energetycznych [9, 13], 
które stanowią uaktualnienie technologii prezentowanej na konferencjach „Błękitny 
San” w latach 2011–2014 [8].

2. Rozwój technologii produkcji biomasy

Analiza właściwości różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE) prowadzi 
do wniosku, że w Europie środkowo-wschodniej biomasa zdrewniałych pędów roślin 
energetycznych jest rodzajem OZE charakteryzującym się najlepszymi parametrami 
energetycznymi. Intensywnie prowadzone badania nad rozwojem gatunków wierzby 
energetycznej zapewniają dużą wydajność produkcji biomasy w różnych klimatycznie 
regionach Unii Europejskiej. Niedobór wyspecjalizowanych maszyn dostosowanych 
do wielkości gospodarstwa i ich wysokie koszty są najczęstszymi przeszkodami me-
chanizacji zbioru biomasy wskazywanymi przez potencjalnych małych producentów 
biomasy [11, 12]. O ile dla dużych, wielohektarowych, plantacji istnieją specjalistyczne 
środki techniczne, to w przypadku upraw na niewielkich obszarach, widoczny jest 
brak ekonomicznie uzasadnionych maszyn pozwalających pozyskać i przetworzyć 
uprawianą biomasę. Optymalnym rozwiązaniem dla małych gospodarstw produkują-
cych biomasę jest zbudowanie maszyn zaczepianych na typowym ciągniku rolniczym, 
który stanowi źródło ich napędu [10].

Zbiór biomasy może odbywać się jedno- lub dwuetapowo. W pierwszym przy-
padku biomasa jest zbierana przez wyspecjalizowane samojezdne maszyny, których 
zadaniem jest ścinanie pędów wierzbowych z jednoczesnym ich rozdrobnieniem oraz 
załadunkiem na zespół transportowy. Taki zbiór biomasy w małych gospodarstwach 
jest ograniczony ze względu na wysokie koszty związane z amortyzacją maszyn. 
W systemie dwuetapowym następuje najpierw zebranie biomasy z pola i późniejsze 
jej rozdrobnienie za pomocą rębaków. Pomimo wielu wad związanych z małą wydaj-
nością podstawową zaletą tej metody jest możliwość zmniejszenia wilgoci biomasy 
przed ostatecznym jej rozdrobnieniem. Główne etapy postępowania w procesie za-
gospodarowania komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem odpowiednich 
maszyn i urządzeń, wchodzących w skład technologii produkcji roślin energetycznych, 
przedstawiono w tabeli 1.



184

Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Leszek Kępa, Marek Dziurka

Tab. 1. Główne etapy postępowania w procesie zagospodarowania komunalnych osadów ście-
kowych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń, wchodzących w skład technologii 

produkcji roślin energetycznych

Rodzaj operacji Miejsce i sposób wykonania czynności Uwarunkowania prawne

Obróbka osadu:
- stabilizacja
- zagęszczanie
- higienizacja

Oczyszczalnia ścieków Realizowana w oczyszczalni technolo-
gia oczyszczania ścieków

Transport osadów na użytki rolnicze Drogi publiczne i prywatne (1) Prawo o Ruchu Drogowym,
Kodeks Drogowy

Dawkowanie nawozów pod 
zakładaną plantację

Przygotowanie i nawożenie użytków rolnych:
- powierzchniowe,
- iniekcyjne (1), (2), (3)

Ustawy, rozporządzenia,
Dobra praktyka rolnicza

Badanie oddziaływania na ludzi 
i środowisko przyrodnicze

Elementy ekotopu badane w otoczeniu 
założonej plantacji:

- gleby
- wody (4)

Ustawy, rozporządzenia, decyzje

Produkcja i przechowalnictwo 
zrzezów Teren gospodarstwa (5) Warunki BHP oraz wymogi przechowy-

wania sadzonek

Sadzenie, sianie Areały uprawne (6) Dobra praktyka rolnicza i wymogi 
żywieniowe roślin

Pielęgnacja i ochrona plantacji
Areały uprawne, praca:

- ręczna
- mechaniczna

Program ochrony i pielęgnacji zgodny 
z dobrą praktyką rolniczą

Zbiór wyprodukowanej biomasy
Na plantacji:

- ręczny
- mechaniczny (7), (8), (9)

Zgodnie z celem zagospodarowania

Wstępna obróbka zebranej biomasy
Na plantacji lub w jej pobliżu:

- ręczna
- mechaniczna (7), (10), (11), (12), (13)

Zgodnie z celem zagospodarowania

Źródło: Opracowanie autorów z podaniem poniższych źródeł literatury od 1 do 13

gdzie: P – patent, W – wzór użytkowy:
(1) Niemiec i in., 2014, Zestaw do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych 

i mineralnych, zgłoszenie wzoru użytkowego, W-122734. 
(2) Niemiec W., Puchała J., 1983, Urządzenie do wprowadzenia cieczy pod powierzchnię gleb i łąk, 

P-242124.
(3) Niemiec W., 2007, Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych 

i mineralnych, P-214031.
(4)  Niemiec W., 2007, Urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych, 

W-64580.
(5)  Niemiec W. i in., 2008, Urządzenie do produkcji zrzezów, P-214396.
(6)  Niemiec W. i in., 2011, Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, W-66636.
(7)  Niemiec W. i in., 2011, Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi, 

W-66593.
(8)  Niemiec W. i in., 2008, Kosiarka do drzewiastych roślin, P-213402.
(9)  Niemiec W. i in., 2011, Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych pędach, 

W-67020.
(10) Niemiec W. i in., 2007, Sieczkarnia do drewna, W-116926.
(11) Niemiec W. i in., 2010, Podajnik ciętego materiału w sieczkarni do drewna, W-66152. 
(12) Niemiec W. i in., 2012, Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycz-

nych, W-67436.
(13) Niemiec W. i in., 2013, Zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin, zgłoszenie 

wzoru użytkowego, W-121680.

Charakterystyczną cechą wspólną zaproponowanych przez Politechnikę Rze-
szowską rozwiązań konstrukcyjnych maszyn jest dostosowanie ich dla potrzeb 
agrotechnicznych niewielkich gospodarstw południowej Polski. Z uwagi na prostą 
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konstrukcję proponowane środki techniczne są również atrakcyjne cenowo. Jedną 
z przesłanek podjętych działań związanych z konstrukcją nowych maszyn do sadze-
nia, zbioru i przetwarzania biomasy roślin o zdrewniałych pędach jest wysoki koszt 
wysokowydajnych maszyn, których stosowanie w gospodarstwach małoobszarowych 
jest nieopłacalne. Szczególnie poszukiwane są maszyny przeznaczone dla niewielkich 
plantacji i dostosowane do hipsografii terenu. Jak do tej pory podstawowym źródłem 
napędu dla maszyn rolniczych są ciągniki o zróżnicowanej mocy. W przypadku za-
kładania, pielęgnacji, pozyskiwania plonu oraz jego obróbki na plantacjach roślin 
energetycznych, ciągniki stanowią podstawowe źródło napędu specjalistycznych 
maszyn. Ponadto najczęściej za pomocą ciągników transportuje się plon z pól do 
dalszej obróbki lub do ostatecznego energetycznego zagospodarowania. 

3. Prototypy sieczkarni do zbioru roślin energetycznych

Wynikiem współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej z firmami R&D 
Centre INVENTOR Sp. z o.o. oraz SIPMA S.A. z Lublina, wchodzącymi w skład Grupy 
SIPMA, jednego z największych producentów maszyn rolniczych w Polsce, jest seria 
sieczkarni HERO do zbioru roślin energetycznych. Sieczkarnie jedno- (fot. 1a, 1b) oraz 
dwurzędowa (fot. 2) są maszynami ciągnionymi przez ciągnik rolniczy służącymi do 
ścinania oraz jednoczesnego rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych 
na plantacjach tzw. kulturalnych o typowym rozstawie międzyrzędzi 0,75 m.

a) b)

Fot. 1. Prototyp sieczkarni jednorzędowej SIPMA SR 1010 HERO podczas pracy w widoku  
z tyłu (a) oraz z przodu (b)
Źródło: fot. T. Trzepieciński

Zespół tnący składa się z dwóch pił tarczowych o średnicy 400 mm napędzanych 
silnikami hydraulicznymi HPL MA2. Napęd pił tarczowych przez silniki hydrauliczne 
stanowi znacznie prostszą konstrukcję w stosunku do napędu mechanicznego poprzez 
WOM ciągnika oraz charakteryzuje się większą elastycznością, praktycznie w pełni 
eliminującą awarie z tytułu przeciążenia tego zespołu. W sieczkarni jednorzędowej 
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zastosowano tarczowy system tnący  z piłami, ostrzami i z węglików spiekanych, 
zabezpieczający przed strzępieniem karp. Odpowiednio dostosowana prędkość 
przemieszczania sieczkarni (6 km/h) w stosunku do prędkości obrotowej pił tnących 
(około 2100 obr./min) zapewnia ścięcie wszystkich pędów. Właściwe odcięcie już 
dojrzałego pędu od karpy jest bardzo ważną czynnością, decydującą o jej żywotności. 
Pędy powinny być ścinane na wysokości 50–100 mm nad powierzchnią gleby tak, aby 
miały widoczne dwa, a w ostateczności jeden uśpiony pąk.

Fot. 2. Prototyp sieczkarni dwurzędowej SIPMA SR 2010 HERO
Źródło: fot. T. Trzepieciński

W gardzieli sieczkarni umieszczony jest zespół dwóch walców wciągających 1 
(fot. 3) i zespół dwóch walców dogniatających ścięte pędy umieszczonych bezpośrednio 
przed tarczą rozdrabniającą. Walce wciągające posiadają równomiernie rozmieszczone 
na obwodzie listwy z występami o różnej wielkości i podziałce. Jak wykazały bada-
nia, w przypadku ścinania roślin energetycznych efektywniejsze jest zastosowanie 
grzebieniowych podajników ściętych łodyg, co jest rozwiązaniem alternatywnym 
w stosunku do występów o powierzchni gładniej usytuowanych na powierzchni 
walców. Zespół walców wciągających 1 (fot. 3) jest napędzany wałami przegubowo-

-teleskopowymi poprzez przekładnie łańcuchowe. Dodatkowo za piłami ścinającymi 
pędy roślin energetycznych umieszczony jest dolny walec podbierający pędy 2 (fot. 3).
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Fot. 3. System wciągająco-dogniatający sieczkarni SIPMA 1010 HERO:  
1 – walec wciągająco-dogniatający, 2 – walec podbierający

Źródło: fot. T. Trzepieciński

Układ sterowania głównych zespołów sieczkarni napędzanych hydraulicznie 
zarówno w maszynie jedno-, jak i dwurzędowej umożliwia: 

 � zmianę pochylenia podajnika rurowego,
 � zmianę kierunku wylotu zrębków,
 � zmianę pochylenia wysięgnika naginającego pędy,
 � zmianę położenia kątowego dyszla,
 � zmianę wysokości cięcia (sterowanie położeniem kół jezdnych względem ramy siecz-

karni),
 � zmianę prędkości obrotowej pił tarczowych odbywa się za pomocą wodoodpor-

nego mobilnego panelu sterującego umieszczonego w kabinie operatora ciągnika.

Zespół rozdrabniający stanowi tarcza obrotowa połączona z ramą nośną i napę-
dzana od ciągnika poprzez przekładnię pasową, przy czym na jej obwodzie naprzeciw 
siebie zamocowane są cztery noże, a między nimi do powierzchni czołowej tarczy 
zamocowane są kątowniki zapewniające efektywny transport zrębków przez po-
dajnik rurowy. Długość cięcia jest modyfikowana poprzez zmniejszenie liczby noży 
umieszczonych na tarczy rozdrabniającej. Wymagania na zrębki pozyskiwane w Polsce 
określa norma PN-91/D-95009. Wilgotności zrębków nie normalizuje się. Wymiary 
zrębków opałowych określa granica do 50 mm, przy czym zasadnicza frakcja (nie 
mniej niż 90%) nie powinna przekraczać 40 mm. W przypadku składowania zbyt duże 
rozdrobnienie zrębków w połączeniu z wysoką ich wilgotnością jest niekorzystne ze 
względu na możliwość rozwoju procesów gnilnych. 

Sieczkarnia dwurzędowa SIPMA SR 2020 HERO doczepiana do ciągnika z przodu 
składa się z dwóch głównych zespołów: zasadniczej sieczkarni (fot. 4a) doczepianej na 
przednim układzie zawieszania (TUZ) ciągnika oraz zespołu zasilania hydraulicznego 
sieczkarni (fot. 4b) mocowanego na tylnym TUZ ciągnika. 
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a) b)

Fot. 4. Prototyp dwurzędowej sieczkarni SIMA SR 2020 HERO (a) doczepianej do ciągnika z przo-
du oraz zespół zasilania hydraulicznego sieczkarni (b): 1 – rama, 2 – zbiornik oleju, 3 – wskaźnik 
poziomu oleju, 4 – pompa hydrauliczna, 5 – reduktor, 6 – filtr wlewowo-napowietrzający, 7 – filtr 

powrotny, 8 – chłodnica oleju
Źródło: ze zbiorów SIPMA S.A.

Sieczkarnia ścinająca i rozdrabniająca zdrewniałe łodygi, szczególnie wierzby 
energetycznej, mocowana jest z przodu ciągnika i napędzana jest od przedniego wałka 
odbioru mocy. Umieszczenie zespołu tnącego i rozdrabniającego z przodu ciągnika 
ułatwia kierowcy sprawne prowadzenie ciągnika z maszyną oraz ciągłą kontrolę jej 
pracy. Uzyskany i rozdrobniony plon podawany jest z wykorzystaniem wyrzutnika 
odśrodkowego na przyczepę transportową.

Zaletą sieczkarni jest jednoczesne ścinanie dwóch rzędów roślin na plantacjach 
tzw. niekulturalnych oraz plantacjach prowadzonych przez wiele lat, w których 
obserwuje się znaczny niekontrolowany rozrost karpy. Prędkość ruchu agregatu 
ciągnik-maszyna jest uzależniona od warunków polowych i wieku roślin [6], ale 
maksymalna nie powinna przekraczać zalecanej 8 km/h. Regulowana wysokość cięcia 
roślin (50–100 mm) nad powierzchnią gruntu odpowiada zakresowi spotykanemu 
w dotychczasowych rozwiązaniach [18]. 

Maszyna jest wyposażona w dwie piły tnące o średnicy 800 mm 1 (fot. 5), które 
w miejscu styku zachodzą na siebie na szerokości około 50 mm, umożliwiając ścinanie 
roślin nasadzonych w spotykanej w Polsce [7] szerokości międzyrzędzi 0,7–0,8 m 
lub rzędów bliźniaczych o rozstawie 0,75 m. Piły tarczowe napędzane są niezależnie 
silnikami hydraulicznymi zasilanymi przez zespół zasilania hydraulicznego sieczkarni.

Za zespołem tarcz nagarniających znajdują się cztery walce 2 (fot. 5) wciągające, 
transportujące ścięte pędy do gardzieli zespołu rozdrabniającego. Walce 2 (fot. 5) 
są zorientowane pionowo i są wyposażone na obwodzie w listwy z grzebieniowymi 
wycięciami ułatwiającymi chwytanie pędów. Pomiędzy walcami znajduje się szcze-
lina, w której poruszają się tarcze nagarniające. Każdy z walców napędzany jest 
niezależnym orbitalnym silnikiem hydraulicznym Sauer Danfoss OMS 200. Ścięte 
pędy są kierowane do gardzieli sieczkarni za pomocą obracających się zębatych tarcz 
nagarniających 3 (fot. 5), których prędkość obrotowa powinna być dostosowana do 
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prędkości ciągnika. Tarcze nagarniające są osłonięte osłonami bezpieczeństwa 4 
(fot. 5) i są napędzane niezależnie silnikami hydraulicznymi poprzez przekładnie 
łańcuchowe umieszczone pod tarczami. Walce wciągające napędzane są wolnoobro-
towymi silnikami hydraulicznymi przez przekładnie zębate zmniejszające prędkość 
obrotową do około 38 obr./min. 

Fot. 5. Zespół wciągający ścięte pędy: 1 – piły tarczowe, 2 – walce wciągające,  
3 – tarcze nagarniające, 4 – osłona bezpieczeństwa

Źródło: fot. T. Trzepieciński

4. Podsumowanie

Przedstawione prototypy rodziny sieczkarni SIPMA HERO są nowością na polskim 
rynku docelowym. Maszyny pozwalają również na ścinanie wierzby energetycznej 
posadzonej bez ścieżki przejazdowej poprzez dostosowanie maszyn do sposobu sa-
dzenia roślin energetycznych w Polsce. Charakteryzują się ponadto innowacyjnymi 
parametrami konstrukcyjnymi i funkcjonalnością dorównującą znanym rozwiązaniom 
sieczkarni produkowanych za granicą, przy niższych kosztach wytwarzania. Siecz-
karnie te przeznaczone są szczególnie dla małych i średnich producentów biomasy. 
Zastosowanie nowoczesnych maszyn, o dużej wydajności, pracujących na plantacjach 
o dużym areale, pozwala znacznie ograniczyć koszty, jednak na istniejących już plan-
tacjach (w Polsce południowo-wschodniej, w wielu przypadkach małych obszarowo) 
jest to rozwiązanie nieekonomiczne [4]. Maszyny charakteryzują się nieskompliko-
waną modułową konstrukcją, co przekłada się na zwiększoną niezawodność maszyny 
i możliwość samodzielnej obsługi bieżącej oraz serwisowej. 

Uzyskane podczas badań sieczkarni zrębki geometrycznie spełniają wymagania 
stawiane zrębkom przeznaczonym do celów opałowych. Przeprowadzone badania po-
lowe potwierdziły, że prototypy maszyn spełniają główne założenia projektowe, m.in.:

 � zapewniają zbiór co najmniej czteroletniej wierzby energetycznej,
 � wymagana moc ciągnika do napędu sieczkarni nie przekracza około 120 kW,
 � przepustowość maszyn zapewnia zbiór z wydajnością do 30 Mg/godz.,
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 � sieczkarnie zapewniają ścinanie i rozdrabnianie pędów roślin energetycznych 
o średnicy do 70 mm, 

 � w sieczkarni jedno- i dwurzędowej HERO 1010 i 2010 zastosowano tarczowy 
system rozdrabniający napędzany od WOM ciągnika, ze zmienną ilością ostrzy 
dostosowaną do charakteru pracy maszyny,

 � sieczkarnie są wyposażone w odśrodkowy kanał wyrzutowy zrębków zapewniający 
ukierunkowany wyrzut zrębków na odległość do 5 m na przyczepę transportową.

Uzupełnieniem artykułu jest prezentacja multimedialna przedstawiona na XII Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, w której omówiono nowe rozwiązania 
w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich.
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Podziękowanie 

Wytworzenie prototypów i badania sieczkarni do roślin energetycznych zreali-
zowano w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA I GOSPODARKA 
ODPADAMI TO GODZENIE CZŁOWIEKA 

Z PRZYRODĄ

Streszczenie
Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami należy do zadań własnych samorządów róż-

nych szczebli. Zadbane środowisko i szeroko rozumiana czystość stanowią istotny czynnik 
atrakcyjności turystycznej obszaru Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zna-
czącą rolę w tym zakresie odgrywają zarówno organy administracji samorządowej, jak również 
wszyscy członkowie wspólnot samorządowych.

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, utrzymanie czystości i porządku w gminie

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND WASTE 
MANAGEMENT AS A WAY TO RECANCILE MAN 

TO NATURE

Summary
Environmental education and waste management are tasks that are carry out by local gov-

ernments of different levels. Well-kept environment and cleanliness in a broad sense are re-
garded as essential factor of tourist attractions in the area of Relationship of Municipalities 
Tourist Foothills Dynowskie. Both local authorities and each member of the community play 
a significant role in this area.

Keywords: environmental education, maintaining cleanliness and order in the community

1. Wprowadzenie

Ważnym zadaniem samorządów różnych szczebli jest systemowe uporządkowanie 
obowiązków ekologicznych według jasnych i zrozumiałych kryteriów. Prowadzenie 
racjonalnej polityki proekologicznej i planowania strategicznego w tym zakresie 
to wyzwania współczesnych czasów. Celem opracowania jest troska o środowisko 
naturalne, którego nie da się inaczej zaskarbić jak tylko przez to, że się je zna i chce 
słuchać. Zastosowane metody badawcze: ankiety, wywiad i obserwacje pozwalają na 
obiektywną ocenę skuteczności zadań realizowanych w tym względzie.
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2. Troska o środowisko i gospodarkę odpadami 
to nadrzędny cel każdego samorządu

Ustrojowe i konstytucyjne zasady demokratycznego państwa polskiego, jak 
również obowiązki władz samorządowych w zakresie troski o środowisko znajdują 
swoje umocowanie w wielu aktach prawnych, poczynając od konstytucji [2], poprzez 
ustawę o samorządzie gminnym [6], powiatowym [7] i wojewódzkim [8], ustawę 
prawo ochrony środowiska [9] czy ustawę o ochronie przyrody [10]. Katalog zadań 
nałożonych na samorządy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
oraz zrównoważonego rozwoju i użytkowania jest bardzo obszerny, a sposób realizacji 
jest uzależniony nie tylko od inwencji władz samorządowych, ale i specyfiki danej 
wspólnoty samorządowej.

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz potrzeba chwili sprawiają, że istnieje potrzeba 
zastosowania i w tym względzie racjonalnych rozwiązań. Ta zasada zrównoważonego 
rozwoju, która określona została w wyżej cytowanych ustawach, jest myślą przewodnią 
problematyki ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego subregionu Pogórza 
Dynowskiego. 

3. Istota i cele wdrażania w życie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie

W lipcu 2013 r. weszły w życie istotne zmiany ustawowe w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, tym samym uruchomiony został nowy system utrzymania 
czystości i porządku w gminach [11]. Od tego okresu czasu kwestie środowiskowe 
zaczynają odgrywać istotną rolę w działalności wspólnot gminnych.

Na początku wielu działaniom towarzyszył chaos, zamieszanie i narzekanie ze 
strony członków wspólnot samorządowych na diametralnie zmienione zasady gospo-
darki odpadami. Dotychczas było tak, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości 
zawierał indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem 
wywozowym. W nowym systemie obowiązek ten przejęła gmina, która w drodze 
przetargu wybiera specjalistyczną firmę odbierającą odpady. Wydaje się, że największą 
zaletą „rewolucji śmieciowej” jest to, że w ogóle weszła w życie.

Obserwując funkcjonowanie i wdrażanie w życie nowej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, należy zastanowić się nad tym, jak radzili sobie lu-
dzie z odpadami na przestrzeni dziejów. Analiza literatury [1] na ten temat skłania 
do wniosku, że problem z odpadami istniał od zawsze. Wraz z rozwojem cywilizacji 
człowiek przystosowywał się do życia w grupie, wymieniał się wiedzą, przekazując 
sobie tajniki dotyczące rozpalania ogniska, polowania na dzikie zwierzęta, zakładania 
osad, zagospodarowywania terenów po to, by zapewnić sobie i członkom rodziny 
wygodniejsze i bezpieczniejsze życie. Zaczął wyznaczać specjalne miejsca jedzenia, 
spania, załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz składowania różnego rodzaju 
odpadów. Tak więc zaczęto organizować codzienne życie może bardziej z potrzeby 
niż z jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Koczownikom zaczynało przeszkadzać 
w osadach coś, co było niepotrzebne, np.: kości zwierzęce, które zaczęli gromadzić 
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z dala od ludzkich skupisk, zwykle w wykopanych dołach, wyschniętych studniach, 
wyschniętych jeziorach czy rzekach.

Pierwsze przepisy dotyczące czystości zostały wydane w Atenach w 320 r. p.n.e. 
Rzymianie sprawę odpadów potraktowali bardzo poważnie, mając świadomość, 
że z zanieczyszczeniami i brudem żartów nie ma. Cesarz Wespazjan nakazał rozsta-
wianie na ulicach glinianych nocników, które za duże pieniądze były opróżniane przez 
specjalnych strażników. W średniowieczu odpadów było coraz więcej, wyrzucano je 
na ulice, na których żerowały stada szczurów roznoszących różne choroby, jak dżu-
ma czy cholera. W 1394 r. w Strasburgu z powodu epidemii zmarło 16 tys. osób [1].

W X w. po raz pierwszy w historii recyklingiem zajęli się Japończycy, zbierając 
makulaturę i przetwarzając ponownie zużyty papier. W czasach renesansu nieroz-
wiązane kwestie sanitarne stawały się jednym z ważniejszych tematów włodarzy 
wielkich europejskich miast z uwagi na szerzące się zarazy. Wprowadzono oddziały 
sanitarne odpowiedzialne za utylizację odpadów. W połowie XVIII w. w Warszawie 
Marszałek Wielki Koronny Franciszek Byliński powołał do życia własne przedsię-
biorstwo oczyszczania miasta pod nazwą Tabor Miejski, jak również wprowadził 
całkowity zakaz wyrzucania śmieci na ulicę. Dzisiaj wydaje nam się, że selektywna 
zbiórka śmieci to wymysł współczesnych czasów, tymczasem w 1777 r. król Stanisław 
August Poniatowski wydał edykt w Kwidzynie, który nakazał zbieranie i segregowanie 
odpadów pod groźbą kary.

Wiek XIX i XX to czas gwałtownego rozwoju miast i tym samym ogromnego wzro-
stu odpadów. W 1865 r. powstała działająca do dnia dzisiejszego organizacja o nazwie 
Armia Zbawienia, która zajmowała się zbiórką i przetwarzaniem śmieci. W 1893 r. 
w Niemczech powstaje pierwsza spalarnia odpadów miejskich. Paliwo, jakim jest 
węgiel, zaczęto zastępować paliwem powstającym z odpadów komunalnych. Pierwszą 
w świecie spalarnię odpadów komunalnych uruchomiono 135 lat temu w Anglii. Na 
przełomie wieku było ich 210, w tym spalarnia warszawska, która funkcjonowała do 
wybuchu II wojny światowej [1].

Przełom wieków to nie tylko energetyczne wykorzystanie odpadów, ale też selek-
tywna zbiórka odpadów domowych. Pierwsza ręczna sortownia została wybudowana 
w 1898 r. w Nowym Jorku. Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że z epoki słomy 
przeszliśmy do epoki plastików, tym samym skład morfologiczny odpadów uległ 
całkowitej zmianie. Wzrost konsumpcji spowodował ogromny wzrost wytwarzanych 
przez gospodarstwa domowe odpadów. W Polsce dopiero w okresie powojennym 
pojawiły się pojemniki na śmieci, śmieciarki mechaniczne, zamiatarki, pojazdy do 
wywozu nieczystości płynnych, sprzęt zimowy typu solarko-piaskarki, odśnieżarki, 
sprzęt do pielęgnacji zieleni itp. Zbieranie i transportowanie odpadów do miejsc ich 
składowania stało się niewystarczające. Powstawały kompostownie. Po 1970 r. po-
wrócono do budowy spalarni odpadów wytwarzających energię elektryczną i cieplną 
oraz ograniczające nadmierną emisję odprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń 
zarówno pyłowych, jak i gazowych. Pod koniec XX w. najwięcej spalarni powstało 
w Japonii, bo aż ponad 22 tysiące [1].
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Zupełnie innym zagadnieniem jest wykorzystanie odpadów jako paliwa alterna-
tywnego, na przykład w cementowniach. Współspalanie odpadów to jedna z tendencji 
światowych, która również w Polsce znajduje uznanie. W Polsce Ludowej był także 
dobrze zorganizowany i dobrze funkcjonował recykling odpadów komunalnych. 
Oprócz złomu zbierano makulaturę czy butelki szklane. Na kanwie tych spostrze-
żeń można postawić tezę, że edukacja ekologiczna jest potrzebna wśród bogatych, 
ponieważ w krajach biednych gazeta nie służy wyłącznie do czytania, ale ma wiele 
innych zastosowań. 

Pomimo tego, że mamy ustawę o odpadach [12] określającą środki służące ochronie 
środowiska, nowoczesną technikę i nowoczesne rozwiązania, to jednak w zakresie 
gospodarki odpadami mamy jeszcze wiele do zrobienia.

4. Analiza i ocena stopnia wdrażania w życie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Badania ankietowe składające się z 32 pytań z zastosowaniem systemu polega-
jącego na potwierdzeniu lub negowaniu (odpowiedź: tak, nie lub krótki opis) oraz 
wywiady przeprowadzone z pracownikami merytorycznymi zajmującymi się badanym 
obszarem, stanowią istotny element analizy skuteczności wdrażania w życie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jak również ustawy o odpadach. Zawarte 
w tym opracowaniu wyniki badań są próbą pokazania efektów wdrażania w życie cyto-
wanych ustaw oraz próbą znalezienia powiązań pomiędzy działalnością miasta/gminy, 
jako jednostki samorządu terytorialnego, a jej odbiorem wśród członków wspólnot 
samorządowych – członków Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. 

Na podstawie zrealizowanych metod badawczych w jednostkach samorządu tery-
torialnego będących członkiem Związku, stwierdzić należy, że po prawie dwuletnim 
okresie funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obserwuje 
się objęcie systemem odbioru odpadów komunalnych i ich recyklingiem praktycznie 
wszystkie nieruchomości [5], poza tymi niezamieszkałymi. Faktycznym dowodem 
działań w tym względzie jest posiadanie przez każdą nieruchomość pojemników na 
odpady komunalne, jak również dostateczna ilość pojemników na odpady w miej-
scach publicznych. W każdej jednostce samorządu terytorialnego będącej członkiem 
Związku organizowane są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zarówno 
mobilne, jak i stacjonarne. Na terenie ankietowanych jednostek znajdują się 4 „dzikie” 
wysypiska śmieci, które są w trakcie likwidacji. Na podkreślenie i uwagę zasługuje 
fakt, że nie ma tu odpadów przemysłowych, a odpady zielone wykorzystywane są na 
potrzeby rolnictwa w myśl zasady „wszystko, co wyrzucamy, można wykorzystać”. Na 
obszarze tym prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmująca: 
złom, butelki szklane, odpady wielomateriałowe czy plastik. Dzięki temu mniejsza 
ilość tego typu materiałów, przedmiotów, rzeczy, znajduje się w lasach, rowach przy-
drożnych czy rzekach. Zdarzają się przypadki podrzucania odpadów komunalnych 
przez osoby z zewnątrz, niebędące członkiem wspólnoty samorządowej miasta czy 
gmin wchodzących w skład Związku.
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Ogółem ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego będących członkiem 
Związku odbiera się łącznie 3422 tony odpadów komunalnych rocznie, co sprawia, 
że 1 osoba produkuje w tym okresie 94,5 kg odpadów komunalnych. W stosunku do 
poprzedniego stanu jest to wzrost o około 1500 ton rocznie odebranych odpadów 
komunalnych. Jak widać, odbieranych odpadów w obecnym systemie jest znacznie 
więcej, niż miało to miejsce poprzednio. Obecnie według nowo obowiązujących reguł 
odpady odbierane są ze wszystkich nieruchomości (poza nielicznymi niezamieszkały-
mi), jak również zbierane są odpady selektywne oraz odpady zmieszane. Generalnie 
w analizowanych jednostkach samorządowych będących członkiem Związku nie stosuje 
się ulg lub zwolnień w opłatach za odbiór odpadów, zarówno dla różnych grup społecz-
nych, jak i rodzin wielodzietnych. Niepokojącym zjawiskiem są natomiast występujące 
we wszystkich jednostkach zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych. 
Łączna zaległość to kwota 158 878,00 zł (stan na dzień 30.05.2015 r.). W zdecydo-
wanej większości jednostek samorządowych opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczane są od mieszkańca, co uznaje się za najbardziej miarodajną 
i sprawiedliwą formę jej naliczenia. Żadna z jednostek samorządu terytorialnego 
nie dofinansowuje z budżetu miasta/gminy gospodarki odpadami, stąd wniosek, że 
z pobranych opłat pokrywane są koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Za pozytyw uznać należy fakt, że na sześć jednostek samorządu terytorialnego 
w pięciu gospodarką odpadami zajmują się wyspecjalizowane kadry. Zdecydowana 
większość jednostek posiada na swoim stanie sprzęt komunalny, co nie jest bez znacze-
nia zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych lub kryzysowych. Proces wdrażania przez 
gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z redukcją odpadów komunalnych 
u źródła należy zawdzięczać prowadzonym działaniom profilaktyczno-edukacyjno-

-uświadamiającym, od przedszkolaków poczynając, a na osobach starszych kończąc. 
Nie bez znaczenia jest również to, że merytoryczni pracownicy, odpowiedzialni za 
gospodarkę odpadami, są coraz lepszymi profesjonalistami, uczestniczą w szkoleniach 
oraz różnego rodzaju formach samokształcenia, podpatrując najlepsze europejskie 
i światowe wzorce w organizowaniu i funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki od-
padami. Przetargi na odbieranie odpadów:

 � łącznie – przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zorganizowało 5 z 6 
ankietowanych jednostek samorządowych,

 � oddzielnie – firma zbiera i przekazuje innej firmie, która zagospodarowuje od-
pady – zorganizowała 1 jednostka samorządowa.

Po prawie dwuletnim okresie funkcjonowania ustawy o utrzymywaniu czystości 
i porządku w gminie wydaje się, że proces dochodzenia do standardów cywilizacyjnych 
rozłożony w czasie na kilka czy kilkanaście lat postępuje w dobrym kierunku. Tech-
niki badawcze przeprowadzone w jednostkach samorządowych Związku pozwalają 
stwierdzić, że jest znaczna poprawa w stosunku do stanu poprzedniego. Do głównych 
pozytywów wprowadzenia w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, 
patrząc z perspektywy miasta czy gminy do 20 000 mieszkańców, zaliczyć należy:
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1. większą ilość nieruchomości zamieszkałych, objętych zbiórką odpadów komu-
nalnych dla miasta i gmin wchodzących w skład Związku,

2. większą ilość odpadów trafiających do systemu (mniej poza system, czyli m.in. 
do rzek, lasów, rowów przydrożnych i melioracyjnych), daje się to zauważyć na 
podstawie obserwacji w terenie,

3. większą ilość odpadów segregowanych, poddanych recyklingowi i ponownie 
użytych, przez co mniej trafia na składowiska odpadów komunalnych,

4. upowszechnianie realizacji i obowiązku utrzymania czystości i porządku, selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych,

5. obowiązek złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o uiszczeniu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów przeprowadzonych z merytorycznymi 
pracownikami, jak również obserwacja autora opracowania, uprawniają do sformu-
łowania następujących wniosków:
1. rozważyć należy możliwość zorganizowania punktów selektywnej zbiórki odpa-

dów komunalnych przez Związek dla wszystkich członków Związku lub zlecić 
fachowej firmie prowadzenie PSZOK-u w formie objazdowej lub stacjonarnej,

2. rozważyć należy możliwość zorganizowania jednego wspólnego przetargu na 
odbiór odpadów komunalnych dla miasta i gmin wchodzących w skład Związku,

3. nie najszczęśliwszym rozwiązaniem ustawowym jest ustalenie takich samych 
uregulowań prawnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach 
zarówno dla małych, jak i większych aglomeracji,

4. uregulować należy organizację zbiórek na cele charytatywne, np. odzieży używa-
nej, obuwia, zabawek itp. Zdarza się, że firmy trudniące się taką działalnością po 
przesortowaniu rzeczy, w ramach oszczędności działalności firmy, rzeczy gorszej 
jakości podrzucają innym,

5. należy czynić starania o wyeliminowanie sytuacji ogrzewania mieszkań odpada-
mi z plastiku, obecnie obowiązujące uregulowania prawne w tym względzie nie 
zapewniają skutecznych działań z tym procederem. Celowym zatem staje się 
powołanie specjalnej komórki organizacyjnej na poziomie województwa, powiatu 
czy Związku gmin, np.: policja ekologiczna wyposażona w odpowiedni sprzęt do 
udokumentowania w zarodku tego faktu. Komórka ta powinna mieć możliwości 
wystawienia mandatu na miejscu zdarzenia.

5. Podsumowanie

Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami niewątpliwie 
przyczyniają się w znacznym stopniu do podniesienia standardów życia poszcze-
gólnych wspólnot samorządowych zrzeszonych w Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego. Wszelkie działania dotyczące kształtowania pozytywnych 
postaw oraz kreowania modelu szacunku dla środowiska, jak również permanentnej 
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dbałości o gospodarkę odpadami w dalszej konsekwencji sprzyjać będą ochronie śro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego tej krainy. Zaszczepianie postaw estetycznych 
i środowiskowych wpłynie na lepszą standaryzację życia mieszkańców tego obszaru. 

Mając na uwadze całość powyższej tematyki, należy założyć, że omawiana proble-
matyka pozwoli władzom lokalnym na pełniejszy wgląd w zakres omawianych spraw.
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PROBLEMY OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO POGÓRZA DYNOWSKIEGO  

I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Streszczenie
Obszar Podkarpacia z uwagi na uwarunkowania historyczne i geograficzne jest zasobny 

w obiekty świadczące o wielokulturowości tego obszaru. Niestety, duża część tych obiektów, 
w szczególności sakralnych, z uwagi na historyczne uwarunkowania pozostaje nieużytkowana, 
a często popadła już w ruinę. Również na obszarze Pogórza Dynowskiego znajdują się zabytki, 
które pozostają w złym stanie. Są to zarówno obiekty świeckie, jak i świątynie różnych wyznań, 
które swoją obecnością podkreślają wielokulturowe dziedzictwo tego regionu. Działania miej-
scowych władz, stowarzyszeń lokalnych, jak i prywatnych osób, zmierzające do zachowania 
kultury materialnej tego obszaru, często napotykają różnorakie problemy o podłożu admini-
stracyjnym i finansowym, a także bariery kulturowe. 

Celem niniejszego opracowania była próba analizy powyższych barier związanych z ochroną 
dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki na badanym 
obszarze. Za podstawę do rozważań posłużyła analiza oraz ocena problematyki ochrony i do-
stępności dziedzictwa kulturowego dla turystyki. Zastosowane zostały następujące metody ba-
dawcze: metoda badania dokumentów, metoda obserwacyjna i metoda statystyczna.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, turystyka kulturowa, zabytki, Pogórze Dynowskie, 
Unia Europejska

PROBLEMS OF THE PROTECTION OF THE LEGACY 
OF CULTURAL DYNÓW FOOTHILLS AND THEIR 
IMPACT ON DEVELOPMENT OF THE TOURISM

Summary
The area of Podkarpacie due to historical and geographical conditioning is rich in objects 

attesting to the multiculturalism of this area. Unfortunately large portion of these objects, in 
particular sacred, due to historical conditioning stays not-used, and has often already fallen 
into ruin. In the area of Dynów Foothills monuments which stay are also located in bad condi-
tion which isn’t a good visiting card of this area. They are these are both secular objects, and 
temples of different faith which are underlining the multicultural legacy of this region with 
their presence. Action of local authorities, local associations as well as private persons aiming 
at keeping the material culture of this area often comes across different problems about the 
administrative basis and financial, as well as cultural barriers.
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An attempt of analysis of the above barriers associated with the protection of the legacy 
of cultural Dynów Foothills and their impact on development of the tourism were a purpose 
of this study in studied area. Analysis and the assessment of issues served as the base for de-
liberations protections and availabilities of the cultural legacy for the tourism. The following 
research methods were applied: the survey method of documents, the monitoring method and 
the statistical method.

Keywords: heritage, monuments, cultural tourism, Dynów Foothills, European Union

1. Wprowadzenie

Początki turystyki sięgają już starożytności. W czasach starożytnych główną mo-
tywacją przemieszczania się w przestrzeni był: handel, kontakty gospodarcze, chęć 
odkrycia, kształcenia się, religia. Znacznie później, bowiem dopiero w XVII i XVIII w. 
pojawiło się nowe zjawisko, nazywane „grand tour” – wielki objazd. Określenie to 
pochodziło z Anglii, skąd zamożne rodziny wysyłały swoich synów na kontynent 
europejski, aby mogli bezpośrednio zapoznać się z kulturą włoską i francuską poprzez 
naukę, zwiedzanie i obcowanie z kulturą odwiedzanego podczas podróży kraju. W tym 
czasie właśnie rodzi się pojęcie turysty. Obecnie motywacje, którymi kierują się tu-
ryści, przy wyborze kierunku destynacji i rodzaju turystyki, są różnorodne. Łączy je 
jednak jeden motyw główny – chęć poznania miejsc dotąd niepoznanych i kontaktu 
z innymi kulturami [3].

Czym byłaby turystyka bez kultury, a kultura bez turystyki? 
Biorąc pod uwagę cel poznawczy, większość wyjazdów turystycznych zawiera 

w programie element turystyki kulturowej. Zwiedzanie obiektów kultury materialnej 
(głównie zabytków) lub też obcowanie z kulturą niematerialną, w tym poznawanie 
zwyczajów i obrzędów, religii itp. to najistotniejsze motywy wyjazdów w XXI w. Jed-
nakże nawet w tym przypadku organizatorzy sięgają po coraz to nowsze pomysły, 
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku. Jakkolwiek od starożytności ta forma 
spędzania wolnego czasu opierała się głównie na obcowaniu ze sztuką w szerokim 
tego słowa znaczeniu, tak teraz nadal podstawą przygotowywanej imprezy turystycz-
nej jest oddziaływanie w układzie człowiek – kultura. Jednakże formy przekazu są 
nowe i bardzo różnorodne. Przykładem może być oferta w zakresie rodzajów i form 
turystyki kulturowej. Są to: turystyka kultury wysokiej (formy: turystyka dziedzictwa 
kulturowego, muzealna, literacka, eventowa), turystyka edukacyjna (formy: podróże 
studyjne, tematyczne, językowe, seminaryjne), czy też powszechna turystyka kultu-
rowa (formy: turystyka miejsca, wiejsko-kulturowa, etniczna, obiektów militarnych, 
obiektów przemysłowych i technicznych, żywej historii, kulturowo-przyrodnicza, 
egzotyczna, kulinarna, hobbystyczna, regionalna) [5].

Związki turystyki z kulturą są bardzo ścisłe, bowiem kultura stymuluje rozwój 
turystyki, a turystyka popularyzuje dobra kultury. Uszczegółowiając powyższe 
stwierdzenie, można dodać, że turystyka w szeroki sposób korzysta z dziedzictwa 
kulturowego, ponieważ zabytki i imprezy turystyczne o charakterze krajoznawczym 
stanowią znaczną część produktu turystycznego. Natomiast z drugiej strony kultura 
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dużo zyskuje dzięki zainteresowaniu turystów i rozwojowi turystyki kulturowej, 
a mianowicie sprzyja to właśnie ochronie dóbr kultury [10]. Ważne w tym procesie 
jest zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego kraju, jak i regionu. 
Na całym świecie podkreśla się znaczenie zarówno historii, jak i zachowanych dóbr 
kultury w efektywnej edukacji młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa. Potencjał 
tkwiący w turystyce opartej na dobrach kulturowych to podstawa znaczenia na eu-
ropejskim rynku turystycznym takich państw, jak: Francja, Włochy czy Hiszpania. 
Także w Unii Europejskiej rozwój turystyki kulturowej traktowany jest priorytetowo.

Jak już powyżej wspomniano, jednym z głównych celów turystyki jest obcowa-
nie z kulturą, najczęściej przejawiające się w formie zwiedzania obiektów kultury 
materialnej, które zachowały się na danym terenie. Rola tych obiektów dla celów 
turystycznych jest zróżnicowana. W dużym stopniu zależy to od obecnego stanu 
obiektu, dostępności komunikacyjnej, informacji turystycznej, a przede wszystkim 
od sposobu zagospodarowania i udostępnienia dla turystów. Są to bariery wynikające 
z różnorodnych uwarunkowań, m.in. prawnych, administracyjnych, kulturowych.

2. Cel, przedmiot badań i metody badawcze

Celem niniejszego opracowania uczyniono analizę barier związanych z ochroną 
dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystyki na 
badanym obszarze. Pogórze Dynowskie to nadal mało znany obszar recepcji tury-
stycznej, jednakże posiadający walory naturalne, jak i kulturowe. Przy odpowiednim 
udostępnieniu i promocji ma szansę stać się bardziej atrakcyjny dla turystów.

Obszarem badań objęto teren Pogórza Dynowskiego, w tym gminy: Dubiecko, 
Dydnia, Dynów (miejska i wiejska), Krzywcza i Nozdrzec.

Do celów badawczych wykorzystano grupę zabytków nieruchomych (zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.) zacho-
wanych na terenie wspomnianych powyżej gmin Pogórza Dynowskiego, obejmujących:

 � krajobraz kulturowy,
 � układ urbanistyczny, ruralistyczny i zespół budowlany,
 � dzieła architektury i budownictwa,
 � dzieła budownictwa obronnego,
 � obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady prze-

mysłowe,
 � cmentarze,
 � parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,
 � miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji.

Na obszarze gmin Pogórza Dynowskiego zachowało się łącznie 84 obiekty z grupy 
zabytków nieruchomych wpisane do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) 
[13]. Rodzaj i rozmieszczenie obiektów w poszczególnych gminach prezentuje tabela 1.
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Tab. 1. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków NID –  
stan na 31 marca 2015 r.
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Dubiecko 3 1 2 1 6 1 14

Dydnia 11 4 1 2 18

Dynów miejska 3 1 1 1 1 1 2 3 13

Dynów wiejska 3 1 1 1 1 2 9

Krzywcza 11 1 2 1 4 1 20

Nozdrzec 4 2 2 1 1 10

Ogółem 35 1 1 2 2 9 5 3 2 2 16 6 84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NID z 31.03.2015 r.

Najliczniejszą grupę zabytków nieruchomych na badanym obszarze stanowią 
obiekty sakralne (42%), w tym kościoły, kapliczki i cerkwie. Niestety, nie zachowała 
się żadna z synagog istniejących przed II wojną światową na tym terenie. Kolejną 
liczną grupą są cmentarze (19%), które znajdują się najczęściej w bezpośrednim 
otoczeniu kościołów. Warto nadmienić, że na wskazanym terenie zachowały się 
cmentarze świadczące o wielokulturowości tego obszaru, a mianowicie: katolickie, jak 
i grekokatolickie (Piątkowa, Babice, Skopów) oraz żydowskie (Krzywcza). Ostatnią 
wyróżniającą się grupę obiektów stanowią dwory i zespoły dworskie (11%).

W procesie analizy oraz oceny problematyki ochrony i dostępności dziedzictwa 
kulturowego dla turystyki, zastosowane zostały następujące metody badawcze: me-
toda badania dokumentów, metoda obserwacyjna, metoda statystyczna [1]. Metoda 
badania dokumentów oparta była na analizie raportów, opracowań, dokumentów 
urzędowych i aktów normatywnych. Metoda obserwacyjna, pozwoliła określić obecny 
stan, dostępność i funkcję obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
turystyki. Wykorzystana metoda statystyczna powiązana była z badaniami empi-
rycznymi. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o dokumenty pochodzące ze 
zbiorów Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Przemyślu.

3. Uwarunkowania w sferze użytkowania 
i adaptacji obiektów zabytkowych

Obszar Pogórza Dynowskiego z uwagi na położenie w dolinie Sanu posiada bogate 
walory naturalne, jak i kulturowe. Związane jest to z uwarunkowaniami przyrodni-
czymi, a także historycznymi. W pradawnych czasach jedynymi obszarami osadnic-
twa w Polsce były doliny Wisły, Wisłoki i Sanu, a także kotliny. Doliny te ułożone 
południkowo były stałymi szlakami migracyjnymi i handlowymi. W obszarze dolin 
rzecznych występowały urodzajne gleby, które sprzyjały rolnictwu, a co za tym idzie 
lokacji miast i okalających je wsi. 
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Pod względem kulturowym teren Pogórza Dynowskiego jest bardzo zróżnicowany 
i wyróżnia się spośród pozostałych Pogórzy Karpackich pod względem etnograficznym. 
Na badanym obszarze w poprzednich wiekach mieszkali obok siebie Polacy, Żydzi 
i Rusini, w tym enklawa ludności Rusińskiej zwana Zamieszańcami [6]. Dzięki temu 
wiele miejsc kryje w sobie pamiątki po burzliwej przeszłości, m.in.: tajemnicze kurhany 
z początków osadnictwa, cerkwie z przyległymi cmentarzami, zniszczone cmentarze 
żydowskie itp. Historia ścierania się wpływów kultury, tradycji oraz religii wschodu 
i zachodu widoczna jest na terenie całego województwa podkarpackiego. Niestety, 
XX w., dwie wojny i przede wszystkim przymusowe wysiedlenia miejscowej ludności, 
spowodowały niekorzystne zmiany w krajobrazie kulturowym. Obiekty, które pozo-
stały po poprzednich mieszkańcach tych ziem, w szczególności ludności żydowskiej, 
były celowo niszczone lub też, jak na przykład w przypadku cerkwi, adaptowano je 
na magazyny itp. Los „burzliwych” powojennych czasów nie oszczędzał także obiek-
tów prezentujących polską kulturę i dorobek. Dotyczy to majątków należących do 
ziemiaństwa polskiego, tj. dworów i pałaców, które masowo zagospodarowywano na 
szkoły i urzędy, lub w najgorszym przypadku cały obiekt wraz z przyległym parkiem 
przejmowały w „opiekę” Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Zabytkowe obiekty 
dworskie i pałacowe niszczone były poprzez adaptację wnętrz dla nowych potrzeb 
użytkownika, natomiast cenne wyposażenie, które jeszcze pozostało po wojnie, 
najczęściej znajdowało „nowych” właścicieli. Obecnie wiele z tych obiektów spotkał 
jeszcze gorszy los, ponieważ w wyniku dostosowywania do nowych wymogów, nie 
mogą już „służyć” jako szkoły, ośrodki zdrowia czy urzędy. Stoją więc opuszczone, 
często w cieniu nowych obiektów, które powstały w zabytkowym otoczeniu parku.

Wiele z zabytków położonych na badanym obszarze można zagospodarować dla 
celów turystycznych, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do rozwoju turystyki 
na tym terenie. Jednakże powyższe uwarunkowania historyczne wpływają często 
w negatywny sposób na zagospodarowanie i użytkowanie obiektów zabytkowych. 
Powodem może być, m.in. brak określonego właściciela prawnego lub też obecny 
właściciel/użytkownik nie dopełnia obowiązku starannej opieki nad obiektem zabyt-
kowym. Kolejna z barier, wielokrotnie podkreślana przez prawnych opiekunów, to 
trudności w utrzymaniu zabytku wynikające z kosztownych remontów i codziennego 
utrzymania. Trudno byłoby nie wspomnieć przy podkreślaniu wpływu uwarunkowań 
historycznych na problematykę opieki nad dziedzictwem kulturowym o tzw. barierach 
kulturowych związanych ze sferą psychologiczną, tj. uprzedzeniach, stereotypach.

3.1.  Uwarunkowania prawne

Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. 
dostosowuje polskie prawo w tym zakresie do wymogów Unii Europejskiej. Korzy-
ści wynikające z nowych przepisów wynikają z ułatwień dla właściciela, posiadacza 
zabytku. Wedle przepisów należy zapewnić prawnemu właścicielowi nieodpłatnej 
możliwości korzystania ze znajdującej się w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dokumentacji zabytku, który ma być zagospodarowany na cele użytkowe. 
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Powyższa dokumentacja konserwatorska jest niezbędna do sporządzenia dokumen-
tacji i programów zagospodarowania zabytków [4].

Powyższa ustawa jest najważniejszą z punktu widzenia ochrony i opieki nad 
zabytkami. Jednak zagadnienia użytkowania i adaptacji obiektów zabytkowych 
w turystyce regulują także, m.in.:

 � Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 – tekst jednolity),

 � Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 – tekst jednolity),

 � Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
106, poz. 672 – nowelizacja),

 � Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz kra-
jowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem (Dz.U. 2004 r. Nr 124, poz. 1305),

 � Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1303),

 � Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwa-
torskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579).

Z uwagi na problematykę badań do najważniejszych zagadnień, które obejmuje 
ustawa z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy zagospoda-
rowanie i użytkowanie obiektów zabytkowych. Artykuł 25 ustawy dotyczy właśnie 
uregulowań w zakresie zagospodarowania i użytkowania obiektów zabytkowych: 
zagospodarowanie na cele użytkowe obiektu nieruchomego wpisanego do rejestru 
wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:

 � dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieru-
chomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji 
i wartości tego zabytku,

 � uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konser-
watorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowa-
dzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,

 � uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospoda-
rowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania 
z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości [4].

Pierwszy z tych programów określa zakres i sposób prowadzenia prac konserwator-
skich, natomiast drugi program wskazuje sposób zagospodarowania zabytku i zasady 
korzystania z obiektu zabytkowego, a także konieczność zachowania jego wartości.
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Do obowiązków wojewódzkiego konserwatora, określanych jako informacyjne, 
należy także pisemne przekazanie zaleceń konserwatorskich co do sposobu korzystania 
z obiektu, jego zabezpieczenia i zalecanych prac konserwatorskich, a także, co ważne, 
dopuszczanych zmian, które mogą być przeprowadzone w zabytku. Szczególnie ten 
ostatni zapis jest bardzo istotny z uwagi na planowane zmiany funkcji obiektu, np. 
z mieszkalnej na gastronomiczną lub hotelową. Ten nowy zapis w ustawie, którego 
nie było we wcześniejszych aktach prawnych poprzedzających ustawę z 2003 r., ma 
służyć uzupełnieniu braku profesjonalnej wiedzy właścicieli zabytków, a zarazem 
pomóc im w podjęciu właściwych decyzji inwestycyjnych [11]. 

Zagospodarowanie zabytków na cele użytkowe, często znacznie odbiegające 
od jego funkcji pierwotnej, to obecnie jedyny kierunek zmierzający do zachowania 
dziedzictwa, które pozostało jeszcze do uratowania. Obiekt zabytkowy nieużytko-
wany prędzej czy później ulegnie zniszczeniu, dewastacji, a co za tym idzie, zatraci 
posiadane wartości. Wiele takich przykładów można by wskazać na obszarze kraju, 
jak i Pogórza Dynowskiego. Na terenie ZGTPD są to, m.in. opuszczone po II wojnie 
światowej cerkwie w Babicach, Krzywczy, Grabówce, jak również dwory, m.in. w Dydni, 
Krzemiennej, Bachórcu, Nienadowej czy pałac w Nozdrzcu lub też tylko częściowo za-
bezpieczone ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej. Cenne w krajobrazie kulturowym, 
z uwagi na rosnące zainteresowanie turystyką przemysłową, są obiekty gospodarcze 
i przemysłowe, w tym zabytkowe młyny (Nozdrzec, Harta) czy też dworce kolejowe 
(Dynów, Bachórz) itp.

Pomimo pomocy oferowanej przez Urzędy Konserwatorskie przy sporządzeniu 
dokumentacji wymaganej do rewaloryzacji obiektu, a często także dotacji finansowej 
na ten cel, wielu potencjalnych nabywców zabytków „odstraszają” głównie bariery 
prawne i duża ilość wymaganych do przygotowania dokumentów, m.in. inwentaryza-
cja, projekty budowlane itp. Jednak należy pamiętać, że ochrona dziedzictwa kultury 
nie powinna być celem samym w sobie. Ważne są też wartości użytkowe zabytków, 
a więc funkcje, które mogą pełnić we współczesnym świecie. Dlatego też prawo ma 
jedynie zapewnić właściwą ich ochronę, szczególnie w sytuacji, kiedy obiekty zabyt-
kowe będą znajdować się w użytkowaniu osób często niemających świadomości co 
do wartości obiektu [11].

3.2. Źródła finansowania

Jednym z podstawowych źródeł finansowania zabytków w Polsce są środki pu-
bliczne pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych samorządów. 
Dysponentami powyższych środków są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz urzędy gminy, powiatu, samorządu 
województwa. Dotacja może zostać udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu 
terytorialnego lub innej instytucji będącej właścicielem zabytku wpisanego do reje-
stru lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie. Udzielana jest na zasadzie 
współfinansowania (do 50% nakładów) na wykonanie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych, planowanych do przeprowadzenia w roku złożenia 
wniosku lub następnym, bądź na zasadzie refundacji poniesionych już nakładów przed 
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upływem 3 lat po wykonaniu prac. W przypadku refundacji kosztów prac wniosek 
powinien być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono 
wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane podlegające dofinansowaniu. 
Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa szczegółowo 
wykaz działań, które mogą podlegać dofinansowaniu [4].

Jednak warto zaznaczyć, że prace remontowe, które są dotowane, nie mogą po-
legać na podwyższeniu standardu budynku, czyli np. remont i wyposażenie łazienek, 
rozbudowa obiektu itp. Środki na remont przeznaczane są najczęściej na renowację 
ścian, okien, portali innych detali architektonicznych [2]. 

W 2015 r. większość pieniędzy z budżetu państwa przeznaczanych na odno-
wę zabytków zostanie wydana w województwie podkarpackim. Warto przytoczyć 
dane, bowiem przyznano aż 9,3 mln złotych. Do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Przemyślu wpłynęło 428 wniosków o dotację. Pozytywnie rozpatrzono 
266. W 2015 r. przy podziale dotacji priorytetowo potraktowano wnioski o ratowa-
nie najcenniejszych obiektów sztuki cerkiewnej, m.in. cerkiew w Wielkich Oczach, 
Orelcu, Liskowatem. Dzięki dotacji będą prowadzone prace remontowe przy pałacu 
Czartoryskich w Pełkiniach-Wygarkach, jak również przy zabezpieczeniu ruin zespołu 
klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu. Największa pula środków przeznaczona 
zostanie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych, po-
nad 67%. Pozostała część przeznaczona została na prace przy zabytkach ruchomych 
i na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi badaniami archeologicznymi, 
opracowaniem dokumentacji, ewidencji, ekspertyz itp. [12]. Aby jednak otrzymać 
powyższe dofinansowanie, muszą być spełnione pewne normy. Po pierwsze obiekt 
musi być wpisany do rejestru zabytków. Kolejnym obowiązkiem jest przygotowanie 
wymaganej dokumentacji, jak wspominano powyżej w podrozdziale 3.1, na podstawie 
wytycznych konserwatorskich.

Na wykazie przyznanych w 2015 r. dotacji na prace remontowo-konserwatorskie 
obiektów nieruchomych ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Przemyślu znajduje się zaledwie kilka obiektów z obszaru gmin ZGTPD. 
Są to: kaplica grobowa Krasickich i Weissenwolfów w Dubiecku, budynek dawnej 
szkoły, obecna siedziba Urzędu Gminy w Dynowie, budynek plebanii w Krzywczy 
[15]. Tylko trzy obiekty. To dość mało jak na 84 zabytki nieruchome znajdujące się 
na tym obszarze. Brakuje wniosków o remonty opuszczonych cerkwi, dworów czy też 
obiektów folwarcznych i gospodarczych świadczących o historii i kulturze Pogórza 
Dynowskiego. 

O dofinansowanie na konserwację i rewaloryzację zabytków można starać się 
również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które corocz-
nie ogłasza Programy, w ramach których są finansowane zadania z zakresu kultury 
m.in.: Program „Dziedzictwo kulturowe”. Jeden z celów strategicznych tego progra-
mu podkreśla, że: „kluczowym efektem działań realizowanych w ramach priorytetu 
winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów 
zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwra-
calnym zmianom otoczenia. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty za-
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bytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną 
integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych” [14]. Jest to bardzo 
ważny cel, bowiem nie tylko przywrócenie do dawnego stanu, wyglądu zewnętrznego 
i wewnętrznego obiektu, powinno być głównym celem, ale przede wszystkim „przy-
wrócenie” do życia, poprzez nadanie mu nowych funkcji. Warto podkreślić, że do 
tego źródła finasowania nie kwalifikują się państwowe instytucje kultury, publiczne 
szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa 
w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zadania, które 
są współfinansowane ze środków europejskich i środków publicznych. W paragrafie 2 
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r. wśród uprawnio-
nych wnioskodawców są osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego 
do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Finansowanie ochrony zabytków odbywa się również przy udziale funduszy 
pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (EOG). W poprzednich latach były to między innymi programy: 
„Kultura 2007–2013” oraz „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 
współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i funduszy EOG na lata 
2009–2014. Obecnie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
Polska zdobyła największe fundusze spośród pozostałych krajów UE. Prawie połowa 
środków z UE będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym. Jest więc szansa na 
zdobycie znacznych środków na rewitalizację tych obiektów zabytkowych, które 
nadal pozostają zniszczone i niezagospodarowane. Najważniejszy jest pomysł na 
nową funkcję i wytrwałość w zdobywaniu środków, które jak widać, są możliwe do 
pozyskania z różnych źródeł.

3.3. Struktura własnościowa a ochrona  
i dostępność obiektów zabytkowych

Jedną z głównych barier, która w szczególności widoczna jest na terenie gmin 
Pogórza Dynowskiego, jest brak określonego właściciela obiektu lub też właściciel, 
który zaniedbuje obiekt, wręcz celowo doprowadzając go do ruiny. Kolejny problem 
to dostępność zabytkowych obiektów dla społeczeństwa w sytuacji, kiedy znajdują 
się one w rękach prywatnych. Przykładowo z zabytkowych obiektów sakralnych 
znajdujących się na badanym terenie dwie cerkwie według ewidencji zabytków znaj-
dują się pod opieką Urzędów Gmin, tj. cerkiew w Babicach i Krzywczy. Jak wynika 
z obserwacji, stan obiektów wskazuje na brak jakiejkolwiek opieki. Brakuje pomysłu, 
co zrobić z tymi „pamiątkami” po innych kulturach, wynikiem czego pojawiają się 
trudności w pozyskiwaniu funduszy na remont. Stoją zaniedbane i „zagospodaro-
wane” jedynie przez przyrodę, która przebija się skutecznie przez ściany, podłogi 
i poszycie dachowe (fot. 1). 
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Fot. 1. Drzewa rosnące na elewacji cerkwi z XIX w. w Krzywczy
Źródło: fot. M. Skulimowska

Kolejny przykład nieodpowiedniego opiekuna obiektu zabytkowego prezentują 
dwa zespoły dworskie, które zamiast świadczyć o dziedzictwie kulturowym tego re-
gionu, przedstawiają jego wręcz „negatywny” obraz. Pierwszy z obiektów to zespół 
dworski i folwarczny w Nienadowej składający się z dworu z początku XIX w., oficyny, 
kordegardy, spichlerza, kuźni, lamusa, czworaku i gorzelni. Całość otacza zaniedbany 
zabytkowy osiemnastowieczny park. Majątek w Nienadowej wielokrotnie zmieniał 
właścicieli. Ostatnią właścicielką do 1946 r. była hrabina Maria Dembińska (żona Sta-
nisława Mycielskiego). W 1947 r. w zespole dworskim ulokowano szkołę rolniczą, która 
zajmowała budynek dworu i budynki gospodarcze do 1977 r. Kolejnymi właścicielami 
zespołu dworskiego byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fabryka Maszyn i Urządzeń 
Przemysłu Spożywczego „Kamax” w Kańczudze. Od 2003 r. dwór wraz z przyległymi 
zabudowaniami i parkiem znajduje się w rękach prywatnych (fot. 2). Jednak dotych-
czas nie widać żadnych prac remontowych ani nawet zabezpieczających. W ostatnich 
latach zespół dworski był ponownie wystawiony na sprzedaż. Czy znajdzie się w końcu 
odpowiedni nabywca, który będzie miał pomysł, jak ten przepiękny obiekt przywrócić 
do życia? Warto nadmienić, że dwór znajduje się na trasie Międzynarodowego Szlaku 
„Śladami Aleksandra Fredry”. Jednakże należy pamiętać, że obiekt – zabytek będący 
punktem na szlaku, aby był atrakcyjny, powinien być przede wszystkim dostępny dla 
turystów, a także odpowiednio zagospodarowany. Zamknięty i niszczejący obiekt nie 
jest odpowiednią „wizytówką” turystyczną regionu [7]. 
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Fot. 2. Klasycystyczny dwór w Nienadowej z 1809 r. (własność prywatna)
Źródło: fot. M. Skulimowska

Drugi z obiektów to zespół dworski w Bachórcu składający się z zabudowań dworskich 
otoczonych osiemnastowiecznym parkiem krajobrazowym. Są to, m.in.: pochodzący 
z 1808 r. tzw. „stary” dwór oraz nowy dwór nazywany też „pałacem” z poł. XIX w. oraz 
stajnia i czworak. Zespół dworski należał do 1950 r. do rodziny Krasickich. W wyniku 
reformy rolnej zabudowania dworskie zostały odebrane prawowitym właścicielom. 
Kolejni użytkownicy to: Zakłady Mięsne w Jarosławiu, Państwowe Przedsiębiorstwo 
Tuczenia Zwierząt Chlewnych w Bachórcu i Państwowe Gospodarstwo Rolne Bachórz. 
W ostatnich latach właścicielami zespołu dworskiego były spółki z Warszawy, które 
zabytkowe obiekty dworskie użytkowały m.in. jako zakład drzewny, magazyny itp. 
Budynek starego dworu jest zdewastowany i sukcesywnie popada w ruinę. Nowy dwór, 
chociaż w znacznie lepszym stanie, także w najbliższym czasie może ulec degradacji 
z uwagi na brak użytkownika [8]. Obiekty są niewidoczne z głównej drogi, zamknięta 
brama wraz z zachowanym ogrodzeniem, a także pilnujący ochroniarz, utrudniają 
dostęp osobom chcącym poznawać historię. Trudno więc tak naprawdę w obecnej 
chwili określić stan zabytkowych obiektów (fot. 3).
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Fot. 3. Ogrodzenie przy zespole dworskim w Bachórcu
Źródło: fot. M. Skulimowska

Przez teren ZGTPD przebiega atrakcyjna turystycznie linia Przeworskiej Kolejki 
Wąskotorowej „Pogórzanin” kursującej na trasie Przeworsk – Dynów, która w 1991 r. 
została wpisana do rejestru zabytków. Kolej słynie z tunelu w Szklarach o długości 
602 m, który jest najdłuższym tunelem dla kolei wąskotorowych w Polsce. Atrakcyj-
ne są również mosty: dwa długie mosty stalowe nad rzeką Mleczką, kilka mostów 
o wysokości od 10 do 15 metrów, które zbudowane są na jednym przęśle oraz most 
kamienny w Szklarach. Kolejną atrakcją są przepiękne widoki z otwartych wagonów 
tzw. „letników”. W Dynowie i Bachórzu zachowały się zabytkowe dworce z przełomu 
XIX i XX w. Są to obiekty warte odwiedzenia, ale przede wszystkim odpowiedniego 
zagospodarowania, bowiem obecnie pełnią głównie funkcję mieszkalną i są niedostęp-
ne dla turystów. Potencjalny turysta, korzystający z uroków przejazdu linią kolejową 
Przeworsk–Dynów–Przeworsk, jest zmuszony do oczekiwania na powrotny kurs od 
dwóch do trzech godzin. Jakie atrakcje są dostępne dla niego, dla przykładu, na dworcu 
kolejowym w Dynowie? Poza zabytkowym parowozem i obejrzeniem dworca wraz 
z przyległymi zabudowaniami administracyjnymi i magazynowymi z zewnątrz – nie 
ma nic (fot. 4). Może oczywiście wybrać się w kierunku centrum Dynowa i zobaczyć 
inne atrakcje, o ile tam samodzielnie trafi (brak tablic informacyjnych).
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Fot. 4. Zabytkowy dworzec w Dynowie
Źródło: fot. M. Skulimowska

Trochę inna jest sytuacja na terenie dworca w Bachórzu, bowiem chociaż sam 
obiekt dworca nie jest udostępniony dla turystów (fot. 5), to jednak tuż obok znajduje 
się Karczma „Pod Semaforem”, która znajduje się na Szlaku Kulinarnym „Podkar-
packie Smaki”. Obok karczmy stoi – jako pomnik – parowóz, który kursował kiedyś 
na tej trasie.
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Fot. 5. Dworzec w Bachórzu
Źródło: fot. M. Skulimowska

Wspomniane powyżej obiekty służą jako mieszkania osobom prywatnym, a mo-
głyby stać się dodatkową atrakcją linii kolejki wąskotorowej. Dobrym przykładem 
zagospodarowania i udostępnienia turystom dawnych obiektów dworcowych jest np. 
dworzec w Uhercach Mineralnych, który obecnie jest stacją bieszczadzkich drezyn 
rowerowych. Wewnątrz, oprócz kasy, znajduje się sklepik z pamiątkami, poczekalnia 
i toalety. Można też sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. Całości dopełnia ciekawy wystrój 
wnętrza nawiązujący do dawnych czasów (fot. 6).
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Fot. 6. Dworzec w Uhercach Mineralnych
Źródło: fot. M. Skulimowska

3.4. Bariery kulturowo-psychologiczne

W socjologii określenie bariera kulturowa oznacza wszystkie oddziaływania 
o charakterze kulturowym czy językowym, które ograniczają komunikację i interakcję 
grup kulturowych. Takimi przeszkodami w kontaktach międzykulturowych mogą 
być również bariery naturalne (pasma górskie, rzeki), a także bariery psychologicz-
ne (stereotypy i uprzedzenia). Jak już wspomniano powyżej, na badanym obszarze 
zamieszkiwali obok siebie Polacy, Żydzi i Rusini. Obszar ten był więc bogaty w wie-
lokulturową spuściznę, o czym świadczą istniejące do dziś zabytki. W niektórych 
miejscowościach na terenie województwa podkarpackiego obok siebie trwają nadal 
kościół rzymskokatolicki, cerkiew prawosławna lub greckokatolicka i synagoga (m.in. 
w Przemyślu, Jarosławiu, Wielkich Oczach, Cieszanowie). Okres przypadający na 
lata po II wojnie światowej to najostrzej zarysowane ruchy migracyjne na terenach 
obecnego województwa podkarpackiego. Powodów owej migracji było wiele, zaczy-
nając od najważniejszych czynników politycznych, czyli przymusowych wysiedleń 
związanych ze zmianą granic, poprzez czynniki ekonomiczne i kulturowe. Warto 
nadmienić, że wiele obiektów, które przetrwały okres wojny, najwięcej ucierpiało 
w latach powojennych. Brak opieki, celowa dewastacja albo rozbiórka dla potrzeb 
materialnych to główne czynniki, które wpłynęły zasadniczo na krajobraz kulturowy 
południowo-wschodniej Polski. Niestety, pomimo upływu lat, wzrostu świadomości 
społeczeństwa co do bogactwa, jakie pozostawiły po sobie inne kultury na tym ob-
szarze, wiele cennych obiektów nadal niszczeje. W niektórych przypadkach głównym 
problemem jest bariera psychologiczna, ponieważ miejscowa ludność, która nadal 
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pamięta konflikty polsko-ukraińskie, nie chce opiekować się cerkwiami. Do nielicz-
nych przykładów użytkowania cerkwi na badanym obszarze należą, m.in.: cerkiew 
w Skopowie, Końskiem, Witryłowie, Obarzymie, Krzemiennej, które służą miejsco-
wej ludności jako kościół, lub innym przykładem użytkowania może być cerkiew 
w Dubiecku, opuszczona i nieużytkowana od II wojny światowej, od 2003 r. stała się 
miejscem spotkania kultur jako Kresowy Dom Sztuki. 

Eksterminacja narodu żydowskiego podczas II wojny światowej doprowadziła do 
prawie całkowitego zaniku tej narodowości na obszarze województwa podkarpackiego. 
Z ponad 500-letniej obecności kultury judaistycznej na tych terenach zachowało się 
niewiele, m.in.: kilkanaście synagog, częstokroć będących w stanie ruiny, kilkadziesiąt 
zaniedbanych kirkutów oraz niewielkie zbiory judaików. Na badanym obszarze nie 
zachowała się żadna świątynia żydowska. Warto nadmienić, że w Dynowie znajdowała 
się jedna z dziewięciu synagog w Europie zbudowanych na planie okręgu. We wrześniu 
1939 r. została podpalona wraz z zamkniętymi tam Żydami. Po kulturze judaistycznej 
pozostały jedynie zaniedbane kirkuty, które nie są dostępne dla turystów, ponieważ 
gminy żydowskie zabezpieczają je zamkniętymi ogrodzeniami. Powodem są liczne 
akty wandalizmu wobec obiektów kultury żydowskiej na terenie Polski (fot. 7).

Fot. 7. Zdewastowany cmentarz Żydowski na Bródnie w Warszawie (wrzesień 2012 r.)
Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,12415997,Znowu_atak_wandali__Miasto_

odda_Gminie_Cmentarz_Zydowski.html

Takim niechlubnym przykładem na terenie ZGTPD może być tzw. „stary” cmen-
tarz żydowski z XVIII w. w Dynowie, który uległ zniszczeniu podczas II wojny świa-
towej. Niestety, proces dewastacji kontynuowano także w latach późniejszych, m.in. 
w czasach PRL na cmentarzu urządzono plac zabaw dla dzieci. W wyniku dewastacji 
w obrębie nekropolii nie zachowały się jakiekolwiek oryginalne macewy i prawdopo-
dobnie z tego powodu nie jest on nawet wpisany do rejestru zabytków. Pod koniec 
XX w. dzięki staraniom rabina Mendla Reichberga cmentarz został ogrodzony, a na 
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jego terenie zbudowano także dwa nowe ohele chroniące stare groby cadyków (fot. 
8 i 9). Wiele z cennych macew pochodzących z tego cmentarza odnajdywana jest 
w różnych częściach miasta.

  
 Fot. 8. Nowe ogrodzenie cmentarza w Dynowie Fot. 9. Nowy ohel na cmentarzu w Dynowie
 Źródło: fot. M. Skulimowska Źródło: fot. M. Skulimowska

4. Podsumowanie

Funkcjonowanie obiektów zabytkowych w krajobrazie kulturowym danego kraju 
i regionu jest elementem trudnym do realizacji. Jednak ich rola w kształtowaniu 
rozwoju kulturowego i przekazie historii z punktu widzenia zarówno naukowego, 
jak i edukacyjnego jest bardzo ważna. Rozważając problem badawczy, jakim jest 
ochrona i udostępnienie obiektów zabytkowych dla turystyki, można przede wszyst-
kim stwierdzić, że głównie są one tzw. punktami programów zwiedzania. Jak pisze 
Pawłowska i Swaryszewska, że po uznaniu danego obiektu za zabytek ma on nowe 
przeznaczenie – jest pamiątką – pomnikiem historii [9]. Jednakże w obecnej dobie 
ekonomicznej, mało który kraj stać na to, aby zabytki funkcjonowały tylko jako 
obiekty służące zwiedzaniu. Jest to funkcja bardzo skuteczna, jeśli chodzi o ochronę, 
ale też bardzo kosztowna. Tworzy się programy i strategie lokalne, które w celach 
mają m.in. znalezienie odpowiednich form użytkowania zabytków. Coraz częściej 
obiekty zabytkowe stoją nieużytkowane, ponieważ państwo lub prywatny właściciel 
nie mają środków na jego zabezpieczenie i utrzymanie. Problemem jest także sama 
adaptacja obiektu do pełnienia nowej lub nawet dotychczasowej funkcji. Decyzje, 
jakie są podejmowane w tym przypadku, należy świadomie rozważyć, ponieważ tak 
naprawdę największym wrogiem nieużytkowanego zabytku jest upływający czas.

Funkcje użytkowe, dla których adaptuje się obiekty zabytkowe ostatnio, to głównie 
szeroko rozumiana kultura. Należy zaznaczyć, że w ocenie Unii Europejskiej rozwój 
turystyki opiera się na spuściźnie kulturowej, którą tworzy zmaterializowana prze-
szłość historyczna w formie obiektów zabytkowych. Zagospodarowanie dziedzictwa 
kulturowego pozwala stworzyć dogodne warunki sprzyjające wzrostowi gospodar-
czemu, a zwłaszcza w regionach nierozwiniętych. Unia Europejska kładzie również 
szczególny nacisk na rozwój turystyki kulturowej z uwagi na związany z nią czynnik 
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integracji narodów. W ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich 
prowadzone są prace w zakresie inwestycji, m.in. rewaloryzacja i modernizacja za-
bytków nieruchomych.

Z uwagi na fakt, że turystyka kulturowa jest jednym z głównych trendów tury-
stycznych XXI w., tworzy się szlaki kulturowe, które prezentują dziedzictwo kulturowe 
kraju lub nawet całej Europy. Samo utworzenie szlaku nie powinno być głównym 
celem. W ślad za tym powinny iść działania ukierunkowane na promocję, a przede 
wszystkim rewitalizację obiektów.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KAMIENNEJ 
NA OBSZARZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO – 

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Streszczenie
Artykuł przedstawia zarys zmian kultury materialnej (obiektów małej architektury ka-

miennej) w oparciu o nauki geologiczne i petrograficzne. Krótka analiza na tym tle pozwala 
na zauważenie wielu istotnych czynników wpływających na współczesny obraz „Doliny Sanu”. 
W podsumowaniu pewne inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania tego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe: geologia, petrografia, kamień, mała architektura, piaskowiec, diatomity, 
geoturystyka

THE OBJECTS OF THE SMALL ARCHITECTURE 
STONE THE AREA OF DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
This article presents the changes of material culture based on geological and petrographic 

science (in particular small architecture stone). The analysis shows a number of important fac-
tors affecting the contemporary painting “Valley of the San”. In conclusion, some inspiration 
on the practical usage of this state of affairs.

Keywords: geology, petrography, stone, landscaping, sandstone, diatomaceous earth, geo-
tourism

1. Wprowadzenie

Dwadzieścia lat istnienia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
pozwoliło zgromadzić w formie publikacji, artykułów i dokumentacji fotograficznej 
unikatowy w swojej różnorodności materiał naukowy, publicystyczny oraz wydaw-
niczy niemający odniesienia do tego typu działań w przeszłości. Szeroka tematyka 
konferencji związana zarówno z historią, turystyką, budownictwem oraz gospodarką 
pozwoliła autorom opracowań sięgać i odkrywać na tym obszarze coraz to nowe,  
a przez to ciekawsze obszary badań. 

Jednym z tych obszarów była historia badań geologicznych Pogórza Karpackiego, 
zarys historii poszukiwań surowcowych, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Inne surowce, jak: żwiry, iły, łupki, które nie miały znaczenia strategicznego dla roz-
woju gospodarki, a raczej lokalne, nie były źródłem zainteresowania. Warto jednak 
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zwrócić uwagę na rzecz znamienną, że coraz częściej o atrakcyjności turystycznej 
danego obszaru decyduje nie tylko stopień zachowania naturalnego krajobrazu, ale 
także stopień jego przekształcenia i przemian w obszarze kulturowym. Coraz częściej 
kamienne elementy małej architektury stają się cenne nie tylko ze względu na swój 
wymiar historyczny, ale mogą stanowić zaplecze edukacyjne związane z przyrodą 
nieożywioną – głównie geologią i petrografią.

Najczęściej wyroby o charakterze artystycznym określane mianem „sztuki lu-
dowej” wykonywane były z materiałów dostępnych w danej okolicy, a więc drewno 
i jego odmiany (wiklina), len (wyroby użytkowe i artystyczne), a także kamień. Sztuka 
kamieniarska w obrębie miejscowości leżących w dolinie Sanu, nie jest eksponowa-
na. Jak zaznaczono wyżej, główną przyczyną tego jest brak miejscowego surowca, 
tj. kamienia odpowiedniego rodzaju (piaskowiec, wapień), który spełniłby zarówno 
wymogi artystyczne (tj. barwa, struktura, tekstura, łatwość obróbki mechanicznej 
jak odpowiednia ścieralność itp.), a zarazem wysoką odporność i wytrzymałość na 
czynniki atmosferyczne (wietrzenie mechaniczne). Z tego względu spotykamy tylko 
elementy małej architektury w postaci detali architektonicznych lub niewielkich obiek-
tów (krzyże lub figurki przydrożne). Dla celów edukacyjnych pod kątem rozszerzenia 
wiedzy geologicznej i petrograficznej dla przeciętnego turysty najlepszą metodą jest 
metoda „makroskopowa”, czyli rozpoznawanie, analizowanie okiem nieuzbrojonym lub 
przez lupę i odniesienie do danego obszaru, na którym taki rodzaj kamienia występuje. 
Dla turystów bardziej „dociekliwych” niekiedy w celu ustalenia rodzaju skały (czyli 
tworzywa artystycznego) niezbędne staje się wykonanie bardziej skomplikowanych 
badań mikroskopowych, laboratoryjnych, co w warunkach polowych jest niemożliwe. 
Czasami, aby ustalić, skąd dany materiał pochodził, musimy sięgnąć do źródeł.

2. Ogólny opis możliwości wykorzystania surowców 
skalnych ze źródeł miejscowych

O charakterze przyrody nieożywionej danego obszaru decyduje zespół elemen-
tów powstałych w wyniku różnorodnych procesów geologicznych formujących sko-
rupę ziemską. Wpływ na to mają zarówno procesy zewnętrzne (egzogeniczne), jak  
i wewnętrzne (endogeniczne), (ryc. 1) [1].



223

Obiekty małej architektury kamiennej na obszarze Pogórza Dynowskiego…

Ryc. 1. Schemat przedstawiający rozmieszczenie skał magmowych  
powstających w różnych warunkach

Źródło: E. Lenczewska-Samotyja, A. Łowkis, Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej  
i petrografii, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 16.

Również bardzo czytelne ślady zjawisk i zewnętrznych procesów geologicznych 
w minionych epokach stanowią utwory rzeczne w obrębie rzeki San, co można za-
obserwować w zakolach, meandrach i osuwiskach, jakie tworzy rzeka San (fot. 1 i 2).

Fot. 1. Zakola Sanu w okolicy Dynowa
Źródło: fot. D. Rohan
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Fot. 2. Zakola Sanu w okolicy Dynowa
Źródło: fot. D. Rohan

Obszar większej części doliny Sanu od Przemyśla poprzez Bachórz do Błażowej 
budują utwory jednostki skolskiej (ryc. 2) [2]. Ta część Karpat zewnętrznych zbudowana 
jest z warstw piaskowcowych, a więc warstwy menilitowe, kliwskie, magdaleńskie, 
cergowskie. Szczegółowy podział przedstawia tabela stratygraficzna polskiej części 
Karpat zewnętrznych (tab. 1). W tak skomplikowanej budowie tej części Karpat naj-
ciekawsze jest występowanie w warstwach jednostki skolskiej diatomitów karpackich 
mających znaczenie surowcowe. Ich skład chemiczny przedstawia tabela 2. Warto 
o tym wspomnieć dlatego, że po okresie krótkiej zaniechanej produkcji tej skały 
surowcowej jej eksploatacja została wznowiona w formie odkrywkowej.
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Tab. 1. Tabela stratygraficzna polskiej części Karpat zewnętrznych

Źródło: Dziadzio i inni 2005; Przewodnik geoturystyczny po szlaku GEO-KARPATY, pod red. I.M. Bubniaka, 
A.T. Soleckiego, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014, s. 43.

W utworach tych zostało stwierdzone występowanie diatomitów w postaci wkła-
dek grubości do kilku metrów [2].
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wystąpień diatomitów karpackich  
na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986, s. 236.

Tab. 2. Skład chemiczny diatomitów karpackich

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986, s. 238.

W serii przejściowej między warstwami menilitowymi a wyżej leżącymi warstwami 
krośnieńskimi stwierdzono poziom menilitowy pomiędzy Błażową a Bachórcem (tab. 3).
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Tab. 3. Tabela stratygraficzna ukraińskiej części Karpat zewnętrznych  
i zapadliska przedkarpackiego

Źródło: Dziadzio i inni 2005; Przewodnik geoturystyczny po szlaku GEO-KARPATY, pod red. I.M. Bubniaka, 
A.T. Soleckiego, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014, s. 43.
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Największe znaczenie gospodarcze ma najmłodszy poziom diatomitowy  
w obrębie synkliny Dydni – Leszczawki. Piaskowce warstw krośnieńskich występują 
na rozległych obszarach Karpat fliszowych w obrębie jednostki śląskiej, magurskiej 
i skolskiej. Występują trzy poziomy: górny, środkowy i dolny. Górny łupkowy nie ma 
znaczenia surowcowego, podobnie środkowy. Eksploatowane są przede wszystkim 
piaskowce poziomu dolnego, ale dotyczy to głównie kamieniołomów w okolicach 
Leska, Brzozowa i Krosna. Pogórze Przemysko-Dynowskie w zakresie surowcowym 
zdane jest głównie na eksploatację żwiru ze żwirowisk rzeki San, bardzo mocno 
ograniczonego ze względu na występowanie obszarów ochronnych.

3. Kamienne obiekty obszaru doliny Sanu jako 
element kulturotwórczy i edukacyjny 

Przeszłość

Miasta, ale nie tylko, od wieków były wzbogacane elementami i detalami ka-
miennymi. Miały one różnoraki cel i charakter. Podkreślały wspaniałość budowli, 
budowały prestiż jej właścicieli, rangę w środowisku. Często stawały się okazją do 
prezentacji kunsztu artystów je tworzących. Ten element stanowiły zazwyczaj detale 
architektoniczne, takie jak: portale, gzymsy, kartusze herbowe, rzeźby lub częściej 
płaskorzeźby. Możemy je spotkać do dzisiaj na znaczniejszych obiektach typu ratusze 
miejskie, świątynie różnych wyznań, dwory czy wreszcie pałace. 

Niestety, obszar Pogórza Dynowskiego pod tym względem jest stosunkowo ubogi. 
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Oprócz zniszczeń wojennych obszar ten nie 
był nigdy ośrodkiem sztuki kamieniarskiej. Wynika to z prozaicznej przyczyny. Jak 
wspomniano wcześniej, budowa geologiczna tego obszaru sprawiła, że kamienia jako 
budulca lub tworzywa artystycznego po prostu na tym terenie nie było. Wspomina 
o tym Stefan Lew w swojej publikacji „Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX 
i XX wieku” w rozdziale „Materiał budowlany i jego obróbka”, pisząc: „Udział drewna 
w budownictwie wiejskim (ściany budynków) w 1921 r. wynosił 97,2%, resztę, czyli 
2,8% stanowiły budynki murowane z cegły, znacznie rzadziej z kamienia” (tab. 4).
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Tab. 4. Budynki mieszkalne – materiał budowlany ścian w 1921 r.  
(według spisu powszechnego z 1921 r.)

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku,  
Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2003, s. 36.

Kamień, jako materiał budowlany tradycyjny, stosowany jest w kilku wsiach 
na terenie Roztocza. Bazę surowcową stanowią złoża piaskowca eksploatowane od 
połowy XVI w. Centrum eksploatacji są kamieniołomy w Bruśnie koło Lubaczowa. 
Potwierdza to fakt, że ilość detali architektonicznych, jak i obiektów małej architek-
tury kamiennej na tym obszarze jest stosunkowo mało. W tej sytuacji kamień jako 
tworzywo był produktem importowanym z odległych okolic i to prawdopodobnie nie 
jako surowiec, ale jako gotowy wyrób. Dowodzą tego faktu nieliczne istniejące obiekty 
zachowane do dzisiaj. Wymienić tutaj należy kamienne aspersorium (fot. 3) znajdujące 
się w krypcie kościoła św. Wawrzyńca z początku XVII w. oraz przebudowany w latach 
1891–1894 portal (fot. 4). Na uwagę zasługują kamienne stacje męki pańskiej (fot. 5) 
oraz fragmenty zwieńczeń bramy kościelnej z okresu przebudowy (fot. 6).
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Fot. 3. Kamienne aspersorium kościoła w Dynowie
Źródło: fot. D. Rohan

Fot. 4. Fragmenty portali kamiennych – kościół św. Wawrzyńca w Dynowie
Źródło: fot. D. Rohan
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Fot. 5. Kamienne stacje męki pańskiej – fragment muru okalający kościół w Dynowie
Źródło: fot. D. Rohan

Fot. 6. Dynów – fragment zwieńczenia bramy kościelnej
Źródło: fot. D. Rohan
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Teraźniejszość

Począwszy od lat 90., daje się zauważyć w kraju postępującą przebudowę w zakre-
sie infrastruktury, budownictwa (zarówno mieszkaniowego, jak i przemysłowego). 
Bardzo znaczący jest tutaj udział surowców kamiennych niespotykanych w tej skali 
wcześniej. Te nowe trendy nie ominęły również Pogórza Dynowskiego. Największy 
dotąd na taką skalę import surowców skalnych z innych państw, z różnych konty-
nentów – Azji (Chiny, Indie), Afryki (Zambia, Angola, RPA), Ameryki Południowej, 
krajów Bliskiego Wschodu powoduje, że zastosowanie kamienia gwałtownie wzrasta, 
mając tendencje wzrostowe. Wiąże się to nie tylko z walorami użytkowymi kamienia, 
estetyką, ale również postępującymi technologiami produkcji narzędzi służących do 
ich obróbki, a także możliwościami projektantów bazujących w swoich pomysłach 
w oparciu o globalną wiedzę. Szczególnie ten rodzaj ekspansji kamienia możemy 
prześledzić w obrębie rewitalizacji zespołów staromiejskich, ale także w obrębie cał-
kowicie nowych dzielnic. Przykładami takiej działalności są również miasta Dynów – 
Dubiecko, ale także inne gminy Podkarpacia. Dynowski rynek prezentuje się okazale. 
Kompozycja współczesna starannie wykonana harmonizuje z zabudową z poprzedniej 
epoki (fot. 7). Z lat 90. ubiegłego wieku spotykamy kamienne głazy z umieszczonymi 
tablicami upamiętniającymi ludzi i zdarzenia tych lat (fot. 8). Należy do nich również 
niewątpliwie pomnik papieża Jana Pawła II wzniesiony w 2000 r. (fot. 9). 

Fot. 7. Fragment rynku w Dynowie – kolumna pomnika Władysława Jagiełły
Źródło: fot. D. Rohan
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Fot. 8. Współczesne detale kamienne w Dynowie
Źródło: fot. D. Rohan

Fot. 9. Dynów – pomnik papieża Jana Pawła II 
Źródło: fot. D. Rohan

Sądzę, że warto te przeobrażenia dokumentować w wymiarze czasowym, finan-
sowym, ale także architektoniczno-artystycznym. Wszak to kamień jest najbardziej 
trwałym dokumentem przeszłości.
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4. Inspiracje geoturystyczne

Propagowanie turystyki zawsze powinno mieć charakter wielowymiarowy. Jed-
nym z tych wymiarów jest geoturystyka. Chociaż dolina Sanu (oprócz niej samej) 
nie jest zbyt zasobna w osobliwe obiekty „geo”, to wszak w oparciu o współczesne 
zastosowania kamienia można rozszerzać ofertę turystyczną, propagując współczesne 
naprawdę ciekawe i kolorowe rozwiązania urbanistyczne współczesnej przestrzeni. 
Na stosunkowo małych powierzchniach można obserwować setki różnych skał i ich 
zastosowań (Migoń 2012) [5].

Zgromadzone zasoby muzealne (Muzeum Skamieniałości i Minerałów p. Roberta 
Szybiaka w Dubiecku), opisywane walory przyrodnicze, kulturowe, w połączeniu 
z wiedzą o obróbce kamieni, ich pochodzeniu, cechach petrograficznych, a nawet 
właściwościach i ocenach jubilerskich mogą inspirować (zwłaszcza ludzi młodych) do 
poznawania świata minerałów i zdobywania unikalnej wiedzy z zakresu gemologii, co 
dzisiaj w świecie nieustannego poszukiwania coraz to bardziej unikatowych zawodów 
również może mieć duże znaczenie.

5. Podsumowanie

Dolina Sanu niesie ze sobą coraz to nowe wyzwania i inspiruje turystycznie. 
Pomimo całej złożoności przepisów o ochronie tego unikatowego obszaru nadal się 
rozwija. Jedną z tendencji rozwoju jest budownictwo, architektura i infrastruktura. 
W tę dziedzinę wkracza surowiec skalny w różnej postaci, z różnym zastosowaniem 
z odległych nieraz krajów. Znajduje swoje miejsce w nowej rzeczywistości – jest to trend 
nieodwracalny. Dlatego też w znajomość naszych rodzimych walorów geoturystycz-
nych powinniśmy również włączyć wiedzę o tym „nowym przybyszu”, który się już 
zagościł i który staje się coraz bardziej obecny w środowisku „Doliny Błękitnego Sanu”.

Jednakże ciekawym uzupełnieniem informacji byłyby próbki skał, które trafiły 
do Dynowa oraz informacje o autorach i wykonawcach współczesnej architektury ka-
mieniarskiej.
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Z BIEGIEM CZASU, Z BIEGIEM SANU

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono przegląd wydarzeń społecznych, politycznych i militarnych, 

kulturowych i gospodarczych na obszarze leżącym po obu stronach Sanu na odcinku od Mrzy-
głodu do Dubiecka, na przestrzeni wieków.

San jako rzeka stanowił bardzo ważny element środowiska dla ludności zamieszkującej 
w jego zasięgu. Zapewniał komunikację – dopiero powstanie kolei galicyjskiej szeroko- i wą-
skotorowej sprawiło, że załamał się szlak handlowy na Sanie.

Rzeka dostarczała pożywienia i surowców naturalnych – w dawnych wiekach były to głównie 
źródła słone, stanowiła również pas graniczny i obronny w kilku momentach naszej lokalnej 
historii. 

San przyciągał osadników, którzy od prehistorycznych czasów zakładali swe siedliska, z cza-
sem wsie i miasta. Rzeka i jej dorzecze stanowiły linię, która była główną osią osadniczą. Nie-
jednokrotnie stanowił też naturalną granicę jednostek administracji cywilnej i kościelnej oraz 
granicę klimatyczną. Ponieważ San należał do rzek królewskich, z tej też racji objął go statut 
piotrkowski z 1447 r. 

Słowa kluczowe: San, Galicja, szlak handlowy, rzeka królewska

OVER TIME, DOWNSTREAM SAN

Summary
The study presents an overview of social, political, military, cultural and economic events 

along both sides of the San from the Mrzygłód section to Dubiecko over the centuries. The 
river San has always been a very important environmental element for all those residing with-
in this location. The creation of the Galician and narrow-gauge railway caused the end of San 
being used as a trade route and an easy method of communication.

Over the past centuries the river provided food and natural resources. A sours of salt water 
it accrued as a defensive border.

Over time habitants were attracted to settle and build villages and towns in the river basin.
The natural and climatic nature of the river formed civil administrative and church bounda-

ries. Classified as a royal river the San was placed on charter in Piotrków from 1474.
Keywords: river San, Galician, trade rout, royal river

Translated: Magdalena and Aaron Niblett
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1. Wprowadzenie

Rzeka San należy do jednego z większych, górnych dopływów Wisły. Licząc jego 
długość od źródeł znajdujących się na dzisiejszym pograniczu polsko-ukraińskim 
do ujścia do Wisły, jest ona większa niż długość Wisły, licząc od jej źródeł do miejsca 
spotkania z wodami Sanu. Niegdyś San odgrywał istotną rolę komunikacyjną, han-
dlową, gospodarczą, społeczną, strategiczną, a także polityczną. Dziejom związanym 
z tą rzeką poświęcono wiele opracowań z zakresu historii gospodarczej i społecznej. 
Autorzy tych publikacji zajmują się głównie dolnym odcinkiem Sanu. Rzeka jednak 
i w swym środkowym biegu stymulowała wiele procesów historycznych, oddziaływując 
na życie ludności mieszkającej nad brzegami Sanu i jego dopływów także w górnym 
i środkowym odcinku jego biegu. Dzisiaj znaczenie Sanu wiąże się głównie z tym, 
że jest on najważniejszym i największym ciekiem wodnym nawadniającym gleby 
i dostarczającym wody na cele spożywcze i przemysłowe. Nadto rzeka pełni dzisiaj 
funkcje rekreacyjne i turystyczne. Przyciąga również miłośników wędkarstwa.

2. Komunikacyjne i handlowe znaczenie Sanu 

W średniowieczu rolę szlaków komunikacyjnych przejmowały coraz częściej drogi 
lądowe, a rzeki, w tym przypadku San, pełniły funkcję drugorzędnych szlaków komu-
nikacyjnych [13] aż do czasu uzyskania przez Polskę dostępu do morza i związanego 
z tym rozwoju transportu rzecznego do Bałtyku. W okresie Rzeczypospolitej, a więc 
w czasach nowożytnych, spławny był nadal odcinek Sanu już od okolic poniżej Le-
ska – teoretycznie można było spławiać towary od Smolnika, jednakże aż do Dynowa 
pojawiały się jeszcze niebezpieczne przeszkody naturalne – mielizny i kamienne rafy 
oraz sztuczne – jazy rybackie i tamy. Z tej też racji małe galery zwane krakowskimi nie 
wypływały na wody Sanu powyżej Dynowa i Sielnicy. Mimo tych przeszkód istniały 
w miarę dogodne warunki wodnej komunikacji śródlądowej, pomiędzy ziemią sanocką 
i przemyską i dalej obu ziem z krajowymi centrami handlowymi. Spływ z Leska do 
ujścia Sanu do Wisły trwał 12–14 dni. Spławiano głównie drewno budulcowe – w balach 
i w postaci tarcicy, drewno opałowe, anyż, zboże, płótno, owce i ceramikę garncarską. 

San był spławny przez dziewięć miesięcy w roku – okres spławny trwał od marca 
do listopada i był kompatybilny z okresem żeglugi na Wiśle [4, 22]. Niekiedy okres 
ten trwał nawet dłużej, gdyż bywały lata, jak na przykład 1610, 1633 i 1642, kiedy to 
San w ogóle nie był skuty lodem, podobnie zresztą jak i Wisła, co czyniło szlak żeglu-
gowy drożnym znacznie dłużej. W okresie spławnym zdarzały się kilkakrotnie okresy 
powodzi trwających 2–3 dni. Pojawiały się one w czerwcu, kiedy z obszarów górskich 
spływały większe masy wody z topniejących śniegów – tzw. janówka (24 czerwca 
przypada święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela); w lipcu podczas letnich burz i ulew 

– tzw. jakubówka (25 lipca św. Jakuba Większego, apostoła); niekiedy też i podczas 
słot i opadów jesiennych – tzw. michałówka (29 września św. Michała Archanioła). 
W górnym biegu Sanu, aż po okolice Dynowa, powodzie te nie były zbyt dotkliwe ze 
względu na wartki nurt rzeki i wysokie brzegi.
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3. Naturalne walory Sanu

Od Mrzygłodu aż po Warę lewy brzeg rzeki był stromy, zalesiony, dziki i niedo-
stępny. Stromy również jest prawy brzeg na odcinku od Jabłonicy do Wołodża. Dolina 
Sanu na odcinku biegnącym od Ulucza po Hroszówkę znacznie się rozszerza. Brzegi 
rzeki są strome, tworząc tak zwane ścianki. Porastają je łozy należące do gatunku 
wierzbowatych. Przy niskim poziomie wód San odsłania kępy zwane tutaj niegdyś 
spławiskami. Dno rzeki aż po Przemyśl jest skaliste, chociaż miejscami też miałkie 
i niepewne – pojawiają się w nim nagłe uskoki [4].

Odcinek Sanu pomiędzy Sanokiem i Dynowem tworzy szczególnie interesujące 
zakola podobne do tych, jakie można spotkać u podnóża Otrytu i w rejonie Mycz-
kowiec w Bieszczadach. Na tym też odcinku San płynie w kierunku północnym, by 
w okolicach Dynowa przyjąć wyraźnie wschodni kierunek. Płynie więc zgodnie z kie-
runkiem ułożenia warstw skalnych. Na skutek tego woda z łatwością wymywa drobny 
materiał ziemny i skalny, a w przypadku, kiedy natrafia na bardziej twarde podłużne 
warstwy piaskowców, odsłania sterczące „żebra” zwane potocznie berdami. Powodują 
one miejscowe przyspieszenie nurtu – w pobliżu Dydni takie zjawisko występuje 
pomiędzy Witryłowem i Temeszowem w rejonie tzw. drugiej Skały Temeszowskiej, 
tworząc uroczy przełom.

Przez całe wieki zbocza i brzegi Sanu pokryte były rozległymi obszarami leśnymi. 
Współczesny obraz roślinności ukształtowany został przez gospodarkę człowieka 
[25]. Stan zarybienia Sanu nigdy nie był wysoki. Kiedy jeszcze w XVI w. w Przemyślu 
aż kilku rybaków płaciło staroście przemyskiemu za prawo połowu ryb w Sanie, to 
wraz z pojawieniem się ruchu rzecznego w XVI–XVIII w. na spławnym odcinku rzeki, 
zmniejszyła się ilość ryb, co potwierdzał w 1871 r. Kazimierz Girtler, pisząc: „Ryb 
w Sanie też niewiele” oraz „San jest rzeką małorybną” [12].

4. San jako czynnik rozwoju gospodarczego

San stanowił również naturalną granicę jednostek administracyjnych. Tak na 
przykład znajdujące się na prawym brzegu wsie Hroszówka i Jabłonica Ruska nale-
żały do powiatu dobromilskiego, pozostające na przeciwstawnym brzegu Witryłów, 
Temeszów i Niewistka do sanockiego, a potem brzozowskiego (od 1859 r.) [25].

Czynnikiem stymulującym rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego w tym 
rejonie był rozwój handlu, który warunkowany był między innymi właśnie przez 
rzekę San. Istotną gałęzią tego handlu był handel solny. Przybrał on wymiar ma-
sowy od XII w., a San, przynajmniej na pewnych jego odcinkach, stanowił dogodny 
szlak handlowy. Nic więc dziwnego, że do połowy XIV w. powstał szlak nadsańskich 
umocnień grodowych, a wśród nich w: Temeszowie, Końskiem, Jabłonicy Ruskiej, 
Jurowcach i domniemany gród w okolicy Temeszowa, a zarówno Polacy, Rusini, jak 
i Węgrzy z różnym powodzeniem dążyli do opanowania tych terenów [19, 26]. Na 
silne zagęszczenie ludności w pasie nadsańskim wskazuje nie tylko duża liczba gro-
dów, ale i osad [19, 20]. Osady te przeczą jakoby miał tutaj przebiegać pas pogranicza. 
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Rzeka San i jej dorzecze nie stanowiły linii, która dzieliła ten obszar, lecz był główną 
osią osadniczą [19].

Znamiennym zjawiskiem jest zagęszczenie osadnictwa w tych rejonach, gdzie 
istnieją źródła słone. Związek osadnictwa z solankami jest nie do podważenia [19]. 
Źródła słone były eksploatowane już w starożytności, a w średniowieczu istniały 
tutaj żupy ruskie. Przez te tereny przebiegały dalekie szlaki handlowe, stymulujące 
osadnictwo na tym terenie [19]. Eksploatacja soli znana była już od dawna i rozwi-
jał się handel solą. Lokalny towar wywożono do Przemyśla i Kijowa [19]. Problem 
ten posiada ogromne znaczenie dla wyjaśnienia procesów osadniczych i wydarzeń 
politycznych. Tyrawa Solna była lokalnym ośrodkiem eksploatacji i dystrybucji soli, 
zatem musiała odgrywać istotną rolę w handlu solnym.

Tyrawa Solna była też ośrodkiem wyrobu komięg. Komięga był to typ statku 
rzecznego służącego do spławiania towarów na rzekach Bug, San i na górnej oraz 
środkowej Wiśle. Statki te nie posiadały żagli i nie powracały do portu macierzyste-
go, gdyż po dotarciu na miejsce przeznaczenia były rozmontowywane, a pozyskane 
z nich drewno sprzedawano w punkcie docelowym. Pojemność komięgi wynosiła 17 
łasztów, czyli 3000–3840 litrów (dcm3), a jej załogę stanowiło 8–12 ludzi. Komięgi 
wyrabiano w rejonach zalesionych, głównie nad brzegiem Bugu i Sanu. Wiadomo, 
że w 1557 r. osiadły na gruncie królewskim w Tyrawie Solnej Adam Siemuszowski 
produkował z własnego drewna, siłami swoich poddanych takie właśnie komięgi [3].

Od II połowy XIV w. San należał do rzek królewskich. Z tej też racji objął go 
statut piotrkowski z 1447 r., który gwarantował rzekom królewskim wolną, niczym 
nieograniczoną żeglugę [10]. Król Zygmunt I Stary w roku 1547 wydał przywilej 
w sprawie jarmarków w Mrzygłodzie, a nieco ponad pół wieku później, za Zygmun-
ta III Wazy, w 1600 r., warzelnie soli w Tyrawie Solnej stały się własnością królewską, 
co przyczyniło się do ożywienia handlu solą. W Mrzygłodzie ładowano sól z Tyrawy 
Solnej na galery, które płynęły daleko na północ. Z czasem, gdy rozwinął się handel 
drzewem, spławiano je Sanem do Wisły.

5. Zmierzch znaczenia Sanu

W okresie rozbiorowym, szczególnie od II połowy XIX w., na skutek zaniedbań 
władz austriackich w zakresie regulacji rzeki, jak też obniżenia się stanu wody w Sanie, 
oraz w wyniku rozwoju transportu kolejowego – odcinek kolei galicyjskiej na linii 
Jasło – Sanok (1884) oraz węgiersko-galicyjskiej z Sanoka na Przełęcz Łupkowską 
(1872–1874), a także kolei wąskotorowej łączącej Dynów z Przeworskiem (1900–1904) 

– sprawiły, że załamał się szlak handlowy na Sanie. W okresie międzywojennym na 
odcinku Sanok – Przemyśl wodami Sanu spławiano drewno, które dostarczane było 
tym szlakiem rzecznym do Przemyśla, a dalej do Jarosławia i Leżajska. Jeszcze po 
wojnie funkcjonował w Jabłonicy Ruskiej port rzeczny na Sanie, zwany palem [11]. 
Dzisiaj San ma raczej wyłącznie walory turystyczno-rekreacyjne i eksploatacyjne 
(pozyskiwanie żwirów i piasków).

Doliną Sanu biegł również szlak lądowy – jeden z traktów węgierskich, biegnący 
równoleżnikowo od Przełęczy Dukielskiej, przez Duklę, Haczów, Turze Pole, Grabownicę 
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i Dydnię aż do linii Sanu. Tu łączył się z gościńcem biegnącym od Przełęczy Łupkow-
skiej, a więc również z Węgier, przez Zagórz, Sanok, Mrzygłód i Temeszów. W tym 
miejscu obie drogi łączyły się i wspólnie biegły wzdłuż Sanu w kierunku Nozdrzca 
i Dynowa. Za Dynowem droga ta rozwidlała się w kierunku Rzeszowa i Przeworska 
oraz, przez Dubiecko, do Przemyśla i dalej w głąb Rusi. Odcinek tej trasy, pomiędzy 
Dynowem a Dubieckiem, zwany był via strata – droga brukowana [8, 16]. Droga ta 
wpisywała się w dobrze rozwiniętą sieć szlaków lądowych w ziemi sanockiej, łączących 
Węgry i Wołoszczyznę – poprzez przełęcze: Dukielską, Łupkowską i Jaśliską – z zie-
mią przemyską, sandomierską, a nawet z Podolem, skąd pędzono woły na handel. 
Na szlakach ziemi sanockiej łatwiej było bowiem znaleźć zielone łąki na popas dla 
pędzonego bydła [15].

W dobie rozbiorowej szlak ten zwano cesarskim gościńcem. W II połowie XIX w. 
przebiegał tu również szlak pocztowy na trasie Dynów – Sanok. Dzięki trzykrotnemu 
w tygodniu przejazdowi pocztyliona [24] obszar ten uzyskał stałą, regularną i częstą, 
jak na owe czasy, łączność ze światem.

6.  Procesy osiedleńcze w dolinie Sanu

Obszary ziemi sanockiej nad środkowym Sanem zasiedlone były już w czasach 
neolitu [8], co potwierdzają wykopaliska archeologiczne [28]. Szczególnie liczne 
ślady tego osadnictwa znajdują się w dolinie Sanu, który wykorzystywano jako szlak 
komunikacyjny [8].

Drogowy szlak komunikacyjny wiódł od przełęczy karpackich – Dukielskiej oraz 
Łupkowskiej, i jak dowodzi B. Jaśkiewicz, prowadził on przez Dydnię aż do Przemyśla 
[16]. Hipotezę tę również potwierdzają odkrycia archeologiczne z czasów rzymskich 
[8]. Były to wiodące z południa szlaki – naddunajski oraz czarnomorski [30]. Nie bez 
znaczenia na rozwój osadnictwa w dolinie środkowego Sanu miały urodzajne gleby, 
rozciągające się nad jego brzegami [8] – lessy. Zdaniem niemieckiego geografa Otto 
Schlütera, zajmującego się krajobrazem geograficznym, płynące wody przyciągały 
osiedla ludzkie. Katalizatorem osadnictwa w rejonie rzek była morfologia terenu [2]. 
San miał istotne znaczenie dla pojawienia się w jego pobliżu i w jego dorzeczu osad-
nictwa. Z tej racji osadnictwo w dzisiejszej Polsce południowo-wschodniej rozwijało 
się niegdyś szybciej i prężniej niż w innych regionach kraju.

Około 1300 r. przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła się tu kultura łużycka 
charakteryzująca się osiadłym trybem życia i obrządkiem ciałopalnym [18], które-
go dobrze zachowane ślady odkryto w Bachórcu. W kulturze łużyckiej pojawiły się 
pierwsze na tym terenie osady i grody obronne [18]. Śladów jednego z tych grodów, 
o konstrukcji w formie drewnianego częstokołu, badacze doszukują się w Temeszowie 
[18]. Miał on wznosić się na górze, na lewym brzegu Sanu zwanej do dzisiaj Hrodysko 
[8]. Potwierdzeniem tej hipotezy jest odsłonięty w 1951 r. rząd słupów z drewna to-
polowego [32]. Domniemywa się, że podobne grody wzniesiono w Jabłonicy Ruskiej 
i Witryłowie [32]. Kulturę tę ok. 500 r. przed narodzeniem Chrystusa zniszczyła 
prawdopodobnie inwazja Scytów i Celtów [19].
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W I w. przed narodzeniem Chrystusa nastąpił upadek kultury celtyckiej, na 
ziemiach nadsańskich rozwinęło się osadnictwo kultury przeworskiej [19]. Dosko-
nałe gleby lessowe przyczyniły się do rozwoju osadnictwa. Duże znaczenie miał też 
szlak czarnomorski. Skupiska osadnicze łączył San [30]. Potwierdza to pas skupisk 
osadniczych odkrytych w dorzeczu Sanu. Obok osad i cmentarzysk znaleziono liczne 
monety rzymskie, które potwierdzają stosunki handlowe. San jako szlak handlowy 
znany był starożytnym kupcom greckim, którzy wzdłuż jego koryta i jego wodami 
zdążali ku Wiśle, a dalej ku Bałtykowi w poszukiwaniu bursztynu, bardzo cenione-
go na rynkach greckich i egipskich [13]. Punkt kulminacyjny kultura ta osiągnęła 
w III–IV w. W IV w. najazd Hunów przyniósł upadek kultury przeworskiej, choć samo 
osadnictwo trwało nadal [20].

Od IX do XIII w. trwała rywalizacja polityczna o te tereny nad Sanem, a właściwie 
o sól, bogactwo tego obszaru [19]. W tym okresie zamieszkiwała tu nieliczna jeszcze 
ludność „tubylcza” – polska i ruska. Nie istniała wówczas w tym rejonie granica między 
państwami i nie zawsze też było jasne, do kogo należała ta ziemia. Mylny jest przyjęty 
stereotyp, że panowanie polskie na tym terenie skończyło się w X w., a powróciło 
na nowo dopiero za Kazimierza Wielkiego. Od niego zaczyna się już nieprzerwanie 
panowanie Polski na tych terenach [28], które wcześniej, od XI do XIII w., miało 
charakter periodyczny i przejściowy. Obecność Polaków była tu jednak ciągła, o czym 
świadczą chociażby nazwy miejscowości i nazwy geograficzne o cechach wyraźnie 
zachodniosłowiańskich [21].

Jaśkiewicz umieszcza na tym terenie osadników jaćwieskich, wskazując, że teren 
ten stał się schroniskiem dla uchodźców z Litwy, Jaćwieży i Prus. Być może osiedlili 
się oni w gródku w Dynowie i okolicach w promieniu ok. 20 km od niego oddalonych 
[16, 21]. Proces ten mógł się dokonać w II połowie XIII stulecia. Był to bowiem okres 
zaciętych bojów Jaćwięgów z Rusinami i zakonem krzyżackim [16].

Rodzi się pytanie, co spowodowało zanik tego osadnictwa w XIII w.? Być może 
sprawiły to najazdy tatarskie z 1241 i 1260 r. Odwroty ich hord z ziem polskich 
prowadziły przez ziemię sanocką i ziemię przemyską [5].

7. Strategiczno-polityczna rola Sanu

Ziemia sanocka w tym okresie przecinana była dziesiątkami dróg, była centrum 
handlowym między Węgrami, Rusią i Polską [17]. Centralną rolę odgrywał w niej 
Sanok. Latopis hipacki z 1150 r. potwierdza istnienie tego grodu. Z informacji z La-
topisu hipackiego wynika, że Sanok był wówczas znaczniejszym grodem w tej części 
księstwa halickiego [8]. Nasuwa się prosty wniosek, że taki gród w dorzeczu Sanu 
nie mógł być samotną osadą. Musiał posiadać obok siebie osady, dla których pełnił 
rolę ośrodka administracyjnego i gospodarczego. Trudno jest jednak ustalić wielkość 
tego obszaru [8].

W 1340 r. bojarzy ruscy, otruli ostatniego księcia halicko-włodzimierskiego Bo-
lesława Jerzego II Trojdenowicza. Mimo oporu, na mocy umowy z Trojdenowiczem 
i w oparciu o sojusz z Węgrami, Kazimierz Wielki jesienią 1340 r. zajął ziemię sanocką 
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i przemyską, rozpoczynając tym samym nową falę osadniczą, opartą głównie na 
prawie niemieckim.

Inicjatywa ruchu osadniczego na tym terenie, po włączeniu na powrót do mo-
narchii Piastowskiej, była polska. Ziemię sanocką ogarnął silny proces kolonizacyjny, 
spowodowany stosunkami pokojowymi i celowymi wysiłkami króla Kazimierza 
Wielkiego, zmierzającymi do trwałego złączenia nowo pozyskanych terenów z Polską. 
Wykonawcy tego ruchu składali się z Polaków (ok. 80%), Węgrów i Niemców. Sama 
kolonizacja była procesem gospodarczo-ustrojowym nie zaś etnicznym [23].

Nadania królewskie dotyczyły pustych, względnie opustoszałych terenów (loca 
deserta) [28]. W monarchii Kazimierza Wielkiego rozpowszechnione było w dużym 
stopniu stosowanie tzw. prawa niemieckiego zwanego też w swej odmianie magde-
burskim (ius Teutonicum lub ius Magdeburgense) [8] i to prawo oparte na systemie 
czynszów pieniężnych, odegrało dużą rolę w przebudowie istniejących stosunków 
i dało impuls w powtórnym zasiedleniu tych terenów [8].

Najstarszą i najliczniejszą warstwą ludności na tym terenie byli, jak wykazują 
badania A. Fastnachta, Polacy [8]. Drugą grupę stanowiła ludność ruska, a w czasie 
nowego osadnictwa pojawili się też na tym terenie Węgrzy i Niemcy. Nowa ludność 
przybywała z sąsiedniej Małopolski, Śląska i Węgier [8]. Potem dokonywały się już 
zmiany w obrębie samej ziemi sanockiej, czego wyrazem są sprawy sądowe o zbiegłych 
poddanych, oraz liczne zabiegi o kmieci [8]. Na tych terenach pojawili się też koloniści 
z Mazowsza [14]. Pojedyncze nazwiska pochodzenia niemieckiego spotykane w XV 
i XVI w. świadczą o ciągłym przemieszczaniu się ludności [8].

8.  Znad Temeszu… nad San?

Po 1340 r. nadania panujących dały początek nowej prywatnej własności szlachec-
kiej. Z czasów króla Kazimierza Wielkiego znane jest tylko jedno nadanie z 1361 r., 
właśnie to na rzecz dwóch braci Piotra i Pawła [8]. Przybyli oni do Polski, jak twierdzą 
niektórzy badacze, z komitatu szaroskiego i oddali się na służbę królowi. Za zasługi 
monarcha nadał im szmat ziemi podgórskiej w ziemi sanockiej [7]. Były to tereny 
określane jako loca deserta. Dokument z 25 czerwca 1361 r. wymienia nazwy: Dydnia, 
Temeszów, Jurowce, Srogów Górny i Dolny [8]. Protoplaści ci dali początek możnym 
rodom szlacheckim ziemi sanockiej, między innymi jednemu z najznaczniejszych 
w tej ziemi – rodowi Balów.

Źródła milczą na temat, z jakich części ówczesnych Węgier pochodzili bracia 
Piotr i Paweł1. Związki z Szariszem nie są pewne. Można więc pokusić się o pewne 
rekonstrukcje mające swe umocowanie w analizie ówczesnej sytuacji. Wśród krain 
należących wówczas do Węgier był Banat, nizinna kraina, przez którą płynęła rzeka, 
która po rumuńsku nazywa się Timiş, po węgiersku Temes, po niemiecku Temesch, a po 
polsku Temesz. Rzeka ta wypływa z pasma Karpat, a po kilkudziesięciu kilometrach 
wpływa na Równinę Temeszu. W odległości 10 km od rzeki Temesz oddalona jest 
stolica Banatu zwana „twierdzą nad Temeszem” (Castrum Timisensis) – Timişoara, po 

1.  Szaryskie pochodzenie obu braci nie jest udokumentowane, a stanowi jedną z hipotez.
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węgiersku określane mianem Temesvár, po niemiecku Temeschwar, w dawnym języku 
polskim Temeszwar, a obecnie Timiszoara. W średniowieczu istniały związki pomiędzy 
Polską a Banatem. Z Temesváru wyruszył 14 września 1444 r. na Turków pod Warnę 
król Władysław Warneńczyk [31], miasto to zatem leżało na szlaku z Polski w głąb 
ówczesnych Węgier. Banat był jednym z kilku regionów słynących z win – do Polski 
sprowadzano wino z Banatu. Niewykluczone zatem, że dwaj „bracia z Węgier”, albo 
sprowadzeni przez nich osadnicy na teren dzisiejszego Temeszowa, przybyli z Bana-
tu znad Temeszu i z okolic Temeszwaru i pamięć swych dawnych stron rodzinnych 
transponowali również nazwę swego nowego miejsca osiedlenia. Może i San, którego 
brzegi porastała łoza, przypominał im ojczysty Temesz, który już Rzymianie określili 
nazwą Tibisis, związaną z wikliną (tibis, is – wiklinowy kosz). Warto zauważyć, że 
wielki znawca osadnictwa w ziemi sanockiej Adam Fastnacht również wskazuje na 
możliwość węgierskiego pochodzenia nazwy tej wsi.

Nadania królewskie dotyczące Dydni, Temeszowa i Jurowiec stanowią punkt 
wyjścia w omówieniu osadnictwa nad górnym odcinkiem środkowego Sanu. Doku-
menty królewskie mówią o miejscach pustych, względnie opustoszałych [8]. Nowo 
nadani ich właściciele Piotr i Paweł przybyli z bliżej nieznanych ziem należących do 
Królestwa Węgier. Młodszy Paweł (Paszko Ungarus) przeniósł się do Temeszowa 
i Dydni. Informacja o nim pochodzi z lat 1388–1402 [7]. Jest wymieniany jako 
świadek (Paithko Vngarus de Themeschow) w sprawie sprzedaży wsi Blizne biskupowi 
Maciejowi z Przemyśla [1].

W ziemi sanockiej oprócz osadnictwa na prawie niemieckim było osadnictwo na 
prawie wołoskim. Przynieśli je pasterze wołoscy, wędrujący od wschodu i południa 
grzbietami Karpat. Zakładali oni pierwsze osady na prawie wołoskim. Pierwsze znane 
osadnictwo tego typu to Hadle (1377 r.). W XV i XVI w. osadnictwo było nadal kon-
tynuowane, ale tym razem osadnikami byli też zruszczeni potomkowie Wołochów 
[9]. Na czele kilku lub kilkunastu osad stał w prawie wołoskim krajnik [6]. Wśród 
osadników wołoskich byli również przedstawiciele szlachty wołoskiej. Należał do 
nich Nan, wojewoda wołoski, właściciel Niebieszczan w latach 1376–1400. W 1402 r. 
właścicielem Bliznego był Laczko Wołoch [6]. Ponad 80% wsi na prawie wołoskim 
lokowanych było w XVI w. [8, 29].

Na ślady osadnictwa wołoskiego wskazują nazwy etniczne: Magierów – „Magier”, 
czyli „Uhryn”, to przybysz z węgierskiej, madziarskiej czy też w innym brzmieniu „ma-
gierskiej” strony [27], Kiczury, Kiczorki – zniekształcone formy często występującej 
nazwy pochodzenia wołoskiego „Kiczera” – góra porośnięta drzewami [6]. W Sanoku 
znana jest dzielnica Kiczury.

9. Podsumowanie

Nie tylko książki, ale także rzeki mają swoją historię. Ma ją również San. Przepro-
wadzone badania archeologiczne w dolinie środkowego Sanu oraz źródła historyczne 
odsłoniły wiele tajemnic tej historii. Jest ich niewątpliwie znacznie więcej i czekają 
one na swych odkrywców. Niniejsze opracowanie nie stanowi odkrywczego sukcesu. 
Oparte zostało na istniejących opracowaniach. Jest jednak zachętą do podejmowania 
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dalszych badań przez archeologów, historyków i regionalistów. Popularyzowanie 
przeszłości związanej z rzeką San w jej środkowym biegu zapewne podniesie atrak-
cyjność turystyczną regionu objętego programem „Błękitny San”.
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WALORYZACJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 
WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

(WALORY KULTUROWE)

Streszczenie
Pogórze Dynowskie, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym, posiada 

ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany do rozwoju różnorodnych form turystyki.
W artykule przeanalizowano i oceniono potencjał turystyczny, skupiając się głównie na wa-

lorach kulturowych, gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 
położonych na pograniczu Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. W badaniach posłużono się 
zmodyfikowaną metodą zaproponowaną przez A. Mikosa von Rohrscheidta. Przeprowadzona 
analiza pozwoliła przeanalizować potencjał turystyczny badanych gmin, wskazując na ich atu-
ty oraz aspekty wymagające poprawy. 

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, waloryzacja, gmina, Pogórze Dynowskie

INDEXATION OF THE TOURIST POTENTIAL 
OF CHOSEN COMMUNES OF DYNÓW FOOTHILLS 

(CULTURAL ADVANTAGES)

Summary
Dynów Foothills, both under the natural as well as cultural account, an enormous potential 

which can be used for the development of diverse forms has tourisms.
In the article they analysed and a tourist potential was assessed, focusing mainly on cultural 

advantages, of communes of foothills being involved in an Association of Tourist Communes 
of Dynów Foothills, put in the borderland Dynów and Przemyśl foothills. In examinations they 
used the modified suggested method through A. Mikos von Rohrscheidt. Conducted analysis 
allowed to indicate differences of the tourist potential of communes pointing at their advan-
tages and requiring aspects improvements.

Keywords: tourism potential, indexation, commune, Dynów Foothills

1. Wprowadzenie 

Potencjał turystyczny to pojęcie szerokie, ujmujące wiele czynników, które 
wpływają na rozwój turystyki. Najczęściej definiowany jest jako wszystkie elementy 
środowiska przyrodniczego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzysty-
wane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką [2]. W strukturze 
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potencjału turystycznego znajdują się zarówno zasoby strukturalne, jak i funkcjonalne 
warunkujące rozwój turystyki na danym terenie (tab. 1).

Tab. 1. Elementy potencjału turystycznego

Potencjał turystyczny

Zasoby strukturalne Zasoby funkcjonalne

- Walory turystyczne
- Zagospodarowanie turystyczne
- Dostępność komunikacyjna
- Inne

Możliwości:
- Ekonomiczne
- Technologiczne
- Polityczne
Uwarunkowania:
- Psychologiczne
- Społeczno-demograficzne
- Kulturowe
- Ekologiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. 
Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.

W aspekcie geograficznym (przestrzennym) Wyżykowski [17] utożsamia potencjał 
turystyczny z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, poszerzoną 
o pojemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych, 
a o atrakcyjności turystycznej obszaru decydują natomiast trzy czynniki: ranga wa-
lorów turystycznych, dostępność komunikacyjna oraz zdolność obsługowa urządzeń 
turystycznych, które stanowią o warunkach rozwoju ruchu turystycznego na danym 
obszarze [8].

Analiza oraz ocena rangi walorów turystycznych była i jest przedmiotem zaintere-
sowania wielu badaczy, co doprowadziło do opracowania wielu metod różniących się 
sposobem podejścia do zagadnienia, a wśród najpowszechniej stosowanych są: opis, 
kwerenda, inwentaryzacja, badania ankietowe (wywiad kwestionariuszowy), tabela 
inwentaryzacyjna, tabela determinant, mapa potencjału turystycznego, bonitacja 
punktowa oraz analiza SWOT [2]. Badaniem atrakcyjności turystycznej za pomocą 
metod syntetycznych zajmowali się między innymi: Warszyńska [16], Mikułowski 
[11], Kruczek [5], Bartkowski [1], Tucki [15], Myga-Piątek [12] oraz A. Mikos von 
Rohrscheidt [9].

Szczegółowa analiza wspomnianych powyżej metod wykracza poza ramy ni-
niejszego opracowania, natomiast szerokie przeglądy metod badań nad atrakcjami 
turystycznymi oraz oceny środowiska dla potrzeb turystyki można, m.in. znaleźć 
w opracowaniach Lijewskiego i in. [8], Kowalskiego [4], Kruczka [5, 6, 7], Dudy-Seifert 
[20], Ziarkowskiego [18] oraz A. Mikosa von Rohrscheidta [9].

Jedną z powszechnie stosowanych metod badawczych potencjału turystycznego 
(bądź atrakcyjności turystycznej) jest bonitacja punktowa, której celem jest określe-
nie wartości badanych obszarów [18], a polegającą na przyporządkowaniu wartości 
liczbowych (punktów) poszczególnym elementom środowiska przyrodniczego 
lub kulturowego według przyjętej przez badacza skali wartości. Nadaje się ona do 
opracowań w różnej skali: lokalnej, regionalnej czy krajowej. Metoda ta, z uwagi na 
dowolność doboru skali wartości i określania kryteriów, jest metodą subiektywną, 
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jednakże pozwala na uzyskanie w miarę obiektywnego, kompleksowego i wymiernego 
obrazu walorów turystycznych na danym obszarze [2, 8, 10, 17].

Waloryzację przeprowadza się w celu klasyfikacji przestrzeni do różnych celów i na 
potrzeby nadania jej konkretnych funkcji, a korzystając z tej metody, przeprowadzić 
można waloryzację badanego terenu skierowaną na przykład na potrzeby turystyki 
[18]. Metoda ta pozwala określić atrakcyjność turystyczną oraz porównać różne ob-
szary, pomimo iż opiera się na bonitacji punktowej i podobnie jak i ona, nacechowana 
jest pewną dozą subiektywnej percepcji badacza i jego punktem widzenia [7].

Celem opracowania jest analiza i ocena potencjału turystycznego, a w szczególno-
ści walorów kulturowych gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego (dalej: ZGTPD). W badaniach posłużono się zmodyfikowaną metodą 
zaproponowaną przez A. Mikosa von Rohrscheidta. Przeprowadzona analiza pozwoliła 
przeanalizować potencjał turystyczny badanych gmin, wskazując na ich atuty oraz 
aspekty wymagające poprawy. 

2. Charakterystyka badanego obszaru

Gminy, które w niniejszym opracowaniu zostały objęte waloryzacją, według 
regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego [3], położone są na pograniczu 
Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego.

Pogórze Dynowskie stanowi największy fragment w obrębie zewnętrznych 
pogórzy karpackich. Położone między dolinami Wisłoka (zachód) i Sanu (wschód) 
oraz Kotliny Sandomierskiej (północ) i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (południe) 
zajmuje około 1840 km2. Pogórze Przemyskie rozciąga się pomiędzy dolinami Sanu 
(zachód) i Wiaru (wschód), granicząc na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi. 
Powierzchnia Pogórza Przemyskiego wynosi około 642 km2. W północnej części 
powierzchnia pogórzy jest wyżynna, wyrównana, natomiast w części południowej 
występują wyraźniejsze wzniesienia i pasma [3].

Oba pogórza oddziela dolina Sanu, wzdłuż której położonych jest sześć gmin 
należących do ZGTPD (ryc. 1). Są to gminy: Dubiecko, Dynów, Dynów miasto, Dyd-
nia, Krzywcza oraz Nozdrzec, obejmujące łącznie obszar o powierzchni 643 km2, 
zamieszkały przez 43 931 osób w 62 miejscowościach (tab. 2). 
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Ryc. 1. Obszar działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Źródło: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: http://pogorzedynowskie.pl/  
(dostęp: 21.05.2015)

Tab. 2. Podstawowa charakterystyka gmin należących do ZGTPD (2014 r.)

Gmina Powierzchnia 
(km2)

Liczba 
ludności

Gęstość 
zaludnienia 
(osób/km2)

Miejscowości

Dubiecko 154 9378 61
Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Niena-
dowskie, Iskań, Kosztowa, Łączki, Nienadowa, Piątko-
wa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, 
Tarnawka, Winne-Podbukowina, Wybrzeże, Załazek

Dydnia 130 8116 62
Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, 
Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, 
Ulucz, Witryłów, Wydrna

Dynów 118 7007 59 Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, 
Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby

Dynów miasto 25 6178 252

Krzywcza 95 4890 52 Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, 
Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka

Nozdrzec 121 8362 69
Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Izdebki-Rudawiec, 
Nozdrzec, Siedliska, Ujazdy-Ryta Górka, Wara, Wesoła, 
Wołodź

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/bdl/  
(dostęp: 20.05.2015)
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Prezentowane gminy posiadają bogate walory turystyczne, na które składają się:
 � podgórski charakter terenu z harmonijnym, naturalnym krajobrazem,
 � znaczne powierzchnie kompleksów leśnych z bogatą i różnorodną florą i fauną,
 � różnorodne formy ochrony przyrody: parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody,
 � zabytki kultury materialnej: układy urbanistyczne, liczne zamki i dwory oraz 

pojedyncze obiekty i zespoły sakralne,
 � bogate dziedzictwo kultury niematerialnej,
 � tradycyjne budownictwo drewniane [23].

3. Metoda i materiał

Badania potencjału turystycznego gmin należących do ZGTPG polegały na prze-
prowadzeniu inwentaryzacji walorów kulturowych. W tym celu wykorzystana została 
zmodyfikowana metoda A. Mikosa von Rohrscheidta. 

Zaproponowany przez A. Mikosa von Rohrscheidta sposób oceny potencjału 
turystyczno-kulturowego polega na zakwalifikowaniu walorów turystycznych do 
czterech podstawowych kategorii: potencjalne cele turystyki kulturowej, elementy 
obsługi turystycznej, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na 
turystykę kulturową. W poszczególnych kategoriach zastosowany został wewnętrzny 
podział na mniejsze grupy, w celu ułatwienia oceny potencjału turystycznego oraz 
umożliwieniu lepszej orientacji w ewentualnych brakach w poszczególnych dziedzinach. 
W proponowanej waloryzacji, w przypadku niektórych miejsc i obiektów, zastosowana 
została zasada punktowania tylko określonej liczby obiektów tego samego rodzaju, 
co podyktowane zostało założeniem, iż turyści z reguły nie są w stanie zwiedzić 
wszystkich obiektów danego typu. 

Za obszar analizy przyjęty został powiat, uzasadniając tym, iż powierzchnia 
powiatu często pokrywa się z uwarunkowanymi historycznie i kulturowo mikroregio-
nami, a ponadto jest to obszar o silnych powiązaniach wewnętrznych, co umożliwia 
np. utworzenie pełnej i spójnej oferty turystycznej oraz działalności promocyjnej. 
Waloryzacja badanych obszarów polega na analizie sumy punktów uzyskanych przez 
dany powiat w Kategorii I – potencjalne cele turystyki kulturowej oraz kwalifikacji 
analizowanego obszaru do czterech grup: małego, średniego, dużego lub wielkiego 
potencjału turystycznego [9].

Modyfikacja metody badań przyjęta w niniejszym opracowaniu wynikała ze 
specyfiki przyjętego do analizy obszaru badań. Jako jednostkę badawczą przyjęto 
gminę, zweryfikowano również ilość obiektów podlegających ocenie, a kategoriom 
nadano nazwy grup, dzieląc je w prezentowany poniżej sposób (w nawiasach podano 
liczbę przyznawanych punktów):
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Grupa I: Zabytki1 i inne obiekty kultury materialnej (47): 

a) Obiekty sakralne:
Zabytkowy zespół sakralny, za 1 (3)
Sanktuarium, za 1 (1)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych, max. za 3 (1)

b) Zamki i pałace: 
Zamek, pałac, dwór, rezydencja, max. za 3 (3)
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu, za 1 (1)

c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Zabytkowy zespół urbanistyczny z rynkiem, za 1 (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, max. za 3 (2)
Fragmenty lub ruiny historycznych fortyfikacji miejskich, za 1 (1)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy, max. za 3 (2)
Historyczna, funkcjonująca sezonowo linia kolejowa, za 1 (1)

d) Obiekty militarne:
Pojedyncze, zachowane obiekty forteczne lub fragmenty umocnień, za 1 (1)

e) Budowle historyczne i monumenty:
Pomniki lub obiekty małej architektury, max. za 3 (1)
Miejsca związane z biografią osób, za 1 (1)

f) Cmentarze:
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu, za 1 (1)
Cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej, za 1 (2)
Cmentarz innych wyznań, za 1 (1)

g) Muzea i wystawy: 
Skanseny, galerie, muzea techniki, za 1 (3)
Lokalne izby pamięci, prywatne kolekcje pamiątek, max. za 3 (1)

Grupa II: Eventy kulturowe (5):

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym, za 1 (3)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu lokalnym, do 5 w roku (1), 
powyżej 5 w roku (2)

Grupa III: Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza (3):

Ogród przy rezydencji, zabytkowy park, max. za 3 (1)

Grupa IV: Szlaki i ścieżki turystyczne (6):

Obiekty na przebiegającym przez region materialnym szlaku kulturowym, za 1 (3)
Szlaki turystyczne piesze, za 1 (1)
Szlaki rowerowe, nordic walking, spacerowe, za 1 (1)
Ścieżki edukacyjne (historyczne, przyrodnicze), za 1 (1)

1.  W klasyfikacji uwzględniono tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.
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Grupa V: Infrastruktura turystyczna (6):

Obiekty zbiorowego zakwaterowania, za 1 (2) 
Kwatery prywatne, agroturystyka, do 5 (1), powyżej 5 (2) 
Restauracje, bistra, bary, powyżej 5 (1)
Informacja turystyczna na miejscu, za 1 (1)

Grupa VI: Pozostała oferta czasu wolnego (7): 

a) Instytucje Kultury:
Dom Kultury lub inny obiekt pełniący zbliżone funkcje, za 1 (1)

b) Oferta sportowa i rekreacyjna:
Jeziora, kąpieliska, za 1 (2)
Stadiony sportowe, boiska, korty tenisowe, max. za 3 (1)
Stadnina koni, za 1 (1)

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej oraz Grupa II – Eventy kul-
turowe to główne, potencjalne cele turystyki kulturowej. Suma punktów tych grup 
posłużyła do określenia klasy potencjału turystycznego w zakresie walorów kulturowych:

I klasa – ≥ 41 punktów – bardzo duży potencjał turystyczny 
II klasa – 31–40 punktów – duży potencjał turystyczny 
III klasa – 21–30 punktów – średni potencjał turystyczny
IV klasa – 10–20 punktów – niski potencjał turystyczny
V klasa – ≤ 9 punktów – bardzo niski potencjał turystyczny

Grupy III, IV, V i VI nie zostały włączone do określenia potencjału turystycznego. 
W grupach tych określono stopień rozwoju infrastruktury służącej turystyce oraz 
ogólną atrakcyjność regionu, nie tylko w aspekcie kulturowym, ale również i czasu 
wolnego, które to aspekty mają pośredni, lecz znaczny wpływ na rozwój turystyki 
kulturowej na danym obszarze.

Zastosowana skala nie uwzględnia innych, poza ilościowym, kryterium wystę-
powania (bądź nie) danego obiektu na badanym obszarze.

W analizie i ocenie potencjału turystycznego badanych gmin wykorzystano: re-
jestr zabytków województwa podkarpackiego [21], opracowanie Polakowskiego [13], 
materiały kartograficzne [24, 25], informacje PODR w Boguchwale [20], informacje 
uzyskane bezpośrednio od pracowników urzędów gmin lub ośrodków kultury, a tak-
że informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych przy obiektach i szlakach 
turystycznych oraz przeprowadzona została inwentaryzacja w terenie.
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4. Analiza i wyniki
Gmina Dubiecko – na potencjał turystyczny gminy składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

 � Bachórzec – zespół dworski obejmujący tzw. stary i nowy dwór z połowy XIX w. 
oraz park z XVIII w., powiększony w XIX w.; modrzewiowy, barokowy kościół pw. 
św. Katarzyny (1760–1762), (fot. 1); kaplica grobowa rodziny Krasickich (1909); 
stajnia, czworak (XIX/XX w.);

Fot. 1. Bachórzec – kościół pw. św. Katarzyny
Źródło: fot. T. Mitura

 � Dubiecko – zespół zamkowy, przebudowany na pałacowy wraz z parkiem pocho-
dzący z XVI w.; cerkiew greckokatolicka, murowana z 1927 r., pw. Podniesienia  
Krzyża Świętego (fot. 2); kaplice grobowe rodzin: Mycielskich i Dembińskich, 
Konarskich i Krasickich oraz Krasickich i Weyssenwolfów na miejscowym cmen-
tarzu; Muzeum Skamieniałości i Minerałów (prywatne);

 � Nienadowa – zespół dworski i folwarczny z początku XIX w., w skład którego 
wchodzą dwór, oficyna, kordegardy, wozownia, folwark, gorzelnia, czworak, 
lamus, kuźnia, spichrz, obora oraz otaczający park; 

 � Wybrzeże Dubieckie – zespół dworski obejmujący dwór z 1. połowy XIX w., oficynę 
i spichrz oraz park z początku XIX w.;

 � Śliwnica – Izba Regionalna.
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Fot. 2. Dubiecko – cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego, obecnie Kresowy Dom Sztuki
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa II – Eventy kulturowe:

Wśród organizowanych na terenie gminy imprez znalazły się: Dni Dubiecka, do-
żynki, Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych (impreza ponadregionalna 
organizowana co 2 lata) oraz inne imprezy i konkursy lokalne, których na terenie 
gminy odbywa się około 20 w ciągu roku.

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Bachórcu, Dubiecku, Nienadowej 
i Wybrzeżu.

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Przez gminę przebiegają: trasa rowerowa Doliną Sanu, Szlak Architektury Drewnia-
nej: Trasa II sanocko-dynowska (cerkiew w Piątkowej), Szlak Kulinarny Podkarpackie 
Smaki, Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina (Restauracja Zamkowa w Dubiecku), szlak 
wodny Błękitny San, lokalna trasa turystyczna Trzy ścieżki tożsamości – środowisko, 
historia, kultura.

Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Na terenie gminy Dubiecko znajduje się bogata i zróżnicowana baza noclegowa: 
hotele (Dubiecko), ośrodki wypoczynkowe (Dubiecko), gospodarstwa agroturystycz-
ne (Dubiecko, Wybrzeże, Słonne, Drohobyczka, Nienadowa, Bachórzec) oraz pola 
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namiotowe (Dubiecko, Słonne, Wybrzeże). Obiekty gastronomiczne znajdują się 
w Dubiecku, Bachórcu, Nienadowej, Kosztowej.

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

Do tej grupy zaliczone zostały: Kresowy Dom Sztuki prowadzony przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku, 
stadion sportowy w Dubiecku, boiska Orlik w Nienadowej i Wybrzeżu, Jeździecki 
Klub Sportowy „Dragon” na Wybrzeżu.

Gmina Dydnia – na potencjał turystyczny gminy składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

 � Dydnia – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i św. Anny (1882); zespół 
dworski (dwór, oficyna, spichrz, park) z początku XIX w.;

 � Grabówka – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, dzwonnica (1864);
 � Jabłonka – kościół parafialny, drewniany, pw. MB Częstochowskiej (1936–1939); 

zespół dworski – dwór, park (XVIII/XIX w.); Izba Regionalna; Galeria Malarstwa 
„Kopaniska” (funkcjonowała do maja 2015 r.);

 � Końskie – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki 
pw. Przemienienia Pańskiego, dzwonnica (1832, 1927); zespół dworski (dwór, 
oficyna, park) z końca XVII w.;

 � Krzemienna – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymsko-
katolicki, filialny, pw. MB Królowej Polski (1867, 1970), (fot. 3); zespół dworski 
(dwór, park) z połowy XIX w.;

 � Krzywe – Izba Regionalna;
 � Obarzym – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki, 

filialny, pw. Zwiastowania NMP (1828, 1929, 1970); Dom Tradycji i Kultury;
 � Temeszów – pozostałości zespołu dworskiego – pozostałości parku z ciekami 

wodnymi z połowy XIX w.; kaplica dworska, drewniana, obecnie kościół filialny 
(1893);

 � Ulucz – cerkiew drewniana, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, cmentarz przy 
cerkwi (1510);

 � Witryłów (Wietrzna) – cerkiew greckokatolicka, drewniana, pw. św. Michała 
Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. MB Nieustającej Pomocy, 
cmentarz cerkiewny (1812).



255

Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego…

Fot. 3. Krzemienna – kościół pw. MB Królowej Polski
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa II – Eventy kulturowe:

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku organizuje różnorodne 
imprezy cykliczne, wśród których są: Międzynarodowy Festiwal „Dzieci Gór i Dolin”, 
Międzynarodowe Święto Fajki, Warsztaty Rękodzielnictwa Wsi Polskiej i szereg innych.

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

Podworskie parki znajdują się w miejscowościach Dydnia, Jabłonka, Końskie 
i Trzemeszów.

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Przez gminę przebiegają: trasa rowerowa Doliną Sanu, szlak wodny Błękitny San, 
trasy nordic walking Nordic Walking Park Gmina Dydnia, szlak Prawem i lewem po Ziemi 
Sanockiej (kościół parafialny oraz zespół dworsko-parkowy w Dydni). Przez gminę 
przebiegają dwie trasy Szlaku Architektury Drewnianej: Trasa I krośnieńsko-brzozowska 
(kościół w Jabłonce oraz drewniana plebania z 1917 r. w stylu zakopiańskim [fot. 4] 
w Dydni) i Trasa II sanocko-dynowska (kościół w Obarzymie i cerkiew w Uluczu) oraz 
Szlak Ikon Doliną Sanu (cerkiew w Uluczu). 
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Fot. 4. Dydnia – plebania
Źródło: fot. T. Mitura

Fot. 5. Obarzym – „Wioska Szlaków” – jedna z tablic informacyjnych
Źródło: fot. T. Mitura

Na terenie wsi Obarzym w ramach projektu „Obarzym Wioska Szlaków” wyty-
czony został pieszy szlak spacerowy.
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Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Na terenie gminy Dydnia działa 7 gospodarstw agroturystycznych (Dydnia, Te-
meszów, Grabówka, Obarzym, Niebocko, Niewistka), pole namiotowe w Krzemiennej 
oraz Centrum Konferencyjne w Jabłonce.

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

W Dydni prowadzi działalność Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji 
i Wypoczynku, znajduje się stadion sportowy oraz strzelnica LOK. Ponadto w gmi-
nie znajdują się boiska sportowe m.in. w Grabówce, Niebocku oraz Orlik w Jabłonce 
a Folwark Temaszów organizuje jazdy konne.

Gmina Dynów – na potencjał turystyczny składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

 � Bachórz – grobowiec Władysława Skrzyńskiego (koniec XIX w.); park dworski 
(XVIII w.); dworzec kolejki wąskotorowej (XIX/XX w.);

 � Dąbrówka Starzeńska – zespół zamkowy (ruiny zamku, kaplica grobowa, park) 
z XVI – XIX w.;

 � Dylągowa – kościół parafialny pw. św. Zofii (1905); 
 � Harta – zespół kościoła parafialnego – kościół pw. św. Mikołaja, dzwonnica, wi-

karówka, kapliczka w ogrodzeniu (XVIII–XIX w.); kaplica cmentarna z początku 
XX w.; młyn gospodarczy (XIX/XX w.); 

 � Pawłokoma – dzwonnica przy nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej (1909).

Grupa II – Eventy kulturowe:

Na terenie gminy organizowane są głównie imprezy o zasięgu lokalnym – dożynki, 
przeglądy, festyny oraz inne okolicznościowe.

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Bachórzu oraz Dąbrówce Starzeńskiej.

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Na terenie gminy wytyczono liczne ścieżki m.in. trasę rowerową Doliną Sanu, 
spacerowe: Pagórki Pogórza Dynowskiego i Zakolem Sanu. Ponadto przez gminę prze-
biega Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina, na trasie 
których znalazła się Karczma „Pod Semaforem” w Bachórzu (fot. 6).
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Fot. 6. Bachórz – Karczma „Pod Semaforem”
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Na terenie gminy działa 6 gospodarstw agroturystycznych w Bachórzu, Harcie 
i Ulanicy. W Bachórzu funkcjonuje Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Pod Dębiną”  
położony nad Sanem, w Dylągowej natomiast pole biwakowe.

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

Na ofertę czasu wolnego w gminie składają się m.in. boiska sportowe i korty przy 
Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Pod Dębiną” w Bachórzu, boiska sportowe 
w Pawłokomie, Harcie, Bachórzu i Dąbrówce Starzeńskiej.

Miasto Dynów – na potencjał turystyczny składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

Na terenie Dynowa znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa podkarpackiego: kościół pw. św. Wawrzyńca, dzwonnica, cmentarz 
kościelny, ogrodzenie z bramą (XVII–XIX w.); cmentarz rzymskokatolicki „stary” i ka-
plica z początku XX w.; fortyfikacje ziemne (XVII w.); oficyna dworska, tzw. „Dworek”, 
park, studnia drewniana (XVIII/XIX w.); szkoła, obecnie Urząd Gminy (XIX/XX w.); 
zespół dworca kolejki wąskotorowej – dworzec (fot. 7), budynek zarządu kolejki (XIX/
XX w.); obelisk – latarnia przy ul. Piłsudskiego (2. połowa XVIII w.).
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Grupa II – Eventy kulturowe:

Oferta imprez kulturalnych miasta Dynowa jest bardzo bogata. Wśród imprez, 
zarówno o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym są: Dni Pogórza Dynowskiego, 
Przegląd Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta”, 
plenerowe spektakle Stowarzyszenia „De-Novo”, Dynowska Jesień Teatralna oraz 
szereg innych.

Fot. 7. Dynów – dworzec kolejki wąskotorowej
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

W tej grupie znalazł się zabytkowy park.

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Przez miasto przebiegają zielony, niebieski i żółty szlak turystyczny, ścieżki 
rowerowe, w tym trasa rowerowa Doliną Sanu, miejska trasa rowerowa łącząca pięć 
punktów widokowych położonych wokół Dynowa, szlak wodny Błękitny San. Ponadto 
dwa szlaki turystyczno-kulturowe: Nadsańskich Umocnień „Linia Mołotowa” oraz Szlak 
Chasydzki, na trasie którego znajduje się cmentarz żydowski z grobem cadyka Cwi 
Elimelecha Szapiro (1783–1841).

Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Na terenie miasta znajdują się trzy obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz 
8 obiektów gastronomicznych. W mieście jest punkt Informacji Turystycznej.
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Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

W mieście działa Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Historii Polskich Żydów, jest 
miejski stadion sportowy, kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik oraz park miejski 
z boiskami, kortem i placem zabaw. A nad Sanem wytyczono plaże i kąpieliska oraz 
znajduje się stadnina koni.

Gmina Krzywcza – na potencjał turystyczny składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

 � Babice – zespół kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy – kościół, 2 dzwonnice, 
plebania (fot. 8), (XVIII/XIX w.); cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, drewniana, 
dzwonnica, cmentarz przy cerkwi (XVIII w.); kapliczka, przy drodze do Przemyśla 
(początek XIX w.); park dworski (2. połowa XIX w.);

Fot. 8. Babice – plebania
Źródło: fot. T. Mitura

 � Chyrzyna – cerkiew greckokatolicka, drewniana, dzwonnica (1857, XX w.);
 � Krzywcza – kościół pw. Narodzenia NMP, dzwonnica (XVII–XVIII w.); mur opo-

rowo-ogrodzeniowy (2. połowa XVIII w.); zespół plebański – plebania, studnia 
(XIX w.); cerkiew greckokatolicka z 1841 r. pw. Narodzenia NMP (fot. 9); cmen-
tarz żydowski (1. połowa XIX w.); zespół dworski – dwór, oranżeria, park z aleją 
grabową (XVII–XX w.);

 � Ruszelczyce – cmentarz cerkiewny greckokatolicki; park dworski (1. połowa XIX w.);
 � Skopów – cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, obecnie ko-

ściół rzymskokatolicki filialny pw. MB Częstochowskiej, dzwonnica, cmentarz 
cerkiewny (1900).
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Grupa II – Eventy kulturowe:

Wśród imprez organizowanych na terenie gminy znalazły się Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Jasełkowych, spotkania Rodzin Muzykujących „Folkowa Nuta” oraz 
szereg imprez o zasięgu lokalnym: dożynki, przeglądy, festyny.

Fot. 9. Krzywcza – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Marii Bogurodzicy
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

W grupie tej znalazły się zabytkowy park z aleją grabową w Krzywczy oraz parki 
w Babicach i Ruszelczycach.

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Przez gminę przebiega trasa rowerowa Doliną Sanu, w Babicach wytyczono lokalną 
ścieżkę historyczną.

Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Bazę noclegową w gminie tworzą: gospodarstwo agroturystyczne w Kupnej, 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w Ruszelczycach, hotel w Babicach, 
Ośrodek Dolina 4 Stawów i Hobbitówka; bazę gastronomiczną natomiast: zajazd 
w Ruszelczycach oraz restauracja w Babicach.

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

Na obiekty rekreacyjne składają się jedynie boiska przyszkolne oraz stadion spor-
towy w Babicach, w gminie działa Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Babicach.
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Gmina Nozdrzec – na potencjał turystyczny składają się:

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej:

 � Hłudno – Izba Pamięci;
 � Izdebki – kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP i św. św. Piotra i Pawła (1911); 

zespół dworski (dwór, spichlerz w ruinie, park), (XVIII–XIX w.);
 � Nozdrzec – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa (1746); zespół pałacowy 

(pałac, 2 oficyny, kaplica dworska, park) z przełomu XIX/XX w.; młyn turbinowy 
(1918), (fot. 10); dom nr 62, obok młyna (XX w.);

 � Rudawiec – Izba Pamięci;
 � Siedliska – schrony bojowe Linii Mołotowa;
 � Wesoła – kościół parafialny pw. św. Katarzyny, dzwonnica, 4 kapliczki w ogro-

dzeniu (1838–1839, 1956–1959); Izba Pamiątek i Wspomnień;

Fot. 10. Nozdrzec – młyn
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa II – Eventy kulturowe:

Na terenie gminy nie organizuje się wielu imprez kulturalnych, a te, które się 
odbywają, mają najczęściej zasięg lokalny.

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Izdebkach oraz w Nozdrzcu.
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Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne:

Przez gminę przebiega trasa rowerowa Doliną Sanu, szlak wodny Błękitny San, oraz 
3 ścieżki nordic walking: zielona, czerwona i czarna utworzone w ramach projektu 
Nordic Walking Park Gmina Nozdrzec (fot. 11).

Fot. 11. Nozdrzec – jedna z tablic informacyjnych tras nordic walking
Źródło: fot. T. Mitura

Grupa V – Infrastruktura turystyczna:

Baza noclegowa i gastronomiczna w gminie jest uboga, znajduje się tu jedynie 5 
gospodarstw agroturystycznych w Nozdrzcu, Hłudnie i Wesołej.

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego:

W Nozdrzcu działa Gminny Ośrodek Kultury, a na ofertę rekreacyjną gminy 
składają się: kąpielisko w Siedliskach, boiska Orlik w Izdebkach, Hłudnie, Siedliskach 
oraz Ujazdach.

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń obliczono wartości punktowe 
w poszczególnych grupach oraz określono klasę potencjału turystycznego badanych 
gmin (tab. 3).

Tab. 3. Waloryzacja potencjału turystycznego gmin należących  
do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Grupa
Gmina

Dubiecko Dydnia Dynów Dynów 
miasto Krzywcza Nozdrzec

I. Zabytki i inne obiekty kultury 
materialnej (max. 47) 32 21 17 21 15 21

II. Eventy kulturowe  (max. 5) 5 5 2 5 5 4

Suma Gr. I i Gr. II  (max. 52) 37 26 19 26 20 25
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Grupa
Gmina

Dubiecko Dydnia Dynów Dynów 
miasto Krzywcza Nozdrzec

Klasa kulturowego potencjału 
turystycznego duży średni niski średni niski średni

III. Kulturowo znacząca oferta 
przyrodnicza (max. 3) 3 3 2 1 3 2

IV. Szlaki turystyczne (max. 6) 5 6 5 4 2 2

V. Infrastruktura turystyczna 
(max. 6) 5 4 4 4 3 2

VI. Pozostała oferta czasu wolnego 
(max. 7) 3 4 4 4 2 6

Źródło: Opracowanie własne

Żadna z badanych gmin, należących do ZGTPD, nie znalazła się w klasie I – gmin 
o bardzo dużym potencjale turystycznym. Największym potencjałem turystycznym 
walorów kulturowych charakteryzuje się gmina Dubiecko, zaklasyfikowana do klasy II 
– gmin o dużym potencjale turystycznym. Gminy Dydnia, Miasto Dynów i Nozdrzec 
zakwalifikowały się do klasy III – obszarów o średnim potencjale turystycznym, 
natomiast gminy Dynów i Krzywcza do klasy IV – o niskim potencjale. Na badanym 
terenie nie ma gmin w klasie V – o bardzo niskim potencjale turystycznym (ryc. 2).

Ryc. 2. Potencjał turystyczny gmin Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

bardzo niski

niski

średni

duży

bardzo duży

Gm. Dydnia

Gm.Nozdrzec

Gm. Dynów

M. Dynów

Gm. Dubiecko
Gm. Krzywcza

Wskaźnik kulturowego 
potencjału turystycznego

Źródło: Opracowanie własne
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5. Podsumowanie

Analizowany obszar posiada niezaprzeczalne walory turystyczne, zarówno przy-
rodnicze, jak i antropogeniczne. Ciekawy, urozmaicony krajobraz, liczne powierzchnie 
lasów, przepływający San oraz wiele, często zapomnianych, zabytków dają możliwości 
rozwoju różnorodnych form turystyki – wypoczynkowej, aktywnej czy kulturowej.

Przeprowadzona waloryzacja pozwoliła na porównanie potencjału turystycznego 
gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zastoso-
wana metoda umożliwiła nie tylko prezentację skali możliwości rozwoju turystyki 
kulturowej, ale również pozwoliła wskazać aspekty wymagające poprawy. 
1. Największy potencjał turystyczny walorów kulturowych oraz bogatą infrastruk-

turę turystyczną posiada gmina Dubiecko. Uboga w tej gminie jest natomiast 
oferta czasu wolnego.

2. Najmniejszy potencjał turystyczny walorów kulturowych posiada gmina wiejska 
Dynów, która jednakże posiada najbogatszą ofertę szlaków i ścieżek turystycz-
nych, ofertę czasu wolnego oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną.

3. Gmina Krzywcza zaklasyfikowana została do klasy gmin o niskim potencjale 
turystycznym. Uboga jest w niej zarówno oferta potencjalnych celów turystyki 
kulturowej, jak i uzupełniająca: liczba szlaków i ścieżek turystycznych, bazy 
noclegowej i gastronomicznej oraz oferta czasu wolnego.

4. Gmina Dydnia posiada średni potencjał turystyczny walorów kulturowych, cechuje 
się natomiast najbogatszą ofertą szlaków i ścieżek turystycznych oraz dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą turystyczną.

5. Miasto Dynów znalazło się w klasie gmin o średnim potencjale turystycznym, 
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz znaczącą ofertę czasu 
wolnego, jednak tutaj najuboższa jest oferta walorów przyrodniczych.

6. Gminę Nozdrzec, o średnim potencjale walorów kulturowych, cechuje najbogatsza 
oferta czasu wolnego, uboga natomiast sieć szlaków i ścieżek turystycznych oraz 
infrastruktura noclegowa i gastronomiczna.

Przeprowadzona analiza może przyczynić się do zwrócenia uwagi władz oraz 
społeczności lokalnej na atuty turystyczno-kulturowe badanych gmin oraz na aspekty 
wymagające poprawy, szczególnie w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej 
(bazy noclegowej i gastronomicznej), wytyczenia większej liczby szlaków i ścieżek 
turystycznych czy poszerzenie oferty wypoczynkowej i rekreacyjnej. 
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PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI 
SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN 
TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Streszczenie
Ochrona dziedzictwa kulturowego, obejmująca opiekę nad zabytkami, należy do zadań 

administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Właściwie 
utrzymane, zabezpieczone i konserwowane zabytki stanowią istotny czynnik atrakcyjności 
turystycznej obszaru recepcji, przy czym udostępnianie ich turystom powinno odbywać się na 
zasadach gwarantujących pełną ochronę tych obiektów. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają 
organa administracji gminnej, a zwiększeniu efektywności i kompleksowości tychże działań 
służy opracowanie, uchwalenie oraz wdrażanie wieloletnich programów opieki nad zabytkami. 
Celem opracowania jest przedstawienie podstaw prawnych oraz zasad tworzenia samorządo-
wych programów opieki nad zabytkami, a także analiza zadań zaprogramowanych i realizowa-
nych przez wybrane gminy, zrzeszone w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Słowa kluczowe: ochrona i opieka nad zabytkami, administracja samorządowa, program 
działań

PROGRAMMING ACTIVITIES OF LOCAL 
ADMINISTRATION IN THE SCOPE OF HISTORIC 

MONUMENTS’ PRESERVATION ON THE EXAMPLE 
OF SELECTED TOURIST MUNICIPALITIES  

OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
Protection of cultural heritage, including the care of monuments, is the responsibility of lo-

cal government regional government, county and municipal. Properly maintained, protected 
and preserved monuments are an important factor of the attractiveness of tourist reception 
area, but their release to tourists should take place on principles that guarantee full protec-
tion of those objects. An important role in this respect play a municipal administrations and 
increasing the effectiveness and comprehensiveness of these activities is achieved by adoption 
and implementation of long-term programs of care of monuments. The aim of the study is to 
present the legal basis and the principles of creating local government care programs monu-



270

Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek, Tomasz Maciałek

ments and analysis tasks programmed and implemented by selected municipalities, affiliated 
to the Association of Tourist Municipalities Dynowskie Foothills.

Keywords: protection and preservation of historic monuments, local administration, the 
Action Programme

1. Wprowadzenie 

Walory dziedzictwa kulturowego, a w szczególności jego materialne formy, jakimi 
są obiekty zabytkowe, stanowią istotny czynnik atrakcyjności turystycznej regional-
nego czy lokalnego obszaru recepcji, a właściwie utrzymane, zabezpieczone i odpo-
wiednio wypromowane zabytki mogą odegrać znaczącą rolę w procesie kształtowania 
profilu turystycznego gminy [1, 2]. Administracja samorządowa zobowiązana jest do 
realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
a planowanie tychże zadań winno przyjmować formę wojewódzkich, powiatowych 
oraz gminnych programów opieki nad zabytkami.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw prawnych oraz za-
sad tworzenia samorządowych programów opieki nad zabytkami, a także ocena ich 
efektywności w oparciu o analizę zadań zaprogramowanych i realizowanych przez 
wybrane gminy, zrzeszone w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jako 
zadanie administracji samorządowej

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady ochrony i opieki nad zabyt-
kami, jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
[8]. Obowiązki administracji samorządowej w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami wynikają również z innych aktów prawnych, a w szczególności z Konstytucji 
RP oraz z ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego finanse.

W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zdefiniowano pojęcie 
zabytku, dokonano klasyfikacji zabytków, określono formy ich ochrony i źródła fi-
nansowania tych działań, a także wskazano kompetencje organów ochrony zabytków, 
administracji rządowej i samorządowej. W myśl przytoczonej ustawy, zabytek to 
„nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka 
lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową” [8]. Ustawową klasyfikację zabytków 
przedstawiono w tabeli 1.
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Tab. 1. Ustawowa klasyfikacja zabytków

Rodzaj zabytku Formy zabytków

Zabytki nieruchome

Krajobrazy kulturowe

Układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły budowlane

Dzieła architektury i budownictwa

Dzieła budownictwa obronnego

Obiekty techniki – kopalnie, huty, elektrownie, inne zakłady przemysłowe

Cmentarze

Parki, ogrody, inne formy zaprojektowanej zieleni

Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność wybitnych postaci, instytucji

Zabytki ruchome

Dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej

Kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według kon-
cepcji tworzących je osób

Numizmaty, pamiątki historyczne – militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale, ordery

Wytwory techniki – urządzenia, maszyny narzędzia świadczące o kulturze materialnej

Materiały biblioteczne

Instrumenty muzyczne

Wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne

Przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność wybitnych postaci 
i instytucji

Zabytki archeologiczne

Pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa

Cmentarzyska

Kurhany

Relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, tekst ujednolicony.

Ustawa wyraźnie rozróżnia pojęcia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
określając zakres każdego z tych działań oraz podmioty odpowiedzialne za ich reali-
zację, co przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Ustawowy zakres ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Działanie Podmioty odpo-
wiedzialne Zakres działań

Ochrona 
zabytków

Administracja 
publiczna

Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla trwałego zachowa-
nia zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania.

Zapobieganie zagrożeniom, które mogą spowodować utratę wartości zabytków.

Udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę.

Kontrola stanu zachowania i przeznaczenie zabytków.

Uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przy kształtowaniu środowiska.

Opieka nad 
zabytkami

Właściciele 
lub posiadacze 
zabytków

Zapewnienie warunków naukowego badania i dokumentowania zabytków.

Stworzenie warunków prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku.

Zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

Zapewnienie warunków korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie 
jego wartości.

Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz o jego znaczeniu dla historii 
i kultury.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, tekst ujednolicony.
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 W ustawie zdefiniowano również formy ochrony zabytków, do których zaliczono [8]:
 � wpis do rejestru zabytków,
 � uznanie za pomnik historii,
 � utworzenie parku kulturowego,
 � ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o warunkach 
zabudowy, w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub w decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami obejmują [8, 9]:

 � uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w planach zagospo-
darowania przestrzennego, w samorządowych dokumentach strategicznych 
i programowych,

 � opracowanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów opieki nad 
zabytkami oraz obowiązek sporządzania sprawozdań z realizacji tych programów,

 � opracowanie samorządowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktów 
zbrojnych i sytuacji kryzysowych,

 � prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 � tworzenie parków kulturowych,
 � udzielanie dotacji na prace przy zabytkach,
 � wykonywanie na podstawie porozumienia niektórych zadań konserwatora wo-

jewódzkiego.

Należałoby jednak zauważyć, że dwa ostatnie z wymienionych wyżej zadań mają 
charakter fakultatywny, a zaangażowanie władz lokalnych w ich realizację może być 
determinowane znaczeniem obiektów zabytkowych dla postrzeganej atrakcyjności 
gminy oraz dla efektywnego kształtowania jej funkcji turystycznej.

3. Istota, cele i konstrukcja gminnych 
programów opieki nad zabytkami

Szczególna rola władz gminnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami wynika z faktu, że obiekty zabytkowe położone są w granicach administracyjnych 
gminy, przy czym część zabytków stanowi własność komunalną [3]. Planowanie tychże 
działań administracji gminnej winno przyjmować postać czteroletnich programów 
opieki nad zabytkami, a proces monitowania realizacji tych programów powinien 
znajdować wyraz w sporządzanych raz na dwa lata sprawozdaniach. Sformułowane 
w ustawie cele samorządowych – wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 
opieki nad zabytkami obejmują [8]:

 � włączenie problemów i uwarunkowań ochrony zabytków do samorządowych 
dokumentów strategicznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego,

 � zahamowanie procesów degradacji i poprawę stanu zachowania zabytków,
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 � wyeksponowanie walorów krajobrazu kulturowego oraz poszczególnych zabyt-
ków oraz zwiększanie ich atrakcyjności dla potrzeb społecznych, edukacyjnych 
i turystycznych,

 � wspieranie inicjatyw służących pozyskaniu dodatkowych środków finansowych 
na opiekę nad zabytkami,

 � określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,
 � podejmowanie przedsięwzięć łączących się z tworzeniem miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami.

Konstrukcję gminnego programu opieki nad zabytkami zaprezentowano w tabeli 3.

Tab. 3. Konstrukcja gminnego programu opieki nad zabytkami

Części składowe programu Zawartość programu

Wstęp Określenie kierunków działań oraz zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami znajdu-
jącymi się w granicach administracyjnych gminy.

Podstawa prawna programu Odniesienie się do art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

Uwarunkowania prawne ochrony 
i opieki nad zabytkami w Polsce

Wskazanie, wynikających z różnych ustaw, uregulowań prawnych dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych zadań sa-
morządów.

Uwarunkowania zewnętrzne
Analiza relacji gminnego programu opieki nad zabytkami ze strategicznymi celami polityki 
państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w konsekwencji z doku-
mentami o zasięgu krajowym, jak również analiza relacji z opracowaniami i dokumentami 
sporządzanymi w województwie i w powiecie.

Uwarunkowania wewnętrzne 
ochrony dziedzictwa kulturowego

Analiza dokumentów programowych gminy i relacji gminnego programu opieki nad zabyt-
kami z tymi dokumentami, a w szczególności: z dokumentami o charakterze strategicznym 
(programy rozwoju lokalnego, wieloletnie programy inwestycyjne, strategie rozwoju kultu-
ry, turystyki), z opracowaniami wyznaczającymi kierunki polityki przestrzennej gminy.

Charakterystyka zasobów i obrazu kulturowego gminy, analiza stanu dziedzictwa kultu-
rowego w odniesieniu do zabytków objętych prawnymi formami ochrony oraz zabytków 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ze wskazaniem zabytków o najwyższym 
znaczeniu dla gminy.

Ocena stanu dziedzictwa kulturo-
wego gminy.
Analiza szans i zagrożeń

Wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście oceny stanu dzie-
dzictwa kulturowego, uwarunkowań jego ochrony oraz założeń gminnej polityki rozwoju 
przestrzennego i społeczno-gospodarczego.

Założenia programowe

Sformułowanie wieloletnich priorytetów programu uwzględniających cele ustawowe, 
diagnozę stanu zabytków oraz strategię rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarcze-
go gminy.
Określenie długofalowych kierunków działań oraz ich przewidywanych rezultatów.
Wyznaczenie zadań programu opieki nad zabytkami. 

Instrumentarium realizacji 
gminnego programu opieki nad 
zabytkami

Wskazanie zadań gminy w zakresie realizacji priorytetów programu z uwzględnieniem 
instrumentów prawno-ekonomicznych oraz finansowych zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Zasady oceny realizacji gminnego 
programu opieki nad zabytkami

Wskazanie kryteriów i wskaźników stosowanych przy dokonywaniu oceny poziomu realiza-
cji programu z uwzględnieniem efektywności wykonania przyjętych zadań.

Źródła finansowania gminnego 
programu opieki nad zabytkami

Wskazanie możliwości finansowania zadań programu ze środków publicznych (budżet 
państwa, budżety JST, fundusze unijne) i prywatnych (osoby fizyczne, prawne, kościelne, 
fundacje).

Realizacja i finansowanie przez 
gminę zadań z zakresu ochrony 
zabytków

Wskazanie planowanych i realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych w zakresie 
ochrony zabytków, w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, programów rewitali-
zacyjnych, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej.

Część graficzna programu opieki 
nad zabytkami Załącznik mapowy odpowiadający zadaniom wynikającym z programu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gminny program opieki nad zabytkami – poradnik metodyczny, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl (dostęp: 28.05.2015)
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Opracowując gminny program opieki nad zabytkami, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zaplanowanie działań umożliwiających realizację ustawowych celów pro-
gramu (tab. 4).

Tab. 4. Priorytety i kierunki działań występujące w gminnych programach opieki nad zabytkami

Priorytety Kierunki działań

Rewaloryzacja dziedzictwa 
kulturowego jako element 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego gminy

Zahamowanie procesu degradacji zabytków i dążenie do poprawy stanu ich zachowania.

Działania zwiększające atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyj-
ne.

Działania umożliwiające tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Ochrona i świadome kształto-
wanie krajobrazu kulturowego

Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego.

Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.

Ochrona układów ruralistycznych na obszarach wiejskich.

Badanie i dokumentacja 
dziedzictwa kulturowego oraz 
promocja i edukacja służąca 
budowaniu tożsamości

Szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy.

Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym.

Specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz obszarów 
zabytkowych związane z przygotowywanym lub realizowanym procesem inwestycyjnym.

Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego służy kreacji produktów turystyki kulturowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gminny program opieki nad zabytkami – poradnik metodyczny, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl (dostęp: 28.05.2015)

Pomimo obligatoryjności samorządowych programów opieki nad zabytkami 
z obowiązku tego wywiązują się w pełni jedynie samorządy województw, natomiast 
większość gmin i powiatów programów nie uchwaliła – w województwie podkarpackim 
tylko nieliczne powiaty i około 1/3 gmin realizuje takie programy [9].

4. Analiza i ocena programów opieki nad 
zabytkami gmin Dynów i Nozdrzec

Analizie poddano programy opieki nad zabytkami realizowane aktualnie przez 
dwie gminy zrzeszone w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 
a mianowicie przez gminy Dynów (wiejską) i Nozdrzec. Celem analizy była ocena 
zawartości programów pod względem stopnia konkretyzacji planowanych działań 
oraz źródeł ich finansowania. W tabelach 5 i 6 zaprezentowano strukturę analizo-
wanych programów z uwzględnieniem udziału treści ogólnych, powielających zapisy 
ustaw oraz państwowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz treści 
o charakterze gminnym.

Tab. 5. Struktura programu opieki nad zabytkami gminy Dynów na lata 2012–2016

Części składowe programu Zakres przedmiotowy
Treści Liczba 

stron Udział %
ogólne gminne

Podstawa prawna i cele programu opieki nad zabytkami oraz uwarunkowania 
prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami X 3 12,5

Uwarunkowania zewnętrzne 
ochrony dziedzictwa kulturowego

państwowe i wojewódzkie dokumenty 
dotyczące ochrony i zabytków  
i opieki nad zabytkami 

X 4 16,6
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Części składowe programu Zakres przedmiotowy
Treści Liczba 

stron Udział %
ogólne gminne

Uwarunkowania wewnętrzne 
ochrony dziedzictwa kulturowego

analiza dokumentów programowych 
gminy X 1 4,2

charakterystyka zasobów dziedzictwa 
i krajobrazu kulturowego gminy, historia 
gminy

X 9 37,5

Ocena stanu dziedzictwa kultu-
rowego analiza SWOT X 2 8,3

Założenia programowe ogólnie sformułowane cele programu X 1 4,2

Źródła finansowania programu wykaz potencjalnych źródeł finansowania 
dla dowolnego programu X 1 4,2

Propozycje działań konserwator-
skich w latach 2012–2016 ogólnie sformułowane postulaty X 1 4,2

Realizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków  
w latach 2009–2011 X 2 8,3

Razem 24 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: przeglądu Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy 
Dynów na lata 2012–2016, załącznik do uchwały nr XVIII(101)/2012 Rady Gminy Dynów z dnia 28 grud-

nia 2012 r., http://bip.dynow.regiony.pl (dostęp: 28.05.2015)

Program opieki nad zabytkami gminy Dynów zawiera ponad 60% treści gmin-
nych, ale 2/3 z nich stanowi charakterystyka zasobów kulturowych, analiza SWOT 
oraz analiza strategicznych dokumentów gminy. Działania gminy w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami zostały przedstawione ogólnikowo, nie wskazano konkretnych 
źródeł finansowania oraz harmonogramu realizacji planowanych zadań. W programie 
zawarto krótkie sprawozdanie z realizacji zadań w dwóch latach poprzedzających 
aktualnie obowiązujący program.

Tab. 6. Struktura programu opieki nad zabytkami gminy Nozdrzec na lata 2012–2015

Części składowe programu Zakres przedmiotowy
Treści Liczba 

stron Udział %
ogólne gminne

Podstawa prawna i cele programu opieki nad zabytkami oraz uwarunkowania 
prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami X 5 8,3

Uwarunkowania zewnętrzne 
ochrony dziedzictwa kulturowego

państwowe i wojewódzkie dokumenty 
dotyczące ochrony i zabytków i opieki nad 
zabytkami 

X 10 16,6

Uwarunkowania wewnętrzne 
ochrony dziedzictwa kulturowego

analiza dokumentów programowych gminy X 4 6,7

charakterystyka zasobów dziedzictwa 
i krajobrazu kulturowego gminy, historia 
gminy

X 25 41,7

Ocena stanu dziedzictwa kultu-
rowego analiza SWOT X 2 3,3

Założenia programowe
priorytety X 8 13,3

zadania do realizacji w latach 2012–2015 X 0 0,0

Instrumentarium realizacji i zasady oceny realizacji programu X 1 1,8

Źródła finansowania programu
prognozy dotyczące finansowania X 0 0,0

wykaz potencjalnych źródeł finansowania X 5 8,3

 Razem 60 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: przeglądu Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy 
Nozdrzec na lata 2012–2015, załącznik do uchwały Nr XVIII/191/2012 z dnia 20 września 2012 r.,  

http://bip.nozdrzec.pl (dostęp: 28.05.2015)
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Program opieki nad zabytkami gminy Nozdrzec wykazuje jeszcze wyższy stopień 
ogólnikowości od omawianego wcześniej programu gminy Dynów. W programie tym 
nie wskazano żadnych konkretnych zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, nie zamieszczono również sprawozdania z wykonania zadań realizowa-
nych we wcześniejszym okresie.

Przedstawiona analiza struktury gminnych programów opieki nad zabytkami 
prowadzi do wniosku, że nie stanowią one skutecznego narzędzia działań, ponieważ 
nie zawarto w nich szczegółowo zaplanowanych zadań, harmonogramów ich reali-
zacji oraz źródeł finansowania, a tym samym ich znaczenie operacyjne jest bardzo 
ograniczone. Równocześnie należałoby zauważyć, że analogiczną strukturę posiada 
większość gminnych programów opieki nad zbytkami, co można stwierdzić, analizując 
programy opublikowane na stronach internetowych gmin. 

5. Podsumowanie

Samorządowe programy opieki nad zabytkami, których celem miało być in-
strumentalne wsparcie realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, nie spełniają w praktyce swojej roli. Wprawdzie wszystkie 
województwa posiadają aktualne programy, zawierające omówienie podstaw praw-
nych, charakterystykę zasobów dziedzictwa kulturowego, założenia programowe 
oraz wskazanie instrumentów i źródeł finansowa, ale równocześnie zdecydowana 
większość lokalnych samorządów nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku opra-
cowania i wdrażania takich programów. 

Analiza gminnych programów opieki nad zabytkami pozwala na stwierdzenie, 
że większość z nich ma charakter ogólnikowy, brak jest konkretnie opisanych zadań, 
kosztorysów, wskazania źródeł finansowania i harmonogramu działań. Ponadto na-
wet te gminy, które uchwaliły programy opieki nad zabytkami, często nie publikują 
sprawozdań z ich realizacji (pomimo obowiązku czynienia tego raz na dwa lata). W tej 
sytuacji należałoby się zastanowić nad celowością sporządzania gminnych progra-
mów opieki nad zabytkami w dotychczasowej formie. Z drugiej strony, właściwie 
opracowany i wdrażany program mógłby stanowić istotną pomoc dla administracji 
gminnej, tym bardziej że odpowiednio utrzymane i zabezpieczone zabytki w istotny 
sposób zwiększają atrakcyjność turystyczną obszaru i wspomagają kształtowanie 
turystycznej funkcji gminy.

Reasumując, za uzasadnione należałoby uznać następujące postulaty:
 � Celowe byłoby wdrożenie procedury przygotowania i uchwalania operacyjnych 

gminnych programów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, obejmującej 
konkretyzację celów i zadań, planowanie kosztów ich realizacji, wskazanie re-
alnych źródeł finansowania, przy czym szczególnie istotne byłoby stworzenie 
skutecznego systemu monitorowania realizacji programu.

 � Ze względu na obiektywne trudności administracji gminnej w zakresie sporzą-
dzania programów opieki nad zabytkami i pozyskiwania środków finansowych 
na ich realizację, urzędy marszałkowskie województw oraz wojewódzkie urzędy 
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ochrony zabytków winny zapewnić szkolenia i doradztwo fachowe, a także pomoc 
w sporządzaniu wniosków o dotacje ze środków budżetowych i z funduszy unijnych.
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DREWNIANA CERKIEW W BABICACH JAKO 
ZABYTEK O NIEWYKORZYSTANYM POTENCJALE 

TURYSTYCZNYM. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 
ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI 

ŚWIĄTYNI DO NOWEJ FUNKCJI

Streszczenie
Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach to jeden z najciekawszych obiek-

tów drewnianej architektury sakralnej na terenie Pogórza Dynowskiego. Świątynia zbudowana 
została na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w 1839 r. przez cieślę Kozubala spod Krosna. 
Od 1947 r. jest nieużytkowana i znajduje się obecnie w stanie bardzo zaawansowanej ruiny. We 
wnętrzu świątyni zachowała się pokrywająca ściany polichromia ornamentalna oraz imitująca 
architektoniczne podziały, a także pozbawiony ikon ikonostas. W pobliżu cerkwi, od strony 
zachodniej, znajduje się wolno stojąca dzwonnica z 1840 r. 

Budowla wymaga podjęcia natychmiastowych prac konserwatorskich, które zagwarantują 
jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jest to sprawą niezwykle priorytetową, gdyż obiekt 
stanowi jeden z nielicznych zachowanych przykładów lokalnej tradycji budowlanej mniejszości 
kultury ukraińskiej na tych terenach. Pomimo zaawansowanej degradacji świątynia charakte-
ryzuje się wysokim potencjałem turystycznym, który obecnie nie jest w jakikolwiek sposób 
wykorzystywany. W artykule omówione zostały ogólne zalecenia konserwatorskie dotyczące 
cerkwi w Babicach oraz przeanalizowane możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji.

Słowa kluczowe: architektura drewniana, cerkiew, konserwacja, polichromia, ikonostas

THE WOODEN ORTHODOX CHURCH IN BABICE 
AS A MONUMENT OF UNTAPPED TOURISTIC 
POTENTIAL. THE RECOMMENDATIONS FOR 

CONSERVATION AND ANALYSIS OF POSSIBILITY 
TO ADAPT THE TEMPLE TO THE NEW FUNCTION

Summary
The Greek-Catholic church of the Dormition of Theotokos in Babice is one of the most inter-

esting objects of wooden sacred architecture in the Dynow Foothills. The temple was built on 
the site of an older, also wooden church in 1839 by a carpenter Kozubal from Krosno. Since 
1947 the temple has not been in use and it is now in a very advanced state of ruin. Interior of 
the church is adorned by partially preserved decorative wall polychrome which is imitating the 
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architectural divisions, as well as an iconostasis (frame) without icons. Near the temple, on the 
west side, there is a free-standing bell tower from the 1840s. 

The building requires the urgent conservation work that will ensure its preservation for fu-
ture generations. It is the utmost priority, because the object is one of the few in this area 
surviving examples of local building traditions of Ukrainian culture minorities. Despite its 
advanced degradation the temple has a high tourist potential, which is currently not utilized in 
any way. The article discusses the general guidelines for the restoration of the church in Babice 
and analyze the possibilities to adapt of the temple to the new function. 

Keywords: wooden architecture, orthodox church, conservation, polychrome, iconostasis 

1. Wprowadzenie 

Pośród zabytkowych obiektów Pogórza Dynowskiego szczególne miejsce zajmują 
drewniane świątynie. Stanowią one świadectwo wypracowanych do perfekcji lokal-
nych tradycji budowlanych oraz ciesielskich i jednocześnie są one odzwierciedleniem 
bogactwa wielokulturowych wartości duchowych spajających te ziemie przez stulecia. 
Reprezentują je dwa niezwykle charakterystyczne typy budowli sakralnych – kościoły 
rzymskokatolickie, wzniesione przez katolickie gminy ludności pochodzenia polskiego 
oraz greckokatolickie cerkwie, pozostawione przez zamieszkujące niegdyś te tereny 
społeczności mniejszości ukraińskich. Jedną z ciekawszych świątyń rzymskokatolickich, 
które przetrwały do naszego czasu, jest pochodzący z XVIII w. modrzewiowy kościół 
parafialny pw. św. Katarzyny w Bachórcu, drugi typ architektoniczny reprezentują 
zaś cerkwie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątkowej (gmina Dubiecko), Chyrzynie oraz 
Babicach (gmina Krzywcza). 

Oba typy budowli, a szczególnie drewniane cerkwie, urzekają nie tylko dosko-
nałością formy i rozwiązań architektonicznych, ale też, a może przede wszystkim, 
niezwykłą estetyką na stałe już kojarzącą się z tradycyjnym pejzażem okolic doliny 
Sanu. Niestety, zawiłe dzieje historii nie były łaskawe dla spuścizny kultury cerkiewnej 
Polski południowo-wschodniej, która po roku 1947 pozostawiona została bez opieki 
i ulegała powolnemu zniszczeniu. Wśród popadających w ruinę obiektów znalazły 
się tym samym drewniane greckokatolickie świątynie Pogórza Dynowskiego. Z upły-
wem czasu część budowli została mniej lub bardziej zabezpieczona przed kompletną 
degradacją, aczkolwiek nadal istnieją takie, które wymagają natychmiastowych prac 
zabezpieczających. Jedną z najbardziej zagrożonych niechybnym zawaleniem jest 
cerkiew w Babicach.

W niniejszym opracowaniu wykonano analizy historyczne i stylistyczno-formalne 
drewnianej cerkwi w Babicach oraz pozostałości jej oryginalnego wyposażenia, jak 
również przeprowadzono rozpoznanie stanu zachowania obiektu. Wyciągnięte wnioski 
pozwoliły na sformułowanie propozycji podstawowych rozwiązań konserwatorskich 
mających zapewnić uratowanie zabytku przed całkowitą ruiną oraz analizę możli-
wości i zasadności adaptacji świątyni do ewentualnej nowej funkcji. Proponowane 
rozwiązania, mające na celu zachowanie cerkwi w Babicach dla przyszłych pokoleń, 
stanowią jednocześnie próbę utrwalenia niematerialnych wartości tradycyjnej kultury 
ludowej ziem Pogórza Dynowskiego. 



281

Drewniana cerkiew w Babicach jako zabytek o niewykorzystanym potencjale turystycznym…

2. Drewniana cerkiew w Babicach

2.1. Informacje podstawowe

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach znaj-
duje się w południowo-zachodniej części miejscowości, na niewielkim wzniesieniu, 
stromo opadającym w stronę doliny rzeki San (fot. 1). Świątynia otoczona jest po-
zostałościami starodrzewu. 

Fot. 1. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach
Źródło: fot. T. Tomaszek

Wedle lokalnej tradycji budowla została wzniesiona w 1839 r. przez cieślę Kozubala 
spod Krosna jako filialna cerkiew greckokatolickiej parafii w Skopowie1,2 [14]. Stanęła 
ona wówczas na miejscu wcześniejszej, również drewnianej świątyni3. Nieopodal 
cerkwi, od strony zachodniej (przesunięta lekko w kierunku płd. względem jej osi), 
usytuowana została wolno stojąca drewniana dzwonnica z 1840 r. [8], wykonana 
w konstrukcji szkieletowej (fot. 2). 

1. Zgodnie z zachowanymi informacjami historycznymi na początku XVI w. w Babicach istniała samodzielna 
parafia prawosławna, która najprawdopodobniej w niedługim czasie po zawarciu Unii Lubelskiej została 
przekształcona na greckokatolicką. Jednakowoż z powodu znacznego zmniejszenia się ilości ludności 
pochodzenia ukraińskiego zamieszkującej miejscowość została ona przemianowana w 1785 r. na filię parafii 
greckokatolickiej w Skopowie (informacja z: P. Haszczyn „Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”).

2. Patronem cerkwi w Skopowie i Babicach była rodzina Radomyskich z Babic (informacja z: P. Haszczyn „Ścieżka 
Historyczna Babic – Przystanek 3”).

3. Dotychczasowe analizy historyczne nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie, czy wcześniejsza budowla uległa 
całkowitemu zniszczeniu (np. spaleniu), czy też została rozebrana przed postawieniem nowej, obecnej świątyni. 
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Fot. 2. Wolno stojąca drewniana dzwonnica znajduje się nieopodal greckokatolickiej cerkwi  
pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 

Źródło: fot. T. Tomaszek

Świątynia była remontowana w 1888 r.4 i od tego momentu użytkowana bez 
większych przekształceń aż do czasu II wojny światowej5. Po jej zakończeniu, w wy-
niku zmian geopolitycznych skutkujących wysiedleniem społeczności ukraińskich 
w 1947 r. poza granice Polski, cerkiew pozostała opuszczona i powoli przez kolejne 
dziesięciolecia popadała w ruinę [8]. Obecnie grozi całkowitym zawaleniem. 

4. W źródłach podawane są różne daty remontu. I tak na rok 1888 wskazuje między innymi „Cerkiewnik Polski” 
(http://cerkiewne.tematy.net/karta_obiektu.php?obiekt_id=104) czy Piotr Haszczyn w: „Ścieżka Historyczna 
Babic – Przystanek 3” (http://www.krzywcza.eu/babice/cerkiew-w-babicach.html), natomiast na lata 1889–1890 
Magdalena i Artur Michniewscy oraz Marta Duda (Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Wydawnictwo 
Rewasz, Pruszków 2003, s. 208). 

5. Według schematyzmu duchowieństwa greckokatolickiego liczba grekokatolików w Babicach kształtowała się 
od 200 osób w 1872 r. do 410 w 1918 r. i 409 w 1936 r. 
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2.2. Opis inwentaryzacyjny 

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 
zbudowana została w konstrukcji zrębowej. Jest to budowla orientowana, pozornie 
jednoprzestrzenna, od wschodu zamknięta trójbocznie, o długości 17,70 m i szero-
kości 9,10 m. Do głównej bryły dostawiona jest od zachodu kruchta (o konstrukcji 
słupowej) połączona z nawą „na słup”. Od północy wzbogacona była o zakrystię 
(obecnie niezachowaną), (fot. 3). 

Fot. 3. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach; widok od strony płn. –  
na ścianie ślady po niezachowanej zakrystii 

Źródło: fot. T. Tomaszek

Belki ścian pozyskane są z drewna iglastego, zaś podwalina (o średnicy przekroju 
35 x 35 cm) z drewna dębowego. Zastosowane zostały węgłowania na zamek (z krytym 
czopem). Wedle zachowanych śladów przypuszczać można, iż podwalina niezachowanej 
zakrystii była węgłowana do północnej podwaliny, zaś belki jej wschodniej i zachodniej 
ściany mocowane były „w wręby” w północnej ścianie cerkwi. Zrąb ścian cerkwi spięty 
jest od góry oczepem. Na tym samym poziomie co oczep, równolegle do jego płn. 
i płd. belek, umiejscowione są belki łączone na zamek i podparte wewnątrz budowli 
słupami (każda trzema). Belki oczepu oraz dodatkowe belki na słupach stanowią 
bezpośrednie oparcie konstrukcji dachowej. Słupy wewnątrz głównej części cerkwi 
tworzą charakterystyczny podział przestrzeni, wprowadzając boczne pseudo-nawy 
o szerokości 150 cm każda (ryc. 1, fot. 4). Dla usztywnienia konstrukcji zrębu ścian 
zostały założone dodatkowe wzmocnienia w postaci lisic. I tak na ścianie południowej 
znajdują się one w trzech miejscach, natomiast na ścianie północnej w dwóch [14]. 
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Ryc. 1. Rysunek inwentaryzacyjny cerkwi w Babicach – przekrój 

Źródło: P. Haszczyn, „Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”;  
http://www.spbabice.edu.pl/pdf/sciezka_historyczna.pdf
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Fot. 4. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach; wnętrze od strony chóru 
śpiewaczego, widoczny podział na pseudo-nawy uzyskany przy pomocy słupów 

Źródło: fot. T. Tomaszek

Ściany cerkwi pobite są od zewnątrz pionowym deskowaniem z listwowaniem. 
Podwaliny natomiast zostały osłonięte wąskim daszkiem okapowym opartym na 
ryglach i pobitym gontem. 

Wedle przekazów źródłowych [14] oraz wstępnego rozeznania in situ budowla była 
pierwotnie osadzona na kamiennym podmurowaniu (ryc. 1), obecnie zachowanym 
jedynie fragmentarycznie. 

Główny korpus świątyni (nawa i sanktuarium) zwieńczony jest dachem jed-
nokalenicowym pokrytym blachą (oryginalnie gontem [11]), pięciopołaciowym, 
z półszczytem od zachodu. Więźba dachowa wykonana jest w konstrukcji stolco-
wo-krokwiowej. Stolce ustawione zostały na belkach spinających płd. i płn. partię 
oczepu [16]. Ciekawym, wyróżniającym się optycznie elementem architektonicznym 
wkomponowanym w więźbę dachową jest znajdująca się na środku kalenicy ośmio-
boczna pseudo-latarnia (konstrukcji słupowej) zakończona ostrosłupowym daszkiem 
(krytym podobnie blachą), (ryc. 1).

Kruchta dostawiona od strony zachodniej do głównej bryły budowli zwieńczona 
jest dwuspadowym dachem krytym gontem. Konstrukcję jej dachu stanowi krokwio-
wa więźba [16]. 

Pod okapem cerkwi, na całej długości ściany zachodniej, znajduje się „kształtowo” 
wyrzynana deska.

We wnętrzu cerkwi, wzdłuż jej zachodniej ściany i na całej jej szerokości, umiej-
scowiony został chór śpiewaczy. Znajduje się on na wysokości 300 cm od poziomu 
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gruntu (podłogi), ma wysięg 140 cm i wsparty jest dwoma słupami w części czołowej 
i dwoma przy ścianie zachodniej (ryc. 1). Posiada balustradę wykonaną z pełnych 
desek [16]. Na chór prowadzą drewniane schody przylegające do zachodniej ściany 
(od strony płd. nawy). 

Sanktuarium z jednoprzestrzennej bryły budowli zostało wydzielone przy pomocy 
kurtynowej ściany z desek (będącej jednocześnie konstrukcją ikonostasu), (fot. 5). 
Wewnętrzna przestrzeń świątyni ograniczona jest od góry płaskim, obniżonym po 
bokach i wspartym na słupach stropie. 

Wolno stojąca, drewniana dzwonnica usytuowana w pobliżu cerkwi wykonana 
została w konstrukcji szkieletowej. Jej struktura, wzniesiona na centralnym planie 
kwadratu, posiada pionowe ściany szalowane deskami. W górnej części wzbogacona 
została pozorną izbicą o lekko pochylonych ścianach. Zwieńczona jest dachem na-
miotowym przykrytym gontem (fot. 2). 

Fot. 5. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – widok na sanktuarium 
oddzielone od nawy kurtynową ścianą ikonostasową (obecnie pozbawioną ikon)

Źródło: fot. T. Tomaszek

2.3. Polichromia wnętrza cerkwi

Wnętrze cerkwi pokrywa temperowa polichromia (częściowo najwyraźniej pa-
tronowa), o charakterze ornamentalnym oraz imitującym podziały architektoniczne 
i powierzchnie kamienne (marmoryzacja), (fot. 6). Jej stan zachowania jest krytyczny 
i wymaga ona podjęcia natychmiastowych prac zabezpieczających (fot. 7, 8, 9). 
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Fot. 6. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany 
polichromia o charakterze ornamentalnym oraz imitującym podziały architektoniczne, obecnie 

w bardzo złym stanie – widok na ścianę południową nawy oraz sanktuarium (ścianę ikonostasową) 
Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 7. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – mocno zniszczona,  
osypująca się wraz z zaprawą polichromia nad chórem muzycznym

Źródło: fot. T. Tomaszek
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Fot. 8. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
części drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu nawy pokrytych polichromią (uszkodzenia 

powstałe wskutek przeciekającej wody z dziurawego dachu powyżej)
Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 9. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
drewnianych elementów konstrukcyjnych pokrytych polichromią na stropie nawy oraz ścianie 

południowej; od południa, tuż przy ścianie, widoczna dziura w stropie i dachu
Źródło: fot. T. Tomaszek
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2.4. Wyposażenie wnętrza 

Pierwotnie we wnętrzu cerkwi w Babicach znajdował się bogato zdobiony iko-
nostas oraz typowe elementy ruchome dla wyposażenia świątyni greckokatolickiej. 
Według dostępnych informacji zawartych w materiałach penetracyjnych z 1963 r. 
i dotyczących cerkwi w Babicach, kapliczki w Babicach oraz miejscowości Babice [11], 
a także protokołów zdawczo-odbiorczych z 1963 r., dotyczących przejęcia majątku 
cerkwi w Babicach6 (ryc. 2), większość cennych elementów wyposażenia ruchomego 
świątyni została przewieziona wiosną 1963 r. (kwiecień i maj) do Wojewódzkiej 
Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie, przekształconej później w Dział Sztuki 
Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Ryc. 2. Protokół przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 – fotokopia;  
oryginał przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie

6. Protokoły zdawczo-odbiorcze z 1963 r., dotyczące przejęcia majątku cerkwi w Babicach, przechowywane są 
w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.
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Z informacji zawartych w materiałach penetracyjnych wynika, że już w momencie 
inwentaryzacji wyposażenia cerkwi, czyli jeszcze przed jego przewiezieniem do zbio-
rów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, odnotowano zaginięcie 
niektórych elementów ruchomych. I tak w dokumencie wspomniane jest na przykład, 
iż brakowało podówczas jednego obrazu z dolnego rzędu ikonostasu [11]. 

Ostatecznie do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
trafiły następujące elementy (przechowywane w magazynie do dnia dzisiejszego)7: 

 � ikona Deesis,
 � ikona św. Mikołaj,
 � ikona Zaśnięcie Marii,
 � ikona Umilenie, olej na płótnie8 oraz ikona Hodigitria, tempera na desce,
 � ikona Spas, olej na płótnie9 oraz ikona Deesis, tempera na desce,
 � ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), olej na płótnie,
 � ikona Ostatnia Wieczerza,
 � medalion Emmanuel,
 � chorągiew św. Mikołaj/MB Bolesna,
 � chorągiew Archanioł Michał/Serce Jezusa,
 � feretron Umilenie/Chrzest Chrystusa,
 � krucyfiks drewniany,
 � krucyfiks ścienny drewniany,
 � krzyżyk drewniany, złocony, wieńczący ikonostas,
 � rama ikony,
 � lampka oliwna – 2 sztuki,
 � lichtarz drewniany trójramienny (22 x 17) – 3 sztuki,
 � lichtarz drewniany polichromowany (39 x 14, 45 świec) – 3 sztuki,
 � tkaniny liturgiczne,
 � zapiski parafialne,
 � fragment obramowania dolnej części ołtarza,
 � bordiura obrusa, biała, haftowana (23 x 61),
 � epitrachelion (280 x 14,5),
 � ornament drewniany polichromowany (85 x 21),
 � kinkiet, żelazo kute,
 � zapiski luźne – 13 sztuk.

7. Przedstawiony spis został wykonany na podstawie: 
1) Protokół przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 (przechowywany w archiwum 
Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie); (patrz: ryc. 2).
2) Inwentarz elementów ruchomych z cerkwi w Babicach zgromadzonych w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-

-Zamku w Łańcucie (przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie).
8. Już po przewiezieniu do Działu Sztuki Cerkiewnej i po wykonaniu analiz konserwatorskich okazało się, że ikona 

Umilenie (olej na płótnie) przyklejona jest na licu innej ikony, namalowanej na podłożu drewnianym. Ikony 
zostały rozwarstwione i spod ikony Umilenie odsłonięto ikonę Hodigitria. Tym samym obecnie w zbiorach 
przechowywane są dwie ikony, wcześniej stanowiące jeden element ikonostasu. 

9. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ikony Spas (olej na płótnie). Przykrywała ona ikonę Deesis 
(tempera na desce). Ikony również zostały rozwarstwione i obecnie przechowywane są jako dwa oddzielne 
przedstawienia niegdyś stanowiące pojedynczy element ikonostasu.
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Przykładowe elementy zgromadzone w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie przedstawiają zdjęcia (fot. 10, 11).

Fot. 10. Chorągiew procesyjna – awers: Archanioł Michał, olej na płótnie, II połowa XIX w.,  
wymiary: 130 x 170; przywieziona z cerkwi w Babicach w 1963 r., przechowywana w zbiorach  

Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Fot. 11. Feretron – Umilenie, olej na drewnie, II połowa XIX w., wymiary: 75 x 129; przywieziony 
z cerkwi w Babicach w 1963 r., przechowywany w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej  

Muzeum-Zamku w Łańcucie 
Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie



292

Tomasz Tomaszek

Pomimo przewiezienia większości ruchomych elementów z cerkwi w Babicach 
do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie w jej wnętrzu 
do dnia dzisiejszego znajdują się pozostałości pierwotnego wyposażenia, takie jak: 
rama ikonostasu z elementami snycerki (będąca jednocześnie formą ściany kurty-
nowej wydzielającej sanktuarium od nawy); polichromowana mensa ołtarzowa oraz 
tabernakulum (fot. 12). 

Z protokołu spisanego dnia 22 października 1966 r.10 wynika, że w cerkwi pozo-
stawiono kilka elementów, które nie trafiły do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie w 1963 r. (ryc. 3). We wspomnianym protokole znajduje się 
również informacja, iż cerkiew została wówczas zabezpieczona (zamknięta na kłódkę), 
(ryc. 3). Niestety (oprócz ramy ikonostasu, mensy ołtarzowej oraz tabernakulum), 
pozostałe wymienione w dokumencie elementy nie zachowały się do naszych czasów.

Fot. 12. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pozostałości pierwot-
nego wyposażenia świątyni: rama ikonostasu z elementami snycerki, polichromowana mensa 

ołtarzowa oraz tabernakulum
Źródło: fot. T. Tomaszek

10. Protokół z dnia 22 października 1966 r., informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej zabezpieczeniu 
(zamknięciu na kłódkę), jest uzupełnieniem spisanych trzy lata wcześniej protokołów zdawczo-odbiorczych 
podczas zwózki elementów wyposażenia cerkwi w Babicach do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-

-Zamku w Łańcucie.
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Ryc. 3. Protokół z dnia 22 października 1966 r. informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej 
zabezpieczeniu (zamknięciu na kłódkę) – fotokopia; oryginał przechowywany w archiwum Działu 

Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie

3. Ogólne zalecenia konserwatorskie

Ze względu na bardzo zaawansowane zniszczenia i silną degradację materiału 
budowlanego (drewno) znaczna część elementów cerkwi w Babicach musi zostać 
wymieniona na elementy nowe. W celu precyzyjnego wyznaczenia zakresu całkowi-
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cie zdegradowanych elementów, które muszą ulec wymianie, należy przeprowadzić 
szczegółowe badania rezystograficzne11. 

Mając na względzie konieczność zachowania autentyczności budowli zabytkowej, 
nowe elementy powinny zostać przygotowane w tradycyjny sposób i przy użyciu tra-
dycyjnych technologii obróbki drewna [5, 6]. Postuluje się równocześnie przywrócenie 
oryginalnych rozwiązań technologicznych w przypadku podmurówki i tym samym 
osadzenie cerkwi jedynie na luźnych, niepołączonych zaprawą otoczakach. Koniecznym 
będzie również wykonanie analiz ustalających oryginalny materiał zastosowany do 
pokrycia dachu cerkwi i zalecany do zastosowania podczas konserwacji.

Ze względu na zaawansowaną degradację większości drewnianych elementów 
pokrytych polichromią i tym samym konieczność ich wymiany na elementy nowe, 
niezbędnym będzie wykonanie miejscowego transferu polichromii [7]. Najlepszym 
rozwiązaniem konserwatorskim będzie przeniesienie na nowe podłoże warstwy 
malarskiej, jednocześnie z leżącą pod nią warstwą zaprawy oraz wierzchnią warstwą 
oryginalnego podłoża [7]. 

4. Problematyka adaptacji cerkwi w Babicach 

Pomimo bardzo zaawansowanych zniszczeń, które doprowadziły obiekt do nie-
mal kompletnej ruiny, cerkiew w Babicach pozostaje nadal zabytkiem o niezwykle 
istotnym znaczeniu dla ziem Pogórza Dynowskiego. Dzięki swojej prostej bryle 
architektonicznej i wyrafinowanej polichromii wnętrza, reprezentującej typowy dla 
tego regionu styl malarstwa ludowego, odzwierciedla w swym charakterze tradycje 
nieomal zupełnie dziś już nieobecnego na terenach Podkarpacia lokalnego, wiejskiego 
budownictwa sakralnego. Dodatkowo stanowi świadectwo bogactwa kulturowego 
terenów pogranicza, gdzie jeszcze przed II wojną światową koegzystowały ze sobą 
społeczności rzymskokatolickie oraz greckokatolickie. 

Tym samym jest cerkiew w Babicach budowlą nie tylko o znamienitych walorach 
estetycznych oraz historycznych, ale też obiektem o znaczącym potencjale turystycz-
nym. To właśnie zabytki takie jak cerkiew w Babicach świadczą o niepowtarzalnym 
charakterze tych ziem i z biegiem czasu nabrały nieomal symbolicznego znaczenia. 
Priorytetowym zadaniem zatem jest podjęcie natychmiastowych prac konserwator-
skich zapewniających uratowanie świątyni przed całkowitym zawaleniem, a następnie 
zaadaptowanie jej do funkcji gwarantującej jej właściwe wykorzystanie w przyszłości. 

Problem adaptacji budynku zabytkowego stanowi wyzwanie już sam w sobie. 
Jak bowiem zapewnić właściwe użycie takiego obiektu, minimalizując jednocześnie 
wpływ na zmianę jego autentycznego charakteru i oryginalnej funkcji. Zagadnienia te 
wydają się być szczególnie istotne w przypadku budowli sakralnej, o której specyfice 
decydują zawsze wartości niematerialne stojące u podstawy jej kreacji.

11. Badania rezystograficzne, wykonywane z użyciem rezystografu IML-RESI F400-S, pozwalają na określenie 
stanu zachowania tkanki drzewnej w elementach konstrukcyjnych. Zastosowana metoda badawcza oparta jest 
na pomiarze oporu skrawania podczas nawiercania elementu. Wiercenia wykonywane są cienkim, elastycznym 
wiertłem o średnicy 2 mm. Uzyskane wyniki zostają zapisane (osobno dla każdego punktu pomiarowego) 
w formacie wykresów zależności amplitudy oporu od głębokości odwiertu.
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Największą szansą dla drewnianej cerkwi w Babicach będzie umieszczenie jej na 
liście obiektów uwzględnionych na szlaku architektury drewnianej województwa 
podkarpackiego. Tym samym świątynia będzie miała szansę stać się budynkiem 
o charakterze quasi-muzealnym. Bez wątpienia posiada ona odpowiedni potencjał, 
aby pełnić funkcję obiektu o samodzielnym turystycznym znaczeniu, którego atrak-
cyjność zapewni zainteresowanie jego zwiedzaniem.

Aby jednak na stałe cerkiew w Babicach weszła na listę istotnych obiektów archi-
tektury drewnianej województwa podkarpackiego, nieodzownym jest, aby zostały 
spełnione podstawowe wymogi zapewniające jej turystyczną atrakcyjność. Wśród 
nich najważniejszymi wydają się: 
1. konserwacja estetyczna polichromii,
2. restytucja ikonostasu oraz pozostałych elementów ruchomych zmagazynowanych 

obecnie w muzeach do wnętrza świątyni, a następnie odpowiednie ich zabezpieczenie,
3. przystosowanie wnętrza do zwiedzania, np. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, 
4. zagospodarowanie najbliższego otoczenia (terenu wzgórza, na którym usytu-

owana jest cerkiew) – wykonanie ogrodzenia terenu, odpowiednie oświetlenie,
5. zagwarantowanie podstawowej infrastruktury turystycznej, jak np. parking 

nieopodal obiektu czy publiczna toaleta, 
6. wykonanie właściwej interpretacji historyczno-architektonicznej – zastosowanie 

odpowiedniego systemu informacji turystycznej (tablice informujące, oznakowana 
ścieżka turystyczna, zestaw wyczerpujących informacji historycznych o cerkwi, 
jak i o miejscowości Babice),

7. przystosowanie wnętrza cerkwi jako przestrzeni do organizacji ewentualnych 
wystaw czasowych, wystaw okolicznościowych, auli koncertowej, np. demonto-
wana scena muzyczna, 

8. zagwarantowanie utrzymania przez cerkiew religijnego charakteru wnętrza – 
przystosowanie do możliwości wykonywania/kontynuacji obrzędów religijnych. 

5. Podsumowanie

Drewniana cerkiew w Babicach ma wciąż szansę, by być ocaloną. Tej szansy nie 
można zmarnować, bo wraz z materialnymi pozostałościami świątyni pójdą w nie-
pamięć nieuchwytne wartości duchowe. Te zaś stanowią fundament wielowiekowej 
lokalnej tradycji i bez nich utracimy na zawsze prawdziwą tożsamość obszaru Pogórza 
Dynowsko-Przemyskiego.

Podziękowania 
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zdjęć elementów wyposażenia cerkwi w Babicach znajdujących się w zbiorach Działu 
Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz zamieszczenie cyfrowych kopii 
archiwalnych dokumentów.
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NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI AKTYWNEJ 
POPULARYZACJI WALORÓW PRZYRODNICZO-

-KULTUROWYCH PODKARPACIA

Streszczenie
Celem artykułu było pokazanie oficjalnych witryn internetowych wybranych gmin woje-

wództwa podkarpackiego oraz ich ocena pod kątem praktycznej funkcjonalności dla ich bez-
pośrednich odbiorców. Pokazano, jakich zmian należy dokonać w tym kanale komunikacji, 
aby  to  narzędzie w pełni wykorzystać dla popularyzowania walorów przyrodniczo-kulturo-
wych danego terenu, nie tylko w lokalnej perspektywie. 

W pracy wykorzystano metodę punktowej, jakościowej oceny oficjalnych, gminnych stron 
internetowych. Badane witryny stanowią oficjalny serwis gminny o charakterze informacyj-
no-promocyjnym. Podjęte badania mogą stanowić wskazówkę dla wszystkich jednostek tego 
typu, dla których podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb lokalnej ludności i dąże-
nie do zrównoważonego rozwoju w kierunku popularyzacji swoich walorów kulturowo-przy-
rodniczych i przyciągnięcia jak największej liczby turystów. 

Słowa kluczowe: gminy, witryny internetowe, e-administracja, walory przyrodniczo-kultu-
rowe

UNTAPPED POTENTIAL ACTIVE POPULARIZE  
THE NATURAL AND CULTURAL VALUES 

PODKARPACIE

Summary
The aim of the article was to show the official websites of selected municipalities Podkar-

packie Province and their assessment at an angle of practical functionality to their direct cus-
tomers. Showing what changes should be made in this communication channel to the tool 
fully utilized to popularize the natural and cultural values of the area, not only in the local 
perspective.

The study was based scoring method, a qualitative assessment of official municipal websites. 
Examined are the official web site of the municipal information and promotion. The study may 
provide guidance to all units of this type, for whose primary task is to satisfy the needs of the 
local population and achieving sustainable development towards popularizing their cultural 
and natural values and attract more tourists.

Keywords: municipalities, websites, e-government, natural and cultural values
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1. Wprowadzenie

W czasach, w jakich żyjemy, pisze F.C. Rooney „ludzie nie kupują już butów tylko 
po to, aby mieć sucho i ciepło w stopy. Kupują zaś to, co pozwala im czuć się męsko, 
kobieco, silnie, oryginalnie, młodo, czarująco. Kupowanie butów stało się emocjo-
nalnym przeżyciem. Nasz biznes dzisiaj to sprzedawanie nie tyle samych butów, co 
emocji z nimi związanych”. 

Obecne realia zmuszają wszystkie podmioty publiczne do energicznej walki 
w ramach budowania przewagi konkurencyjnej, względem innych organizacji, insty-
tucji, przedsiębiorstw. Strony internetowe stanowią zatem podstawę do kreowania 
wzajemnych relacji organizacji z otoczeniem w jego globalnym wymiarze. Pozostają 
także podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania, położenia czy 
atrakcyjności konkretnego podmiotu. Witryny internetowe coraz częściej pełnią także 
rolę strategicznego narzędzia zachęcającego do skorzystania z prezentowanej oferty, 
co potwierdzają wyniki finansowe wykorzystujących go podmiotów. Coraz większe 
znaczenie przywiązuje się także do jakości stron internetowych wraz z rozbudowanym 
planem ich doskonalenia, sprawdzania skuteczności przekazu. 

W ramach niniejszej pracy pokazano, co należy zrobić, aby to narzędzie w pełni 
wykorzystać dla popularyzowania walorów przyrodniczo-kulturowych wybranych 
gmin należących pod względem administracyjnym do województwa podkarpackiego. 

W pracy wykorzystano metodę punktowej, jakościowej oceny oficjalnych, gminnych 
stron internetowych. Analizą objęto jednostki samorządu terytorialnego należące 
do LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”: (Dubiecko – http://www.dubiecko.pl; Dy-
nów – http://www.gmina.dynow.pl/; Krzywcza – http://www.krzywcza.pl; Jawornik 
Polski – http://www.jawornikpolski.itl.pl; Rokietnica – http://rokietnica.mky.pl).

Prezentowane witryny stanowią oficjalny serwis gminny o charakterze infor-
macyjno-promocyjnym. Podjęte badania mogą stanowić wskazówkę dla wszystkich 
jednostek tego typu, dla których podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb 
lokalnej ludności i dążenie do zrównoważonego rozwoju w kierunku popularyzacji 
swoich walorów kulturowo-przyrodniczych i przyciągnięcia jak największej liczby 
turystów. 

Dzięki podjętym badaniom odbiorcy niniejszych rozważań mogą zobaczyć, 
w jaki sposób badać użyteczność swoich stron internetowych i przekonać się, jakie 
informacje wymagają kompleksowego dopracowania, głównie przez lokalnych pa-
sjonatów, hobbystów, blogerów, zdolną młodzież uczęszczającą do lokalnych szkół 
poprzez organizowanie konkursów na teksty, fotografie, prezentacje zamieszczane 
na oficjalnych witrynach różnych gmin, instytucji, atrakcji itp. 

2. Cele promocji „małej ojczyzny”

Celem popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych województwa podkar-
packiego pozostaje pokazanie ciekawych miejsc turystom i zwiększenie sprzedaży 
produktów marketingowych obszaru swojej „małej ojczyzny”. 
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Każdy region posiada określone atrybuty, atrakcje przyrodnicze, rekreacyjne, 
zabytki architektury, które zawsze należy akcentować, by zwiększyć zainteresowanie 
danym obszarem. Za swoisty atut można także uznać atmosferę „prowincji”, poszuki-
waną przez osoby znudzone pędem miejskiego życia albo typowych tradycjonalistów, 
wychowanych na kulturze i regionalnym folklorze. Atrybutem jednostek samorządu 
terytorialnego pozostaje sprawność funkcjonowania lokalnych organów, instytucji, 
organizacji, firm i całego systemu otoczenia biznesu. 

Celem pokazania się gminy w Internecie jest chociażby wirtualny spacer po atrak-
cjach, który stanowi zachętę do spotkania z nią w realnym świecie. 

Naturalną potrzebą współczesności pozostaje przygotowanie wszechstronnego 
serwisu gminy, który wymaga pogodzenia wielu stanowisk i ujawnianych potrzeb 
w konfrontacji z realnymi możliwościami. Jest tu miejsce dla lokalnych hobbystów, 
twórców, rolników i zdolnej młodzieży. Podstawę może stanowić oficjalna strona inter-
netowa, której treść wypełniają linki, odwołania tematycznie poukładane względem 
rozmaitych atrakcji, w sposób twórczy, oryginalny i przyjazny dla odbiorcy. 

Nie wystarczą tutaj złudne deklaracje, potrzeba realnych działań i zainteresowania 
prezentowanym tematem kompetentnych osób. Nie od dziś wiadomo, że sieć stanowi 
podstawowe źródło informacji i wiedzy o walorach danego terenu, w tym również 
tych adresowanych do potencjalnych turystów. Lokalne gminne witryny muszą także 
prezentować zwarte informacje o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, obchodach, 
festynach, konkursach. Wydaje się, że coraz większą popularnością cieszy się questing, 
będący formą zabawy pozwalającej w zintegrowanej formie poznać historię, tradycję, 
przyrodę poprzez zaszyfrowane wskazówki umieszczane w specyficznych miejscach. 
Taka forma pradawnych podchodów może także stanowić podstawę tematycznych 
obozów dla dzieci i młodzieży z innych części województwa i kraju. Niewykorzystane 
zasoby przyrodnicze, ludzkie i organizacyjne stanowią z pewnością swoisty potencjał 
dla opisywanych terenów i gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

3. Metodologia realizowanych badań

W pracy wykorzystano metodę punktową należącą do specyficznych metod ska-
lowania, poprzez ujęcie poszczególnych cech badanego elementu w jedną konkretną 
liczbę, która całościowo wyraża jego jakość. Wydaje się, że przyjęta skala punktowa 
łączy wprost zalety rozmaitych skal werbalnych i liczbowych, pozwalając wychwycić 
różnice pomiędzy badanymi obiektami. Badanie oparto o cztery podstawowe kryteria:
1. każdy stopień skali opisano poprzez obecność lub nie konkretnych elementów 

na poszczególnych stronach internetowych,
2. każdemu punktowi skali przypisano odpowiednią ocenę jakościową,
3. skala została określona do pięciu stopni oceny,
4. poszczególne cechy analityczne oceniano w identyczny sposób.

Przyjęty sposób weryfikacji oparto o pięciopunktową skalę liczbową, której 
przypisano oceny jakościowe: 5 – jakość bardzo dobra; 4 – jakość dobra; 3 – jakość 
dostateczna; 2 – jakość niedostateczna; 1 – jakość zła.
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Wszystkie cechy analizowano poprzez 20-krotne badanie powtórzeniowe zreali-
zowane na grupie potencjalnych turystów, posiadających dostęp do Internetu, mo-
bilnych, do 40 roku życia, ustabilizowanych pod względem rodzinnym i finansowym, 
spędzającym czas aktywnie w gronie rodzinnym lub przyjacielskim. Poszczególne 
oceny konkretnych cech mają zatem charakter uśredniony uwzględniający wielkość 
współczynników ważkości przypisanych poszczególnym cechom oddzielnie. W tym 
przypadku suma współczynników jest równa 1,0.

W opracowanej specyfikacji przyjęto następujące, graniczne wartości punktowe: 
0–25 punktów – jakość zła; 26–45 punktów – jakość niezadowalająca; 46–70 – jakość 
dostateczna; 71–95 – jakość dobra; 96–125 – jakość bardzo dobra. Maksymalna moż-
liwa liczba punktów w ocenie stron internetowych dla pojedynczej gminy wynosiła 
125 punktów opisanych osobno dla poszczególnych parametrów. 

4. Analiza jakościowa wybranych parametrów 
zawartości gminnych witryn internetowych

Analiza danych zamieszczanych na stronach internetowych gmin należących do LGD 
„Pogórze Przemysko-Dynowskie” pozwala stwierdzić, że informacje zamieszczane 
na analizowanych stronach internetowych pozostawiają wiele do życzenia (tab. 1). 

Tab. 1. Atrakcyjność strony internetowej gminy

Cechy stron internetowych
Ocena1

Dy K J R Du

Atrakcyjność strony internetowej gminy względem obecności na niej okre-
ślonych walorów dla W/W2 = 0,20 0,8 1,4 0,6 0,2 2,2

mapa atrakcji z możliwością jej aktywnego wykorzystania/ mapa szlaków tury-
stycznych/pieszych/ścieżek tematycznych 0 0 0 0 0

opis atrakcji (atrakcyjny, oryginalny opis, obecność zdjęć+filmów+wirtual-
ny spacer) 1 2 1 0 3

obecność atrakcji kulturowych (architektura/sztuka/historia/religia/tradycja/
muzyka/gastronomia) 1 2 1 1 3

obecność atrakcji przyrodniczych (opis osobliwości przyrody/ścieżek przyrod-
niczych/obecność parków krajobrazowych/narodowych/parków, ogrodów/zoo/
punktów widokowych itp.)

1 3 1 0 3

dostępność atrakcji (możliwość ich odwiedzenia; aktualny kalendarz odwiedzin 
z wypisem, kiedy są czynne/nieczynne; dostępność przewodnika/aktywizatora; 
możliwość alternatywnego wypoczynku w miejscu atrakcji; atrakcyjność tego 
elementu ogółem)

1 0 0 0 2

Źródło: Opracowanie własne

Na żadnej z nich nie ma mapy lokalnych atrakcji, nie wspominając o możliwo-
ściach, jakie stwarza technika pozwalająca wszystkie miejsca opisać poprzez lokalizację 
GPS. Na żadnej z analizowanych witryn nie dostrzeżono także mapek ze szlakami 
turystycznymi, pieszymi czy ścieżkami tematycznymi. Na wszystkich stronach, prócz 
gminy Rokietnica, istnieje krótki, suchy opis lokalnych atrakcji, ma on jednak mało 

1. Kolejno wypisane litery oznaczają: Dy – Dynów, K – Krzywcza, J – Jawornik Polski, R – Rokietnica i Du – 
Dubiecko.

2. Współczynnik wagi.
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estetyczną formę, zbyt długą, pozbawioną zdjęć i innych prezentacji ułatwiających 
przekaz dostępnych tam informacji. 

Na wszystkich prezentowanych witrynach istnieje także prezentacja atrakcji 
kulturowych regionu (architektury/sztuki/historii/religii/tradycji/muzyki/gastrono-
mii), niestety, jej forma odbiega zdecydowanie od wymogów i potrzeb potencjalnych 
turystów, stąd też tak niska skala uzyskanych punktów. Niestety, podobna sytuacja 
dotyczy kwestii opisu atrakcji przyrodniczych (opisów osobliwości przyrody/ścieżek 
przyrodniczych/obecności parków krajobrazowych/narodowych/parków, ogrodów/
zoo/punktów widokowych itp.). Atrakcji tego typu nie brakuje na analizowanym te-
renie, jednak żadna z gmin nie zrobiła tego w sposób twórczy, oryginalny, kreatywny, 
a gmina Rokietnica wcale. 

Jeśli chodzi o dostępność określonych miejsc, to gmina Dubiecko podaje infor-
macje kontaktowe na wybrane przez siebie atrakcje, skąd można dalej ich poszuki-
wać. Szczątkowe treści tego typu prezentowane są także na stronach gminy Dynów. 
Niestety, treści dostępne na oficjalnej stronie gminy Dynów były być może czasowo 
niedostępne dla badaczy, strona się zawieszała, treści były nieczytelne. 

Na wszystkich 5 badanych witrynach nie dostrzeżono zupełnie kalendarza od-
wiedzin poszczególnych dostępnych dla turystów atrakcji, brak również wskazań na 
osobę, która koordynowałaby kwestią odpoczynku na danym terenie, przewodników, 
animatorów, jak również wskazówek, jak można spożytkować tam wolny czas (tab. 2).

Tab. 2. Baza noclegowo-gastronomiczno-wypoczynkowa według analizowanych witryn

Baza noclegowo-gastronomiczno-wypoczynkowa dla W/W = 0,25 1 0 0 0 3,5

hotele/motele/agroturystyka 1 0 0 0 3

restauracje/bary/pizzerie itp. 1 0 0 0 3

baza rekreacyjno-wypoczynkowa 1 0 0 0 3

dostępność ww. obiektów dla turystów 1 0 0 0 3

jakość i opis oferty ogółem (dostęp do komentarzy/regionalnych bloge-
rów itp.) 0 0 0 0 1

Źródło: Opracowanie własne

Na stronie gminy Dubiecko podano możliwe miejsca noclegowo-restauracyjne 
ze szczątkową ofertą i z podziałem: hotele/motele/agroturystyka wraz z danymi 
kontaktowymi do wybranych lokalizacji. Podobnie jeśli chodzi o ofertę rekreacyjno-
-wypoczynkową podano nazwy ośrodków zajmujących się tą problematyką. Na stronie 
gminy Dynów istnieją szczątkowe informacje o tej bazie, których jakość jest trudna 
do określenia ze względu na obsługę strony. Baza noclegowo-gastronomiczno-wy-
poczynkowa najlepiej opisana jest na stronie gminy Dubiecko, jej poziom jednak jest 
zdecydowanie niewystarczający, szczególnie że gmina ma na swoim terenie ośrodek, 
który zainwestował w stronę internetową niewielkie środki, ale za to mądrych mło-
dych wizjonerów, dzięki czemu po przejrzeniu samej strony już chce się ten ośrodek 
i gminę (Dubiecko), na terenie której jest zlokalizowany, odwiedzić: http://www.
zielonapolana.com.pl/. 



304

Sylwia Solarska

Tab. 3. Synchronizacja wybranych elementów w ramach witryny

Synchronizacja opisanych elementów w całość dla W/W = 0,25 0 0,5 0 0 1,25

powiązanie z gminami ościennymi (kontynuacja prezentacji oferty) 0 0 0 0 1

powiązania informacyjno-komunikacyjne (dane, adresy, osoby odpowiedzialne za po-
szczególne atrakcje, prezentacja konkretnego dojazdu/określonym środkiem transportu/
możliwa do wykorzystania dzięki namiarom GPS)

0 1 0 0 2

powiązania kulturowo-przyrodnicze (informacje o wydarzeniach kulturalnych, pokazach, 
festynach, konkursach, zawodach itp.) 0 1 0 0 2

powiązania w ramach integracji finansowej poszczególnych atrakcji 0 0 0 0 0

powiązania lokalnych atrakcji względem siebie (adresy stron/przekierowywania stron/
segregacja atrakcji/możliwość ich odwiedzenia w ciągu dnia/przykładowy plan podróży) 0 0 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne

Niestety, synchronizacja tych wszystkich elementów w całość prezentuje się na zde-
cydowanie niewystarczającym poziomie (tab. 3). W czterech gminach prócz Dubiecka 
zdecydowanie jej brak. Nie mamy przekierowywania na strony konkretnych atrakcji: 
zamków, ośrodków, muzeów, stadniny, lokalnych organizacji, stowarzyszeń jak PTTK czy 
koła wędkarskie itp. Informacje o wydarzeniach kulturalnych mają oddzielny wymiar, 
treści tych ogłoszeń przeplatają się z innymi wydarzeniami, brak oficjalnego jasnego 
kalendarza, który systematyzowałby te dane. Na stronach gminy brak oferty cenowej, 
informacji czy atrakcje są dostępne w biletowanej formie, czy też wstęp jest wolny. 

Na żadnej stronie nie znaleziono informacji co do poruszania się po terenie gminy. 
Brak rozkładu jazdy autobusów PKS, brak informacji i przekierowywania na strony 
kolejki wąskotorowej, brak rozkładu jazdy prywatnych przewoźników. Na niektórych 
stronach zamieszczono jedynie szczątkowe treści co do istniejących szlaków rowero-
wo-pieszych. Ogólnie można powiedzieć, że mają one jednak charakter wymieszany, 
ciężko czytelny i odtwórczy zrealizowany na podstawie pozycji sprzed 15 lat. Ocena 
witryn internetowych nie wypada zatem pozytywnie, na wszystkich można wykazać 
szereg braków formalnych, poruszanie się po stronie jest dla turystów problematycz-
ne, nawigacja nie jest wyrazista i intuicyjna, estetyka prezentowanych informacji 
pozostawia także wiele do życzenia, nie wspominając o zarzutach mieszania treści, 
braku aktualizacji stron (tab. 4).

Tab. 4. Informacja/komunikacja w ramach: witryna-otoczenie

Informacja/komunikacja na stronie internetowej dla W/W = 0,10 0 0,4 0 0 0,4

rozkład jazdy PKP/PKS/BUS inne 0 0 0 0 0

informacje na temat dojazdu do atrakcji 0 0 0 0 0

informacja o szlakach rowerowych, pieszych 0 2 0 0 1

„namiary” na osoby koordynujące/przewodników turystycznych/instruktorów/
kreatorów/animatorów/ 0 0 0 0 0

jakość przekazu informacji 0 2 0 0 3

Źródło: Opracowanie własne
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Dodatkowo lokalizacja na terenie pogranicza powinna mobilizować do prezentacji 
swojej turystycznej oferty w wielu językach, np. rosyjskim, ukraińskim i uznawanym 
za międzynarodowy angielskim. Niestety, żadna z prezentowanych gmin nie podjęła 
wyzwania, aby chociaż wybiórczo podjąć się prezentacji wybranych atrakcji w per-
spektywie międzynarodowej (tab. 5).

Tab. 5. Ocena jakościowa stron internetowych (metodologia według [1])

Ocena cech stron internetowych (dane uśrednione dla W/W = 0,20) 1,6 1,4 1 0,8 2,2

Łatwość poruszania się po stronie 2 1 1 1 2

Estetyka wykonania 1 2 1 1 3

Jakość zawartych informacji (aktualność/czytelność/kompleksowość/prostota/
zainteresowanie) 2 1 1 0 3

Język przekazu informacji (język podstawowy/wiele języków) 1 1 1 1 1

Czas odnalezienia poszukiwanych treści 2 2 1 1 2

Suma punktów 15 20 8 5 45

Źródło: Opracowanie własne

Jak już wspomniano, treści dotyczące poszczególnych elementów analizy są po-
rozrzucane po stronie, ich odszukanie zajmuje sporo czasu, a informacje mają niski, 
czasem nawet śmieszny poziom od językowego począwszy, a na graficznym kończąc. 

5. Podsumowanie

M. Twain twierdził, że: „wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki od-
powiedniej promocji i reklamie”. Jak bardzo prawdziwy to pogląd i zdecydowanie 
przyszłościowy w odniesieniu do podjętego tematu, świadczą prezentowane wnioski.

Atrakcyjność turystyczna analizowanego obszaru nie ulega wątpliwości, co w swo-
jej pracy względem wszystkich gmin województwa podkarpackiego przedstawiła A. 
Górecka [2], oceniając ją na poziomie 0,30 punktu dla gminy Dynów, 0,27 dla gmin 
Krzywcza i Dubiecko, 0,20 dla gminy Jawornik Polski oraz Rokietnica. Wskaźnik 
ten kształtował się od 0,54 dla gmin bieszczadzkich oraz 0,06 dla gmin najbardziej 
wysuniętych na północ o peryferyjnym charakterze. Średnia jego wartość kształto-
wała się na poziomie 0,21 punktu, zatem większość analizowanych tutaj terenów 
przewyższa ten standard. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że tych danych nie od-
zwierciedlają witryny internetowe jednostek samorządu terytorialnego. Najbardziej 
ciekawą, czytelną spośród analizowanych tutaj witryn pozostaje ta należąca do gminy 
Dubiecko, chociaż jej poziom jest zdecydowanie niezadowalający.

Gminy nie aktualizują istniejących serwisów, dane tam zamieszczone mają hi-
storyczny, nieaktualny wymiar. Nie ma osoby odpowiedzialnej za kreowanie treści 
w Internecie. Pojawiające się tam informacje mają cechy przypadkowości, wybiórczy, 
niepełny charakter, całościowo pozbawiony jakiejś przewodniej idei.

Brak na tych stronach zintegrowanych informacji na temat dostępności do okre-
ślonych atrakcji w ciągu dnia. Nie ma również systemu możliwości zakupu biletów 
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lub ich wstępnej rezerwacji, jak również dostępu do przewodnika, animatora, który 
mógłby pełnić rolę pilota po lokalnym terenie. Sprawdzono, że istnieje deficyt takich 
osób, szczególnie w odniesieniu do sezonowej działalności, gdy turystów jest więcej 
i potrzebują jasnych, ciekawych, zorganizowanych, pomysłowych atrakcji na spędzenie 
wolnego czasu w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych. 

Gminy nie potrafią zorganizować wokół kreowania treści w sieci osób, które w tym 
temacie wiedzą najwięcej i nierzadko mieszkają nieopodal urzędu. Są to lokalni patrioci, 
działacze stowarzyszeń hobbystycznych, wędkarze, blogerzy, gospodynie zrzeszone 
wokół KGW, osoby produkujące – wytwarzające zdrową ekologiczną żywność (rol-
nicy, fascynaci, ogrodnicy, wytwórcy regionalnych wypieków, pszczelarze, stolarze, 
zbieracze grzybów itd.) i młodzież twórcza, aktywna nastawiona na innowacje. 

Gmina musi promować lokalnych twórców i wytwórców, są oni poszukiwani 
przez mieszczuchów, a ich wyroby traktowane jak „rarytas”. Takich ludzi kocha In-
ternet i niewątpliwie mieszkają na terenie analizowanych gmin. Niestety, nic o nich 
nie wiemy. Na podstawie przeglądu wybranych oficjalnych stron internetowych nie 
mogę pojechać do Pani Danusi z Dubiecka, która tradycyjną metodą wypieka chleb 
i „proziaki”, nie mogę odnaleźć Pana Marka z Krzywczy, który wytwarza ser w ten sam 
sposób od lat i jako jedyny posiada w swoim gospodarstwie krowy, nie odwiedzę też 
ekologicznej szkółki w Rokietnicy uchodzącej za najlepsze źródło wiedzy o uprawie 
owocowych drzewek. Podobnie nigdy nie zobaczę najdłuższego w Europie tunelu 
kolejki wąskotorowej ani nie obejrzę szlaku XIX-wiecznych kapliczek, bo nie wiem, 
że takowe są tak blisko – w gminie Jawornik Polski. Nie spotkam także na swej dro-
dze lokalnego rzeźbiarza z Dynowa, natchnionego regionalizmem, który w swoich 
płaskorzeźbach ukazuje piękno doliny Sanu. Kto powinien pokazywać działalność 
takich indywidualistów? Właśnie gminy jako najmniejsze jednostki samorządu 
terytorialnego. Powinny promować „swoich” – zwyczajnych niezwyczajnych. Swoją 
kulturę, tradycję i przyrodnicze bogactwo.

W dobie tak szybkiego rozwoju rozmaitych serwisów internetowych istnieje po-
trzeba stworzenia takiej witryny, którą można się chwalić, która będzie narzędziem 
dobrej praktyki, będzie promować region i atrakcje z nim związane – a nie zniechęcać 
na wstępie do przyjazdu. 
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WALORYZACJA TURYSTYCZNA ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO WYBRANYCH GMIN 

POGÓRZA DYNOWSKIEGO I PRZEMYSKIEGO

Streszczenie
W artykule przedstawiono próbę waloryzacji turystycznej środowiska przyrodniczego gmin 

należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. W podziale fizycznoge-
ograficznym Polski analizowany obszar obejmuje tereny pogranicza Pogórza Dynowskiego 
i Pogórza Przemyskiego.

Ze względu na specyfikę terenu i dostępność danych w badaniach wykorzystano zmodyfi-
kowaną metodę zaproponowaną przez Warszyńską (1970, 1974) i Kucinę (2004). W wyniku 
badań wyróżniono gminy o niskim, średnim i dużym przyrodniczym potencjale turystycznym.

Słowa kluczowe: waloryzacja turystyczna, środowisko przyrodnicze, Pogórze Dynowskie, 
Pogórze Przemyskie

TOURISM VALORIZATION OF NATURAL 
ENVIRONMENT IN SELECTED MUNICIPALITIES 

OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS 
AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS

Summary
The main aim of thesis was to showcase the tourist valorization of natural environment in 

selected municipalities of the Dynowskie Foothills and Przemyskie Foothills. The study area 
was 6 rural communities – Dydnia, Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza and the city Dynów.

Due to the nature of the area and the availability of data in the study used a modified meth-
od proposed by Warszyńska (1970, 1974) and Kucina (2004).

The research highlights the commune of low, medium and large natural tourism potential.
Keywords: tourist valorization, natural environment, Dynowskie Foothills, Przemyskie 

Foothills

1. Wprowadzenie

Waloryzacja to proces polegający na przyporządkowaniu obszarom różnych 
kategorii ważności w zależności od ich wartości. Dotyczy zarówno zasobów przyrod-
niczych, jak i kulturowych. Waloryzacja zasobów przyrodniczych jest zagadnieniem 
wieloaspektowym. Może mieć charakter jakościowy (opisowy) lub ilościowy. Ilościowa 
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ocena walorów przyrodniczych uzyskiwana jest z zastosowaniem skal liczbowych, bo-
nitacyjnych, wartościujących lub rangowania. Opisowa ocena walorów ma zazwyczaj 
charakter inwentaryzacji i nie daje możliwości porównawczych [3, 7]. 

Metoda waloryzacji pozwala w przybliżeniu, z pewną dozą subiektywizmu, okre-
ślić oddziaływania naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego na rozwój 
ruchu turystycznego na danym obszarze. Najbardziej rozpowszechniony i najczęściej 
stosowany sposób mierzenia zbioru cech stanowi metoda bonitacji punktowej. Me-
toda bonitacji punktowej, z uwagi na dowolność doboru skali wartości i określania 
kryteriów, jest metodą subiektywną. Opiera się ona na przypisywaniu przez autora 
poszczególnym cechom, o zróżnicowanej wartości, występującym w obrębie badanej 
jednostki przestrzennej, odpowiedniej liczby punktów według przyjętej skali. W dal-
szym etapie sumuje się punkty odnoszące się do poszczególnych cech, określając 
wartość sumaryczną. Metoda ta, jakkolwiek w sposób subiektywny, pozwala dokonać 
syntetycznej oceny wybranej jednostki przestrzennej na tle innych jednostek [7, 11].

Ocena środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb ruchu turystycznego była 
podejmowana już od lat 60. XX w. Opracowania te różniły się zakresem, obszarem 
i sposobem ujęcia. Waloryzację przyrodniczą dla całego kraju znajdujemy w pracy 
Mileskiej i Kukuły [10, 9] oraz w pracach Wyrzykowskiego [19]. Ujęcie regionalne 
dotyczyło, m.in. gmin województwa lubelskiego [1, 2, 16], gmin Pojezierza Między-
chodzko-Sierakowskiego [15], gminy Inowłódź [3], gmin obszarów górskich i pod-
górskich [4, 17] oraz gmin południowo-wschodniej Polski [5]. Poza tym pojawiają się 
prace dotyczące waloryzacji przyrodniczej obszaru nadleśnictw [8, 14]. 

W prezentowanych pracach przy ocenie walorów przyrodniczych uwzględnia się 
różnorodne elementy. Najczęściej są to: wysokości względne, wysokości bezwzględne, 
współczynnik urzeźbienia, lesistość, udział obszarów chronionych, skład drzewostanu 
oraz klasy czystości wód.

Województwo podkarpackie, dzięki różnorodności kulturowej i przyrodniczej, 
stwarza potencjalne możliwości rozwoju ruchu turystycznego. W literaturze najlepiej 
opisane są zasoby przyrodnicze Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego. Stosunkowo 
niewiele jest opracowań dotyczących waloryzacji środowiska przyrodniczego na 
obszarze pogórzy, w tym Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. 

Niniejsza praca podejmuje próbę oceny środowiska przyrodniczego wybranych 
gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

2. Obszar badań

Obszar badań stanowi 6 gmin wiejskich, tj. Dydnia, Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, 
Krzywcza oraz miasto Dynów leżące w województwie podkarpackim na terenie trzech 
powiatów: brzozowskiego, rzeszowskiego oraz przemyskiego (ryc. 1). Gminy zajmują 
łącznie powierzchnię 643 km2, którą zamieszkuje ponad 43 900 mieszkańców (tab. 1). 
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Tab. 1. Podstawowa charakterystyka gmin  
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego (2014 r.)

Gmina/Cecha Powierzchnia  
(km2)

Udział  
%

Liczba 
ludności

Udział  
%

Dydnia 130 20,2 8116 18,5

Nozdrzec 121 18,8 8362 19,1

Dynów miasto 25 3,9 6178 14,1

Dynów 118 18,4 7007 15,9

Dubiecko 154 23,9 9378 21,4

Krzywcza 95 14,8 4890 11,4

Razem 643 100 43 931 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www. stat.gov.pl/bdl (dostęp: 2.06.2015)

Gminy te należą do utworzonego w 1996 r. Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego, który zajmuje się przede wszystkim działalnością na rzecz rozwoju 
turystyki, infrastruktury, promocją lokalnych zasobów oraz ochroną środowiska 
(ryc. 1) [26].

Ryc. 1. Obszar Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Źródło: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: http://pogorzedynowskie.pl/  
(dostęp: 1.06.2015)

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego [6] analizowany obszar 
leży na pograniczu dwóch mezoregionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemy-
skiego. Pogórze Dynowskie jest największym mezoregionem wśród zewnętrznych 
pogórzy karpackich i zajmuje powierzchnię 1840 km2. Leży między dolinami dwóch 
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ważnych rzek Podkarpacia, tj. Wisłoka i Sanu. Ze względu na dużą powierzchnię wy-
kazuje znaczne urozmaicenie ukształtowania powierzchni. W części północnej jest to 
wyrównana powierzchnia wyżynna o wysokości 350–450 m n.p.m., natomiast w części 
południowej występują wyraziste wzniesienia zbudowane z odpornych piaskowców 
ciężkowickich z kulminacją Sucha Góra (592 m n.p.m.). Pogórze Przemyskie sąsiaduje 
od zachodu z Pogórzem Dynowskim i stanowi ostatni człon pogórzy zewnętrznych 
Karpat Zachodnich. Powierzchnia pogórza wynosi 640 km2. Najwyższe wzniesienia 
przekraczają 600 m n.p.m., a wysokości względne 300 m. Obszar zbudowany jest 
głównie z warstw fliszu wschodniokarpackiej płaszczowiny sokolskiej, porośnięty 
lasem mieszanym z grabem, dębem, jodłom i świerkiem. Główne rzeki obszaru to: 
Wiar, Stupnica, Jawornik, Olszanka [6].

3. Materiał i metody

Waloryzację środowiska przyrodniczego gmin należących do Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego wykonano, zmodyfikowaną na potrzeby opra-
cowania, metodą zaproponowaną przez Warszyńską (1970, 1974) i Kucinę (2004). 
Posłużono się oceną wyrażoną w punktach, zwaną metodą bonitacji punktowej. Ze 
względu na dostępność porównywalnych danych w analizie uwzględniono następujące 
elementy środowiska: rzeźbę terenu (wysokości względne i bezwzględne), rodzaj, po-
wierzchnię i klasy czystości wód powierzchniowych, powierzchnię lasów oraz rodzaj 
i powierzchnię obszarów chronionych. Dla każdej z wymienionych cech przyznano 
punkt w skali od 0 do 5 (tab. 2 do tab. 5).

Tab. 2. Ukształtowanie terenu

Wysokości bezwzględne Liczba punktów

Powyżej 600 m n.p.m. 5

600–500 4

500–400 3

400–300 2

300–200 1

Poniżej 200 0

Wysokości względne Liczba punktów

Powyżej 400 5

400–300 4

299–200 3

199–100 2

99–50 1

Poniżej 50 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kucina, Projekt waloryzacji terenu nadleśnictw pod kątem 
turystycznej atrakcyjności środowiska, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 
2004 (maszynopis); J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przy-
kładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 36, Kraków 1974; J. Warszyńska, 
Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej – zarys metody, Zeszyty Naukowe 

UJ, Prace Geograficzne, z. 27, 1970, s. 103–118.
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Tab. 3. Wody

Procent pokrycia terenu wszelkimi obiektami wodnymi Liczba punktów

Powyżej 30% 5

20–29% 4

10–19% 3

5–9% 2

1–4% 1

Brak obiektów wodnych 0

Klasy czystości wód Stan ekologiczny Liczba punktów

I Bardzo dobry 5

II Dobry 4

III Umiarkowany 3

IV Słaby 2

V Zły 1

Pozaklasowe 0

Rodzaj wód powierzchniowych (cieki wodne, zbiorniki wodne naturalne, 
zbiorniki wodne sztuczne, obszary podmokła, obszary ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych)

Liczba punktów

Występują wszystkie wymienione elementy 5

Występują 4 wymienione elementy 4

Występują 3 wymienione elementy 3

Występują 2 wymienione elementy 2

Występuje 1 wymieniony element 1

Nie występują żadne obiekty wodne 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kucina, Projekt waloryzacji terenu nadleśnictw pod kątem 
turystycznej atrakcyjności środowiska, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 
2004 (maszynopis); J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przy-
kładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 36, Kraków 1974; J. Warszyńska, 
Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej – zarys metody, Zeszyty Naukowe 

UJ, Prace Geograficzne, z. 27, 1970, s. 103–118.

Tab. 4. Szata roślinna

Udział powierzchni leśnej Liczba punktów

Powyżej 50% 5

49–30% 4

29–20% 3

19–10% 2

9–5% 1

Poniżej 5% 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kucina, Projekt waloryzacji terenu nadleśnictw pod kątem 
turystycznej atrakcyjności środowiska, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 
2004 (maszynopis); J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przy-
kładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 36, Kraków 1974; J. Warszyńska, 
Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej – zarys metody, Zeszyty Naukowe 

UJ, Prace Geograficzne, z. 27, 1970, s. 103–118.
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Tab. 5. Ochrona przyrody

Formy ochrony przyrody występujące na danym obszarze (parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
-krajobrazowe)

Liczba punktów

Występują wszystkie wyżej wymienione formy 5

Występuje 7–9 wyżej wymienionych form 4

Występuje 5–6 wyżej wymienionych form 3

Występują 3–4 wyżej wymienione formy 2

Występują 1–2 wyżej wymienione formy 1

Nie występują żadne formy ochrony przyrody 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kucina, Projekt waloryzacji terenu nadleśnictw pod kątem 
turystycznej atrakcyjności środowiska, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 
2004 (maszynopis); J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przy-
kładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 36, Kraków 1974; J. Warszyńska, 
Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej – zarys metody, Zeszyty Naukowe 

UJ, Prace Geograficzne, z. 27, 1970, s. 103–118,

Następnie obliczono wskaźnik przyrodniczego potencjału turystycznego gmin 
według wzoru:

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑𝑝𝑝

∑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

gdzie: p – suma punktów uzyskanych przez daną gminę
Pmax – suma punktów maksymalnych

Wskaźnik może przyjmować następujące wartości:
0,0–0,19 – bardzo niski przyrodniczy potencjał turystyczny
0,2–0,39 – niski przyrodniczy potencjał turystyczny
0,4–0,59 – średni przyrodniczy potencjał turystyczny
0,6–0,79 – duży przyrodniczy potencjał turystyczny
powyżej 0,8 – bardzo duży przyrodniczy potencjał turystyczny

Podstawowy materiał badawczy stanowiły opracowania kartograficzne, rejestry 
gruntów gmin, dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, 
publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące waloryzacji turystycznej.

4. Wyniki

4.1. Ocena ukształtowania terenu

Obszar Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego leży na średniej 
wysokości około 400 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie Grabówka osiąga wysokość 
527,2 m n.p.m., a najniżej położony punkt stanowi dolina Sanu w gminie Krzywcza 

– 220,1 m n.p.m. (tab. 6). Spośród analizowanych gmin największe deniwelacje wystę-
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pują na terenie gminy Dydnia (267,1 m), a najmniejsze w mieście Dynów, osiągając 
ponad 30 m (tab. 6).

Tab. 6. Cechy morfometryczne analizowanych gmin

Gmina
Wysokości bezwzględne

Wysokości względne
Max. Min.

Dydnia 527,2 260,1 267,1

Nozdrzec 464,0 240,7 223,3

Dynów miasto 270,4 240,1 30,3

Dynów 415,3 250,2 165,1

Dubiecko 449,6 240,3 209,3

Krzywcza 375,8 220,1 155,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa turystyczna Pogórze Dynowskie i region Szarysza, Wy-
dawnictwo „Pro Carpathia”, Rzeszów; Mapa turystyczna Pogórza Przemyskiego 1:75 000, Wydawnictwo 
Demart, Warszawa; Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: http://pogorzedynowskie.pl/; 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: http://rzeszow.rdos.gov.pl/ (dostęp: 1.06.2015)

4.2. Wody

Główną rzeką przepływającą przez wszystkie analizowane gminy jest San – pra-
wobrzeżny dopływ Wisły. Jego długość wynosi 457,67 km, a powierzchnia dorzecza 
16 861 km2. Płynie przez Bieszczady, Pogórze Środkowobeskidzkie i Kotlinę Sando-
mierską. Przepływając przez Pogórze Środkowobeskidzkie, oddziela od siebie Pogórze 
Dynowskie i Pogórze Przemyskie. W górnym biegu San ma charakter potoku górskiego, 
który meandruje w obrębie skał fliszowych, tworząc malownicze odsłonięcia skalne. 
Na terenie Dynowa średni spadek wynosi 22‰, a średni roczny przepływ 43 m3/s. 

Największą powierzchnię zajmują wody na terenie gminy Dydnia – 473 ha, zaś 
najmniejszą w mieście Dynów – 69,94 ha (tab. 7). Na sieć wód analizowanego obszaru 
składają się przede wszystkim rzeki i potoki, tj. San i jego dopływy, m.in.: Witryłówka, 
Krzywy Potok, Świnka, Rozpucie, Stopnica, Dylągówka. Duże znaczenie, zwłaszcza 
z punktu widzenia turystycznego, mają sztuczne zbiorniki wodne powstałe w miejscu 
dawnego żwirowiska, zlokalizowane na terenie wsi Krzemienna i Temeszów (tab. 7).

Obecnie ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników 
klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicz-
nego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Do analizy 
uwzględniono obszar Sanu od Osławy do Wiaru w punkcie pomiarowym Dynówka. Na 
podstawie uzyskanych informacji stan ekologiczny Sanu na obszarze gmin określany 
jest jako dobry. Oznacza to, że wpływ antropogeniczny wykazuje niewielkie odchylenia 
od warunków niezakłóconych. Wartości parametrów fizyczno-chemicznych wskazują, 
że ekosystem funkcjonuje zgodnie ze swoim typem. Zanieczyszczenia specyficzne 
również nie przekraczają dopuszczalnych norm [12].
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Tab. 7. Wody w gminach

Gmina
Procent pokrycia 
terenu wszelkimi 

rodzajami wód

Klasy czystości wód/
Stan potencjału 
ekologicznego

Rodzaj wód powierzchniowych

Dydnia 3,6 dobry
Cieki wodne: San, Witryłówka, Krzywy Potok, Rozpucie, Świn-

ka; sztuczne zbiorniki wodne w Krzemiennej i Temeszowie, 
obszary podmokłe

Nozdrzec 1,7 dobry Cieki wodne: San, Baryczka, Hłudno, Łubienka

Dynów miasto 2,7 dobry Cieki wodne: Dynówka, San

Dynów 1,2 dobry Cieki wodne: San, Łubienka, Harta, Ostrówek, Dylągówka, 
Olszanka, sztuczne zbiorniki w Pawłokomie

Dubiecko 1,36 dobry Cieki wodne: San, Laskowska Rzeka, Drohobyczka, Śliwnica, 
Kamionka, Jawornik, Kreca, Stopnica

Krzywcza 1,27 dobry Cieki wodne: Kamionka, Czerwony Potoczek, Skopowska 
Rzeka, Kupieńska Rzeka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim 
w 2013 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2014, s. 44–84; Rozpo-

rządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008); Mapa turystyczna Pogórze Dynowskie 

i region Szarysza, Wydawnictwo „Pro Carpathia”, Rzeszów; Mapa turystyczna Pogórza Przemyskiego 
1:75 000, Wydawnictwo Demart, Warszawa

4.3. Szata roślinna

Udział obszarów leśnych w analizowanych gminach jest bardzo zróżnicowany. 
Największy wskaźnik lesistości występuje w gminie Krzywcza (47,3%) oraz w gmi-
nie Dydnia (42,3%). Zdecydowanie najniższy udział lasów w ogólnej powierzchni 
posiada miasto Dynów (11,9%), (tab. 8). Średni stopień zalesienia obszaru Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego wynosi 34,2%. Dominują lasy należące 
do piętra pogórskiego (grądy, a w dolinach łęgi), a w najwyższych miejscach do piętra 
reglowego (buczyna karpacka).

Tab. 8. Udział lasów w gminach

Gmina Lesistość %

Dydnia 42,3

Nozdrzec 29,6

Dynów miasto 11,9

Dynów 35,0

Dubiecko 39,1

Krzywcza 47,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny,  
www. stat.gov.pl/bdl (dostęp: 2.06.2015)

4.4. Ochrona przyrody

Na analizowanym obszarze najwyższą formą ochrony jest Park Krajobrazowy 
Pogórza Przemyskiego utworzony w 1991 r. Zajmuje powierzchnię ponad 60 000 ha. 
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Obejmuje najbardziej na zachód wysunięty obszar lesistych pogórzy Karpat Wschod-
nich. Na uwagę zasługuje skręt fałdów czołowych Karpat tzw. sigmoida przemyska. 
Poza tym charakterystyczne dla Parku są malownicze przełomy rzeczne Sanu w rejonie 
Słonnego, Iskani, Wybrzeża oraz odkrywki fliszu karpackiego [27].

Poza tym występują dwa obszary chronionego krajobrazu: Wschodniobeskidzki 
Obszar Chronionego Krajobrazu i Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1987 r. 
i zajmuje powierzchnię 46 976 ha. Leży na terenie 12 gmin, w tym gmin: Dynów, 
Dubiecko, Krzywcza. Znaczą powierzchnię obszaru porastają lasy liściaste i mieszane 
o dużym stopniu naturalności. Cechą charakterystyczną jest rusztowy układ dolin 
rzecznych i pasm górskich [25].

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998 r. 
o powierzchni 98 595 ha. Obejmuje obszar 10 gmin z powiatów leskiego, sanockiego, 
bieszczadzkiego i brzozowskiego (gminy Dydnia, Nozdrzec). Obszar stanowi otulinę 
dla parków krajobrazowych. Na szczególną uwagę zasługuje mozaika lasów (głównie 
buczyna karpacka), łąk, pól i pastwisk z zabudową wsi i małych miasteczek [23, 25]. 

Na terenie Związku Gmin Pogórza Dynowskiego występują 3 rezerwaty przyrody. 
W gminie Dubiecko są to: „Broduszurki” i „Kozigarb”. Rezerwat „Broduszurki” zajmuje 
powierzchnię 25,91 ha. Przedmiotem ochrony są dobrze wykształcone zbiorowiska 
torfowiskowe z dużą ilością roślin chronionych. Rezerwat „Kozigarb” został utwo-
rzony w 2012 r. Na powierzchni 33 ha chroni się przede wszystkim urozmaiconą 
rzeźbę terenu, na którą składają się dolinki erozyjne, wychodnie fliszu karpackiego. 
Chroni się tu także stanowisko kwaśnej buczyny górskiej. Na terenie gminy Krzywcza 
występuje rezerwat florystyczny „Brzoza Czarna” w Reczpolu utworzony w 1970 r. 
Gatunkami panującymi w rezerwacie są, m.in. brzoza brodawkowata, jesion, dąb, 
olsza szara, topola i osika.

Analizowany obszar gmin obejmują obszary Natura 2000 – Rzeka San – Dyrektywa 
Siedliskowa, Kościół w Dydni – Dyrektywa Siedliskowa, Ostoja Przemyska – Dyrek-
tywa Siedliskowa, Pogórze Przemyskie – Dyrektywa Ptasia [24]. 

Inne formy ochrony przyrody, tj. pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne występują na obszarze gminy Dydnia, Nozdrzec i Krzywcza (tab. 9).

Tab. 9. Formy ochrony przyrody na obszarze gmin

Gmina Formy ochrony przyrody

Dydnia

• Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
• użytek ekologiczny w miejscowości Witryłów (godowiska płazów, ostoja ptaków)
• 3 pomniki przyrody (modrzew, dąb szypułkowy)
• obszary Natura 2000 (PLH180007 Rzeka San – Dyrektywa Siedliskowa, PLH180034 Kościół w Dydni 

– Dyrektywa Siedliskowa)

Nozdrzec
• Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
• użytek ekologiczny w miejscowości Wara – stanowisko „Śnieżyczki przebiśnieg”
• obszary Natura 2000 (PLH180007 Rzeka San – Dyrektywa Siedliskowa)

Dynów miasto • obszary Natura 2000 (PLB180001 Pogórze Przemyskie – Dyrektywa Ptasia,  
PLH180007 Rzeka San – Dyrektywa Siedliskowa)
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Gmina Formy ochrony przyrody

Dynów
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
• Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• obszary Natura 2000 (PLB180001 Pogórze Przemyskie – Dyrektywa Ptasia, PLH180007 Rzeka San – 

Dyrektywa Siedliskowa)

Dubiecko

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
• Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• rezerwaty przyrody „Brodoszurki” i „Kozigarb”
• obszary Natura 2000 (PLB180001 Pogórze Przemyskie – Dyrektywa Ptasia, 

PLH180007 Rzeka San – Dyrektywa Siedliskowa)

Krzywcza

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
• Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
• rezerwat przyrody „Brzoza Czarna” w Reczpolu
• użytek ekologiczny „Pod Uryńskim”
• stanowisko dokumentacyjne „Skałka z rybami” (odsłonięcie pakietu rogowców menilitowych)
• obszary Natura 2000 (PLH180012 Ostoja Przemyska – Dyrektywa Siedliskowa, PLB180001 Pogórze 

Przemyskie – Dyrektywa Ptasia, PLH180007 Rzeka San – Dyrektywa Siedliskowa)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr 
Form Ochrony Przyrody: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf, (dostęp: 10.06.2015); Instytut na 

Rzecz Ekorozwoju, http://obszary.natura2000.org.pl/ (dostęp: 15.06.2015)

Na podstawie zebranych i zaprezentowanych powyżej informacji na temat wy-
branych cech środowiska przyrodniczego dla każdej z gmin należących do Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego obliczono wskaźnik przyrodniczego 
potencjału turystycznego (tab. 10).

Tab. 10. Zestawienie potencjału środowiska przyrodniczego gmin należących  
do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Gmina
Wysokości

bezwzględne 
(max. 5 p)

Wysokości 
względne
(max. 5 p)

Udział % 
wód  

(max. 5 p)

Klasy 
czystości 

wód  
(max. 5 p)

Rodzaj wód 
(max. 5 p)

Lesistość 
(max. 5 p)

Ochrona 
przyrody 

(max. 5 p)
Wartość

wskaźnika

Dydnia 4 3 1 4 3 4 2 0,6 (duży  
potencjał)

Nozdrzec 3 3 1 4 1 3 2 0,48 (średni)

Dynów 
miasto 1 0 1 4 1 2 1 0,28 (niski)

Dynów 3 2 1 4 2 4 2 0,51 (średni)

Dubiecko 3 3 1 4 1 4 2 0,51
(średni)

Krzywcza 2 2 1 4 1 4 3 0,48 (średni)

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując przeprowadzone badania stwierdzono, że najniższą wartość 
wskaźnika potencjału przyrodniczego zanotowano dla miasta Dynów. Najwyższy 
wskaźnik obliczono dla gminy Dydnia, co pozwoliło zaliczyć ją do gmin o dużym 
potencjale przyrodniczym. Spośród analizowanych gmin żadna nie została zakla-
syfikowana do skrajnych grup – o bardzo niskim i bardzo dużym przyrodniczym 
potencjale turystycznym (tab. 10, ryc. 2).
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Ryc. 2. Potencjał turystyczny gmin Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

bardzo niski

niski

średni

duży

bardzo duży

Gm. Dydnia

Gm.Nozdrzec

Gm. Dynów

M. Dynów

Gm. Dubiecko
Gm. Krzywcza

Wskaźnik przyrodniczego 
potencjału turystycznego

Źródło: Opracowanie własne

5. Podsumowanie

Wyniki waloryzacji atrakcyjności turystycznej danego terenu zależą od przyjętych 
metod oraz skali opracowania.

Waloryzację środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki, dla gmin nale-
żących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, przeprowadzono 
przy wykorzystaniu metody bonitacji punktowej. Obliczono wskaźnik obrazujący 
atrakcyjność środowiska przyrodniczego; jego wielkość zawierała się w przedziale 
od 0 (bardzo niska atrakcyjność) do 1 (bardzo duża atrakcyjność). Przy analizie 
uwzględniono cztery elementy: ukształtowanie terenu, stan i powierzchnię wód, 
lesistość oraz formy ochrony przyrody. 

W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że cztery spośród analizowanych 
gmin (Nozdrzec, Dynów, Dubiecko, Krzywcza) posiadają średni potencjał turystyczny. 
Wskaźnik dużego potencjału turystycznego obliczono dla gminy Dydnia, zaś niski 
przyrodniczy potencjał turystyczny posiada miasto Dynów.

Na wysoką pozycję gminy Dydnia miały wpływ przede wszystkim: duży udział 
obszarów leśnych, występowanie wód (wykorzystywane turystycznie stawy po dawnej 
żwirowni w Krzemiennej) oraz zróżnicowane formy ochrony przyrody. Niski wskaźnik 
dla gminy miejskiej Dynów wynika, m.in. z mało urozmaiconej rzeźby terenu, braku 
form ochrony przyrody czy niewielkiego udziału wód w ogólnej powierzchni miasta.
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OCENA STANU ZAGOSPODAROWANIA 
TURYSTYCZNEGO I POZIOMU JEGO 

WYKORZYSTANIA W ŚWIETLE POTENCJAŁU 
TURYSTYCZNEGO POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Streszczenie
Potencjał turystyczny danego obszaru tworzą jego walory przyrodnicze, kulturowe, zagospo-

darowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna. W ramach niniejszego opracowania 
podjęto próbę oceny stanu zagospodarowania turystycznego powiatu brzozowskiego i pozio-
mu jego wykorzystania jako jednego z elementów potencjału turystycznego. Przyjęto tezę, iż 
obszar analizowanego powiatu dysponuje bogatą ofertą turystyczną, szczególnie w zakresie 
walorów przyrodniczych i historycznych, jednak potencjał ten nie jest w dostatecznym stop-
niu wykorzystywany z powodu słabej promocji i braku rozwiniętej infrastruktury noclegowej. 
Przeprowadzona ocena odnosiła się do składowych zagospodarowania turystycznego, takich 
jak: baza noclegowa, szlaki turystyczne, infrastruktura paraturystyczna, m.in. baza sporto-
wo-rekreacyjna, infrastruktura społeczna. W artykule przedstawiono przede wszystkim dane 
ilustrujące liczbę poszczególnych obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i społecz-
nych oraz poziom ich wykorzystania. Na podstawie zgromadzonego materiału sformułowano 
końcowe wnioski potwierdzające przyjęte powyżej założenie.

Słowa kluczowe: powiat brzozowski, zagospodarowanie turystyczne, potencjał turystyczny

AN ASSESSMENT OF TOURISM DEVELOPMENT 
AND LEVEL OF ITS USE IN A LIGHT 

OF BRZOZOWSKI DISTRICT’S  
TOURISM POTENTIAL

Summary
A tourist potential of the area is created by its natural, cultural values, tourist infrastruc-

ture and accessibility. In the framework of this paper was made an attempt of assessment the 
brzozowski district’s tourist development. It was assumed that the brzozowski district has 
a rich tourist offer especially in terms of a natural and historical values but this potential is 
insufficiently exploited because of a poor promotion and lack of developed accommodation 
infrastructure. The assessment referred to the components of tourism development such as 
accommodation, tourist trails/routs, social infrastructure e.g. sports and recreation facilities, 
cultural infrastructure. They refer to the number of tourist facilities and the level of their use. 
The collected material allowed to draw conclusions and confirm the thesis.

Keywords: brzozowski district, tourist development, tourism potential
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1. Wprowadzenie

Współczesna turystyka jest aktywnym czynnikiem rozwoju społecznego i gospo-
darczego. Uznawana jest też za źródło koniunktury dla innych dziedzin gospodaro-
wania oraz aktywizacji miejscowości i całych regionów. O znaczeniu turystyki w skali 
regionalnej, krajowej czy międzynarodowej świadczą dane na temat wielkości ruchu 
turystycznego oraz towarzyszących mu skutków ekonomicznych, publikowane przez 
najważniejsze krajowe i międzynarodowe podmioty i organizacje turystyczne (np.: 
POT, GUS, UNWTO, OECD) [3]. 

Nie dziwi więc fakt, że wiele państw, regionów czy mniejszych jednostek teryto-
rialnych dąży do rozwoju turystyki na swoim terenie. Sukces takiego rozwoju zależy 
między innymi od istniejącego potencjału turystycznego, który odpowiednio zagospo-
darowany i wykorzystany może przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego. 

Potencjał turystyczny danego obszaru tworzą jego walory przyrodnicze, kulturowe, 
zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna. 

W ramach niniejszego opracowania podjęto próbę oceny stanu zagospodarowania 
turystycznego powiatu brzozowskiego i poziomu jego wykorzystania jako jednego 
z elementów potencjału turystycznego. Przyjęto tezę, iż analizowany powiat dys-
ponuje bogatą ofertą turystyczną, szczególnie w zakresie walorów przyrodniczych 
i historycznych jednak potencjał ten nie jest w dostatecznym stopniu wykorzysty-
wany, przede wszystkim z powodu słabej promocji i niedostatecznie rozwiniętej 
infrastruktury noclegowej. 

Przeprowadzona ocena odnosiła się do poniższych składowych zagospodarowa-
nia turystycznego:

 � baza noclegowa (hotele, pensjonaty, kwatery, pola namiotowe, agroturystyka), 
 � baza gastronomiczna (restauracje, bary, kawiarnie, pizzerie),
 � szlaki turystyczne,
 � infrastruktura paraturystyczna, m.in. baza sportowo-rekreacyjna,
 � infrastruktura społeczna.

W artykule przedstawiono dane statystyczne (z 2013 r. oraz 2015 r.) ilustrujące 
liczbę poszczególnych obiektów turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i społecznych 
oraz poziom ich wykorzystania. Na podstawie zgromadzonego materiału sformuło-
wano końcowe wnioski potwierdzające przyjęte powyżej założenie.

2. Charakterystyka powiatu brzozowskiego

Obszar województwa podkarpackiego tworzy 25 powiatów. Jednym z nich jest 
powiat brzozowski. Od północy graniczy z powiatem rzeszowskim i strzyżowskim, 
od wschodu z powiatem przemyskim, od zachodu z powiatem krośnieńskim, zaś od 
południa z powiatem sanockim. Powiat brzozowski zajmuje 540 km2, co stanowi 
około 3,03% powierzchni województwa. Biorąc pod uwagę podział administracyjny, 
teren powiatu brzozowskiego tworzy 6 gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, 
Nozdrzec oraz Jasienica Rosielna [8].
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Powiat brzozowski położony jest w całości na obszarze Karpat Zachodnich oraz 
na terenie Pogórza Środkowobeskidzkiego, obejmując Pogórze Dynowskie i Pogórze 
Przemyskie rozdzielonych Sanem oraz Kotliny Jasielsko-Krośnieńskie. Ukształtowanie 
powierzchni jest zróżnicowane. Pasma wzgórz przecinają rzeki oraz potoki. Krajobraz 
ten urozmaicają pola, lasy oraz gospodarstwa domowe. Najwyższym wzniesieniem 
jest Grabówka (524 m n.p.m.) położona w gminie Dydnia [8]. Największą rzeką 
powiatu jest San. W okolicach Ulucza (gmina Dydnia) kształtuje szerokie doliny, 
w rejonie Temeszowa i Wary (gmina Nozdrzec) tworzy wąskie przełomy. Drugą co 
do wielkości rzeką w powiecie jest Wisłok (odcinek 7,5 km), który przepływa przez 
gminę Haczów. Na terenie powiatu brzozowskiego jego największym dopływem 
jest Stobnica, rozciągająca się od Grabownicy Starzeńskiej w gminie Brzozów, przez 
Humniska, Starą Wieś oraz Domaradz [8].

Na obszarze powiatu znajdują się złoża ropy naftowej (głównie w okolicy Humnisk 
i Grabownicy), gazu ziemnego, węgla brunatnego. Eksploatuje się też piaski i żwiry 
rzeczne. Co więcej, gmina Brzozów posiada zasoby wód mineralnych (jodowo-bro-
mowa). W okresie międzywojennym utworzono Brzozów-Zdrój, uzasadniając w ten 
sposób występowanie bogactw naturalnych. Niestety, wybuch II wojny światowej 
spowodował zniszczenie miasta, ostatecznie idea miejscowości uzdrowiskowej została 
zapomniana. Istnienie takiej koncepcji rozwoju upamiętniono ścieżką przyrodniczą [1]. 

Powiat brzozowski wyróżnia się zabytkowymi kościołami. Godne uwagi są również 
dworki i pałace będące siedzibą dawnej szlachty. W stolicy powiatu najcenniejszym 
zabytkiem jest kościół kolegiacki wzniesiony w XVII w. z fundacji biskupa Stanisława 
Sarnowskiego [6]. Jest to obiekt murowany z cegły i kamienia, otynkowany, zbudo-
wany w stylu barokowym. Niedaleko kościoła mieści się ratusz wzniesiony w XIX w., 
zaprojektowany przez Władysława Łuczyckiego. Obecnie znajduje się tam Muzeum 
Regionalne im. Adama Fastnachta [5].

Miejscem corocznych pielgrzymek jest Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP 
w Starej Wsi. Miejscowość Blizne słynie z drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świę-
tych z przełomu XV/XVI w. Obiekt ten został wpisany w 2003 r. na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO. W gminie Domaradz znajduje się drewniany gotycki 
kościół pw. św. Mikołaja Biskupa, pochodzący z XV w. oraz Sanktuarium Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. Cennym zabytkiem jest XVIII-wieczny obraz Matki Bożej. 
Gmina Haczów znana jest z gotyckiego kościoła pochodzącego z XIV w. pw. Wnie-
bowzięcia NMP i św. Michała Archanioła. Podobnie jak kościół w Bliznem, również 
i ten obiekt został wpisany w 2003 r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. W innej miejscowości powiatu brzozowskiego o nazwie Wzdów znajduje 
się pałac Ostaszewskich z XVIII w. otoczony parkiem wraz z zabytkowymi drzewami 
[2]. W gminie Dydnia jest najstarsza w Polsce cerkiew. Prawdopodobnie powstała 
w XVI w. Wnętrze świątyni zdobi polichromia. Obecnie obiekt został odrestaurowany 
i należy do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Powiat brzozowski to nie tylko XV-wieczne drewniane kościoły, ale również pałace 
i dworki. W gminie Nozdrzec istnieje kilka siedzib dawnej szlachty. W miejscowości 
Izdebki mieści się dwór z drugiej połowy XIX w., będący własnością Bukowskich 
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i Potockich. Obiekt ten wyglądem przypomina zamek myśliwski, otoczony jest parkiem 
wraz z dwoma stawami. W Nozdrzcu znajduje się pałac Skrzyńskich z XIX w., zbu-
dowany w stylu późnoklasycystycznym. Obiekt pomimo pożaru oraz dzięki licznym 
renowacjom funkcjonuje obecnie nadal jako centrum konferencyjno-wypoczynkowe [9]. 

W życiu kulturalnym powiatu brzozowskiego istotną rolę odgrywa folklor. W ciągu 
roku kalendarzowego mają miejsce liczne imprezy kulturalne. W okresie wakacyjnym 
odbywają się występy kapel ludowych i zespołów obrzędowych, m.in. Domaradzanie, 
Przysietczanie, Górczanie, Przepióreczka, Warzanie oraz Ostrzewianie i Ostrzewiki. 
Na uwagę zasługuje zespół obrzędowy „Haczowskie Wesele”, które działa od 76 lat. 
Uznaniem oraz sławą cieszy się również kapela ludowa Graboszczanie z Grabownicy. 
Zespół powstał w 1936 r. i znany jest m.in. z obrzędu „Grabownickie Wesele” oraz 
nagród i wyróżnień w skali kraju [4]. 

Co roku w gminach powiatu brzozowskiego organizowane są przeglądy kapel 
ludowych, orkiestr dętych, piosenki biesiadnej. Mają miejsce imprezy regionalne: 
Dni Brzozowa, Domaradza, Dydni oraz Jasienicy Rosielnej. Dzięki dofinansowaniu 
ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie, samorządów gminnych i współpracy z insty-
tucjami kulturowymi odbywają się kolejne edycje imprez: Zjazd Kapeli Ludowych czy 
Przegląd Orkiestr Dętych. Tradycją jest organizowany co roku Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej oraz dla społeczności lokalnej: Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych w Niebocku i Turniej Wsi Gminy Dydnia. 

W powiecie brzozowskim działa około 130 artystów. W gronie tym warto wymie-
nić Pana Piotra Wronowca – rzeźbiarza o międzynarodowej sławie. W miejscowości 
Jabłonka Pani Janina Zubel wykonuje wyjątkowe wielkanocne pisanki. Na uwagę 
zasługuje również Pan Edward Mróz z Trześniowa zajmujący się odnową starych 
hełmów strażackich oraz Pan Stanisław Wyżykowski lirnik z Haczowa zajmujący się 
konstruowaniem lir korbowych. 

Na terenie powiatu działa kilkadziesiąt orkiestr dętych. Wśród nich największymi 
osiągnięciami może poszczycić się orkiestra OSP w Brzozowie. W tym miasteczku 
organizowane są warsztaty jazzowe. Przy Brzozowskim Domu Kultury działają zespoły 
jazzowe big-band „Brass Standard Jazz Orchestra” oraz „Zygi Jazz Band”.

Uzupełniając informację o kulturze w powiecie brzozowskim, należy wskazać na 
lokalną prasę, czyli miesięcznik „Wiadomości Brzozowskie” oraz „Brzozowską Gazetę 
Powiatową”. Dokumentują one imprezy kulturalne, przedstawiają sprawy społeczne 
oraz inne wydarzenia.

Na terenie opisywanego powiatu można spotkać wiele cennych gatunków roślin 
i zwierząt. W celu ochrony fauny i flory utworzono rezerwaty, parki krajobrazowe 
oraz obszary chronionego krajobrazu. Jedną z najstarszych form ochrony środowiska 
jest rezerwat „Kretówki” w miejscowości Jabłonica Polska. W rezerwacie wytyczono 
dla zwiedzających ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Kilka kilometrów dalej znajduje 
się rezerwat „Cisy w Malinówce”. Obecnie na powierzchni 4 ha rośnie ponad tysiąc 
drzew. Mimo że opiekę nad drzewostanem sprawuje prywatny właściciel rezerwat 
jest dobrze zadbany, tworzy największe skupisko cisu w Polsce.
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Ponadto niewielka część Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego 
obejmuje swoim obszarem powiat brzozowski, a konkretnie miejscowości, takie jak 
Jasienica Rosielna i Wola Jasienicka. Tereny parku mieszczą się na pograniczu Pogórza 
Strzyżowskiego oraz Dynowskiego. Najwyższe partie porastają lasy bukowo-jodłowe. 
Znajduje się tutaj również 14 jaskiń i schronisk podskalnych [8]. 

Środowisko naturalne w powiecie brzozowskim jest chronione poprzez Wschod-
niobeskidzki i Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Tereny wyróżniają 
się licznymi polami uprawnymi, sadami przydomowymi oraz pastwiskami. Szczyty 
wzgórz porośnięte są zbiorowiskami buczyny karpackiej. Na terenie ziemi brzozowskiej 
znajdują się liczne pomniki przyrody. Obecnie zarejestrowanych jest 65 unikatowych 
drzew. Wśród nich liczną grupę stanowią dęby oraz lipy. Pod względem wysokości 
dominują jodły i modrzewie, których wysokość dochodzi do 35 metrów. Unikatowym 
pomnikiem przyrody jest dąb w Bliznem i Jabłonce. Dbając o środowisko naturalne, 
na terenie powiatu w 2001 r. utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Brzozów-

-Zdrój”. Trasa jest przystosowana dla licznej grupy turystów, wycieczek szkolnych. 
Celem ścieżki jest pokazanie chronionych gatunków roślin, zwiększenie świadomości 
ekologicznej, przybliżenie historii miejsca [8].

3. Zagospodarowanie turystyczne powiatu brzozowskiego

Powiat brzozowski posiada zróżnicowany potencjał turystyczny, pomimo tego 
nie jest obszarem o rozwiniętej funkcji turystycznej. Według Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego powiat brzozowski należy do grupy jednostek 
terytorialnych o najniższej klasyfikacji pod względem funkcji turystycznej (ryc. 1).

Ryc. 1. Funkcja turystyczna w układzie powiatów województwa podkarpackiego

  
Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl (dostęp: 22.06.2014)
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Zapewne na taką ocenę miał wpływ, m.in. stan bazy noclegowej powiatu brzozow-
skiego. Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (Statystyczne Vademecum 
Samorządowca) w 2015 r. w powiecie brzozowskim działało 6 turystycznych obiektów 
noclegowych (posiadających 10 i więcej miejsc). Dzięki informacjom zamieszczonym 
na oficjalnej stronie internetowej powiatu brzozowskiego można uzupełnić te dane 
o nazwy poszczególnych obiektów [10]:

 � 2 hotele (Alta, Pod Lipą),
 � 1 „inne obiekty hotelowe” (Hotelik Alta),
 � 1 ośrodek kolonijny (Czardworek),
 � 2 „obiekty niesklasyfikowane” („Jabłonka Dwór” Centrum Konferencyjne, Pałac 

Ośrodek Wczasowy w Nozdrzcu). 
Ponadto:

 � ok. 24 gospodarstw agroturystycznych,
 � pola biwakowe i namiotowe w Krzemiennej i Nozdrzcu,
 � kwatery prywatne/pokoje do wynajęcia. 

Rycina 2 ilustruje zestawienie wszystkich powiatów województwa podkarpackiego 
w zakresie liczby miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2013 r. 
Według Banku Danych Lokalnych GUS liczba udzielonych noclegów w powiecie 
brzozowskim w 2013 r. wyniosła ogółem 11 464 (w 2011 r. było to 9075 noclegów, 
a w 2012 r. odpowiednio – 8628 noclegów). Najwięcej osób gościły ośrodki kolonijne. 

Ryc. 2. Liczba miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w układzie powiatów w 2013 r.

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl (dostęp: 22.06.2014)



329

Ocena stanu zagospodarowania turystycznego i poziomu jego wykorzystania…

Powiat brzozowski cieszy się też zainteresowaniem turystów z zagranicy. W tabeli 1 
ujęto dane ilościowe dotyczące turystów zagranicznych, którzy skorzystali z oferty 
obiektów noclegowych powiatu.

Tab. 1. Liczba obcokrajowców korzystająca z noclegów w powiecie brzozowskim w 2013 r.

Ogółem 189 osób

Ukraina 54

Niemcy 38

Stany Zjednoczone Ameryki 11

Francja 11

Włochy, Niderlandy (Holandia) po 9 

Rosja, pozostałe kraje, Grecja, Białoruś po 6

Austria 5

Szwecja 4

Wielka Brytania, Litwa, Czechy po 3

Słowenia, Słowacja, Portugalia, Hiszpania, Belgia po 2

Szwajcaria, Kanada, Irlandia, Finlandia, Estonia po 1

Źródło: www.stat.gov.pl (dostęp: 22.06.2014)

W powiecie brzozowskim nie brakuje miejsc, w których można skorzystać z usług 
gastronomicznych. Najwięcej obiektów gastronomicznych znajduje się w gminie 
Brzozów – siedem barów, cztery kawiarnie i restauracje. W gminie Haczów, Jasienica 
Rosielna, Dydnia dominują bary. Każda z miejscowości ma po dwa bary. W Doma-
radzu mieści się jedna restauracja „Sid”. W Nozdrzcu mieszczą się dwie restauracje 
oraz jeden bar i kawiarnia (ryc. 3).

Ryc. 3. Baza gastronomiczna w powiecie brzozowskim z podziałem na gminy

Źródło: Na podstawie: J.F. Adamski, Ziemia Brzozowska drugiej takiej nie znasz, Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Brzozów–Rzeszów 2007, s. 33.
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 Na terenie powiatu brzozowskiego istnieje wiele szlaków turystycznych. Można 
wyróżnić trasy piesze, rowerowe, samochodowe, kajakowe oraz specjalne przygotowane 
szlaki do nordic walking. Odcinki wyznaczono w miejscach pozwalających podziwiać 
piękno krajobrazu, starano się przygotować trasy w taki sposób, aby uniknąć ruchu 
drogowego. 

Przez obszar Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego biegną następujące szlaki tu-
rystyczne:
1. Szlak Architektury Drewnianej – w województwie podkarpackim podzielony jest 

na 9 tras o łącznej długości 120 kilometrów. Przez powiat brzozowski biegnie 
trasa I krośnieńsko-brzozowska, która swój początek ma w miejscowości Golco-
wa. Obiekty na trasie godne uwagi to: gotycki kościół z końca XV w. w Golcowej, 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu, kościół w Jasienicy 
Rosielnej z XVIII w. Ważnym punktem na trasie jest Blizne. Mieści się tam ko-
ściół pw. Wszystkich Świętych z XV w. wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Kolejne obiekty znajdują się w Humniskach, Jabłonce, Dydni, Jaćmierzu 
i Trześniowie. Ostatnią miejscowością na szlaku jest kościół w Haczowie z XV w. 
Został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako najstarszy 
i największy kościół drewniany w Polsce.

2. Szlak architektury rezydencjonalnej – na terenie powiatu można zwiedzić sze-
reg zespołów dworsko-parkowych, dworów i dworków. Kolejność zwiedzania 
obiektów jest dowolna. Wędrówkę można rozpocząć w Nozdrzcu. Mieści się tam 
zespół pałacowy, pochodzący z pierwszej połowy XIX w., według projektu brata 
Aleksandra Fredry. Z obiektu rozpościera się widok na San, w pobliżu zobaczyć 
można pozostałości parku w stylu angielskim. Godnym uwagi jest pałac we 
Wzdowie będący dawną siedzibą rodziny Ostaszewskich. Otoczony jest jednym 
z największych ogrodów krajobrazowych. Kolejnym miejscem na trasie jest znaj-
dujący się w Jabłonce dwór z przełomu XVIII i XIX w. Obiekt wyróżnia portyk 
kolumnowy oraz balkon. 

3. Szlak Nadsańskich Umocnień – rozpoczyna się w Solinie, biegnie wzdłuż doliny 
Sanu aż po Przemyśl. Trasa przygotowana jest z myślą o rowerzystach, liczy około 
150 kilometrów. Na terenie powiatu brzozowskiego bierze początek we wsiach 
Ulucz, kolejno wiedzie przez wsie Hroszówka, Jabłonica Ruska, Wołodź i Siedliska. 

4. Szlak Miejsc Pamięci Narodowej – przebiega na terenie powiatu brzozowskiego 
z uwzględnieniem miejsc związanych z historią. Szlak rozpoczyna się w Brzozowie, 
przy ratuszu i biegnie przez poszczególne miejscowości w powiecie. Trasa upa-
miętnia ważne dla mieszkańców wydarzenia, oddaje hołd walczącym za ojczyznę, 
np.: w Przysietnicy znajduje się pomnik poległych żołnierzy AK. Nie zapomniano 
o ofiarach II wojny światowej, w tym również Żydach zamieszkujących tereny po-
wiatu. W Brzozowie, Starej Wsi, Haczowie, Humniskach znajdują się pamiątkowe 
tablice i pomniki. Szlak kończy się w Brzozowie, liczy 40 obiektów [7]. 

5. Szlak wodny „Błękitny San” – składa się z czterech etapów: San górski, Jeziora 
zaporowe, Zwierzyń-Przemyśl, San nizinny. Obszar powiatu brzozowskiego 
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położony jest na trzecim etapie. Przebiega on przez miejscowości: Witryłów, Te-
meszów, Krzemienna, Wara, Nozdrzec. Poziom wody uzależniony jest od pracy 
elektrowni Solina. Płynąc tym szlakiem, podziwiać można piękno krajobrazu, 
malownicze pogórza [2].

Kolejnym elementem tworzącym potencjał turystyczny powiatu brzozowskiego 
jest baza sportowo-rekreacyjna. Prawie w każdej miejscowości powiatu znajduje 
się boisko szkolne, stadiony, korty tenisowe i in. Obiekty te zachęcają do aktyw-
ności rekreacyjno-sportowej. Poszczególne wsie mają własne kluby sportowe: LKS 

„Brzozovia” – MOSiR Brzozów, GKS „Górnik” Grabownica Starzeńska, LKS „Iskra” 
Przysietnica i in. W stolicy powiatu działa klub karate Kyokushin oraz klub Ju-Jitsu, 
drużyna szachowa „Brzozovia” Brzozów, sekcje tenisa stołowego. W Domaradzu, gdzie 
znajdują się odpowiednie tarcze, można trenować łucznictwo. Według Banku Danych 
Lokalnych GUS w 2012 r. w powiecie brzozowskim działało 61 klubów (sportowych, 
wyznanionych, UKS), w których ćwiczyło 2942 osoby. Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Brzozowie zaprasza do krytej pływalni „Posejdon” (również dostosowanej 
dla osób niepełnosprawnych). Obiekt wyposażony jest w 6-torowy basen pływacki, 
zjeżdżalnię, jacuzzi, saunę oraz solarium. Przy obiekcie działa siłownia. Kilka ulic dalej 
mieści się kompleks kąpielowo-sportowy wyposażony w urządzenia do hydromasażu. 
Obok znajdują się korty tenisowe, boiska do piłki plażowej. W okresie letnim można 
korzystać z odkrytego basenu.

Ostatnim analizowanym składnikiem potencjału turystycznego jest infrastruktura 
społeczna. Na terenie powiatu brzozowskiego istnieje duża liczba punktów handlowych, 
ośrodków zdrowia, placówek pocztowych, bibliotek, filie banków, serwisy napraw i in.  
W każdej miejscowości znajduje się publiczny ośrodek zdrowia, niekiedy również 
niepubliczny ośrodek zdrowia. W Brzozowie funkcjonuje Szpital Specjalistyczny 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza. W miejscowościach bę-
dących siedzibami gmin mieszczą się biblioteki gminne i Gminne Ośrodki Kultury. 
W stolicy powiatu działa biblioteka pedagogiczna oraz kino. Dziedzictwo kulturowe 
upowszechniane jest w muzeach. Na terenie powiatu zwiedzić można 9 muzeów. 
Warto zobaczyć, m.in: 

 � Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie prezentujące eksponaty 
historyczne, artystyczne, przyrodnicze. Przy muzeum działa punkt Informa-
cji Turystycznej,

 � Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi – posiada zbiory strażackie, sprzęt przeciw-
pożarowy, sztandary, odznaczenia strażackie,

 � Muzeum w Kolegium Jezuitów w Starej Wsi – przedstawia eksponaty związane 
z historią zakonu, krajami misyjnymi,

 � Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie – ukazuje wystawę ręko-
dzieła artystycznego [13].
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4. Podsumowanie

 � Powiat brzozowski to obszar, gdzie turysta może znaleźć nocleg, skorzystać 
z usług gastronomicznych, zwiedzić ciekawe i unikatowe atrakcje turystyczne, 
powędrować wzdłuż różnych szlaków turystycznych czy podejmować inne formy 
aktywności rekreacyjnej. 

 � Brzozów jest niewątpliwie dobrą bazą wypadową do dalszej wędrówki i tak 
korzystną lokalizację powinno się wykorzystać w planowaniu i programowa-
niu turystycznym.

 � Warto skupić wysiłki na zaspokajaniu potrzeb turysty tranzytowego, weeken-
dowego oraz uczestników wycieczek szkolnych czy innego typu grup zorganizo-
wanych i dla tych segmentów poszerzać istniejącą, ale też tworzyć nową ofertę 
turystyczną, wykorzystując liczne walory naturalne i kulturowe (są doskonałą 
podstawą do organizowania, np.: żywych lekcji historii, przyrody czy innych wy-
cieczek przedmiotowych, wycieczek rowerowych, pieszych, rajdów, biwaków i in.).

 � Niestety, powiat brzozowski wciąż „przegrywa” rywalizację z sąsiednimi powiatami 
(m.in. krośnieńskim, bieszczadzkim, leskim, przemyskim) w zakresie generowania 
ruchu turystycznego i tworzenia inwestycji turystycznych.

 � Wskazana jest poprawa istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej, jak też jej 
rozbudowa oraz popularyzacja istniejących atrakcji turystycznych oraz oferty usłu-
gowej, chociażby poprzez wykorzystanie obiektów i miejsc w organizacji różnych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych czy imprez integracyjnych.

 � Koniecznie należy wzmocnić działalność promującą potencjał turystyczny powiatu 
skierowaną również do turysty zagranicznego, dla którego szczególnie unikatowe 
i ciekawe mogą być zabytki architektury drewnianej.
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WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
TURYSTYKI NA POGÓRZU DYNOWSKIM

Streszczenie
Pogórze Dynowskie ma stosunkowo niewielkie tradycje turystyczne. Jego znaczenie w skali 

Polski, Karpat Polskich, a nawet w skali województwa podkarpackiego jest obecnie nieznaczne. 
Zawsze dominowały tam inne, pozaturystyczne funkcje. Z drugiej strony należy podkreślić, 
że jest to region, który dysponuje pewnym potencjałem turystycznym, który może stać się 
w przyszłości bazą do przygotowania interesujących produktów turystycznych.

Autor podejmuje próbę zidentyfikowania najważniejszych uwarunkowań rozwoju turystyki 
na Pogórzu Dynowskim oraz formułuje zalecenia, które mogą być pomocne dla dalszego roz-
woju turystyki w tym mezoregionie.

Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, turystyka, uwarunkowania, zalecenia

SELECTED CONDITIONS OF TOURISM 
DEVELOPMENT IN THE DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
The Dynowskie Foothills has a relatively small tourist tradition. Currently its significance in 

scope of Poland, Polish Carpathians, and even in the whole Podkarpackie Province is rather in-
considerable. This area was always dominated by other than tourist features. However it must 
be emphasized that Dynowskie Foothils has certain potential for tourism, what could become 
the future base for preparation of interesting products in tourism.

The author attempts to identify the key factors of tourism development in the Dynowskie 
Foothills and make recommendations what could be helpful for further development of tour-
ism in this mesoregion.

Keywords: Dynowskie Foothills, tourism, conditions, recommendations

1. Wprowadzenie

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świe-
cie. Dane statystyczne publikowane przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) 
pokazują tendencję wzrostową zarówno w zakresie liczby turystów, jak i wpływów 
z turystyki. W najbliższych latach wielkość podróży na świecie będzie wzrastała 
średnio ok. 4,1% rocznie (w Europie 3,1%). W 2020 r. liczba podróży wyniesie 1561 
milionów, a wpływy osiągną wartość dwóch bilionów dolarów. Udział Europy w rynku 
turystycznym w 2020 r. będzie stanowił 45,9% [26].
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Szacunki te pozwalają optymistycznie myśleć o rozwoju turystyki. Jednak w po-
szczególnych regionach dynamika tego zjawiska będzie, tak jak do tej pory, zróż-
nicowana. Kontrasty będą widoczne zarówno w skali krajów, jak i poszczególnych 
regionów turystycznych wchodzących w ich skład.

Do krajów najczęściej odwiedzanych przez zagranicznych turystów z UE należą 
Hiszpania, Włochy i Francja. Biorąc jednak pod uwagę natężenie ruchu turystycznego 
uwzględniającego liczbę ludności danego państwa, najpopularniejszymi w 2013 r. 
celami wyjazdów turystycznych w UE-28 były ośrodki śródziemnomorskie na Malcie, 
Cyprze i w Chorwacji, a także ośrodki alpejskie i miasta w Austrii. Popularne były 
także wyjazdy do Czarnogóry (dane z 2012 r.) i Islandii. Niestety, Polska znajduje się 
blisko końca tego zestawienia, nie osiągając nawet średniej dla UE [24].

Dane dotyczące Polski również pokazują znaczące zróżnicowanie zjawiska w po-
szczególnych województwach. Przykładowo w województwie zachodniopomorskim 
jest najwyższy wskaźnik korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego za-
kwaterowania na 1000 ludności, a w województwie małopolskim najwyższy odsetek 
turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Województwo 
podkarpackie dysponuje znaczącym potencjałem turystycznym, o czym świadczy m.in. 
czwarta lokata pod względem odsetka powierzchni prawnie chronionej o szczególnych 
walorach przyrodniczych. Znacznie gorsze lokaty zajmuje ten region pod względem 
infrastruktury turystycznej (np. 14 miejsce w kategorii szlaki turystyczne na 100 km2 
powierzchni ogólnej). Niestety, w przypadku kluczowych, zdaniem autora wskaźników, 
tj. korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na 1000 lud-
ności oraz odsetka turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania, 
województwo podkarpackie zajmuje odległe, odpowiednio: 13 i 13/14 lokaty [22].

Podobnie na terenie województwa podkarpackiego można wyróżnić zarówno ob-
szary bardzo atrakcyjne turystycznie, które są najlepiej zagospodarowane i cieszą się 
największym zainteresowaniem turystów, jak i tereny, na których funkcja turystyczna 
rozwinięta jest w niewielkim stopniu, a także formy pośrednie. Pogórze Dynowskie 
jest obszarem dysponującym pewnym potencjałem turystycznym (np. atrakcyjnym 
krajobrazem) i cieszącym się zainteresowaniem wybranych grup turystów. W śro-
dowisku turystycznym pojawiają się nawet opinie, że jest to obszar niedoceniony 
i niewykorzystany dla turystyki.

Celem opracowania jest próba zidentyfikowania najważniejszych uwarunkowań 
rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim oraz sformułowanie zaleceń, które mogą 
być pomocne dla dalszego rozwoju turystyki na tym terenie.

2. Charakterystyka obszaru badań

Pogórze Dynowskie jest częścią Karpat Polskich. Rozciąga się pomiędzy dolinami 
Wisłoka i Sanu. Od zachodu i północnego zachodu graniczy z Pogórzem Strzyżow-
skim, od wschodu z Pogórzem Przemyskim i z Górami Sanocko-Turczańskimi, od 
północy z Podgórzem Rzeszowskim – przykarpacką częścią Kotliny Sandomierskiej, 
a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską i na niewielkim odcinku z Pogórzem 
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Bukowskim [10]. Zajmuje ono powierzchnię 1840 km2 i jest największym mezore-
gionem Pogórza Karpackiego w Polsce [9] (ryc. 1).

Ryc. 1. Pogórze Dynowskie na tle regionów fizycznogeograficznych Karpat Polskich 

Źródło: http://www.iop.krakow.pl/karpaty/Regiony_fizycznogeograficzne_Karpat,14,wyswietl.html 
(dostęp: 15.07.2015)

Pogórze Dynowskie zbudowane jest głównie z fliszu karpackiego płaszczowiny 
skolskiej, która w części północnej tworzy wyrównaną powierzchnię o wysokości 
350–450 m n.p.m. [9]. Pasma wzgórz mają przebieg z północnego zachodu na 
południowy wschód. Wzniesienia znajdujące się na północ od Krosna przekraczają 
500 m n.p.m. Najwyższa jest Sucha Góra (592 m n.p.m.) [18]. Są one zbudowane 
z odpornych piaskowców systemu kredowego (ciężkowickich) [9].

Wierzchowiny i bardziej strome stoki są porośnięte grądem, w skład którego wcho-
dzą lasy dębowo-grabowe z domieszką lipy, jodły i jawora. Największą powierzchnię 
zajmują jednak niższe i łagodne stoki [2]. Dominuje tam krajobraz typowo rolniczy, 
ponieważ środowisko przyrodnicze tej krainy w znacznym stopniu uległo przekształ-
ceniom antropogenicznym.

Do najważniejszych miejscowości na terenie Pogórza Dynowskiego należą, m.in.: 
Lubenia, Niebylec, Błażowa, Hyżne, Jawornik Polski, Domaradz, Jasienica Rosielna, 
Brzozów, Dydnia, Nozdrzec, Dynów, Dubiecko, Krzywcza. Przez jego terytorium 
przebiega droga główna nr 9 z Rzeszowa na południe, oraz liczne drogi drugorzędne, 
w tym m.in.: nr 884 – z Przemyśla przez Dynów do Domaradza, nr 835 – z Grabownicy 
Starzeńskiej do Przeworska, nr 886 – z Domaradza do Sanoka, 878 – z Rzeszowa 
na południe.

Na terenie Pogórza Dynowskiego znajduje się jedno miasto powiatowe – Brzozów. 
Dynów, od którego pochodzi nazwa regionu, jest położony w centralnej jego części, 
nad Sanem. W otoczeniu mezoregionu znajduje się szereg miast, w tym m.in.: stolica 
województwa podkarpackiego – Rzeszów, duże miasta na prawach powiatu – Przemyśl 
i Krosno, siedziby rad powiatów i starostw – Łańcut, Przeworsk, Jarosław i Sanok.
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3. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim

Na możliwość rozwoju turystyki w danym regionie wpływ ma szereg uwarun-
kowań, w tym: walory turystyczne [wypoczynkowe, krajoznawcze (przyrodnicze 
i kulturowe) i specjalistyczne] i przygotowane w oparciu o nie produkty turystyczne, 
dostępność komunikacyjna, zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa, baza 
gastronomiczna i baza towarzysząca), tradycje związane z prowadzeniem działalności 
turystycznej, sąsiedztwo innych regionów turystycznych i stopień ich atrakcyjności 
(konkurencja), zasoby ludzkie, polityka turystyczna.

Karpaty, których częścią jest Pogórze Dynowskie, są jednym z najważniejszych 
regionów turystycznych Polski. Cenne walory przyrodnicze i kulturowe sprzyjają 
rozwojowi turystyki przez cały rok. W wyższych partiach gór do najbardziej popu-
larnych form turystyki zaliczyć można turystykę pieszą i turystykę narciarską. Na 
pozostałych terenach istnieją duże możliwości rozwijania różnych form turystyki 
związanych z długotrwałym sezonem ogólnorekreacyjnym [7].

Stopień rozwoju turystyki w Karpatach Polskich jest nierównomierny. Do naj-
ważniejszych regionów turystycznych należą, m.in.: Tatry i Podhale, Beskid Śląski 
i Beskid Sądecki. Rola Pogórza Karpackiego jest znacznie mniejsza. Wynika to przede 
wszystkim z nierównomiernie rozmieszczonych walorów turystycznych, a także 
z tradycji [8].

Pogórze Dynowskie nie jest i nigdy do tej pory nie było ważnym subregionem 
turystycznym. Dominowały tam inne, pozaturystyczne funkcje. Jednak już na 
początku XX w. zwracano uwagę na niektóre miejscowości, dysponujące pewnym 
potencjałem turystycznym. Przykładowo M. Orłowicz w Ilustrowanym przewodniku 
po Galicyi… wymienił, m.in. Dynów, Dubiecko i Brzozów, a także szereg miejscowości 
położonych na pograniczu tego regionu z innymi jednostkami geograficznymi, w tym 
m.in.: Pruchnik, Kańczugę, Tyczyn i Strzyżów [17]. Krótkie opisy w przewodniku 
zawierają informacje na temat najważniejszych atrakcji turystycznych i infrastruktury.

Przykładowo w Dynowie autor zwraca uwagę na pozostałości wału obronnego, 
pomnik Jagiełły, kościół z XV w. i tablicę poświęconą Wapowskiemu. Podkreśla też 
piękno doliny Sanu, w tym szczególnie przełomu rzeki w Słonnem, a także wymie-
nia długi tunel w okolicach Jawornika Polskiego. Bazę noclegową i gastronomiczną 
tworzyły wówczas gospody Jana Kędzierskiego i Joanny Gulińskiej oraz tzw. pokój 
do śniadań w Kółku Rolniczym [17].

Również Dubiecko słynęło już wtedy, m.in. z zamku Stadnickich i Krasickich, 
miejsca urodzenia słynnego Stanisława „Diabła” Stadnickiego oraz biskupa Ignacego 
Krasickiego. Autor wymienia też to miejsce jako ostoję kalwinizmu w XVI w. (szkoła 
i drukarnia). W zamku znajdowało się bogate archiwum, a obiekt był otoczony pięknym 
parkiem. Ponadto na uwagę zasługiwał kościół z XVIII w. Bazę noclegową i gastro-
nomiczną tworzyły restauracja Jana Kochanowskiego i dwa zajazdy żydowskie [17].

W Brzozowie można było zobaczyć barokowy kościół z XVII w. z bogatym wy-
strojem oraz budynek Sokoła. Bazę noclegową i gastronomiczną stanowiły gospoda 
Kustronia oferująca dwa pokoje oraz cukiernia i restauracja Titzego. Autor wspomi-



339

Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim

na również o dużym, barokowym kościele w położonej nieopodal Starej Wsi, gdzie 
8 września odbywały się odpusty ściągające pątników nawet ze Słowacji. Wymienia 
też dwa inne, piękne, drewniane kościoły w okolicy – w Humniskach i Haczowie [17].

M.I. Mileska, dokonując w latach siedemdziesiątych oceny atrakcyjności tury-
stycznej Polski, zaliczyła obszar Pogórza Dynowskiego do czwartej kategorii (na 
sześć zaproponowanych, gdzie pierwsza oznacza teren najbardziej atrakcyjny). Na-
leży jednak podkreślić, że sama dolina Sanu wyróżnia się większą atrakcyjnością niż 
pozostały obszar. Autorka nie zaliczyła tego terenu do żadnego z istniejących ani 
potencjalnych regionów turystycznych. Na mapie zaznaczyła tylko miejscowości 
turystyczne o znaczeniu ponadlokalnym. Na Pogórzu Dynowskim był to Pruchnik 
(o charakterze krajoznawczo-wypoczynkowym i znaczeniu regionalnym) oraz Od-
rzykoń (o charakterze krajoznawczym i znaczeniu krajowym) [14].

Na terenie Pogórza Dynowskiego występują jednak cenne walory turystyczne. 
Wśród walorów przyrodniczych szczególnie warto wymienić atrakcyjny krajobraz 
i rzeki (w tym szczególnie San) oraz wychodnie skalne w rezerwacie „Prządki”. Po-
łudniowo-zachodnią część regionu objęto ochroną Czarnorzecko-Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego1, a dolinę Sanu od Dynowa po okolice Przemyśla – Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego2.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy pomimo swej atrakcyjności został 
przez B. Zawilińską zaliczony, według wprowadzonej przez autorkę typologii, do 
typu odznaczającego się najsłabiej rozwiniętym zagospodarowaniem turystycznym 
spośród wszystkich karpackich parków krajobrazowych. Brak niezbędnej infrastruk-
tury (szczególnie obiektów noclegowych i gastronomicznych) ogranicza możliwości 
rozwoju turystyki. Z kolei w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego pewną 
barierę stanowi brak odpowiednich kwalifikacji mieszkańców. Autorka zwraca również 
uwagę na konieczność wydłużenia sezonu turystycznego [23].

Pogórze Dynowskie dysponuje pewnym potencjałem w zakresie rozwoju geo-
turystyki. Licznie występują tu przykłady form tektonicznych i denudacyjnych, 
form skałkowych, form wietrzeniowych, form stokowych, form fluwialnych, form 
polodowcowych, form eolicznych, obszarów źródliskowych i form antropogenicz-
nych [5]. P. Gębica i S. Superson opracowali projekt szlaku turystycznego w regionie 
rzeszowskim, który obejmuje zarówno obiekty geoturystyczne, jak i kulturowe [6]. 
Jego fragment przebiega przez tereny Pogórza Dynowskiego.

Walory antropogeniczne reprezentowane są zarówno przez obiekty sakralne, jak 
i świeckie (m.in. w miejscowościach: Brzozów, Dynów, Dubiecko, Stara Wieś, Blizne), 
w tym przemysłowe (np. wydobycie ropy naftowej), związane z transportem (np. kolej 
wąskotorowa z Dynowa do Przeworska), a na granicy subregionu również militarne 
(np. schrony fragmentu „Linii Mołotowa” w dolinie Sanu).

Bogata jest również kultura ludowa subregionu. Ludowe tradycje kulinarne są 
niewątpliwie ważną atrakcją turystyczną województwa podkarpackiego. Również 

1. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie Pogórza Dynowskiego (większa część) 
i Pogórza Strzyżowskiego (mniejsza część).

2. Niewielki fragment w północnej części Parku.
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na terenie Pogórza Dynowskiego znajdują się obiekty gastronomiczne dobrze znane 
turystom gustującym w smacznej kuchni regionalnej (np. Karczma „Pod Semaforem” 
w Bachórzu, Restauracja Zamkowa w Dubiecku). W wytwarzaniu tradycyjnych po-
traw specjalizują się m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Nozdrzec. Do 
ważnych wydarzeń na tym terenie należy również znany z konkursów kulinarnych, 
organizowany w lipcu Festiwal Pogórzańskich Klimatów. Zdaniem J. Krupy, który 
od dłuższego czasu bada zjawisko turystyki kulinarnej, od kilku lat można zauwa-
żyć wzrost zainteresowania tradycyjnymi i regionalnymi wyrobami województwa 
podkarpackiego [11].

Ważnym walorem kulturowym Pogórza Dynowskiego są też sanktuaria [16]. 
Pielgrzymowanie jest jedną z najstarszych i stale popularną formą ruchu turystycz-
nego. Pątnicy przybywają, m.in. do Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej 
Wsi, które należy do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji 
przemyskiej. W czasie głównych uroczystości odpustowych przybywa tam ok. 15 tys. 
wiernych [15].

Lokalne walory turystyczne umożliwiają rozwój turystyki poznawczej (przy-
rodniczej i kulturowej). Oprócz tego istnieją też dobre warunki do uprawiania wielu 
form turystyki aktywnej, w tym: pieszej, rowerowej, konnej, kajakarstwa, narciar-
stwa (głównie w formie wędrówek), a także turystyki wspinaczkowej, jaskiniowej 
i survivalu [20, 21].

Dane przytaczane przez J. Bańskiego wskazują na to, że znaczną część terenów 
Pogórza Dynowskiego należy zakwalifikować do rolniczych obszarów opóźnionych 
w rozwoju. Są to zarówno obszary krytyczne3, jak i progowe4. Są to jednak równocze-
śnie obszary atrakcyjne krajobrazowo, szczególnie dla mieszkańców miast. Stwarza 
to możliwości rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. W tym zakresie 
Pogórze Dynowskie również nie należy do najlepiej rozwiniętych regionów Karpat 
Polskich [19], ale pewien potencjał niewątpliwie istnieje. Wskazują na to, m.in. ba-
dania M. Durydiwki [3], która na podstawie danych z 1995 r. wyodrębniła jako jeden 
z regionów turystycznych na obszarach wiejskich – Region Przemysko-Dynowski, 
obejmujący gminy Dubiecko, Krasiczyn i Krzywcza. Został on zdefiniowany przez 
autorkę jako obszar o funkcji aktywnego, krótkiego (1–3 dni) wypoczynku, o częścio-
wym (25–75%) wykorzystaniu całorocznym. Niestety, subregion ten nie pojawił się 
już w zestawieniu dotyczącym 2005 r.

Atutem mezoregionu jest też prężna działalność Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego. Związek został utworzony w 1996 roku. Obecnie w jego skład 
wchodzą gminy: Dubiecko, Dynów – gmina miejska, Dynów – gmina wiejska, Nozdrzec, 
Krzywcza oraz Dydnia, które znajdują się na terenie trzech powiatów województwa 
podkarpackiego: brzozowskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. Obszar tych gmin 
zajmuje powierzchnię 427 km2 i jest zamieszkany przez około 39 tys. mieszkańców 
[27]. Granice administracyjne nie odpowiadają granicom fizycznogeograficznym 

3. Konieczna zewnętrzna pomoc gospodarcza dla rolnictwa. Na rynku przetrwają tylko nieliczne, najsilniejsze 
ekonomicznie gospodarstwa rolne. Wskazany jest rozwój innych funkcji, np. turystyki.

4. Racjonalnie prowadzona restrukturyzacja rolnictwa może sprawić, że rolnictwo osiągnie przeciętny poziom 
rozwoju.
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mezoregionów, dlatego na terenie gmin – członków Związku, znajduje się również 
fragment Pogórza Przemyskiego.

Związek prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz rozwoju turystyki w sub-
regionie, w tym w zakresie tworzenia infrastruktury okołoturystycznej, promocji 
lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska. Jego celem 
jest usuwanie lub minimalizowanie barier rozwoju turystyki, a także poszukiwanie 
nowych możliwości działania w zakresie rozwoju turystyki i ochrony środowiska 
przyrodniczego [27].

Spośród wielu inicjatyw, które podjęto do tej pory, warto zwrócić uwagę, m.in. na: 
 � działalność wydawniczą o charakterze promocyjno-informacyjnym, w tym: folde-

ry, informatory, pocztówki, albumy, mapy turystyczne, płytę z głosami ptaków, 
atlas ornitologiczny,

 � działalność wydawniczą o charakterze naukowym, w tym monografie wydawane 
przy okazji dorocznej konferencji naukowo-technicznej „Błękitny San” i inne 
opracowania, np. dotyczące nowoczesnych metod i narzędzi wsparcia w rozwoju 
małych destynacji turystycznych,

 � konferencje naukowo-techniczne „Błękitny San”. 11 i 12 czerwca 2015 r. konfe-
rencja odbyła się już po raz dwunasty (w Bachórzu). Tematem konferencji były: 
„Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynow-
skiego w rozwoju turystyki”. Patronatu naukowego temu wydarzeniu udzieliła 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,

 � utworzenie punktu Informacji Turystycznej w Dynowie,
 � przygotowywanie wspólnie z poszczególnymi samorządami i organizacjami 

corocznych imprez turystycznych i kulturalnych. Przykładowo 12 lipca 2015 r., 
na rynku w Dynowie, w ramach Dni Pogórza Dynowskiego odbył się wspaniały 
Koncert Trzech Polskich Tenorów (Paweł Skałuba, Dariusz Stachura i Adam Zdu-
nikowski) i orkiestry Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Piotra Sułkowskiego. 
Impreza ta cieszyła się olbrzymim powodzeniem zarówno wśród mieszkańców 
Dynowa i okolicznych miejscowości, jak i wśród licznych przyjezdnych,

 � działania podkreślające duże znaczenie regionalizmu i ekologii w życiu człowieka, 
szczególnie prowadzone wśród dzieci i młodzieży.

Szansą dla Pogórza Dynowskiego może być stworzenie atrakcyjnych produktów 
turystycznych, w oparciu o istniejące walory turystyczne, np. zagospodarowanie 
doliny rzeki San w kierunku zwiększenia wykorzystania dla ruchu turystycznego 
(kajakarstwo). Produkty te powinny umożliwiać wydłużenie sezonu turystycznego, 
a także zagospodarować te segmenty turystów, których udział w rynku będzie za-
pewne coraz większy, np. seniorów, turystów weekendowych. Działania takie mogą 
być podejmowane indywidualnie lub przez grupy osób. Koncepcję funkcjonowania 
turystycznych spółdzielni socjalnych na obszarze Pogórza Dynowskiego przedstawiła 
G. Dyrda [4].

Do największych zagrożeń dla regionu należy zaliczyć konkurencję najważniej-
szych ośrodków turystycznych województwa podkarpackiego, szczególnie Biesz-
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czadów, ale też Beskidu Niskiego i sąsiednich mezoregionów Pogórza Karpackiego 
(szczególnie Pogórza Przemyskiego). Problemem jest też niewielka rozpoznawalność 
Pogórza Dynowskiego – trudność identyfikacji go z konkretnymi miejscowościami 
i atrakcjami turystycznymi.

4. Wnioski i zalecenia

M. Mika i R. Faracik, na podstawie doniesień w światowej literaturze, wymieniają 
cechy charakterystyczne dla motywacji współczesnego turysty. Są to, m.in.: indywidu-
alizm, poszukiwanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego, potrzeba wysokiej 
jakości usług, dbałość o własne zdrowie, poszukiwanie autentyczności, poszukiwanie 
przeżyć emocjonalnych i estetycznych, naśladownictwo [13].

Aby Pogórze Dynowskie stało się bardziej atrakcyjne dla turystów, szczególnie 
obcokrajowców, a także aby turystyka na tym terenie mogła stać się znaczącym ele-
mentem gospodarki, wskazane jest podjęcie szeregu działań, m.in.:

 � stworzenie klimatu dla inwestycji turystycznych (udogodnienia formalne),
 � stworzenie i dbanie o już istniejącą infrastrukturę turystyczną (drogi dojazdowe, 

parkingi, tablice informacyjne, punkty informacji turystycznej),
 � bieżące aktualizowanie na stronach WWW informacji na temat atrakcji tury-

stycznych, w tym szczególnie na temat wydarzeń,
 � kontynuowanie organizowania regionalnych konferencji naukowych, w czasie 

których będzie możliwa dyskusja przedstawicieli świata nauki z praktykami, co 
przyniesie obopólne korzyści,

 � w ramach współpracy ze środowiskiem naukowym, prowadzenie badań ruchu 
turystycznego (kto przyjeżdża?, czego oczekuje?, jakie zgłasza zastrzeżenia?),

 � gromadzenie i wykorzystywanie w praktyce wyników przeprowadzonych badań, 
dotyczących mezoregionu,

 � stworzenie produktów turystycznych bazujących na bogatym potencjale Pogó-
rza Dynowskiego,

 � współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz turystyki w celu prowa-
dzenia wspólnych działań promocyjnych i tworzenia produktów turystycznych,

 �  prowadzenie działań w kierunku wykorzystania potencjału turystycznego Sanu 
i Wisłoka (poprawa czystości wód, wypożyczalnie kajaków, kąpieliska, miejsca 
do biwakowania, sprzedaż zezwoleń dla wędkarzy, akcesoriów turystycznych, 
wędkarskich itp.),

 � stopniowe odchodzenie od tradycyjnych metod eksponowania zbiorów w muzeach 
na rzecz metod aktywizujących,

 � zagospodarowanie już istniejących, a niewykorzystanych lub wykorzystanych 
w sposób niepełny, atrakcji (np. schrony Linii Mołotowa),

 � stworzenie oferty różnorodnej, interesującej i całorocznej,
 � szczególne zwrócenie uwagi na aspekty proekologiczne i prozdrowotne (np. 

turystyka kulinarna),
 � zwiększenie rozpoznawalności Pogórza Dynowskiego.
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5. Podsumowanie

Pogórze Dynowskie ma stosunkowo niewielkie tradycje turystyczne. Jego zna-
czenie w skali Polski, Karpat Polskich, a nawet w skali województwa podkarpackiego 
jest obecnie nieznaczne.

Z drugiej strony należy podkreślić, że dysponuje ono pewnym potencjałem 
turystycznym. Niewiele jest tu jednak walorów o charakterze ponadprzeciętnym, 
wyjątkowym i niepowtarzalnym, czyli tych z „najwyższej półki”. Brakuje walorów, 
które same w sobie mogłyby stanowić wyjątkowy magnes przyciągający turystów (tak 
jak np.: Tatry, Pieniny, Bieszczady) i zatrzymać ich na dłużej. Turyści nie przyjadą tu 
tylko dlatego, że jest atrakcyjny krajobraz, interesujące (nieraz bardzo cenne) zabytki 
i gościnni, sympatyczni mieszkańcy. Podobny krajobraz wielu otacza na co dzień, na 
oglądnięcie zabytku (nawet tego z listy UNESCO) turysta poświęci kilkanaście do 
kilkudziesięciu minut i pojedzie dalej. Oczywiście turyści spoza województwa podkar-
packiego, w tym obcokrajowcy (szczególnie z dużych miast i z terenów nizinnych), dla 
których atrakcyjny (często nawet, jak pokazują wyniki badań ruchu turystycznego [1], 
bardzo atrakcyjny) jest nawet sam krajobraz, być może będą chcieli się tu zatrzymać na 
krótko. Dłuższy pobyt musi się jednak wiązać ze stworzeniem dodatkowych atrakcji.

Turystyka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów górskich. Umożliwia 
zatrudnienie miejscowej ludności i jest dla niej dodatkowym źródłem dochodu. Jest 
przez to czynnikiem hamującym emigrację, a nawet przyczyniającym się do wzro-
stu zaludnienia [12]. Pogórze Dynowskie dysponuje znakomitym potencjałem do 
stworzenia produktów turystycznych, pozwalających wydłużyć sezon turystyczny 
i zwiększyć liczbę przybywających tam turystów. Może to wpłynąć pozytywnie na 
lokalną gospodarkę.

Fakt, że teren ten nie jest objęty najwyższymi formami ochrony przyrody, jest 
z jednej strony pewnym minusem, ale z drugiej strony daje duże możliwości rozwo-
ju. Istnieją tu możliwości realizowania takich form turystyki i prowadzenia takich 
inwestycji, które nie byłyby możliwe w wielu innych regionach. Oczywiście mowa tu 
nie o działaniach chaotycznych, niekontrolowanych oraz negatywnie oddziałujących 
na środowisko i szpecących krajobraz, ale o rozwiązaniach zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Liderem i inicjatorem takich działań może być Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
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PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM 
NIEPOKALANEJ MATKI DOBREJ NADZIEI 

W TULIGŁOWACH – PRZESZŁOŚĆ 
I TERAŹNIEJSZOŚĆ 

Streszczenie
Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach jest jednym z ponad 550 

sanktuariów Matki Bożej funkcjonujących obecnie w Polsce. Jest także jednym z najstarszych 
i ważniejszych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji przemyskiej. Kult cu-
downego obrazu Matki Bożej Tuligłowskiej sięga początkami XIV w. W 1745 r. biskup przemy-
ski Wacław Hieronim Sierakowski ogłosił wizerunek jako łaskami słynący. W dniu 8 września 
1909 r. – za zgodą Kapituły Watykańskiej – łaskami słynący obraz Pani Tuligłowskiej został 
ozdobiony papieskimi koronami przez ks. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Najważniejszym 
wydarzeniem w najnowszej historii sanktuarium była rekoronacja cudownego obrazu, której 
dokonał w dniu 6 września 2009 r. abp Józef Michalik – w setną rocznicę koronacji. 

Obecnie do sanktuarium w Tuligłowach przybywają nie tylko pielgrzymi z archidiecezji 
przemyskiej, ale także pątnicy z odległych zakątków Polski. Największy ruch pielgrzymkowy 
w sanktuarium rejestruje się podczas trzech odpustów: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny (2 lipca), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz 8 września w święto 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a także podczas tzw. „Tuligłowskich Wieczorów Maryj-
nych” organizowanych w pierwsze niedziele miesiąca od maja do października. W ciągu roku 
przed łaskami słynący obraz Niepokalanej Matki Bożej Dobrej Nadziei przybywa setki indy-
widualnych pielgrzymów i rodzin, aby Maryi zawierzyć swoje problemy i trudne sprawy. Ta 
głęboka wiara pątników i zawierzenie Maryi wszelkich trosk sprawia, że to święte miejsce stale 
się rozwija.

Słowa kluczowe: sanktuarium, pielgrzymki, turystyka religijna, ośrodek pielgrzymkowy

PILGRIMAGES TO THE SHRINE OF IMMACULATE 
MOTHER OF GOOD HOPE IN TULIGŁOWY –  

PAST AND PRESENT

Summary
The Shrine of Immaculate Mother of Good Hope in Tuligłowy is one of more than 550 Mar-

ian shrines currently functioning in Poland. It belongs to the oldest and most important Mar-
ian pilgrimage centres in the Przemyśl Archdiocese. The veneration of the miraculous image of 
God’s Mother of Tuligłowy dates back to the early 14th century. In 1745 the Bishop of Przemyśl, 
Wacław Hieronim Sierakowski, declared the image as gracious. On 8 September 1909, with the 
consent of the Vatican Chapter, the gracious image of the Tuligłowy Lady was decorated with 
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papal crowns by Rev. Bishop Józef Sebastian Pelczar. The re-crowning of the miraculous image 
by Archbishop Józef Michalik was the most important event in the history of the shrine. It 
took place on 6 September 2009, on the hundredth anniversary of the crowning. 

At present, the shrine in Tuligłowy is visited not only by pilgrims from the Przemyśl Arch-
diocese but also by pilgrims from distant parts of Poland. The greatest numbers of pilgrims 
are noted in the shrine on the occasion of three church fairs on the following feasts: the Feast 
of the Visitation (2 July), the Feast of the Assumption (15 August), the Feast of the Nativity 
of Mary (8 September), and on Marian Evenings in Tuligłowy, organised on the first Sundays 
of the month, from May to October. Hundreds of individual pilgrims and families visit the 
gracious image of Immaculate Mother of Good Hope every year to confide their problems and 
difficulties in Mary. The deep faith of pilgrims and the entrusting of all problems to Mary are 
conducive to the constant development of this holy site.

Keywords: sanctuary, pilgrimage, religious tourism pilgrimage center 

1. Wprowadzenie

„Zagubiony człowiek w obrazie znajduje punkt oparcia i ukojenia. Takim obrazem 
w świecie współczesnym może być stara fotografia rodzinna. Kiedy na nią patrzy-
my – budzą się wspomnienia, które przenoszą nas i aktualizują minioną przeszłość, 
dobrze nam znaną. W Tuligłowach mamy taką fotografię, bo tu zawsze odnajdywano 
pewność i oparcie. W chwilach trudnych «z obrazu szła moc i wierzył w nią nawet 
ten, co w nic nie wierzy» – pisał Reymont w XIX wieku”. Przytoczone powyżej słowa 
wypowiedział metropolita lwowski, ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, podczas 
mszy św. rekoronacyjnej łaskami słynącego obrazu Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei 
w Tuligłowach w dniu 6 września 2009 r. Słowa te doskonale podkreślają znaczenie, 
jakie od sześciu wieków w przestrzeni sakralnej Podkarpacia pełni sanktuarium 
maryjne w Tuligłowach (ryc. 1) [6].

Ryc. 1. Sanktuaria w Karpatach Polskich

Źródło: Opracowanie własne
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Fot. 1. Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach
Źródło: fot. Ł. Mróz

Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach jest jednym 
z ponad 550 sanktuariów Matki Bożej funkcjonujących obecnie w Polsce (fot. 1). Jest 
także jednym z najstarszych i ważniejszych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych 
w archidiecezji przemyskiej. Kult cudownego obrazu Matki Bożej Tuligłowskiej sięga 
początkami XIV w. W 1745 r. biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski ogłosił 
wizerunek jako łaskami słynący. W dniu 8 września 1909 r. – za zgodą Kapituły Wa-
tykańskiej – łaskami słynący obraz Pani Tuligłowskiej został ozdobiony papieskimi 
koronami przez ks. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Obecnie do sanktuarium 
w Tuligłowach przybywają nie tylko pielgrzymi z archidiecezji przemyskiej, ale także 
pątnicy z odległych zakątków Polski, aby w chwilach trudnych szukać pocieszenia 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanej. 

Celem opracowania jest przedstawienie rysu historycznego pielgrzymek do 
tuligłowskiego sanktuarium, a także określenie rangi i zasięgu przestrzennego 
oddziaływania tegoż ośrodka. W przygotowaniu opracowania i przedstawieniu 
wyników badań terenowych i kameralnych posłużono się przede wszystkim metodą 
opisowo-analityczną.

2.  Rys historyczny kultu obrazu Matki Bożej Tuligłowskiej 
oraz ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium

Według przekazów ludowych obraz Niepokalanej Maryi przynieśli do Tuligłów 
około 1393 r. mieszkańcy podolskiej wsi Kudrenice szukający schronienia przed 
najazdem Tatarów. J. Rejowicz w opracowaniu przygotowanym z okazji koronacji 
łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w Tuligłowach przytacza podanie dotyczące 
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początków kultu: „Podanie niesie, że podczas strasznych najazdów tatarskich na 
Podole – o których przysłowie nasze powiada: «Tam trawa nie porośnie, kędy Tatar 
przeszedł», bo ilekroć zapuszczał swe zagony, ślady tego pochodu znaczył kupami 
gruzów i popiołów, niszcząc wszystko ogniem i mieczem, i uprowadzając w niewolę 
tłumy ludności – mieszkańcy kresowego zameczku Kudrenice we własnej obronie 
opuścili swą siedzibę, szukając bezpieczniejszego schronienia. Snać musieli to być 
ludzie pełni staropolskiej pobożnej wiary w opiekę Bogarodzicy. Pewnie Jej pieśni 
modlitewne rozbrzmiewała w ich piersi, chłodząc znoje tułaczej wędrówki, skoro 
unosili najdroższy swój wspólny skarb, obraz Niepokalanej Panienki. Nazwa Tuligłowy 
mogłaby potwierdzić owo podanie, iż tutaj przytulili swe głowy pod nową osadę chat, 
a nie mając lepszego miejsca, umieścili swój obraz na topoli, by stąd Marya czuwała 
i błogosławiła ich rodzinom” [14].

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanej w Tuligłowach jest jednym 
z najstarszych w Polsce wizerunków maryjnych przedstawiających tajemnicę Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz powstał pod koniec XV w. 
i zaliczany jest do grupy przedstawień Madonny Apokaliptycznej [12]. Wizerunek 
przedstawia Maryję w postawie stojącej, trzymającą na prawej ręce nagie Dzieciątko 
Jezus, które w lewej ręce trzyma jabłko. Niepokalana stoi na półksiężycu, który do-
tyka kuli ziemskiej. W górnej części wizerunku dwaj aniołowie podtrzymują koronę 
umieszczoną na głowie Madonny. Autor obrazu jest nieznany.

W latach 90. XIV w. dzięki fundacji Mikołaja Mzurowskiego, dziedzica Rudołowic 
i Tuligłów, zbudowano drewniany kościół pw. św. Mikołaja, w którym umieszczono 
cieszący się już kultem obraz Matki Bożej Niepokalanej. Parafię pw. św. Mikołaja 
w Tuligłowach ustanowił w 1396 r. biskup przemyski Maciej herbu Janina. W 1446 r. 
opiekę nad parafią i kościołem przejęli Kanonicy Reguralni Stróżowie Świętego Grobu 
Jerozolimskiego – nazywani w Polsce bożogrobcami lub miechowitami. Fundację 
przyjął ówczesny generał miechowitów ks. Jan Oczko [14]. Klasztor bożogrobców 
w Tuligłowach należał do prowinicji ruskiej zakonu wraz z 6 innymi domami zakonnymi 

– w Przeworsku, Giedlarowej, Gniewczynie, Leżajsku, Rudołowicach i Urzejowicach [4].
Rozwój kultu obrazu Matki Bożej Niepokalanej nastąpił po 1624 r., kiedy hordy 

Tatarów rabowali i palili wsie na ziemi przemyskiej, a dochodząc do Tuligłów, po-
zostawili obraz nietknięty i wycofali się, co uznano za widomy znak opieki Matki 
Bożej [13]. W 1629 r., dzięki środkom zgromadzonym przez proboszcza ks. Adama 
Noskowicza oraz pomocy finansowej bogatego klasztoru bożogrobców w Miechowie, 
wzniesiono nową drewnianą świątynię [14].

Z końca XVII w. pochodzą pierwsze udokumentowane wzmianki o kulcie odno-
towane w aktach wizytacyjnych. W 1699 r. biskup przemyski Jerzy Albrecht Denhoff 
(1640–1702) w aktach powizytacyjnych zapisał, że obraz Matki Bożej w Tuligłowach 

„cieszy się specjalną czcią…, są znane liczne łaski i opieka, którą otrzymują pielgrzy-
mi na tym miejscu w swoich potrzebach” [21]. „Całe pielgrzymki pobożnych księży, 
szlachty i ludu” przybywały do sanktuarium w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP oraz w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [14]. 
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W okresie potrydenckiej odnowy Kościoła do rozwoju ruchu pielgrzymkowego 
w wielu sanktuariach przyczyniały się nadzwyczajne wydarzenia wokół wizerunku 
będącego głównym przedmiotem kultu. Najczęściej było to pojawienie się na wi-
zerunku kropel krwi, potu lub świetlnych promieni, a także cudowne znalezienie 
(wyłowienie z rzeki, wyoranie w polu, znalezienie w lesie, nad brzegiem rzeki lub 
jeziora) lub ocalenie wizerunku od profanacji, w czasie pożaru lub działań wojennych 
[8, 20]. W przypadku sanktuarium w Tuligłowach odnotowano, że „często nadziemska 
jasność opromieniała” cudowny obraz Matki Bożej [3]. Do rozwoju nabożeństwa do 
Matki Bożej Tuligłowskiej przyczyniło się także niewytłumaczalne zdarzenie, którego 
doświadczył podczas wizytacji biskupiej w czerwcu 1744 r. biskup przemyski Wacław 
Hieronim Sierakowski (1700–1780). On to bowiem – jak zapisano w pamiętnikach 

– w dniu rozpoczęcia wizytacji, „wpatrzywszy się twarz Najświętszej Maryi Panny 
i małej Dzieciny Jezusa, doznał jakichś dziwnie pobożnych uczuć radości i pociechy, 
utwierdził się w przekonaniu, że Bóg Wszechmocny musiał przy tym obrazie otworzyć 
źródło łask nadzwyczajnych. Pełen wzruszenia pobożnego, opowiedział natychmiast 
w klasztorze swoje wrażenia wobec zgromadzonej licznie szlachty, duchowieństwa 
i Ojców Miechowitów. Ci przedstawili mu wówczas oną księgę, gdzie łaski u obrazu 
odebrane od kilkudziesięciu lat już spisywano, a było ich wtedy około 350” [14]. 
Rejestracja łask w specjalnej księdze została wprowadzona na polecenie prepozyta 
generalnego bożogrobców ks. Jakuba Radlińskiego.

Nadzwyczajne wydarzenia wokół wizerunków, a także cudowne uzdrowienia 
i liczne łaski otrzymane dzięki pielgrzymce do sanktuarium, prowadziły bardzo często 
do powołania przez miejscowego biskupa specjalnej komisji, której zadaniem było 
przeprowadzenie procesu „super miraculis et gratis”, zgodnie z wymogami Soboru 
Trydenckiego. Tak też stało się w przypadku sanktuarium w Tuligłowach, tym bardziej 
że niewytłumaczalnego zdarzenia doświadczył sam biskup przemyski. Wydarzenie 
to musiało zapewne mieć duże znaczenie, skoro już 11 czerwca 1744 r. biskup Siera-
kowski podpisał dekret o powołaniu komisji do zbadania kanonicznego prawdziwości 
nadzwyczajnych łask odbieranych w Tuligłowach [14]. Przewodniczącym komisji 
został notariusz apostolski Kazimierz Antoni Czulicz, a członkami dwaj kanonicy 
przemyscy ks. Mikołaj Śliżewski i ks. Walenty Wichrowski [14].

Po zbadaniu świadków, okoliczności cudownych zdarzeń oraz weryfikacji spisa-
nych łask, komisja przekładała protokół ze swych prac biskupowi ordynariuszowi, 
który decydował o dalszym losie wizerunku. W Tuligłowach komisja zapoznała się 
z dokumentami, zbadała dokładnie obraz, przesłuchała pod przysięgą kilkadziesiąt 
osób, po czym przesłała pisemną relację wraz z własną decyzją do konsystorza prze-
myskiego. Na podstawie przedstawionych przez komisję dokumentów, 25 sierpnia 
1745 r. w Przemyślu został powołany sąd pod przewodnictwem ks. biskupa Wacława 
Sierakowskiego. Ze względu jednak na „niedostateczności powodów” i braki w doku-
mentacji, sąd nie uznał obrazu Matki Bożej w Tuligłowach za cudowny [9, 14]. De-
cyzję tę ogłosił biskup Wacław Sierakowski, uznając przy tym obraz tuligłowski jako 
łaskami słynący (imago gratiosa). Ordynariusz przemyski przekazał także instrukcje 
co do badania łask na przyszłość [7]. Należy przypuszczać, że miechowscy duszpa-
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sterze oraz wierni oczekiwali, że w dekrecie biskupim wizerunek zostanie zaliczony 
do obrazów cudownych (imago thaumaturga, imago miraculosa) [11].

W przypadku uznania wizerunku za cudowny lub łaskami słynący następował 
zazwyczaj wzrost ruchu pielgrzymkowego i dalszy rozwój sanktuarium. Tak też się 
stało w przypadku sanktuarium w Tuligłowach. W 1769 r. w Krakowie została wyda-
na książka bożogrobcy ks. Dionizego Jaguścińskiego pt. „Cuda y łaski Najświętszej 
Maryi Panny w obrazie kościoła Tuligłowskiego doznane” [2]. Ks. Jaguściński jako 
pierwszy przedstawił w opracowaniu historię sanktuarium oraz cuda i łaski otrzy-
mane za przyczyną Matki Bożej czczonej w tuligłowskim obrazie. Opracowanie to 
przyczyniło się do powiększenia zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium. 
Należy również wspomnieć, że w okresie reformy potrydenckiej na łaskami słynący 
obraz Niepokalanej Maryi nałożono srebrne sukienki. Obrzęd ten był jednym z cha-
rakterystycznych zwyczajów w polskiej kulturze religijnej w XVI–XVIII w.

Rosnący ruch pielgrzymkowy do łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Tuli-
głowskiej wymusił niejako budowę większej, murowanej świątyni. Dzięki pomocy 
parafian, dziedziczki Ludwiki Potockiej, a także władz zakonu na czele z generałami 
bożogrobców ks. Jakubem Radlińskim (1680–1762) i ks. Florianem Bujdeckim 
(1702–1765), w latach 1768–1770 zbudowano nowy, barokowy kościół pod wezwa-
niem św. Mikołaja. Konsekracji świątyni dokonał dopiero w 1829 r. biskup przemyski 
Jan Antoni de Potoczki (1759–1832) [14].

Rozwój sanktuarium w Tuligłowach został zahamowany przez kolejne rozbiory 
i utratę przez Polskę niepodległości w 1795 r. Rozpoczęte już w XVIII w. starania o ko-
ronację łaskami słynącego obrazu zostały zaprzestane na ponad 100 lat. Wpływ na to 
miał przede wszystkim tzw. józefinizm, a więc polityka prowadzona przez cesarzów 
Austrii – Marię Teresę (sprawującą władzę w latach 1740–1780) i jej syna cesarza 
Józefa II (rządzącego w latach 1780–1790), od którego wziął nazwę. Głównym celem 
józefinizmu było ścisłe podporządkowanie Kościoła państwu, a także ingerowanie 
w sprawy związane bezpośrednio z kultem religijnym. W każdym z zaborów prze-
prowadzono sekularyzację majątków kościelnych oraz kasaty klasztorów. Podobnie 
jak w przypadku większości sanktuariów w Cesarstwie Austriackim, tak również 
w sanktuarium w Tuligłowach na rzecz skarbu państwa skonfiskowano kosztowne 
wota z skarbca oraz zdarto z obrazu srebrną sukienkę ozdabiającą postać Matki Bożej 
i Dzieciątka Jezus [14]. Sprofanowany przez Austriaków łaskami słynący wizerunek 
zasłonięto purpurowym aksamitem, a na postacie Niepokalanej i Dzieciątka Jezus 
nałożono drewniane pozłacane sukienki, pozostawiając jedynie widoczne twarze Matki 
Bożej i Chrystusa [21]. Najdotkliwszą jednak stratą dla sanktuarium przeprowadzoną 
w trakcie reformy józefińskiej była kasata klasztoru bożogrobców, której dokonano 
w 1819 r. Rozwijany przez ponad 350 lat przez miechowitów ruch pielgrzymkowy 
do sanktuarium został poważnie przyhamowany.

Warunki funkcjonowania sanktuarium zmieniły się dopiero po 1850 r., kiedy 
cesarz Franciszek Józef I zniósł system józefiński w całym Cesarstwie Austriackim 
i nadał Kościołowi wolność działania. Dnia 18 sierpnia 1855 r. Austria podpisała 
konkordat ze Stolicą Apostolską, w którym potwierdzone zostały wcześniejsze 
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przywileje Kościoła katolickiego w cesarstwie. Pełne ożywienie kultu obrazu Matki 
Bożej i ponowny rozwój ruchu pielgrzymkowego nastąpił dopiero od lat 60. XIX w., 
a zwłaszcza na początku XX w. Bardzo duże zasługi w ponownym rozwoju nabożeń-
stwa do Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny w tuligłowskim wizerunku należy 
przypisać duszpasterzom, którzy pracowali w tym okresie w sanktuarium. Dotyczy 
to ks. Wincentego Grzegorczyka (1825–1907), który pełnił funkcję proboszcza w Tu-
ligłowach w latach 1864–1884 [16], a przede wszystkim wielkiego czciciela Matki 
Bożej Niepokalanej – ks. Ludwika Kozłowskiego (1859–1938), który był kustoszem 
sanktuarium przez 52 lata – od 1886 do 1938 roku [17].

Na przełomie XIX i XX w. sanktuarium w Tuligłowach było wymieniane w niemal 
wszystkich opracowaniach i wykazach miejsc z cudownymi wizerunkami Najświętszej 
Maryi na ziemiach polskich – m.in. w pracach: o. S. Barącza [1], E. Nowakowskiego 
(kapucyna, o. Wacława z Sulgostowa) [11], ks. Alojzego Fridricha [3] oraz w tekach 
P. Żegoty [18].

Na początku XX w. do sanktuarium przybywały rokrocznie pielgrzymki z Pruchnika, 
Węgierki, Chorzowa, Tyniowic i Kramarzówki [14]. Duże natężenie ruchu pielgrzym-
kowego rejestrowano podczas maryjnych uroczystości i świąt Wniebowzięcia NMP, 
Narodzenia NMP oraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Rosnący ruch pielgrzymkowy 
dał podstawy do ponownych starań o koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej 
Niepokalanej. Z inicjatywą tą wyszedł w 1907 r. biskup przemyski Józef Sebastian 
Pelczar podczas wizytacji kanonicznej dekanatu pruchnickiego [15]. Biskup Pelczar, 
wizytując parafię Tuligłowy, zobligował ówczesnego proboszcza ks. Ludwika Kozłow-
skiego, aby zebrał dokumentację potwierdzającą kult Matki Bożej – dowody łask, 
pielgrzymek i nabożeństw [13]. Zebrane materiały dowodowe zostały przedłożone 
Kapitule Watykańskiej wraz z prośbą o pozwolenie na koronację obrazu na prawie 
papieskim. W dniu 29 listopada 1908 r. Stolica Święta wydała dekret zezwalający na 
koronację [13]. 

W trakcie przygotowań do koronacji dokonano, m.in. prac renowacyjnych na 
łaskami słynącym wizerunku, co niestety spowodowało zniekształacenie pierwotne-
go wyglądu twarzy Niepokalanej i Dzieciątka Jezus. Niemożliwe było także zdjęcie 
z obrazu aksamitu nałożonego w XIX w., co podkreślił w swym opracowaniu wspo-
mniany ks. Jarosław Rejowicz: „Tło bowiem obrazu, malowanego na drzewie dwóch 
stóp szerokości, a 2½ wysokości, obite jest od bardzo dawna ponsowym aksamitem, 
a postać Matki Boskiej pokrywa sukienka rzeźbiona w drzewie, wraz z promieniami 
otaczającymi Najświętszą Dziewicę, gruntownie przymocowana do obrazu, tak że 
zdjęcie tych ozdób groziłoby całości świętego zabytku” [14]. 

Uroczystej koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Niepokalanej dokonał 
w dniu 8 września 1909 r. ks. biskup Józef Sebastian Pelczar w asyście ks. biskupa 
Karola Fischera (1847–1931), biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej oraz ks. 
biskupa Anatola Nowaka (1862–1933), biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej 
[13]. O przebiegu koronacji dowiadujemy się, m.in. dzięki relacji zamieszczonej 
w „Kronice Dyecezyi Przemyskiej”: „Podniosła ceremonia rozpoczęła się w kościele, 
gdzie ks. Biskup Koronator poświęcił złote korony. W procesyi udano się następnie 
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przed cudowny obraz, umieszczony na specyalnie urządzonem wzniesieniu. Tam po 
odczytaniu dekretu koronacyjnego Kapituły watykańskiej i pod odprawieniu prze-
pisanych modłów, włożył ks. Biskup Koronator korony na skronie Dzieciątka Jezus 
i Najśw. Panny Niepokalanie Poczętej. Poczem przemówił do wielkich rzesz ludu 
i znaczeniu obrzędu koronacyjnego, wysnuwając zeń stosowne nauki dla wszyst-
kich stanów i odprawił pontyfikalną sumę, po której nastąpiła procesya z Przenajśw. 
Sakramentem naokoło kościoła. Po południu po nieszporach nastał bardzo rzewny 
moment. XX. Biskupi wraz z duchowieństwem udzielili ludowi błogosławieństwa 
ukoronowanym obrazem, poczem niesiono obraz w procesyi, prowadzonej schludnemi 
ulicami wioski. Nieśli obraz na przemian księża i świeccy według czterech stanów. 
Procesyę zakończono w kościele i umieszczono cudowny obraz w wielkim ołtarzu na 
dawnem miejscu. Pogoda bardzo sprzyjała w przededniu i w sam dzień koronacyi. 
Uroczystość wypadła pod każdym względem wspaniale” [7].

Koronacja przyczyniła się do jeszcze większego ożywienia ruchu pielgrzymko-
wego zwłaszcza w okresie międzywojennym. Tuligłowy były w tym okresie jednym 
z popularnych miejsc pielgrzymkowych w południowej Polsce, co poświadcza choćby 
umieszczenie sanktuarium na mapie ośrodków kultu maryjnego w Polsce, opracowanej 
w 1938 r. przez Henryka i Jerzego Szymańskich [10].

Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój sanktuarium. W tragicznych 
latach okupacji hitlerowskiej posługę duszpasterską w sanktuarium sprawował ks. 
Władysław Selwa (1903–1943). W dniu 9 marca 1943 r. został on zastrzelony przez 
gestapowców w kancelarii parafialnej [22]. W obrębie sanktuarium nie doszło na 
szczęście do poważniejszych zniszczeń.

Po zakończeniu II wojny światowej duszpasterstwo w sanktuarium kontynuowali 
księża diecezjalni, którzy przeprowadzili szereg prac remontowych i rozbudowy in-
frastruktury technicznej zespołu sanktuaryjnego. W 1959 r. odbyły się uroczystości 
50-lecia koronacji łaskami słynącego obrazu, którym przewodniczył biskup przemyski 
Franciszek Barda (1880–1964). W 1966 r. pod kierunkiem konserwatora mgr. Woj-
ciecha Kurpika przeprowadzono gruntowną konserwację łaskami słynącego obrazu, 
przywracając mu właściwy układ kompozycyjny i koloryt średniowiecznego malo-
widła [12]. Kiedy jednak obraz po konserwacji zawisł ponownie w ołtarzu głównym, 
grupa parafian wyraziła niezadowolenie z wykonanych prac, żądając powrotu obrazu 
w wyglądzie jak przed konserwacją. Ze względu na protesty wiernych, po konsulta-
cjach społecznych w 1972 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk podjął decyzję, aby 
w miejsce odnowionego obrazu umieścić kopię, wykonaną w trakcie konserwacji 
w 1966 r. W 2003 r. oryginalny łaskami słynący obraz Matki Bożej Niepokalanej 
ponownie został poddany gruntownej konserwacji ze względu na ponowną infekcję 
drewnojadem i miejscowe odspojenia struktury malarskiej. Prace konserwatorskie 
wykonał Antoni Guzik z Krzeszowic, który po zdjęciu przemalowań i przeprowa-
dzeniu badań laboratoryjnych (m.in. zdjęcia w podczerwieni) odsłonił pierwotne 
szczegóły wizerunku – m.in. lewe ucho Dzieciątka, bucik Madonny (w dole obrazu) 
czy też gotycką koronę nad głową Maryi [21]. W efekcie tych prac obraz Tuligłowskiej 
Pani odzyskał wygląd jak przed wiekami. Tym razem renowacja obrazu spotkała 
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się z uznaniem wszystkich parafian i obraz Niepokalanej Matki Bożej po 31 latach 
powrócił do ołtarza głównego sanktuarium.

W dniu 25 lipca 1971 r. Kuria Biskupia w Przemyślu zawarła umowę z Kurią 
Generalną Zgromadzenia św. Michała Archanioła (Congregatio Sancti Michaelis Ar-
changeli – CSMA; popularna nazwa michalici), na mocy której księża michalici przejęli 
duszpasterstwo w parafii i w sanktuarium w Tuligłowach.

Najważniejszym wydarzeniem w najnowszej historii sanktuarium była rekoronacja 
cudownego obrazu i nadanie tytułu Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei. Uroczysto-
ści odbyły się w dniu 6 września 2009 r. – w setną rocznicę koronacji. Korony, które 
pobłogosławił papież Benedykt XVI w Rzymie, nałożył na łaskami słynący obraz ks. 
arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. Uroczystej mszy św. rekorona-
cyjnej przewodniczył ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. 

3.  Współczesny ruch pielgrzymkowy

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowany jest wzrost ruchu pielgrzymkowego, 
zarówno pieszego, jak i samochodowego (indywidualnego) oraz autokarowego. We-
dług relacji kustosza sanktuarium ks. Mariusza Marcińca w ciągu roku do Tuligłów 
przyjeżdża około 20 grup autokarowych z różnych regionów Polski1. W sezonie 
pielgrzymkowym – trwającym od świąt wielkanocnych do końca września, zwłaszcza 
w soboty, niedziele i dni świąteczne przybywa do sanktuarium wielu pielgrzymów. Są 
to najczęściej rodziny i indywidualni pątnicy, którzy przed łaskami słynącym obrazem 
Niepokalanej Matki Bożej Dobrej Nadziei zawierzają Maryi swoje problemy i trudne 
sprawy. Ta głęboka wiara pątników i zawierzenie Maryi wszelkich trosk sprawia, że 
to święte miejsce stale się rozwija.

W ostatnich latach największy ruch pielgrzymkowy w sanktuarium rejestruje się 
w sanktuarium podczas trzech odpustów: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
(2 lipca), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz w święto Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września).

Na odpust ku czci Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywanym odpustem 
„Matki Bożej Jagodnej”, przybywają pracownicy służb mundurowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych z okolicznych gmin Roźwienica, Żurawica, Pruchnik, Zarzecze 
i Rokietnica, a także żołnierze z Jarosławia oraz policjanci z Pruchnika i Jarosławia. 
W odpuście tym bierze udział około 1 tys. wiernych.

Odpust związany z uroczystością Wniebowzięcia NMP (odpust „Matki Bożej 
Zielnej”) gromadzi każdego roku największą liczbę pielgrzymów. W ciągu dwóch dni 
(14–15 sierpnia) do sanktuarium w Tuligłowach przybywa około 12 tys. wiernych. 
Do Matki Bożej Niepokalanej pielgrzymują wówczas pieszo pątnicy z Rokietnicy, 
Tapina, Czelatyc i Woli Rokietnickiej (około 700 osób), z Boratyna (około 70 osób), 
z Orzechowiec (około 90 osób), z Rudołowic, Roźwienicy i Bystrowic (około 100 
osób) oraz z Maćkowic, Kosienic i Dobkowic (około 50 osób). Na uroczystą mszę św. 
odpustową, odprawianą przy ołtarzu polowym 15 sierpnia, przybywa licząca około 

1. Serdecznie dziękuję ks. Mariuszowi Marcińcowi, kustoszowi sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei 
w Tuligłowach, za udostępnione dane, konsultacje i cenne uwagi w przygotowaniu prezentowanego opracowania.
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300 osób grupa z Pruchnika, a także około 70 pątników z Woli Węgierskiej i Węgierki. 
Najliczniejszą jednak grupą liczącą kilka tysięcy osób z roku na rok są pątnicy, którzy 
samochodami przyjeżdżają z okolic Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, 
Dubiecka, Łańcuta2.

Trzeci odpust obchodzony w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – odpust 
„Matki Bożej Siewnej” – gromadzi zazwyczaj uczniów szkół z powiatu jarosławskiego, 
przeworskiego i rzeszowskiego – w sumie około 600–800 osób. 

Od 2011 r., w pierwsze niedziele miesiąca od maja do października, w sanktuarium 
organizowane są tzw. „Tuligłowskie Wieczory Maryjne”. W 2015 r. związane one 
były z ogłoszonym przez papieża Franciszka rokiem Życia Konsekrowanego. Wielu 
pielgrzymów gromadzi również nowenna do Matki Bożej Tuligłowskiej odprawiana 
w każdą środę przed wieczorną mszą św.

Istotnym wydarzeniem w dalszym rozwoju ruchu pielgrzymkowego do sanktu-
arium w Tuligłowach było otwarcie tzw. Tuligłowskiej Drogi św. Jakuba – łącznikowego 
odcinka Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Szlak został oznakowany przez pa-
rafian, członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz członków Bractwa 
św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Tuligłowska 
Droga św. Jakuba prowadzącą z Woli Rokietnickiej do sanktuarium Matki Bożej Dobrej 
Nadziei w Tuligłowach, a następnie do Rokietnicy, gdzie łączy się z głównym traktem 
Drogi św. Via Regia (13 km). Uroczyste otwarcie szlaku nastąpiło 26 lipca 2015 r. 
Warto zaznaczyć, że Droga św. Jakuba Via Regia jest obecnie najdłuższym polskim 
odcinkiem Drogi św. Jakuba, a jej długość z Korczowej i Medyki (przy granicy polsko-

-ukraińskiej) do Zgorzelca wynosi 957 km. Szlak prowadzi wzdłuż dawnej Via Regia 
(Wysokiej Drogi), czyli traktu, który wiódł z Kijowa przez Lwów, Kraków, Wrocław, 
Lipsk, Kolonię, Akwizgran, do Paryża. Via Regia była ponadregionalną drogą, która 
sprzyjała rozwojowi handlu, wzajemnych stosunków między państwami europejskimi 
oraz powstawaniu nowych ośrodków miejskich [5].

4.  Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że sanktuarium Matki Bożej 
w Tuligłowach należy do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Pogórzu 
Dynowskim, a także w archidiecezji przemyskiej. Rozwój ruchu pielgrzymkowego do 
sanktuarium nastąpił w okresie odnowy potrydenckiej. Bardzo ważnym wydarzeniem, 
które przyczyniło się do dalszego rozwoju kultu, była koronacja łaskami słynącego 
obrazu Pani Tuligłowskiej w 1909 r.

Obecnie wśród czynników szczególnie sprzyjających rozwojowi pielgrzymowania 
i turystyki religijnej do sanktuarium należy wymienić: tradycje pątnicze, stale ubogacany 
program duszpasterski, troska o rozwój kultu i praca duszpasterska opiekujących się 
sanktuarium księży michalitów, walory krajobrazowe Pogórza Dynowskiego, poło-
żenie sanktuarium przy maryjnym szlaku pielgrzymkowym oraz przy podkarpackiej 
Drodze św. Jakuba Via Regia oraz rozwój motoryzacji i promocja sanktuarium.

2. Dane dotyczące liczby pielgrzymów przekazane przez ks. Mariusza Marcińca, kustosza sanktuarium 
w Tuligłowach.
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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ROZWÓJ HOTELI W TURYSTYCZNEJ  
BAZIE NOCLEGOWEJ  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Streszczenie
Trendy, jakie występują we współczesnym hotelarstwie, pokazują, iż dużym zainteresowa-

niem inwestorów na rynku cieszą się obiekty wielofunkcyjne, dostosowane do wymagań okre-
ślonych grup nabywców. Tego typu obiekty umożliwiają organizację i obsługę różnego rodzaju 
imprez o charakterze biznesowym czy też imprez okolicznościowych. Ponadto oferują wyszu-
kaną ofertę gastronomiczną, szeroki wachlarz usług rekreacyjnych oraz unikalne zabiegi spa 
i wellness.

Dzisiejsze obiekty hotelarskie są bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Tego rodzaju hotele 
możemy spotkać na terenie województwa podkarpackiego, a jakość oferowanych usług w tych 
obiektach i interesująca oferta sprawiają, że są one coraz bardziej popularne zarówno wśród 
lokalnych mieszkańców, jak i wśród turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Celem artykułu jest ukazanie kierunków rozwoju branży hotelarskiej na przykładzie kilku 
obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

Słowa kluczowe: hotelarstwo, obiekty wielofunkcyjne, województwo podkarpackie

DEVELOPMENT OF HOTELS IN THE TOURIST 
ACCOMMODATION BASE  

OF THE PODKARPACKIE PROVINCE

Summary 
Trends that exist in the modern hotel industry show the great interest of investors in a mul-

ti-functional properties, tailored to the needs of specific groups of customers. These types of 
facilities allow the organization and service of various events of a business nature or special 
events. In addition, they offer a sophisticated gastronomic offer, a wide range of recreational 
services, and a unique spa and wellness treatments.

Today’s hotel facilities are more modern and functional. This kind of hotels we can meet in 
the Podkarpackie Province, and the quality of services in these facilities, and an interesting of-
fer make them increasingly popular for both local residents and tourists, not only from Poland 
but also from abroad. The purpose of this article is to show the directions of the hotel industry 
development on a number of hotel properties located in the Podkarpackie Province. 

Keywords: hotel industry, multi-functional properties, the Podkarpackie Province
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1. Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój 
branży hotelarskiej na polskim rynku. W zmieniającym się otoczeniu współczesnych 
obiektów hotelarskich, hotelarze zmuszeni są do proaktywnego działania i tworze-
nia szans gwarantujących im sukces rynkowy. Zasadnicza siła napędowa dla branży 
hotelarskiej to w głównej mierze podróże indywidualne i grupowe, ale także nowo 
powstające inwestycje, np. olbrzymie centra biznesowe. W najbliższym czasie szansę 
na przyciągnięcie gości będą miały tylko te hotele, które wyróżnią swoją ofertę na 
tle konkurencji [15].

Zmiany związane z przemianami społecznymi, obyczajowymi i gospodarczymi 
wymagają od hotelarzy ogromnej elastyczności i wprowadzania innowacji techniczno-

-organizacyjnych oraz ciągłego doskonalenia pracowników [5]. Rosnące wymagania 
gości hotelowych wymuszają bardziej innowacyjne i kreatywne podejście do realizacji 
inwestycji, w tym wystroju wnętrz czy kształtowania przestrzeni [8]. Dzisiejsze obiekty 
hotelarskie są bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Na przykład lobby hotelowe nie 
jest już tylko przestrzenią znajdującą się przy wejściu głównym do hotelu, ale będące 
miejscem wielofunkcyjnym, gdzie można nie tylko odpocząć, ale również spotkać się 
w sprawach biznesowych. Dlatego nowo powstające w Polsce hotele są dostosowane do 
potrzeb rynkowych zarówno pod względem wielkości, jak i charakteru świadczonych 
usług i dodatkowych udogodnień dla gości. 

Eksploracja, interakcja i doświadczenie są głównym tematem przewodnim „po-
kolenia Milenium” – należącego do podstawowych klientów korzystających z usług 
hotelarskich i turystycznych w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Ci turyści 
są skłonni zapłacić więcej, w zamian za większe przeżycia z podróży czy też z pobytu 
w danym hotelu. Szukają unikalności i są otwarci na nowe i wyjątkowe doświadcze-
nia, co bezpośrednio przekłada się na widoczne zmiany zachodzące w obrębie rynku 
hotelarskiego i turystycznego. 

Celem artykułu jest ukazanie kierunków rozwoju branży hotelarskiej na przykładzie 
kilku obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 
Ponadto artykuł przedstawia wybrane trendy, jakie występują w rozwoju hoteli oraz 
rynek hotelarski na obszarze województwa podkarpackiego.

2. Współczesne hotelarstwo 

Trendy, jakie występują we współczesnym hotelarstwie, pokazują, iż dużym 
zainteresowaniem inwestorów cieszą się obiekty wielofunkcyjne, umożliwiające or-
ganizację i obsługę imprez o charakterze specjalistycznym – konferencji biznesowych 
oraz okolicznościowym – przyjęcia, bankiety. W tego typu obiektach wielofunkcyj-
nych istotną ich część stanowi pion rekreacyjny, na który składa się oferta szeroko 
rozumianej odnowy biologicznej, z możliwością przeprowadzenia zabiegów fizyko-

-terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy stomatologicznych. 
Coraz częściej w tego typu obiektach można skorzystać ze specjalistycznych 

zabiegów spa o charakterze zdrowotnym, jak i upiększającym. Życie w ciągłym po-
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śpiechu, stres i związane z nim zmęczenie organizmu, a także moda na zdrowy styl 
życia zgodny z naturą powodują, iż coraz częściej korzystamy z tego rodzaju usług, 
w głównej mierze, aby zredukować wagę, poprawić ogólne samopoczucie czy poprawić 
elastyczność skóry. Słowo spa – sanus per aquam – oznacza „zdrowie przez wodę”. 
Większość zabiegów, jakie są wykonywane w ośrodkach spa, związana jest bezpo-
średnio z wodą i jej pozytywnym wpływem na stan naszego zdrowia. Ze zdrowym 
stylem życia, w zestawianiu z usługami spa, związane jest również modne dzisiaj 
pojęcie wellness – pochodzące od angielskich słów wellbeing – oznaczające dobro, 
pomyślność i fitness – czyli sprawność fizyczna i dobra kondycja. Od dłuższego czasu 
zauważamy powstawanie coraz to nowych ośrodków, które łączą w sobie tradycyjne 
usługi spa z nowymi kuracjami pochodzącymi z odległych zakątków świata. Oto kilka 
przykładów zróżnicowania ośrodków typu spa:

 � Destination spa – w którym nacisk kładzie się na odnowę biologiczną, aktywny 
wypoczynek, edukację dotyczącą zdrowego trybu życia i profilaktyki. Destination 
spa umożliwia realizację określonego celu – utratę kilku kilogramów, oczyszczenie 
organizmu z toksyn lub rzucenie palenia. To miejsce, którego głównym celem jest 
pomoc klientom w rozwijaniu zdrowego stylu życia poprzez:

 • zdrową kuchnię spa, która kładzie nacisk w żywieniu na całe ziarna, świeże 
owoce i warzywa oraz edukację żywieniową,

 • pełen program zajęć fitness i redukcji stresu,
 • terapeutyczne zabiegi spa, w tym masaże,
 • zajęcia edukacyjne, które uczą, jak zachować te zdrowe nawyki w warunkach 

domowych. 
Zwykle pobyt w tego typu ośrodkach trwa od kilku do kilkunastu dni.

 � Resort spa – ośrodek zapewniający relaksujące i odprężające doświadczenie dla 
osób przebywających w kurorcie, a także dla osób, które mieszkają w pobliżu. 
Resort spa oferuje nie tylko nocleg z kompleksową ofertą usług spa, ale również 
wiele usług dodatkowych, takich jak: usługi rekreacyjne, gastronomiczne czy 
konferencyjne. Ponadto klasyczne kurorty spa posiadają w swojej ofercie pola 
golfowe, korty tenisowe, baseny, kluby dla dzieci, siłownie. Mogą również ofe-
rować zajęcia treningowe, za dodatkową opłatą lub bezpłatnie. 

 � Day spa – to ośrodki, które są odwiedzane przez klientów w ciągu dnia, aby sko-
rzystać z usług spa: masażu i szerokiej gamy zabiegów na twarz i ciało. Nazywane 
są day spa, ponieważ w przeciwieństwie do np. destination spa klient nie korzysta 
z noclegu w takim ośrodku.

 � Holistyczne spa – to miejsce, w którym nacisk kładzie się na intensywny kontakt 
ze swoją duchową stroną, programy pielęgnacyjne (jak masaż Lomi Lomi czy 
inne zabiegi inspirowane medycyną indyjską czy tybetańską, a także tradycjami 
buddyjskimi) stanowią co prawda rdzeń pobytu, jednak są wyraźnie wzbogaca-
ne o medytacje, elementy jogi czy tai chi, a kosmetyki do pielęgnacji ciała mają 
naturalne pochodzenie.
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 � Medical spa – oferujące usługi pielęgnacyjne i relaksacyjne, ale równocześnie dające 
możliwość odbycia zabiegów z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia (dostępne 
są konsultacje dermatologiczne, psychologiczne oraz z innymi specjalistami, ale 
też nieinwazyjne zabiegi lecznicze, kosmetyka estetyczna, hydroterapia, kine-
zyterapia itp.) [16].

3. Hotelarstwo w województwie podkarpackim

W 2014 r. rynek hoteli spa i wellness kontynuował swój rozwój. Rynek ten jest 
zdominowany przez małe, niezależne hotele [13]. W ciągu ostatnich kilku lat w woje-
wództwie podkarpackim pojawiło się wiele obiektów oferujących usługi i zabiegi spa 
oraz wellness. Jeżeli chodzi o inwestycje z zakresu hotelarstwa, to należy zaznaczyć, iż 
województwo podkarpackie znalazło się w czołówce inwestycji hotelarskich w 2012 r., 
po województwie małopolskim i dolnośląskim. Blisko 260 mln zł zainwestowano 
tutaj w hotelarstwo. Taki, a nie inny poziom inwestycji był wynikiem przygotowań 
do UEFA EURO 2012. Można zauważyć, iż zainteresowanie inwestorów z roku na rok 
przesuwa się na ścianę wschodnią naszego kraju, czego potwierdzeniem jest wysoka 
pozycja województwa podkarpackiego [10]. 

Według danych uzyskanych ze sprawozdawczości GUS, w końcu lipca 2013 r. 
w województwie podkarpackim prowadziło działalność 498 turystycznych obiektów 
noclegowych, w tym m.in.: 117 hoteli, 5 moteli, 9 pensjonatów, 36 szkolnych schronisk 
młodzieżowych, 20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 18 ośrodków wcza-
sowych. Z ogólnej liczby obiektów 375 było placówkami całorocznymi. W odniesieniu 
do roku poprzedniego liczba obiektów wzrosła o 46, tj. o 10,2%, w tym hoteli – o 12 
(o 11,4%) [14]. W porównaniu z 2005 r. w województwie ponad dwukrotnie wzrosła 
liczba hoteli. Najwięcej przybyło w tym okresie hoteli 3-gwiazdkowych (33 obiekty) 
oraz 2-gwiazdkowych (21 obiektów), które dominują w strukturze hoteli, stanowiąc 
odpowiednio 45,3% i 34,2%. Pierwszy w województwie hotel 4-gwiazdkowy rozpoczął 
działalność w 2008 r.; w 2013 r. było ich już 8. W 2013 r. pojawił się również pierwszy 
hotel 5-gwiazdkowy [14]. 

4. Wybrane hotele z województwa podkarpackiego

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem chętnie wy-
bieranym przez turystów z całego świata. Rozwój tanich linii lotniczych, jak i rozbu-
dowana sieć dróg krajowych i autostrad niewątpliwie sprzyjają w wyborze zakątków 
polskich jako destynacji turystycznej. Dużo się dzieje w polskim hotelarstwie także 
poza największymi miastami, gdzie powstają ciekawe obiekty liczące na wzrost liczby 
turystów traktujących Polskę jako coraz bardziej atrakcyjne miejsce wypoczynku. Na 
przełomie 2013/14 r. w województwie podkarpackim został otwarty Hotel Arłamów 
z rozbudowaną strukturą sportowo-rekreacyjną, który może stać się jedną z najwięk-
szych atrakcji w skali europejskiej [4]. 

Hotel Arłamów (fot. 1), znajdujący się w gminie Ustrzyki Dolne, charakteryzuje 
się niezwykłym położeniem i wyjątkowością świadczonych usług. Jest to niezwykle 
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wszechstronny i kompleksowy obiekt, o charakterze wypoczynkowo-konferencyjno-
-sportowym, wyposażony ponadto w nowoczesną i na najwyższym poziomie strefę 
SPA & Wellness [6]. Hotel ma w swojej ofercie łącznie 213 pokoi, w tym 16 luksusowo 
urządzonych apartamentów. Ciekawostką jest, iż dwa apartamenty prezydenckie 
posiadają w swoim wyposażeniu prywatne windy, umożliwiające dostęp gości do 
pokoju bezpośrednio z podziemnego garażu. 

Fot. 1. Hotel Arłamów
Źródło: http://biathlon.pl/kongres/arlamow

Goście z każdego pokoju znajdującego się w hotelu mają możliwość podziwiać 
przepiękne widoki na góry, lasy i doliny Gór Słonnych oraz Pogórza Przemyskiego, 
co stanowi o wyjątkowości tego obiektu. Przy dobrej widoczności z pokoi można 
zobaczyć przepiękną panoramę Bieszczad Wysokich [6].

Charakterystyczne dla Hotelu Arłamów są udogodnienia sportowo-rekreacyjne. 
Do dyspozycji gości hotel oferuje pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, ko-
szykówkę, piłkę nożną halową oraz piłkę siatkową o powierzchni 1400 m2 z trybuną 
dla publiczności, kryte i odkryte korty tenisowe, korty do squash’a, ścianę wspi-
naczkową, siłownię, salę fitness, dwie strzelnice, stadninę koni, pole golfowe, boiska 
wielofunkcyjne, park linowy, kompleks narciarski, salę do tenisa stołowego, boiska 
do gry w badmintona i wiele innych. Wszystkie pomieszczenia sportowe posiadają 
odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne dla ich użytkowników [6].

Należy zaznaczyć, iż opinie gości, jakie znajdują się na portalu TripAdvisor, korzy-
stających z usług Hotelu Arłamów, są jak najbardziej pozytywne. Goście cenią sobie 
w hotelu przede wszystkim przestronne, wygodne pokoje i przepiękne widoki, bogatą 
ofertę spa, wysoką jakość obsługi hotelu, dobrze zorganizowany kompleks sportowo-

-rekreacyjny i atrakcje dla dzieci. To właśnie ze względu na dużą ilość dodatkowych 
udogodnień sportowych i rekreacyjnych hotel jest atrakcyjny dla rodzin z dziećmi.
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Kolejnym interesującym obiektem, który powstał w Rzeszowie, jest Hotel Bristol, 
łączący w sobie zarówno staropolski styl, jak i nowoczesny luksus. Hotel znajduje się 
na rzeszowskim rynku. Należy podkreślić, iż jest to jedyny pięciogwiazdkowy hotel, 
który znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. Według inwestora hotelu 

– Bristol Tradition & Luxury zainspirowany został lokalnym folklorem Podkarpacia 
[12]. Hotel posiada łącznie 73 pokoje dla gości oraz 6 sal konferencyjnych, w których 
hotel może przyjąć ponad 700 osób. Zarówno wnętrze hotelu, jak i pokoje gościnne 
zawierają wiele akcentów folkowych (fot. 2), które przyczyniają się do stworzenia 
unikalnego klimatu panującego w tym hotelu. 

Fot. 2. Junior Suite
Źródło: http://www.bristol-rzeszow.pl/pokoj/studio/

Oprócz przepięknie urządzonych pokoi gościnnych hotel posiada również zróżni-
cowaną ofertę gastronomiczną, dostosowaną do coraz bardziej wymagających gości. 
Pierwszy obiekt gastronomiczny znajdujący się na terenie hotelu to Restauracja 

„Wesele” (fot. 3). Restauracja oferuje dania na „światowym poziomie” [7]. Natomiast 
polski – unikatowy wystrój sprawia, iż jest to miejsce odznaczające się niezwykłą wy-
jątkowością.
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Fot. 3. Restauracja Wesele – Hotel Bristol Tradition & Luxury 
Źródło: http://www.bristol-rzeszow.pl/restauracje/restauracja-wesele/

Hotel Bristol posiada bardzo dobre opinie gości, którzy mieli okazję skorzystać 
z usług oferowanych w hotelu. Goście są zgodni, iż największym atutem hotelu jest 
jego lokalizacja – w samym sercu rzeszowskiego rynku. Pozostałe osoby, zgodnie 
z opiniami zawartymi na wiodącym portalu turystycznym TripAdvisor, wskazują 
wysoką jakość wyposażenia hotelu i przyjazność personelu, jako największe atuty 
Bristol Tradition & Luxury. Oprócz tego dodatkowe udogodnienia, takie jak: centrum 
biznesowe, usługi konsjerża, opieka nad dziećmi czy udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych stanowią o dużej popularności tego obiektu wśród zarówno polskich, 
jak i zagranicznych turystów. Hotel jest rekomendowany przez portal TripAdvisor. 

Głównym motywem działalności hoteli opartych na oferowaniu aktywnych usług 
w sferze fizycznej bądź psychicznej jest bezpośrednie uczestnictwo gości w tego typu 
aktywności. Przykładem mogą być kurorty oferujące grę w golfa czy też łowienie ryb [3].

Kolejnym niezwykle urzekającym obiektem z terenu województwa podkarpackiego 
jest Dwór Kombornia Hotel & SPA (fot. 4), który został otwarty pod koniec 2009 r., 
jako jeden z pierwszych hoteli czterogwiazdkowych w tym rejonie. To wyjątkowe 
miejsce stworzono dla osób ceniących sobie przestrzeń, spokój i prywatność. Dwór 
Kombornia obejmuje 10-hektarowy zabytkowy zespół dworsko-parkowy, którego 
historia sięga XVI w. W urokliwym otoczeniu karpackich krajobrazów goście mogą 
cieszyć się z ciszy i unikalnego klimatu tej wiejskiej rezydencji. W zabytkowych 
wnętrzach znajdują się stylowe, komfortowo wyposażone pokoje. Nie brakuje tutaj 
także wykwintnych usług gastronomicznych. Z kolei bogata infrastruktura usług spa 
i wellness zadowoli gusta najbardziej wymagających klientów [11].
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Fot. 4. Dwór Kombornia Hotel & SPA
Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/category/22-pory-roku

W trakcie pobytu w czterogwiazdkowym hotelu we Dworze goście mogą korzystać 
bez ograniczeń, m.in. z basenu rekreacyjnego z atrakcjami powietrznymi, basenu 
z trzema torami do pływania, jacuzzi oraz siłowni. Z kolei Strefa Wellness udostępnia 
dla gości, m.in. łaźnie parowe, sauny suche czy grotę solną. 

Dzięki luksusowym kosmetykom i kwalifikacjom profesjonalnej kadry Dworu 
Kombornia goście mają zapewnioną wysoką jakość zabiegów, porównywalną do najlep-
szych gabinetów spa w Europie [2]. Zabiegi w bogatej ofercie SPA Dworu Kombornia 
to, np. masaże tajskie, japońskie czy ajurwedyjskie okłady, peelingi (solne, cukrowe lub 
ziołowe), hydroterapia, zabiegi pielęgnacyjne ciała BABOR SPA, zabiegi fizjoterapeu-
tyczne (masaż leczniczy, kinezyterapia, odnowa biologiczna i trening). Ponadto klienci 
mogą skorzystać z rytuałów autorskich i orientalnych pomagających w regeneracji 
sił i odzyskaniu wewnętrznej harmonii, np. rytuał tajski (w skład którego wchodzą: 
peeling solny, ciepły okład z alg Laminaria, masaż stóp) czy japoński (w skład które-
go wchodzą: peeling ryżowy, ziołowa kąpiel, samurajski masaż) [9]. Dodatkowo do 
Dworu klientów przyciąga zróżnicowana oferta Instytutu Kosmetycznego, w skład 
którego wchodzą: Gabinet Kosmetyczny, Gabinet BABOR (znanej firmy będącej 
liderem w profesjonalnej pielęgnacji skóry) oraz Gabinet Dr. Belter Cosmetic (firmy 
tworzącej kosmetyki oparte na naturalnych aktywnych składnikach).

Interesująca oferta gastronomiczna Dworu składa się z baru i dwóch restauracji 
– wykwintnej Restauracji Magnolia (fot. 5) oraz otwartej na park Restauracji Ogrodo-
wej. Kuchnia Dworu Kombornia smakowo integruje europejskie osiągnięcia sztuki 
kulinarnej z tradycyjną i regionalną kuchnią polską. Same potrawy powstają głównie 
w oparciu o gwarantowanej jakości produkty lokalne, w tym o warzywa, owoce i zioła, 
które na stoły trafiają wprost z dworskiego ogrodu i sadu. 



367

Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej województwa podkarpackiego

Fot. 5. Restauracja Magnolia
Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/category/3-restauracje

Oprócz noclegu we Dworze goście mogą skorzystać z noclegów w Gościńcu – 
dwóch zabytkowych budynkach zespołu dworskiego, oddalonych o 100 metrów od 
centralnego budynku Dworu. Pierwszy to XVIII-wieczna oficyna, drugi to XIX-wieczny, 
sąsiadujący z oficyną dworską budynek dawnych stajni dworskich, którego adaptacja 
została zakończona w 2014 r. [9].

Na potrzeby większych spotkań biznesowych w Centrum Bankietowo-Konferen-
cyjnym Dworu Kombornia przeznaczony jest zabytkowy budynek dawnych stajni 
dworskich o pow. ponad 700 m2. Nowoczesne sale konferencyjne i bankietowe mogą 
pomieścić do 250 osób. 

Ciekawostkę stanowi Salon Win Karpackich znajdujący się w zabytkowych piw-
nicach zespołu dworskiego. Aby wino mogło być zaprezentowane w Salonie, musi 
pochodzić z regionów położonych na obszarze Karpat, być uznane w swoim regionie 
lub kraju pochodzenia. Dzięki temu odwiedzając Salon, goście mogą odbyć enologiczną 
podróż, degustując interesujące, reprezentatywne dla danego regionu wina, w tym 
także polskie wina z terenu województwa podkarpackiego [9].

Położenie Dworu Kombornia na skraju Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego w Beskidzie Niskim czyni go doskonałym punktem startowym wy-
praw, mających na celu poznanie spuścizny kulturowej oraz atrakcji turystycznych 
i przyrodniczych Podkarpacia. Dwór znajduje się w odległości 10 km od Krosna 
(obok drogi krajowej nr 9 Rzeszów – Barwinek), 49 km od Rzeszowa oraz 60 km od 
lotniska w Jasionce [11].
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5. Podsumowanie

„Międzynarodowy rynek usług hotelarskich jest ogromny i bardzo zróżnicowany. 
Jego bazę stanowią hotele i obiekty różnej wielkości o podobnym przeznaczeniu: 
od dziesięciopokojowych pensjonatów do kilkusetpokojowych hoteli. Hotelarstwo 
stało się międzynarodowym przemysłem, zaczęło wiązać światowe kultury poprzez 
zmiany ekonomiczne i polityczne, będące efektem turystyki” [1]. Bazę noclegową 
dostosowuje się dzisiaj tak, by służyła odzyskiwaniu sił fizycznych i psychicznych 
przez narażonego na duże dawki stresu zapracowanego człowieka, u którego zapo-
trzebowanie na wypoczynek stale się zwiększa. 

Funkcjonujące obecnie hotele na rynku polskim muszą w zarządzaniu obiektem 
uwzględnić fakt, że w najbliższym czasie nasili się znacznie konkurencja na tym rynku. 
Jak wynika z prognoz UNWTO (Światowa Organizacja Turystyki), do 2020 r. Europa 
Centralna i Południowo-Wschodnia będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem 
turystycznym. W prognozach rozwoju należy brać pod uwagę, że wśród wydatków 
turystów największy udział mają wydatki na noclegi – 37%. 

Goście hotelowi są wymagający, a zarazem bardziej świadomi swoich oczekiwań 
wobec danego obiektu, w zależności od celu swojej podróży. Inne oczekiwania będą 
mieli goście biznesowi, a inne rodzice podróżujący wraz z dziećmi. Współcześnie to 
właśnie technologia odgrywa ogromne znaczenie, gdyż z każdego zakątka świata je-
steśmy w stanie sprawdzić przy pomocy dostępnych narzędzi mobilnych, jak wygląda 
dany obiekt, czy też jakie są opinie gości o usługach oferowanych przez interesujący 
nas hotel. Dlatego hotelarze powinni zrozumieć te zmieniające się oczekiwania gości, 
aby faktycznie zwiększyć poziom świadczonych usług. Klienci hotelowi zwracają uwagę 
na funkcjonalność danego obiektu i technologiczne udogodnienia. Dzisiejsze hotele 
oferują wiele ciekawych atrakcji i nowoczesnych udogodnień. Projektanci nowocze-
snych budowli stawiają na obiekty przyjazne gościom, zaś sami hotelarze zwracają 
uwagę na komfortowe wyposażenie wnętrz hotelowych. Aby sprostać zwiększonym 
wymaganiom klientów – niektóre hotele na świecie – zwiększają swoje nakłady na 
budżet technologiczny hotelu, inwestując średnio 4,9% przychodów w usługi IT.
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BIESZCZADY JAKO MIEJSCE SPĘDZANIA  
WOLNEGO CZASU PRZEZ STUDENTÓW 

RZESZOWSKICH UCZELNI

Streszczenie
Bieszczady są niewątpliwie najbardziej znanym regionem turystycznym województwa pod-

karpackiego. Ich charakterystyczny krajobraz, cisza i spokój, nieskażona przyroda, liczne za-
bytki i atrakcje turystyczne, a także unikalna i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że góry te 
przyciągają rzesze turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Istnieje wiele opracowań dotyczących walorów i atrakcji turystycznych Bieszczad, a także 
badań ruchu turystycznego w tym regionie. W niniejszym tekście główną uwagę zwrócono jed-
nak na specyficzny segment osób odwiedzających południowo-wschodni kraniec Polski – stu-
dentów rzeszowskich uczelni wyższych. Jest to grupa, która ze względu na niewielką odległość 
Rzeszowa od Bieszczad oraz pewne określone preferencje wypoczynku z założenia powinna 
chętnie wybierać właśnie ten region jako miejsce docelowe swoich wyjazdów turystycznych. 

Głównym celem artykułu jest identyfikacja motywacji, a także potrzeb i preferencji tury-
stycznych studentów dwóch rzeszowskich uczelni wyższych w odniesieniu do wyjazdów 
w Bieszczady. W pierwszej części pokrótce omówiono kwestię motywacji oraz uwarunkowań, 
którymi kierują się turyści, podejmując decyzję o wyjeździe, w szczególności skupiając się na 
osobach młodych. W kolejnej dokonano charakterystyki Bieszczad jako obszaru recepcji tu-
rystycznej. Następnie scharakteryzowano badaną grupę studentów oraz metodologię badań. 
Końcowe rozdziały zawierają wyniki przeprowadzonej analizy oraz wnioski z niej płynące.

Słowa kluczowe: Bieszczady, czas wolny, studenci, turystyka, badania ankietowe

BIESZCZADY AS A PLACE OF LEISURE  
ACTIVITIES FOR THE STUDENTS  

OF RZESZOW UNIVERSITIES

Summary
Bieszczady are undoubtedly the most famous tourist region of Podkarpackie voivodeship. 

Their distinctive landscape, peace and quiet, unspoilt nature, numerous monuments and tour-
ist attractions, as well as unique and unrepeatable atmosphere make these mountains attract 
thousands of tourists from both home and abroad.

There are many studies on the advantages and attractions of the Bieszczady Mountains, as 
well as studies of tourist movement in the region. In this paper, however, the main attention 
was paid to the specific segment of people visiting the south-eastern end of Poland – students 
of Rzeszow universities. This is the group that due to the proximity of Rzeszow from Biesz-
czady and some specific leisure preferences in principle should willingly choose this region as 
a destination of their tourist trips.
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The main aim of this article is to identify the motivations, as well as the needs and tourist 
preferences of the students of two Rzeszow universities in relation to trips to the Bieszczady 
Mountains. The first section briefly discusses the issue of motivations and conditions that 
guide the tourists deciding to leave, particularly focusing on young people. The next part is the 
characteristics of the Bieszczady Mountains as a tourist reception area. Then the test group of 
students and research methodology have been characterized. The final chapters contain the 
results of the analysis and some conclusions.
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1. Wprowadzenie

Turystyka właściwie od zawsze związana była z zagadnieniem czasu wolnego. 
Wśród jej rozlicznych definicji najczęściej znaleźć można te, które akcentują dobro-
wolność i brak związku z zarobkowaniem. Dlatego też wszelkie wyjazdy w celach 
wypoczynkowych, zdrowotnych, kulturowych, religijnych itd. odbywają się właśnie 
w czasie wolnym. Dopiero stosunkowo od niedawna w sferę turystyki wkraczają aspek-
ty związane z pracą. Zaliczamy tu różnego rodzaju wyjazdy biznesowe, kongresowe, 
szkoleniowe itp. Celem głównym tychże wyjazdów nie może być jednak działalność 
zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości [1]. 

Czas wolny to z kolei „część czasu, która pozostaje po obowiązkach w pracy, 
rodzinnych oraz społecznych, czas, który jest wypełniony wybranymi przez czło-
wieka czynnościami na odnowę sił, wypoczynek, rozrywkę lub rozwój osobowości” 
[2]. W dzisiejszym świecie bardzo często czas ten wykorzystywany jest na wyjazdy 
turystyczne. Mając ograniczony zasób czasu wolnego, człowiek stara się go maksy-
malnie wykorzystać, a wszelkiego rodzaju podróże, czy to wypoczynkowe, zdrowotne, 
poznawcze, religijne i inne, zaliczyć można zdecydowanie do aktywności, które są 
pożądane, na które „nie szkoda nam czasu” i w które warto zainwestować.

Niniejsze opracowanie jest próbą zbadania atrakcyjności turystycznej Bieszczad 
dla specyficznego segmentu turystów – studentów rzeszowskich uczelni wyższych. 
Ponadto określenie najważniejszych motywów wyboru tego regionu jako miejsca 
docelowego. Wydaje się, że tak łatwo dostępny, bliski i bogaty w różnego rodzaju 
walory i atrakcje turystyczne region, powinien być miejscem licznie odwiedzanym 
przez reprezentantów tejże grupy. Dlatego można wysnuć hipotezę, że Bieszczady 
są chętnie i często obieranym kierunkiem wyjazdów studentów w czasie wolnym. 
W myśl tak postawionej hipotezy sformułowane zostały następujące pytania badawcze:

1. Jakie są główne determinanty i uwarunkowania wyjazdów turystycznych studen-
tów? Czy wyjazdy w Bieszczady wpisują się w profil studenta-turysty? 

2. Czy osoby studiujące w Rzeszowie chętnie wyjeżdżają w ten region kraju?
3. Jeśli tak, to jakie motywacje nimi kierują i jakie czynniki decydują o wyborze 

miejsca docelowego?
4. Jakie są preferencje turystyczne studentów wyjeżdżających w Bieszczady?
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2. Specyfika wyjazdów turystycznych studentów w Bieszczady

Cytując K. Przecławskiego [5], można powiedzieć, że „turystyka młodzieży pod 
pewnym względem zajmuje szczególne, odrębne miejsce w całokształcie turystyki 
współczesnej. Nie ulega ona tak łatwo stereotypom turystyki masowej, jest ze zro-
zumiałych przyczyn raczej turystyką tanią, jest w większym stopniu turystyką kwa-
lifikowaną, jest też częściej turystyką w małych nieformalnych grupach”. Oczywiście 
zestawienie turystyki młodzieży z turystyką studentów powodowane jest tym, że 
w głównej mierze studentami są ludzie młodzi.

Wyjazdy turystyczne są determinowane przez szereg czynników. W licznych kla-
syfikacjach spotykanych w literaturze przedmiotu czynniki te najczęściej dzieli się na 
zewnętrzne, czyli takie, które oddziałują na konsumenta, oraz wewnętrzne, które go 
charakteryzują. Wśród czynników zewnętrznych można wyróżnić uwarunkowania 
o charakterze ekonomicznym, demograficznym, geograficznym oraz prawno-politycz-
nym. Czynniki wewnętrzne z kolei można zakwalifikować do dwóch grup: określającej 
profil społeczny konsumenta oraz określającej jego profil psychologiczny. Ponadto 
do czynników wewnętrznych zalicza się także motywacje podróży [4].

Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację, można już w tym miejscu dokonać próby 
przeanalizowania poszczególnych czynników w kontekście wyjazdów studentów rze-
szowskich uczelni w Bieszczady. Tak przeprowadzona analiza może dać odpowiedź 
na pierwsze pytanie badawcze postawione w niniejszym opracowaniu.

Rozpatrując czynniki ekonomiczne, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 
budżet, który studenci mogą przeznaczyć na turystykę oraz ceny produktów i usług 
turystycznych. Czynniki te nie powinny stanowić bariery uniemożliwiającej bądź też 
ograniczającej wyjazdy w Bieszczady i raczej każdy student jest w stanie pozwolić 
sobie na taki wydatek.

Wśród czynników demograficznych wiek zdecydowanie sprzyja tego typu wy-
jazdom (preferowanie turystyki aktywnej, niższe wymagania dotyczące standardu 
usług). Również wykształcenie odgrywa w tym wypadku znaczną rolę – poszerza 
wiedzę i horyzonty, wzbudza ciekawość, zwiększa potrzeby turystyczne.

Czynniki geograficzne dotyczą w głównej mierze odległości między miejscem 
stałego pobytu a miejscem docelowym. Biorąc pod uwagę Rzeszów jako „bazę wy-
padową” w Bieszczady, to odległość jest stosunkowo niewielka (do Soliny – 110 km, 
do Ustrzyk Górnych – 160 km). Poza tym samo przebywanie w mieście na co dzień 
wzbudza chęć zmiany otoczenia i wypoczynku w środowisku odmiennym, bliżej natury.

Wśród czynników prawno-politycznych sprzyjających wyjazdom studentów 
w Bieszczady można wymienić brak jakichkolwiek problemów formalnych związanych 
z podróżą, jak również aspekt ochrony środowiska naturalnego – Bieszczadzki Park 
Narodowy, parki krajobrazowe itd. przyciągają rzesze miłośników przyrody. 

Jeśli idzie o czynniki wewnętrzne społeczne, to ich oddziaływanie można anali-
zować w kilku podstawowych grupach, wśród których do najważniejszych (z punktu 
widzenia badanej społeczności, czyli studentów) zaliczyć można: rodzinę, grupy 
odniesienia i liderów opinii, kulturę i subkulturę oraz modę.
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Biorąc pod uwagę oddziaływanie rodziny, to oprócz kwestii wychowania, pocho-
dzenia, uwarunkowań kulturowych, religijnych itp., szczególny wpływ na zachowania 
klientów na rynku turystycznym ma tzw. faza cyklu rodziny. Fazą, którą w najwięk-
szym stopniu można przypisać studentom, jest okres kawalerski. Odznacza się on 
niewielkim obciążeniem finansowym, relatywnie niskimi dochodami, podatnością 
na panującą modę, a także zorientowaniem na rekreację. W tym okresie dominują 
wyjazdy krajowe, indywidualne, tańsze wycieczki objazdowe oraz wyjazdy weekendowe 
[4]. Przedstawiona charakterystyka niewątpliwie wpisuje się w specyfikę wyjazdów 
studenckich w Bieszczady i tylko potwierdza słuszność założenia, że dla studentów 
rzeszowskich uczelni południowo-wschodni kraniec Polski może być atrakcyjnym 
miejscem docelowym ich podróży.

Grupa odniesienia „to każda grupa społeczna, do której konsument należy lub 
pragnie należeć. Zazwyczaj jest polem odniesienia w ocenie zachowania jednostki” 
[4]. Młodzi ludzie są szczególnie uwrażliwieni na opinie grup, do których należą, jak 
również na oddziaływanie liderów opinii. Przekłada się to często na silną potrzebę 

„dotrzymania kroku” innym, porównywanie się z resztą grupy, czy też chęć wyróżnienia 
się, zademonstrowania swojej odmienności i wyjątkowości. Wyjazdy turystyczne są 
do tego bardzo dobrą okazją.

Na zachowania turystyczne młodzieży duży wpływ może mieć również przy-
należność do różnego rodzaju kultur i subkultur, przejawiające się wyznawaniem 
podobnych wartości, jak również panująca moda. Jej oddziaływanie przejawia się 
w preferowaniu określonych kierunków podróży. Można powiedzieć, że miejscem 
zawsze „modnym” w środowisku studenckim były i są w Polsce Bieszczady.

Wśród czynników wewnętrznych psychologicznych wymienić można osobowość, 
procesy poznawcze (percepcja, uczenie się, rozwiązywanie problemów) oraz procesy 
aktywizujące (emocje, postawy i opinie) [4]. Ponieważ są to cechy indywidualne każ-
dego człowieka, nie można w tym miejscu doszukać się jakiegoś ogólnego wpływu 
czynników psychologicznych na podejmowanie przez studentów decyzji o wyjeździe 
w Bieszczady.

Taką zależność można jednak zaobserwować, analizując motywy wyjazdów tury-
stycznych. „Motywacje są to czynniki wewnętrzne natury psychicznej i fizjologicznej, 
świadome lub nieświadome, skłaniające do określonego działania”. Określonym 
motywacjom mogą odpowiadać określone typy podróży, np. podróże służbowe, 
zdrowotne, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, rodzinne, etniczne, ekonomiczne, 
religijne [4]. W części badawczej niniejszego artykułu skupiono się na przeanalizo-
waniu podstawowych motywów decydujących o wyjazdach studentów rzeszowskich 
uczelni w Bieszczady.

Charakteryzując specyfikę wyjazdów turystycznych badanej grupy, warto zapoznać 
się również z typologią zachowań turystycznych młodzieży zaproponowaną przez 
K. Przecławskiego [5]. Wyróżnia on dziewięć typów zachowań określonych pod kątem 
wartości istotnych dla tejże grupy:
1. turysta poznający świat,
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2. turysta poznający siebie (kontemplacyjny),
3. turysta poszukujący przyjaciół,
4. turysta wypoczywający,
5. turysta wyczynowy,
6. turysta bawiący się,
7. turysta szukający przygód,
8. turysta handlowiec,
9. turysta konformista.

Opierając się na różnego rodzaju danych dotyczących ruchu turystycznego 
w Bieszczadach, a także na własnej obserwacji, można dojść do wniosku, że większość 
z powyżej przedstawionych typów turystów można tam spotkać.

Przecławski wskazuje również pięć najczęściej uprawianych przez młodzież 
form turystyki, z których trzy uznać można za wyjątkowo „wpasowane” w specyfikę 
wyjazdów studenckich w Bieszczady. Są to: turystyka kwalifikowana, turystyka kra-
joznawcza i turystyka pobytowa w grupach nieformalnych [5].

3. Bieszczady jako region turystyczny

Bieszczady są regionem specyficznym i unikalnym, nie tylko w skali kraju. Na 
portalu Polskiej Organizacji Turystycznej można znaleźć następujący ich opis: 

„Niezwykłą atmosferę tych gór tworzy zarówno sam krajobraz, jak i legenda, jaką są 
owiane. Niezbyt wysokie grzbiety wieńczą trawiaste połoniny. Widok z nich zapiera 
dech w piersi, a poprzez rozległość panoramy daje wrażenie swobody, wolności i prze-
strzeni. Przez szereg powojennych lat, pozostając w strefie zamkniętej – po haniebnym 
wysiedleniu stąd miejscowej ludności bojkowskiej i łemkowskiej – Bieszczady stały się 
górami bezludnymi i dzikimi. W latach 60. XX wieku napłynęła tu pierwsza duża fala 
nowych mieszkańców – w dużej mierze outsiderów skłóconych z systemem. Zrodziła 
się nowa legenda Bieszczad jako oazy ludzi wolnych, stworzonej w zapomnianym kącie 
socjalistycznego kraju. Dziś, zwłaszcza po budowie zapory na Solinie, te dzikie góry są 
coraz bardziej eksplorowane przez masową turystykę. Wciąż jednak miejsca starcza 
dla wszystkich, a w porównaniu na przykład z Tatrami jest tu po prostu pusto...” [6].

Największymi atrakcjami turystycznymi Bieszczad są niewątpliwie pasma górskie 
z połoninami oraz Jezioro Solińskie. Najpopularniejsze szlaki wiodą przez połoniny 
Wetlińską i Caryńską, a także na Tarnicę – najwyższy szczyt tych gór [6]. Sztucznie 
utworzony Zalew Soliński wraz z zaporą stanowi natomiast licznie odwiedzane miejsce 
wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. 

Solina, Polańczyk, Cisna i Lesko to miejscowości tętniące życiem i kuszące 
atrakcjami, bogatą, całoroczną bazą noclegową i obiektami małej gastronomii. Na 
potwierdzenie można w tym miejscu przytoczyć fragment z przewodnika P. Luboń-
skiego: „Osobom o mało wybrednym podniebieniu Bieszczady nie sprawią kłopotów 
aprowizacyjnych. Latem w uczęszczanych przez turystów miejscowościach, zwłaszcza 
wokół Jeziora Solińskiego i przy Dużej Obwodnicy, działają punkty małej gastronomii, 
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gdzie zawsze znajdzie się jakiś żurek i kiełbasa na gorąco, a czasem i bogatszy wybór 
dań. Godne polecenia są smażalnie ryb, nieraz świeżo wyłowionych z podręcznych 
hodowli pstrąga. Najładniej położone znajdują się na przełęczy Przysłup pomiędzy 
Cisną a Wetliną. Dawne bieszczadzkie „mordownie”, gdzie bez problemu można 
było jedynie wypić piwo i „znaleźć guza”, pozamieniały się przeważnie we w miarę 
cywilizowane lokale. Nawet w małych osadach działają sklepiki z podstawowymi 
produktami spożywczymi” [3].

Poza tym w Bieszczadach znaleźć można również ślady bytowania różnych nacji 
i kultur. Drewniane i murowane cerkwie, kościoły, przydrożne kapliczki i krzyże, 
cmentarze, kirkuty oraz różnego rodzaju pamiątki po minionych czasach rozsiane 
są po miasteczkach, wsiach i osadach [7].

Turystów w Bieszczady przyciąga również nieskażone środowisko naturalne 
i wciąż dzika przyroda. Bieszczadzki Park Narodowy istnieje od 1973 r. Obejmuje 
swoim zasięgiem najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo partie górskie polskiej 
części Bieszczadów Zachodnich, o łącznej powierzchni 29 200 ha. Na terenie parku 
rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, charakterystycznych dla wschodnich Karpat. 
Spotkać tu też można liczne zwierzęta – jelenie karpackie, sarny, dziki, żubry, łosie, 
także stada wilków. Symbolem parku jest ryś [8].

4. Metodyka badań

Głównym celem przeprowadzonych badań ankietowych było przeanalizowanie 
motywacji, potrzeb i preferencji turystycznych studentów dwóch rzeszowskich uczelni 
wyższych, którzy w czasie wolnym wyjeżdżają w Bieszczady. Wyniki analizy miały 
dać odpowiedź na trzy pozostałe pytania badawcze postawione we wstępie artykułu.

Grupę respondentów stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – dwóch z trzech największych 
uczelni w mieście – studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach 
uzupełniających magisterskich. W związku z tym wyniki badań porównano również 
pod kątem analizowanych uczelni i trybów studiów. Respondentów wybrano w sposób 
przemyślany i nieprzypadkowy. 

W sumie w badaniu wzięło udział 191 osób (102 z WSIiZ i 89 z UR). Kobiety sta-
nowiły 61% ankietowanych, natomiast mężczyźni 39%. Przeważali studenci w wieku 
do 24 lat – 77%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, udział procentowy bada-
nych rozkładał się następująco: mieszkający na wsi – 26,7%, w miastach do 50 tys. 
mieszkańców – 27,7%, w miastach od 50 do 100 tys. mieszkańców – 11%, w miastach 
100–200 tys. mieszkańców – 32,5%, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców 
– 2,1%. 58% respondentów stanowili studenci studiów stacjonarnych, natomiast 
42% – studiów niestacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego roku studiów 
uzupełniających magisterskich. Ankietowanych poproszono również o podanie 
miejsca zamieszkania podczas studiów. Dom rodzinny zaznaczyło 62,8% badanych, 
stancję – 27,2%, a akademik – 9,9%. Wsparcie rodziny, stała lub dorywcza praca to 
główne źródła utrzymania studentów. Sytuację materialną określono następująco: 
zła – 3,7%, przeciętna – 51,8%, dobra – 29,8%, bardzo dobra – 13,6%.
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Kwestionariusz ankiety składał się z 24 pytań oraz metryczki. Przed jego otrzyma-
niem każdy student został poinformowany o celu prowadzonej analizy oraz sposobie 
wypełniania ankiety. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki 
badań. Zaprezentowano je w formie analizy porównawczej czterech grup studentów:
1. Studenci WSIiZ studiujący w trybie niestacjonarnym (WSIiZ n/s),
2. Studenci WSIiZ studiujący w trybie stacjonarnym (WSIiZ s),
3. Studenci UR studiujący w trybie stacjonarnym (UR s),
4. Studenci UR studiujący w trybie niestacjonarnym (UR n/s).

5. Wyniki badań i ich omówienie

Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety służyło weryfikacji 
badanych. Dzięki niemu możliwe było dokonanie ich selekcji. Osoby, które nigdy 
nie były w Bieszczadach, poproszono o wypełnienie metryczki, natomiast studenci, 
którzy w Bieszczadach spędzają swój czas wolny, przechodzili do kolejnych pytań.

Prawie wszyscy studenci WSIiZ zdeklarowali, że wyjeżdżają w Bieszczady w czasie 
wolnym. Odsetek reprezentantów Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dużo niższy: 
niewiele ponad 40% studentów studiów stacjonarnych obiera ten kierunek, natomiast 
ze studiów niestacjonarnych tylko 12,5% (wykres 1).

Wykres 1. Studenci wyjeżdżający w Bieszczady w czasie wolnym

Źródło: Badania własne

Wykres 2 ukazuje motywy wyjazdów studentów w Bieszczady. Magnesem przycią-
gającym największą ich liczbę są walory przyrodnicze, które wskazały osoby ze wszyst-
kich badanych grup (w tym prawie 80% studentów WSIiZ studiów niestacjonarnych). 
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Wykres 2. Motywy wyjazdów studentów w Bieszczady

Źródło: Badania własne

50% studentów studiujących w trybie niestacjonarnym na UR wyjeżdża w Biesz-
czady, odwiedzając rodzinę, natomiast 25% studentów studiów stacjonarnych WSIiZ 
i 25% studentów studiów niestacjonarnych UR odwiedza Bieszczady ze względu na 
specyficzną atmosferę tego regionu.

W kolejnych pytaniach zapytano studentów na jak długo, jak często i kiedy wyjeż-
dżają w Bieszczady. W odpowiedzi wszystkich badanych grup dominowały wyjazdy 
weekendowe. Studenci WSIiZ mieli bardzo zbliżone odpowiedzi. Uśredniając, wyjazd 
jednodniowy zaznaczyło 9% badanych, weekendowy – 70%, a do jednego tygodnia – 
21%. Z kolei wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego średnio 19% preferuje 
wyjazdy jednodniowe, a 64% weekendowe. Ponadto 26% studentów studiów stacjo-
narnych UR zaznaczyło opcję „do jednego tygodnia”, a „powyżej jednego tygodnia” 

– 8,7%. Jeśli idzie o częstotliwość wyjazdów, to studenci generalnie wyjeżdżają raz 
lub dwa razy do roku, najczęściej w okresie letnim.

Najpopularniejszym miejscem pobytu w Bieszczadach Zachodnich są okolice 
Jeziora Solińskiego. Potwierdziły to zgodnie wszystkie badane grupy studentów. 
W klasyfikacji ogólnej na drugim miejscu znajdują się tereny Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, natomiast na trzecim obszar Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobra-
zowego. Ponadto 9,6% studentów studiów stacjonarnych WSIiZ zatrzymuje się na 
terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

Wykres 3 jest niejako uzupełnieniem wyników dotyczących wyboru miejsca do-
celowego w Bieszczadach. W pytaniu odnoszącym się do tej kwestii studenci mogli 
wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi, dlatego wyniki procentowe nie sumują się do 100.
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze Bieszczad jako celu podróży

Źródło: Badania własne

Około trzy czwarte studentów we wszystkich badanych grupach ceni sobie fakt 
występowania atrakcji turystycznych w pobliżu miejsca zakwaterowania. Dla stu-
dentów studiów stacjonarnych WSIiZ ważne są ponadto tanie noclegi (53,9%) oraz 
dobry dojazd (34,6% ankietowanych z tej grupy wskazało właśnie tę odpowiedź). 
Ceny za nocleg są istotne również dla studentów studiów niestacjonarnych WSIiZ 
(29,2%). Wśród studentów UR, wszyscy studiujący w trybie niestacjonarnym wskazali 
na wpływ dobrego dojazdu i smacznej kuchni. Z kolei dla osób studiujących w trybie 
stacjonarnym wszystkie czynniki mają wpływ na wybór miejsca zakwaterowania (od 
52,2% – dobra kuchnia, do 95,7% – tanie noclegi).

Kolejne pytanie dotyczyło zalet Bieszczad oraz potrzeb turystów, jakie są one w sta-
nie zaspokoić. Studenci w tym wypadku mogli zaznaczyć jedną lub dwie odpowiedzi. 
Z deklaracji zawartych w ankietach wynika, że studenci studiów niestacjonarnych 
WSIiZ jeżdżą w Bieszczady przede wszystkim, aby odpocząć i zrelaksować się w ciszy 
(83,3%) i/lub w celu bliskiego kontaktu z naturą (79,2% badanych). Studenci tej samej 
uczelni studiujący w systemie stacjonarnym doceniają kontakt z przyrodą (86,5%), 
a także ciszę i spokój (połowa badanej grupy). Studenci studiów niestacjonarnych 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego w głównej mierze przyjeżdżają w Bieszczady, aby 
uprawiać turystykę górską. Bieszczadzka natura przyciąga 75%, a cisza i spokój 25% 
tejże grupy. Studenci studiów stacjonarnych UR wskazali wszystkie wymienione 
czynniki na poziomie od 21,7% – możliwość poznania historii i kultury regionu do 
47,8% – cisza i spokój (wykres 4).
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Wykres 4. Główne zalety regionu

Źródło: Badania własne

Wykres 5 ukazuje, które rodzaje turystyki kwalifikowanej cieszą się największą 
popularnością wśród badanej grupy studentów. Respondenci mogli zaznaczyć mak-
symalnie dwie odpowiedzi. 

Wykres 5. Formy turystyki kwalifikowanej uprawiane przez studentów w Bieszczadach

Źródło: Badania własne

Jak widać, najwięcej osób uprawia turystykę pieszą górską (od 50% w grupie 
studentów niestacjonarnych UR, aż do 91,7% w grupie studentów niestacjonarnych 
WSIiZ). Drugim co do popularności rodzajem turystyki kwalifikowanej jest narciar-
stwo. W tej formie spędzania czasu wolnego gustują przede wszystkim studenci UR 
(75% na studiach niestacjonarnych i prawie 70% na studiach stacjonarnych). Dużo 
mniejszym zainteresowaniem cieszy się jazda konna, żeglarstwo i kajakarstwo, jed-
nakże w przypadku tych dwóch ostatnich form, średnio co czwarty student studiów 
stacjonarnych WSIiZ i niestacjonarnych UR zdeklarował, że przyjeżdża w Bieszczady 
właśnie po to, aby popływać po wodach Jeziora Solińskiego. Kilku studentów sta-
cjonarnych WSIiZ (3,9%) wyraziło opinię, że nie uprawia turystyki kwalifikowanej 
w badanym regionie. Pomimo możliwości dodania niewymienionej w pytaniu formy, 
rubryka „inna” nie została uzupełniona przez respondentów. 
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6. Podsumowanie

Podsumowując powyższe wyniki badań oraz rozważania poczynione w niniej-
szym artykule, można wysnuć wniosek, że studenci rzeszowskich uczelni wyższych 
generalnie chętnie wyjeżdżają w Bieszczady i są grupą, która potencjalnie powinna 
być takimi wyjazdami zainteresowana. Potwierdza się zatem hipoteza postawiona 
we wstępie niniejszego opracowania. Bieszczady przyciągają ludzi młodych, przede 
wszystkim ze względu na swoją unikalność, różnorodność oraz specyfikę. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań, można sformułować kilka 
ogólnych wniosków z nich płynących:
1. W porównaniu ze studentami UR studenci WSIiZ w czasie wolnym zdecydowanie 

chętniej wyjeżdżają w Bieszczady.
2. Walory przyrodnicze i specyficzna atmosfera są głównym magnesem przyciąga-

jącym studentów w południowo-wschodnie krańce Polski.
3. Respondenci odwiedzają Bieszczady przeważnie raz-dwa w roku. Są to przede 

wszystkim wyjazdy weekendowe, najczęściej w okresie letnim. 
4. Najpopularniejszym miejscem pobytu są okolice Jeziora Solińskiego.
5. Do czynników decydujących o wyborze miejsca docelowego zaliczyć można przede 

wszystkim bliskość atrakcji turystycznych, a także tanie noclegi i dobry dojazd.
6. Bliski kontakt z naturą, cisza i spokój, a także możliwość uprawiania turystyki 

górskiej są według respondentów głównymi zaletami regionu.
7. Piesza turystyka górska i narciarstwo to najchętniej podejmowane przez studen-

tów aktywności w Bieszczadach.
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LESSY POGÓRZA DYNOWSKIEGO –  
PALEOGEOGRAFICZNE ZNACZENIE I ASPEKT 

GEOTURYSTYCZNY

Streszczenie
W brzeżnej części polskich Karpat na Pogórzu Dynowskim znaczne powierzchnie zajmują 

pokrywy eolicznych utworów pyłowych reprezentujących karpacki region lessowy. Największe 
miąższości osiągają w dolinach większych rzek, przede wszystkim Sanu, na terasach plejsto-
ceńskich ze względu na bliskie położenie obszarów alimentacyjnych i korzystne uwarunkowa-
nia morfologiczne. W lessach regionu zapisana jest historia rozwoju rzeźby i ewolucji środowi-
ska przyrodniczego, od co najmniej 500 tysięcy lat. Ich profile są ciągłe, a także stratygraficz-
nie zróżnicowane, ponieważ zawierają zagrzebane dawne gleby – świadectwo plejstoceńskich 
okresów ciepłych, jak i liczne ślady zdarzeń związanych z klimatem zimnym peryglacjalnym 
w postaci zaburzeń pierwotnej struktury. Stanowią zatem ważne i interesujące źródło infor-
macji paleogeograficznej o dużym stopniu szczegółowości. Kluczowe znaczenie ma fakt bez-
pośredniej dostępności odsłonięć lessowych jako obiektów przyrody nieożywionej (skarpy 
rzeczne, rozcięcia wąwozów) i sztucznych (np. skarpy eksploatacyjne opuszczonych i czynnych 
cegielni) o istotnym potencjale geoturystycznym, m.in. ze względu na łatwość obserwacji czy 
możliwości edukacyjne w zakresie rozpoznawania przeszłości tych ziem w naturze. Celem arty-
kułu jest rozbudzenie świadomości potencjału tkwiącego w tych abiotycznych komponentach 
środowiska przyrodniczego i możliwości ich promocji geoturystycznej. 

Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, przedpole Karpat, dolina Sanu, less, walory turystyczne

LOESS DEPOSITS OF THE DYNÓW FOOTHILLS –  
PALAEOGEOGRAPHIC SIGNIFICANCE AND 

GEOTURIST ASPECT

Summary
In the marginal part of the Polish Carpathians, in the Dynów Foothills, large areas are cov-

ered by aeolian silt deposits representing the Carpathian loess region. These covers reach the 
greatest thickness on the Pleistocene terraces in the valleys of major rivers, especially the San 
River, due to the proximity of alimentation areas and favourable morphological conditions. 
The loess deposits of this region recorded the history of relief development and natural en-
vironment evolution of at least 500,000 years. Their profiles are continuous and also strati-
graphically diverse because they contain fossil soils being the evidence of Pleistocene warm 
periods as well as numerous traces of events occurring in cold periglacial climate in the form of 
structure deformations. Therefore, they are an important and interesting source of detail pal-
aeogeographic information. Of key importance is the fact that loess exposures are easy acces-
sible as natural (river embankments, gully walls) and artificial objects (e.g. exploitation walls 
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of active and abandoned brickyards), which have significant geotourist potential, among other 
things because they are easy to examine and give a possibility to explore the natural history of 
the region. The purpose of this article is to heighten awareness of the potential of these abiotic 
components of natural environment and possibility of their geotourist promotion. 

Keywords: Dynów Foothill, Carpathian foreland, San valley, loess, tourist values

„Dla obszarów brzeżnych w stosunku do zlodowaconych i dla obszarów perygla-
cjalnych less jest utworem dostarczającym najwięcej informacji o przebiegu zdarzeń 
w czwartorzędzie. Informacje te są bardzo wszechstronne, obejmują bowiem dane 
o środowisku akumulacyjnym, zmianach warunków klimatycznych, ewolucji fauny 
i częściowo flory, rozwoju kultur ludzkich i samego człowieka i wreszcie dostarczają wielu 
dokładnych informacji o warunkach lokalnych i ich zmianach w czasie gromadzenia 
się kolejnych pokładów lessu. Warunkiem pełnego poznania tych zdarzeń w czasie jest 
analiza możliwie pełnych pod względem stratygraficznym profili lessowych”.

J.E. Mojski (1981)

1. Wprowadzenie

Celem artykułu jest rozbudzenie świadomości potencjału edukacyjnego abio-
tycznych komponentów środowiska przyrodniczego Pogórza Dynowskiego i na tej 
podstawie określenie możliwości ich promocji geoturystycznej. Główną uwagę sku-
piono na osadach lessowych, które stanowią ważny element budowy geologicznej 
regionu, jako że tworzą powłokę przykrywającą starsze skały plejstoceńskie oraz 
fliszowe. Less ze względu na sposób sedymentacji stanowi cechujące się znacznym 
stopniem szczegółowości źródło informacji o zmianach klimatu i środowiska w prze-
szłości geologicznej obszarów występowania. Dla Pogórza Dynowskiego zapisana 
w lessach historia paleośrodowiskowa sięga do kilkuset tysięcy lat wstecz. Dlatego 
należy docenić walory edukacyjne tych osadów. Niewątpliwa jest również atrakcyjność 
krajobrazu, gdzie pokrywy lessowe nadają mu charakterystyczne piękno ze względu 
na zróżnicowanie oraz indywidualny charakter form rzeźby.

2. Co to jest less ?

Less jest skałą osadową luźną, lekko scementowaną, porowatą, pylastą, jednorod-
ną pod względem uziarnienia z dominacją ziaren o frakcji pyłowej (0,05–0,02 mm), 
o kolorze słomkowym lub jasno-żółtym. Pył ten składa się, obok minerałów ilastych, 
głównie z ziaren kwarcu (60–80%), z dodatkiem skaleni, miki oraz węglanu wapnia 
(10–25%). Ten ostatni składnik tworzy często wytrącenia w postaci konkrecji o cha-
rakterystycznych kształtach, zwanych kukiełkami (lalkami) lessowymi [27]. 

Pojęcie lessu po raz pierwszy do europejskiej literatury naukowej wprowadził Karl 
Cäzar von Leonhard (1779–1862) – inspektor podatkowy i geolog amator z okolic 
Heidelbergu, który w 1824 r. specyficzną skałę występującą w miejscowości Haarlass 
(dolina rzeki Necker) określił jako Löß (niem.) [11]. Pojęcie to zostało następnie sze-
roko rozpowszechnione w światowej literaturze geologicznej dzięki książce autorstwa 
Ch. Lyell’a (1797–1875) pt. The Principles of Geology wydanej w 1833 r., później wie-
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lokrotnie edytowanej [11]. W połowie XIX w. baron F. von Richthofen (1833–1905) 
niemiecki odkrywca, geolog, badacz lessów chińskich przedstawił aktualny pogląd, 
że less jest utworem pochodzenia eolicznego, to znaczy powstał z opadania pyłów 
mineralnych unoszonych i przenoszonych w powietrzu przez wiatry. Tak naprawdę 
jednak związek lessu z działalnością eoliczną został zauważony co najmniej 2000 lat 
wcześniej, w Chinach [31, 40]. 

Definiując less najkrócej – jest to klastyczna skała osadowa powstała w wyniku 
aktywności zespołu procesów geologicznych, przy znacznym udziale procesów 
eolicznych. Proces jego kształtowania zamyka się w trzech podstawowych stadiach: 
protogenetycznym, syngenetycznym i epigenetycznych [33]. W pierwszym z nich 
kluczową rolę odgrywa wietrzenie mrozowe, a więc zachodzące w warunkach klimatu 
peryglacjalnego (chłodnego, z częstymi przejściami temperatury przez 0oC, względnie 
suchego), cechujące się dużą wydajnością produkcji frakcji lessowej (0,05–0,01 mm). 
Do ważnych obszarów w tym względzie zalicza się masywy górskie, w obszarze których 
w okresach glacjalnych piętro peryglacjalne było wybitnie rozwinięte [38]. W stadium 
syngenetycznym utwory pylaste przechodziły drogę procesów eolicznej selekcji, 
transportu i akumulacji. W tym stadium ogromną rolę odgrywa proces transportu 
fluwialnego [41]. Stadium epigenetyczne było domeną procesów fizycznych i chemicz-
nych, które zadecydowały o kształtowaniu się struktury osadu (określanych niekiedy 
jako lessyfikacja) i jego późniejszych przekształceniach w konkretnych warunkach 
ekologicznych w danej strefie geograficznej. 

Less występuje przede wszystkim w Eurazji, tworząc pas od Atlantyku (Francja) 
po Pacyfik (Chiny) oraz w Ameryce Północnej, a także Południowej (głównie w Ar-
gentynie). W Polsce zajmuje głównie obszary wyżyn i przedgórza Karpat i Sudetów, 
co stanowi około 10% powierzchni kraju. Miąższość lessu w skali globalnej waha się 
od 2–3 m do około 400 m (Chiny), a w Polsce maksymalnie do 40 m [31]. Na półkuli 
wschodniej wyodrębnione zostały geograficzne strefy trzech typów lessu, który po-
wstawał w czwartorzędzie (a w przypadku Chin – także w górnej części trzeciorzędu): 
perydesertyczny, perymedyterański i peryglacjalny. Less peryglacjalny to jest taki, 
jaki występuje m.in. w Polsce, formował się w środowisku z obecnością zmarzliny 
ciągłej, nieciągłej, wyspowej lub sezonowej i dlatego może zawierać horyzonty struk-
tur kriogenicznych, np. pseudomorfozy poligonów z klinami lodowymi lub poziomy 
soliflukcyjne, które mają duże znaczenie dla wspomnianych rekonstrukcji [19, 32]. 

Charakterystyczną cechą wszystkich typów lessów, zwłaszcza reprezentujących 
dłuższe odcinki czasu, jest obecność przewarstwiających je poziomów gleb kopal-
nych (lub ich zespołów), które tworzyły się w okresach ociepleń klimatycznych. 
W odsłonięciach ujawniają się wówczas profile sekwencji żółtych/płowych lessów 
i ciemniejszych paleosoli.

3. Obszar

Pogórze Dynowskie jako regionalna jednostka geomorfologiczna zajmuje pół-
nocno-wschodnią część Zewnętrznych Karpat Zachodnich, na odcinku od Tarnowa 
do Przemyśla; podniesione jest do wysokości przeciętnie 400–450 m n.p.m. Od 
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północy graniczy bezpośrednio z wysoczyznami Kotliny Sandomierskiej, Kańczucką 
i Chyrowską o wysokości 240–300 m n.p.m. [14, 42].

Obszar od Dynowa do Przemyśla wpisuje się w południowo-wschodnie peryferia 
strefy występowania pyłowych utworów eolicznych w Polsce. Mają one miąższości 
od 5–10 m do ponad 20 m. Lessy rozmieszczone są nieregularnie. W brzeżnej partii 
pogórza i na przejściu do strefy przedgórskiej występują w dość rozległych, zwartych 
i grubych płatach. W głębi pogórza rozmieszczone są wyspowo. Oddzielne wyspy 
i drobniejsze wysepki wkomponowane są w mozaikę różnych genetycznie osadów 
plejstoceńskich lub położone wśród odsłoniętych wychodni fliszowego podłoża. Brak 
ich w obrębie zboczy stromych oraz przemodelowanych przez osuwiska i oczywiście 
den dolin rzecznych. Najrozleglejsze płaty związane są z terasami plejstoceńskimi. 
W dolinie Sanu osie dłuższe płatów nie wykazują stałej orientacji, która jest wyraźnie 
kontrolowana przez jej meandrowy przebieg. Przestrzenny SE zasięg występowania 
lessów w Polsce pokrywa się z górną granicą ich występowania średnio na wysokości 
280–320 m n.p.m. 

Najwyższe położenie lessu (300–330 m n.p.m.) określone zostało w okolicach 
Dynowa [12]. Z obecnością lessów wiążą się elementy specyficznej rzeźby lessowej, 
jak m.in. młode rozcięcia erozyjne (wąwozy) i tzw. głębocznice (wąwozy drogowe) 
i krawędzie płatów lessowych. Nie są rozwinięte tak spektakularnie jak w zachodniej 
części Wyżyny Lubelskiej [52], a to ze względu na nieco inne cechy samych lessów 
karpackich i odrębny charakter urzeźbienia regionu [10, 22], jednak ich obecność 
stanowi istotny składnik drugorzędnych cech rzeźby naszego obszaru. 

4. Karpacka odmiana lessów

Karpackie utwory pyłowe zostały zauważone jeszcze w XIX w. przy okazji opra-
cowań kartograficznych Atlasu Geologicznego Galicji (1:75 000). Na arkuszach map 
wydawanych na przełomie XIX i XX w. przedstawiano rozmieszczenie płatów utworów 
gliniastych, określanych jako löss, glina lössowa, nawiana, warstwowana, mamutowa. 
Prawdopodobnie najstarsze obszerniejsze wzmianki o charakterze opisowym doty-
czące lessu w regionie wschodniokarpackim opublikował W. Szajnocha (1901) oraz 
T. Wiśniowski (1908) w komentarzach do arkuszy Przemyśl, Tyczyn i Dynów oraz 
Dobromil. Kolejne lata przyniosły różne poglądy na temat ich genezy, z których wy-
nikało, że jest to: osad eoliczny powiązany z odległymi obszarami zasilania [18, 46]; 
osad eoliczny dalekiego transportu wymieszany z lokalnym materiałem pochodzenia 
denudacyjnego [13]; osad eoliczny o lokalnym pochodzeniu materiału pylastego, 
wiązanego z utworami w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca depozycji [29]; utwór 
zwietrzelinowy z udziałem materiału nawianego [45]; produkt wietrzenia mało od-
pornych skał wapiennego fliszu in situ względnie zwietrzelina przemieszczona pod 
wpływem procesu deluwialnego lub aluwialnego [4, 9, 30, 43, 47].

Na podstawie badań lessów na Pogórzu Dynowskim została rozwinięta koncepcja 
regionalnej, tzw. karpackiej odmiany lessów [7, 8, 22]. Akcentowane w niej są:
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1. rola lokalnego charakteru alimentacji, potwierdzona przez powinowactwo uziar-
nienia, podobieństwo mineralogiczne i składu minerałów ciężkich z miejscowymi 
skałami fliszowymi [5, 8, 17], 

2. rola redepozycji materiału źródłowego w środowisku fluwialnym, na co wskazuje 
selektywne wzbogacenie w niektóre minerały ciężkie w środowisku fluwialnym 
[17, 26],

3. ważnym źródłem świeżego pyłu były okresowo osuszane peryglacjalne nanosy 
rzeczne podlegające deflacji, wysoka wydajność deflacyjna powierzchni osadów 
fluwialnych poświadczona jest przez wzmożone tworzenie się lessu na przyległych 
do den dolin rzecznych powierzchniach terasowych, dzięki wilgoci zbierającej 
się i obciążającej ziarna pyłu lessowego, co ułatwiało opadanie pyłu [37, 38, 41], 

4. udziału wiatrów głównie zachodnich i wiatrów lokalnych o kierunku SW-NE 
w transporcie materiału pyłowego [5],

5. rola transportu eolicznego w niskich warstwach atmosfery na niezbyt wielkie 
lub wręcz krótkie odległości. Z maksymalnej wysokości zalegania płatów lessu 
wynika, że zasięg pionowy eolicznego przenoszenia pyłu był do ponad 110 m 
powyżej den dolin rzecznych [5, 22],

6. zakłócenia dynamiki transportu przez lokalną orografię [22], 
7. specyfika warunków i sposobów sedymentacji, o czym świadczy charakter struk-

tur sedymentacyjnych. Opadanie pyłu lessowego na podłoże zróżnicowane pod 
względem rzeźby i litologii było nierównomierne, rzadko też było depozycją 
finalną. W trakcie lub bezpośrednio po depozycji eolicznej pył przemieszczany 
był przez różne procesy redepozycyjne. 

Pokrywy lessowe zawierają zróżnicowane pod względem facjalnym warstwy, 
które współwystępują w różnych, złożonych relacjach przestrzennych i układach 
pionowych. Warunki sedymentacji dyktowane m.in. konfiguracją terenu, litologią 
podłoża, stosunkami wodnymi w gruncie i (być może) topoklimatycznymi, odpo-
wiadają za zróżnicowanie genetyczno-facjalne lessów karpackich, wśród których 
wyróżniono: aluwialno-bagienną (zaobserwowaną np. w Humniskach), deluwialną 
(np. w Tarnawcach), koluwialną i soliflukcyjno-koluwialną (np. w Prałkowcach, 
Krzeczkowej, Siedliskach, Bartkówce k. Dynowa) oraz eoliczną (np. w Dybawce, 
Buszkowicach, Orzechowcach). W profilach lessowej nadbudowy różnowiekowych 
plejstoceńskich teras rzecznych powyżej osadów bezpośredniej akumulacji fluwialnej, 
występuje inundacyjna sekwencja warstw, np. w Babicach, Krasicach, Buszkowicach 
i in.). Składa się ona z kilku członów, które kształtowały się zależnie od położenia 
środowiska depozycyjnego względem dna doliny. W dużym uproszczeniu człon dolny 
stanowi może less aluwialno-bagienny, środkowy – less zboczowy, rozwinięty w facji 
deluwialnej i rzadziej soliflukcyjnej, oraz górny – less eoliczny, tzn. właściwy [20, 21, 
22, 23, 28, 35, 36]. 
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5. Paleogeograficzne znaczenie lessów

Przytoczona na początku tekstu opinia wybitnego polskiego geologa, prof. J.E. 
Mojskiego trafnie oddaje ogromny potencjał sekwencji lessowo-glebowych, jako jed-
nych z najważniejszych lądowych archiwów zmian klimatycznych i środowiskowych 
zachodzących w czwartorzędzie, głównie ze względu na ciągłość sedymentacji. Prócz 
interglacjalnych gleb leśnych o złożonym profilu występują w lessach gleby niższej 
rangi, (interstadialne/interfazowe) w postaci gleb bagiennych, glejowych, łąkowych czy 
czarnoziemów, które informują o zmienności i cechach klimatu okresów glacjalnych. 
Swoisty wielokrotny przekładaniec lessu i poziomów glebowych (o różnym zabarwieniu 
i cechach teksturalnych i strukturalnych) pozwala zatem wyciągać wnioski dotyczące 
lessowej stratygrafii, a także rekonstruować warunki dawnego środowiska i klimatu, 
w jakich formowały się lessy oraz przebiegały procesy syn- i postdepozycyjne (transport 
pyłu lessowego i jego kierunek, depozycja i redepozycja oraz procesy kriogeniczne, 
glebotwórcze itd.). Właściwości lessów i gleb kopalnych określa się na podstawie 
szerokiego spektrum terenowych badań geologicznych i geomorfologicznych oraz 
analiz laboratoryjnych osadów1. Ramy czasowe zdarzeń pozwalają wyznaczyć, m.in. 
wyniki datowań luminescencyjnych i radiowęglowych. 

W świetle dotychczasowych badań w lessach na Pogórzu Dynowskim i jego bliskim 
przedpolu zarejestrowanych zostało łącznie, co najmniej 12 plejstoceńskich wahnień 
klimatycznych rangi ochłodzeń, a więc sięgających wiekiem poniżej 540 tysięcy lat. 
Najstarsze warstwy znaleziono w Bartkówce, Prałkowcach, Tarnawcach, Orzechowcach 
i Siedliskach [23]. Na podstawie analizy palinologicznej sekwencji lessowo-glebowych 
w Radymnie, Tarnawcach i Nehrybce odtworzona została ewolucja szaty roślinnej 
w okresie 130–15 tysięcy lat temu [15].

W określeniu stratygrafii lessów karpackich omawianego obszaru wybitnym 
markerem są podlessowe (Orzechowce, Krasice) lub śródlessowe (Siedliska) osady 
glacjalne pozostawione przez lądolód skandynawski, który podczas zlodowacenia 
południowopolskiego (krakowskiego) objął strefę brzegu Karpat do wysokości 
420 m n.p.m., częściowo lobami wnikając w doliny karpackie, w tym Sanu (po 
Dubiecko) [6, 13, 22]. Na Pogórzu reprezentują je głównie residua zachowane jako 
resztki gliny zwałowej z głazami (np. Kruhel, Krasice, Dybawka Górna) lub same 
głazy narzutowe, przeważnie redeponowane. Na bezpośrednim przedpolu Karpat 
pozostały znacznie grubsze śródlessowe pokłady gliny zwałowej, miąższości kilka 
do kilkunastu metrów, badane np. w Zamiechowie, Orzechowcach, Siedliskach czy 
na górze Optyń koło Pikulic [23, 25]. 

Rozpoznanie stratygraficznego i litologicznego zróżnicowania pokryw pylastych 
na plejstoceńskich terasach rzecznych daje podstawy do określenia ich wieku i warun-
ków rozwoju. W pogórskim odcinku doliny Sanu i jego większych dopływów system 
teras plejstoceńskich tworzy doskonale widoczny w krajobrazie schodowy układ. 
Dobrze rozpoznana została budowa lessowej pokrywy teras: „najwyższej” (75–80 m) 

1. Do częściej stosowanych należą analizy uziarnienia, mineralogiczne, geochemiczne, paleomagnetyczne, 
gleboznawcze i mikromorfologiczne, pyłkowe i faunistyczne (głównie malakologiczne).
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w Karolówce i Siedliskach, wysokiej (40–60 m) w Tarnawcach, średniej (20–35 m) 
w Krasicach, Dybawce Dolnej, Buszkowicach i Nehrybce oraz niskiej (12–17 m) 
w Dubiecku i Krzeczkowej [3, 10, 12, 20, 21, 23, 28].

6. Potencjał geoturystyczny pokryw i rzeźby lessowej 

Potencjał geoturystyczny jest rozumiany jako wartość edukacyjna danego obszaru 
lub obiektu; stanowi koniunkcję co najmniej trzech jego cech: wartości naukowej 
w zakresie nauk o Ziemi, naturalnej dostępności i ilustratywności [1, 2]. Jak się 
wydaje, wszystkie te cechy można znaleźć w lessach karpackich (i przykarpackich), 
także jeśli chodzi o warunek dostępności. Na omawianym obszarze występują liczne 
odsłonięcia lessów w obrębie skarp naturalnych (krawędzie przy rzekach i potokach, 
w wąwozach, krawędzie płatów) i sztucznych (przeważnie poeksploatacyjne głów-
nie przy nieczynnych i czynnych cegielniach, małych wyrobiskach gospodarczych). 
Przykłady przedstawia rycina 1. Dodatkowy walor to występowanie elementów 
malowniczej rzeźby lessowej. Na wartość geoturystyczną zarówno odsłonięć, jak 
i rzeźby lessowej zwraca się uwagę coraz częściej, nie tylko w literaturze polskiej, ale 
i światowej [48, 49, 51].

Ryc. 1. Przykłady odsłonięć lessowych z Pogórza Dynowskiego i jego przedpola 
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Źródło: Opracowanie własne

Omawiany obszar nie figuruje w spisie stanowisk geoturystycznych Polski, przed-
stawionych w katalogu obiektów geoturystycznych położonych w obrębie pomników 
i rezerwatów przyrody nieożywionej w Polsce [39]. W tym katalogu w województwie 
podkarpackim łącznie wyróżniono 12 takich obiektów obejmujących naturalne odsło-
nięcia, formy skałkowe, obiekty wodne i torfowe, które w zdecydowanej przewadze 
położone są w środkowych i południowych regionach. Entuzjastami i niestrudzonymi 
propagatorami wysokich walorów przyrody Przemyskiego Parku Krajobrazowego są 
profesorowie J. Kotlarczyk i J. Piórecki, którzy sporządzili katalog zabytków przyrody 
nieożywionej na tym obszarze, wyróżniając w nim szereg osobliwości o szczególnej 
wartości w zakresie form erozji i wietrzenia, tektonicznych sedymentologicznych, 
stratygraficznych i petrograficzno-mineralogicznych powiązanych ze skałami przed-
czwartorzędowymi [16]. Niewątpliwie ten katalog można by uzupełnić o obiekty 
lessowe. Do tej pory w oficjalnych rejestrach występują dwa takie obiekty. W wyka-
zie geostanowisk o nazwie Database of Polish Representative Geosites ({.pl}Geosites) 
opracowanym przez prof. Z. Alexandrowicz z zespołem [53] wymieniona jest dolina 
Potoku Krzeczkowskiego jako stanowisko dokumentacyjne młodoplejstoceńskiej 
terasy z pokrywą lessową, z unikatowymi fosyliami malakofauny wczesnoglacjalnej 
z ostatniego zlodowacenia w podlessowej części profilu [3]. 

Ponadto w rejestrach faunistycznych rezerwatów przyrody województwa podkar-
packiego znaleźć można rezerwat „Skarpa Jaksmanicka” powołany Zarz. MOŚZNiL 
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z dn. 9 X 1991 r. (M.P. 1991.38.273), będący miejscem lęgowym żołny [54]. Warto 
zwrócić uwagę na geologiczną osobliwość tego miejsca, ponieważ skarpę buduje 
przede wszystkim glina zwałowa, opisana szczegółowo w profilu Siedliska, a nory były 
zakładane przez te ptaki w obrębie tych właśnie utworów. Ale też zarówno w sytuacji 
pod-, jak i nadmorenowej występują tu niezbyt miąższe (2–3 m) warstwy lessu, przy 
czym szczególnie interesujące są te ostatnie, zarówno ze względu na bogactwo struk-
tur postsedymentacyjnych, jak i obecność unikatowego zespołu malakofauny [24]. 
Rejestr odsłonięć sekwencji lessowo-glebowych interesujących z geoturystycznego 
punktu widzenia można poszerzyć o szereg rozpoznanych geologicznie i paleogeogra-
ficznie obiektów rozmieszczonych w dolinie Sanu i jego dopływów między Dynowem 
a Przemyślem. Szczególnie interesujące są te położone w Babicach, Buszkowicach, 
Dybawce, Bartkówce, Krasicach, Krzeczkowej, Nehrybce, Orzechowcach, Prałkowcach, 
Siedliskach, Zalesiu.

7. Podsumowanie

W sekwencjach lessowo-glebowych Pogórza Dynowskiego zachowanych jest szereg 
ważnych lądowych danych o zmianach klimatycznych i środowiskowych w okresie 
czwartorzędu. Sekwencje takie stanowią także element georóżnorodności i dziedzictwa 
geologicznego regionu. Ich odsłonięcia mogą być zaliczone do ważnych walorów, dla 
stosunkowo nowej formy turystyki – geoturystyki, która promuje zasoby przyrody 
nieożywionej (georóżnorodność), jak i wspomaga działania na rzecz ochrony i wzrostu 
świadomości społecznej takich obiektów. 
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WŁAŚCIWOŚCI MINERALNYCH WÓD 
SIARCZKOWYCH GMINY HYŻNE I MOŻLIWOŚCI 

ICH WYKORZYSTANIA

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań znajdujących się na terenie gminy Hyżne źródeł 

wód mineralnych swoistych, siarczkowych, wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-wapnio-
wych. Omówiono właściwości wody oraz obecny stan ujęć. Na terenie wsi Hyżne znajdują się 
obecnie 3 źródła cechujące się mineralizacją w zakresie od 1,3 do 2,1 g/dm3 i zawartością H2S 
od 4,3 do 15,8 mg/dm3. Położone na terenie Szklar źródło „Katarzyna” cechuje się mineraliza-
cją ok. 12,0 g/dm3 i wysoką zawartością H2S, do ok. 22,0 mg/dm3. Stwierdzono, że przez okres 
trzydziestu lat typ wody i jej właściwości nie uległy zmianie.

Słowa kluczowe: Hyżne, Nieborów, uzdrowisko, woda siarczkowa, woda lecznicza, woda mi-
neralna

PROPERTIES OF MINERAL SULPHUROUS 
WATERS IN HYŻNE MUNICIPALITY AND THEIR 

EXPLOITATION POSSIBILITIES

Summary
The paper presents the results of the analysis of the mineral sulphurous bicarbonate-chlo-

ride-soda-calcium water springs located in the municipality of Hyżne. It discusses their actual 
technical conditions and the properties of waters. In Hyżne village 3 springs exist up to date. 
Their characteristics varies: in mineralization between 1.3 and 2.1 g/dm3; in H2S content be-
tween 4.3 and 15.8  mg/dm3. “Katarzyna” spring, located in the neighbor village Szklary is 
characterized by mineralization approx. 12.0 g/dm3 and high content of H2S, up to approx. 
22.0 mg/dm3. It was found that for a period of thirty years waters type and parameters have 
not changed.

Keywords: Hyżne, Nieborów, spa, sulphurous water, healing water, mineral water

1. Wprowadzenie

Jedną z Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpacia 
jest turystyka, będąca także szansą rozwoju obszaru Pogórza Dynowskiego. Aby 
wykorzystać tę możliwość, trzeba przywrócić i wykorzystać walory turystyczne 
poszczególnych miejscowości, warto również zwrócić uwagę na istnienie turystyki 
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zdrowotnej. W przyszłości, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, zapewne 
będzie wzrastać jej znaczenie. 

Czas XX w., wojny i okres gospodarki centralnie planowanej spowodował stopnio-
wy upadek lub uniemożliwił rozwój wielu uzdrowisk. To spotkało też przedwojenne 
lokalne uzdrowisko w Nieborowie, na terenie którego znajdują się lecznicze wody 
siarczkowe. Ten typ wód jest stosowany w leczeniu przypadłości geriatrycznych. Hi-
storia nieborowskiego uzdrowiska została opisana, m.in. w artykule „Wody siarczkowe 
lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, stan obecny, potencjalna przyszłość” [8].

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań istniejących źródeł i ujęć wód 
siarczkowych na terenie gminy Hyżne, mające na celu sprawdzić ich stan i klasyfikację.

2. Klasyfikacja wód mineralnych i leczniczych

Samo pojęcie „woda mineralna” jest arbitralne narzucone, określa się tak wody, 
w których mineralizacja, czyli suma rozpuszczonych stałych składników, wynosi co 
najmniej 1000 mg/dm3. Wody zawierające ich mniej niż 500 mg/dm3 określa się jako 
słodkie, natomiast te o stężeniu substancji rozpuszczonych pomiędzy 500 a 1000 mg/dm3 
określane są jako akratopegi. W polskim Prawie geologicznym i górniczym wyróżnia 
się tylko wodę leczniczą [10], a woda o mineralizacji powyżej 1000 mg/dm3 jest do 
takiej zaliczana, natomiast w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 
2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych 
naturalnych surowców leczniczych wyróżnia się wodę mineralną.

Woda lecznicza może, ale nie musi być wodą mineralną. Jest to woda posiadająca  
w swoim składzie specyficzne pierwiastki i związki w odpowiednio wysokim stężeniu, co 
zapewnia korzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Inne używane określenia to woda swoista 
lub specyficzna. Graniczne stężenia tych związków są określone w Prawie geologicznym  
i górniczym.

Woda siarczkowa jest to woda swoista, w której stężenie siarkowodoru oznacza-
nego jodometrycznie wynosi co najmniej 1 mg/dm3. Naturalne źródła, czy też ujęcia, 
można rozpoznać dzięki nieprzyjemnemu zapachowi siarkowodoru, a na dnie można 
zaobserwować charakterystyczne kolonie bakterii w postaci frędzli, nitek, kożuchów 
koloru białego czy różowego [6, 10, 11].

Charakterystykę wody uwzględniającą skład mineralny można podawać na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych  
i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 
potwierdzającego te właściwości. Według niego „podaje się procentową zawartość 
rozpuszczonych składników mineralnych, nazwy anionów i kationów, których udział 
ilościowy w przeliczeniu na miligramorównoważniki (meq) w 1 dm3 wody przekracza 
20%, w kolejności malejących stężeń”. W przypadku jeżeli woda zawiera w swoim 
składzie składniki swoiste, dodaje się je również do nazwy w kolejności malejących 
stężeń. Jeżeli natomiast woda posiada składniki swoiste, nie będąc mineralną, wtedy 
tylko one są wymieniane [11].
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3. Źródła wody siarczkowej w Karpatach i jednostce skolskiej

Zostało zinwentaryzowanych 125 źródeł wód siarczkowych na obszarze Karpat Pol-
skich w badaniach prowadzonych przez dr Rajchel w latach 1997–1999. Na obszarze jed-
nostki skolskiej (zajmującej środkowo-wschodnią część województwa podkarpackiego), na 
której położone jest Pogórze Dynowskie, opisano 9 źródeł, przy czym aż 6 z nich znalazło się  
w granicach gminy Hyżne (ryc. 1) [6].

Ryc. 1. Źródła siarczkowe na terenie gminy Hyżne.  – źródło „Zapomniane” i „Porzucone” (Z) 
w Zapadach;  – źródło „Balneologów” (NM1) i „Wiktoria” (NM2) w Nieborowie Małym;  

 – źródło w Nieborowie Wielkim;  – źródło „Katarzyna” (S) w Szklarach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atlas Wojskowy Województwa Podkarpackiego  
Gazety Codziennej „Nowiny”

Ogólnie stwierdza się silne zróżnicowanie charakteru źródeł wody siarczkowej 
na terenie Karpat, które jest niezależne od jednostki geograficznej, ale jest skutkiem 
różnorodności warunków litologicznych i tektonicznych w miejscach ich położenia. 
Jednakże wody siarczkowe to głównie wody słodkie i akratopegi, siarczkowe wody 
mineralne występują sporadycznie.

Źródła na terenie jednostki skolskiej według Rajchel wykazują stężenie siarko-
wodoru od 2,6 do 26 mg/dm3, mineralizację od 700 do 3000 mg/dm3, wydajność 
od 1,0 do 8,0 dm3/min i pH od 7,1 do 8,0. Są to źródła typu HCO3-Na, HCO3-Ca-Na, 
HCO3-Cl-Na, Cl-HCO3- Na, HCO3-Cl-Na-Ca, HCO3-Cl-SO4-Ca-Na [6, 7].
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4. Badane źródła wody siarczkowej na terenie gminy Hyżne

4.1. Położenie i opis źródeł

Geograficzny opis terenu jak i panujących tam warunków klimatycznych przedsta-
wiony został w artykule „Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, 
stan obecny, potencjalna przyszłość” [8]. Z istniejących 6 źródeł obecnie pozostały, 
oraz zostały zbadane, tylko cztery. Własność działek sprawdzona w ewidencji gminnej, 
współrzędne geograficzne zmierzone przez autorów, wysokości n.p.m. na podstawie [2].

Szklary k. Dynowa – źródło dolinne „Katarzyna” (oznaczenie w tekście: „S”)
Znajduje się wewnątrz lasu, w dolinie potoku, w odległości 2,4 km od leśniczówki. 

Położone jest ono u podnóża zbocza. Źródło obudowane jest betonowymi kręgami, 
przykryte drewnianą pokrywą. Kiedyś znajdował się nad nim drewniany daszek, który 
uległ zniszczeniu. Na poziomie gruntu znajduje się przelew, na wypływie widoczne są 
szare kolonie bakterii, a wypływająca woda tworzy podmokły teren (fot. 1). Warstwą 
wodonośną są eoceńskie cienkoławicowe piaski łupki formacji hieroglifowej. Woda 
tego źródła była wykorzystywana do celów leczniczych przez miejscową ludność [6, 7].

Położenie:
 � Własność SP w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kańczuga, Leśnictwo Szklary 

(oddz. 190b), Dz. ewid. nr 2134
 � Współrzędne geograficzne: 49° 53’ 6’’ N; 22° 12’ 44’’ E; ok. 320 m n.p.m.

Fot. 1. Źródło „Katarzyna” („S”) w Szklarach 
pomimo okresu suszy wypływ wody nie uległ wyraźnemu zmniejszeniu.  

Stan na dzień 30 sierpnia 2015 r.
Źródło: fot. K. Trzyna
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Hyżne, przysiółek Zapady – źródło dolinne „Porzucone” (oznaczenie w tekście: „Z”)
Położone w pobliżu ruin drewnianego pensjonatu, na prawym brzegu potoku, 

około 130 m na południowy wschód od źródła „Zapomniane”. Warstwą wodonośną są 
piaskowce i łupki menilitowe, oligocen. Misa ujęta betonowym basenem o wymiarach 
2,5 x 2,5 m, głębokość 1,6 m, przykryta betonową płytą z włazem [6].

Położenie:
 � Własność prywatna, Dz. ewid. nr 2048
 � Współrzędne geograficzne: 49° 55’ 3’’ N; 22° 7’ 41’’ E; ok. 270 m n.p.m.

Hyżne, sołectwo Nieborów, przysiółek Nieborów Mały – źródło dolinne „Balne-
ologów” (oznaczenie w tekście: „NM1”). Położone na lewym brzegu potoku obok 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED, będącego przebudowanym 
budynkiem dawnych łazienek. Warstwą wodonośną są piaskowce i łupki menilitowe 
oligoceńskie. Misa ujęta betonowym basenem, nakryta betonową pokrywą o wymia-
rach 3,8 x 3,9 m, głębokość 5,2 m. Dolną część basenu stanowi zwężający się szyb 
wykuty w litej skale. Od strony potoku znajduje się przelew [6]. Już po przeprowa-
dzeniu badań wykonano remont popękanej przykrywy. Po remoncie stara pokrywa 
została zastąpiona przez nową, szczelną, z włazem i ręczną pompą typu „abisynka”. 
Na pokrywie zbudowano altanę.

Położenie:
 � Własność gminy Hyżne, Dz. ewid. nr 2155/1 
 � Współrzędne geograficzne: 49° 54’ 50’’ N; 22° 7’ 58’’ E; ok. 270 m n.p.m.

Hyżne, sołectwo Nieborów, przysiółek Nieborów Mały – źródło dolinne „Wikto-
ria” (oznaczenie w tekście: „NM2”). Położone na prawym brzegu potoku, pod skarpą, 
w pobliżu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DOM-MED, około 50 m od 
źródła „Balneologów”. Warstwą wodonośną są piaskowce i łupki menilitowe, oligo-
ceńskie. Misa ujęta w prostokątny zbiornik o głębokości 3,9 m, betonowy w górnej 
części i wykuty w skale w dolnej [6]. Prostokąty otwór w betonowej przykrywie jest 
zamknięty drewnianą pokrywą. Położenie:

 � Własność gminy Hyżne, Dz. ewid. nr 2143/3 
 � Współrzędne geograficzne: 49° 54’ 50’’ N; 22° 7’ 57’’ E; ok. 270 m n.p.m.

Na terenie gminy znajdują się dwa źródła, które uległy zniszczeniu i niemożliwe 
było wykonanie badań, oba położone w Hyżnem. Źródło dolinne „Zapomniane”, które 
znajdowało się w przysiółku Zapady i źródło zboczowe w przysiółku Nieborów Wielki.

Parametry źródeł znajdujących się na terenie gminy Hyżne były badane w prze-
szłości. Na początku lat osiemdziesiątych przebadano źródła na terenie Nieborowa 
podczas tworzenia dokumentacji projektowanego uzdrowiska. Źródło w Szklarach 
było badane pod koniec lat dziewięćdziesiątych (tab. 1) [6].
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Tab. 1. Parametry fizykochemiczne źródeł występujących na terenie gminy Hyżne według wcze-
śniejszych badań. Temperatura wody była mierzona w sierpniu/lipcu

Parametr Jednostka S Z NM1 NM2 Zapomniane Źródło 
N. Wielki

Typ wody [-]
HCO3-Cl-Na, 
HBO2, H2S

Cl-HCO3-Na-Ca, 
HBO2, H2S

Cl-HCO3-

-Na-Ca, H2S, 
HBO2

HCO3-Cl-Na-
-Ca, HBO2, 

H2S

Cl-HCO3-Na, 
HBO2, H2S

HCO3-Na, 
HBO2, H2S

Mineralizacja mg/dm3 1500 1700 2500 1300 3600 1200

pH [-] 7,7 7,1 7,1 8,0 7,2 7,6

Temp. wody oC 10,6 12,0 12,0 11,0 12,0 11,0

Wydajność dm3/min 2,0 2,5 8,0 6,0 4,5 1,0

HBO2
mg/dm3 5,2 5,3 6,6 6,7 11,4 6,9

H2S
mg/dm3 26,0 9,9 15,6 6,7 4,96 2,8

Na+ mg/dm3 284,60 340,90 593,80 177,00 955,40 275,00

K+ mg/dm3 7,48 10,55 11,20 12,00 19,90 7,20

Li+ mg/dm3 0,14 0,20 0,35 0,00 0,54 0,08

Sr2+ mg/dm3 0,43 1,07 1,48 0,00 2,12 0,00

Ca2+ mg/dm3 62,03 104,30 172,70 125,50 200,20 44,10

Mg2+ mg/dm3 18,99 32,90 50,70 19,60 57,52 7,20

Fe* mg/dm3 0,010 0,170 0,073 0,800 0,06 3,50

Cl- mg/dm3 227,3 483,4 891,6 130,0 1486,00 75,00

SO42-
mg/dm3 67,12 12,25 30,98 61,00 9,00 30,00

HCO3-
mg/dm3 463,6 660,6 732,2 656,0 811,30 700,00

Źródło: Opracowane na podstawie: L. Rajchel, Źródła wód siarczkowych w Karpatach polskich, Geologia, 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 26, nr 3, Wydawnictwo AGH, Kraków 

2000, s. 309–373.

4.2. Analiza fizykochemiczna

W roku 2014 przeprowadzono analizę fizykochemiczną wody pobranej z istnieją-
cych ujęć wody siarczkowej gminy Hyżne. Woda była badana trzykrotnie, z wyjątkiem 
pomiaru zawartości siarkowodoru, który został wykonany łącznie 4 razy.

Zmierzono następujące parametry fizyczne: przewodność elektrolityczną, tem-
peraturę. Przeprowadzono analizę chemiczną, oznaczając:

 � odczyn wody, 
 � mineralizację ogólną poprzez zsumowanie wszystkich oznaczonych analitycznie 

rozpuszczonych składników stałych [5],
 � potencjał oksydoredukcyjny,
 � suchą pozostałość jako masę osadu pozostającego po odparowaniu znanej obję-

tości wody w piecu w temperaturze 105°C [5],
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 � twardość ogólną metodą kompleksometryczną poprzez miareczkowanie próbki 
wody roztworem 0,02n roztworem wersenianu w obecności czerni eriochromowej 
T według Hermanowicza [3],

 � zasadowość wody wobec metyloranżu ZM, wodorowęglanów (HCO3-) oraz gdyby 
zaszła taka potrzeba, wobec fenoloftaleiny ZF miareczkując próbkę badanej wody 
0,1n roztworem HCl. Metoda według [3].
Ponadto określono stężenia:

 � amoniaku Nesslera metodą według [3], 
 � boru spektrofotometrycznie [17],
 � chlorków metodą Mohra według [3], 
 � CO2 gazowego aparatem typu „karat”,
 � krzemionki spektrofotometrycznie [16],
 � kwasowość (wolnego CO2) metoda miareczkową wobec fenoloftaleiny według [3],
 � magnezu (z różnicy twardości ogólnej i zawartości wapnia),
 � OWO (ogólny węgiel organiczny) w Analizatorze TOC Sievers 5310 C,
 � potasu i sodu w fotometrze płomieniowym BWB-XP, 
 � siarczanów spektrofotometrycznie [15],
 � wapnia metodą kompleksometryczną poprzez miareczkowanie próbki badanej 

wody roztworem 0,02n roztworem wersenianu w obecności kalcesu według [3].

Stężenia następujących pierwiastków: bromu, chromu, manganu, niklu, strontu, 
żelaza oznaczono na spektrometrze rentgenowskim S2 PICOFOX metodą TXRF 
w próbce wody utrwalonej po pobraniu 10% roztworem HNO3.

Stężenie siarkowodoru metodą jodometryczną według „Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 4500-S2- Sulfide” [1] z modyfikacją polegającą 
na dodawaniu octanu sodu do butelki po pobraniu wody. Dodawanie go do pustej 
butelki wraz z wodorotlenkiem sodu powodowało natychmiastowe powstawanie 
szarego osadu oraz gorsze wykształcanie się osadu w pobranej wodzie. 

Otrzymane wyniki zostały sprawdzone na kilka sposobów. Pierwszym było 
porównanie wartości mineralizacji z suchą pozostałością według Macioszczyka [5]. 
Dopuszczalne błędy analizy suchej pozostałości i wzór zaczerpnięto z katalogu wy-
branych metod Inspekcji Ochrony Środowiska [9]. 

Wykonano także bilans jonowy i na jego podstawie oceniono prawidłowość 
analizy przez sprawdzenie różnicy sumy równoważników jonów i kationów. Wynik 
sklasyfikowano dwiema metodami, podaną przez Hermanowicza [3] i drugą według 
katalogu wybranych metod Inspekcji Ochrony Środowiska [9]. Celem sprawdzenia 
możliwości wystąpienia błędów w powyższych metodach wynikających z niestabilności 
wody obliczono Indeks Langeliera według polskiej normy PN-C-04609:1972 [14].

Porównano też przewodność elektrolityczną właściwą wody z równoważniko-
wymi sumami kationów, jak też i anionów. Sprawdzenie wykonano według katalogu 
wybranych metod Inspekcji Ochrony Środowiska [9].

Oceniono również zmienność wyników pomiędzy pomiarami wykonywanymi 
przez 3 miesiące. 
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5. Wybrane wyniki

W poniższych tabelach 2–5 zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów. Pier-
wiastki wymienione w rozdziale 4.2, których obecności nie stwierdzono lub wykryto 
w śladowych ilościach, zostały pominięte. Maksymalne stwierdzone wartości zazna-
czono pogrubieniem.

Tab. 2. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne wody ze źródła „S” uzyskane w kolejnych pomiarach

Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

Mineralizacja mg/dm3 1151 [-] 1250 1236

Sucha pozostałość mg/dm3 928 [-] 999 977

pH [-] 7,77 [-] 7,83 7,75

Temperatura wody °C 8,4 [-] 8,3 8,8

Potencjał redox mV -331,90 [-] -295,65 -332,50

Przewodność (PEW) μS/cm 1697,00 [-] 1663,00 1670,00

HBO2 mg/dm3 4,83 [-] 4,38 4,75

H2S mg/dm3 21,31 18,75 21,94 21,25

CO2 mg/dm3 35,20 [-] [-] 41,80

OWO ppm 3,77 [-] 3,84 5,87

SiO2 mg/dm3 30,00 [-] 31,00 37,00

Zasadowość Zm mval/l 8,40 [-] 8,80 8,75

Twardość ogólna mval/l 4,48 [-] 4,40 4,24

Mg2+ mg/dm3 18,63 [-] 19,44 18,30

Ca2+ mg/dm3 59,08 [-] 56,14 54,80

Na+ mg/dm3 288,00 [-] 270,00 250,00

K+ mg/dm3 13,60 [-] 7,00 7,00

Cl- mg/dm3 212,25 [-] 282,20 287,02

SO42- mg/dm3 7,00 [-] 37,00 37,00

HCO3- mg/dm3 512,57 [-] 536,98 533,93

NH4+ mg/dm3 2,57 [-] 3,66 4,05

Mn* mg/dm3 0,15 [-] 0,15 0,13

Fe* (Fe2++ Fe 3+) mg/dm3 0,14 [-] 0,24 0,21

Ba2+ mg/dm3 0,04 [-] 0,06 0,07

Źródło: Badania własne

Tab. 3. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne wody ze źródła „Z” uzyskane w kolejnych pomiarach

Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

Mineralizacja mg/dm3 1831 [-] 1627 1624

Sucha pozostałość mg/dm3 1315 [-] 1326 1286

pH [-] 7,44 [-] 7,45 7,46

Temperatura wody °C 7,37 [-] 7,48 8,88

Potencjał redox mV -323,70 [-] -292,45 -327,25

Przewodność (PEW) μS/cm 2330,00 [-] 2265,00 2290,00

HBO2 mg/dm3 5,19 [-] 4,93 5,19

H2S mg/dm3 10,34 8,43 10,57 11,11
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Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

CO2 mg/dm3 55,00 [-] [-] 96,80

OWO ppm 4,82 [-] 4,43 5,67

SiO2 mg/dm3 30,00 [-] 31,00 6,00

Zasadowość Zm mval/l 10,25 [-] 10,75 10,50

Twardość ogólna mval/l 24,001 [-] 8,00 7,96

Mg* mg/dm3 219,652 [-] 32,19 29,47

Ca2+ mg/dm3 118,96 [-] 107,27 110,94

Na+ mg/dm3 344,00 [-] 310,00 305,00

K+ mg/dm3 12,40 [-] 11,50 11,50

Cl- mg/dm3 424,50 [-] 460,68 496,86

SO42- mg/dm3 37,00 [-] 0,00 6,00

HCO3- mg/dm3 625,46 [-] 655,97 640,71

NH4+ mg/dm3 8,49 [-] 5,27 6,56

Mn2+ mg/dm3 0,51 [-] 0,54 0,40

Fe* (Fe2++ Fe 3+) mg/dm3 0,16 [-] 2,31 0,87

Ba2+ mg/dm3 0,83 [-] 1,05 0,85

Źródło: Badania własne

Tab. 4. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne wody ze źródła „NM1” uzyskane  
w kolejnych pomiarach

Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

Mineralizacja mg/dm3 1978 [-] 1976 2068

Sucha pozostałość mg/dm3 1667 [-] 1660 1637

pH [-] 7,44 [-] 7,42 7,36

Temperatura wody °C 7,55 [-] 7,50 9,68

Potencjał redox mV -348,95 [-] -312,35 -327,40

Przewodność (PEW) μS/cm 3020,00 [-] 2860,00 2970,00

HBO2 mg/dm3 5,39 [-] 3,99 4,79

H2S mg/dm3 13,34 14,10 12,03 15,76

CO2 mg/dm3 46,20 [-] [-] 99,00

OWO ppm 1,38 [-] 1,71 2,31

SiO2 mg/dm3 29,00 [-] 29,00 35,00

Zasadowość Zm mval/l 11,10 [-] 11,05 11,40

Twardość ogólna mval/l 10,44 [-] 8,00 10,20

Mg* mg/dm3 39,35 [-] 19,42 39,68

Ca2+ mg/dm3 144,36 [-] 128,32 139,01

Na+ mg/dm3 420,00 [-] 400,00 390,00

K+ mg/dm3 9,60 [-] 9,50 9,00

Cl- mg/dm3 622,28 [-] 665,69 716,34

SO42- mg/dm3 19,00 [-] 32,50 27,00

HCO3- mg/dm3 677,32 [-] 674,27 695,63

NH4+ mg/dm3 5,46 [-] 3,99 5,79

1. Błędny pomiar.
2. Błędny pomiar.
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Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

Mn2+ mg/dm3 0,73 [-] 1,10 0,54

Fe* (Fe2++ Fe 3+) mg/dm3 0,11 [-] 0,55 0,73

Ba2+ mg/dm3 0,79 [-] 1,13 0,70

Źródło: Badania własne

Tab. 5. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne wody ze źródła „NM2” uzyskane  
w kolejnych pomiarach

Oznaczenie Jednostka 20.03.2014 6.04.2014 10.04.2014 13.05.2014

Mineralizacja mg/dm3 1469 [-] 1428 1301

Sucha pozostałość mg/dm3 1108 [-] 1051 991

pH [-] 7,48 [-] 7,48 7,41

Temperatura wody °C 6,80 [-] 7,08 8,63

Potencjał redox mV -332,10 [-] -306,35 -325,10

Przewodność (PEW) μS/cm 1918,00 [-] 1740,00 1704,00

HBO2 mg/dm3 5,56 [-] 4,91 4,75

H2S mg/dm3 6,14 4,70 4,31 4,65

CO2 mg/dm3 48,40 [-] [-] 110,00

OWO ppm 4,28 [-] 4,24 5,12

SiO2 mg/dm3 28,00 [-] 28,00 20,00

Zasadowość Zm mval/l 12,40 [-] 11,85 11,30

Twardość ogólna mval/l 8,88 [-] 9,69 8,00

Mg* mg/dm3 18,76 [-] 39,95 20,63

Ca2+ mg/dm3 147,03 [-] 128,32 126,32

Na+ mg/dm3 236,00 [-] 225,00 205,00

K+ mg/dm3 10,40 [-] 9,50 9,50

Cl- mg/dm3 241,19 [-] 250,84 197,78

SO42- mg/dm3 16,00 [-] 10,00 20,00

HCO3- mg/dm3 756,65 [-] 723,09 689,53

NH4+ mg/dm3 5,91 [-] 3,21 3,99

Mn* mg/dm3 1,07 [-] 1,32 0,76

Fe* (Fe2++ Fe 3+) mg/dm3 0,06 [-] 0,78 0,75

Ba2+ mg/dm3 0,18 [-] 0,29 0,21

Źródło: Badania własne

Porównanie wartości mineralizacji z suchą pozostałością wskazało na poprawne 
wykonanie pomiarów, z wyjątkiem źródła „Z” dla wyników z dnia 20.03.2014 (tab. 3). 
Wykonano bilans jonowy, w większości wyników błąd względny pomiędzy sumą ka-
tionów na jonów przekraczał wartość 2%, jednakże obliczony Indeks Langeliera we 
wszystkich przypadkach przyjmował wartości dodatnie, co oznacza skłonność wody 
do wytrącania węglanów i to mogło mieć wpływ na bilans jonowy.

Porównanie przewodności elektrolitycznej właściwej wody z równoważnikową sumą 
kationów i anionów w większości przypadków dało wyniki mieszczące się w normie. 

Porównanie zmienności wyników pomiędzy poszczególnymi pomiarami pozwoliło 
określić pomiar zawartości magnezu w źródle „Z” w dniu 20.03.2014 jako błędny. 
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Uwagę zwraca fakt, że wartości mineralizacji, suchej pozostałości i przewodności 
zmieniały się proporcjonalnie, tak samo wiele innych oznaczeń. Zmienność ta w wielu 
przypadkach przekraczała 10%, pomimo że zbiorniki nie są eksploatowane. Być może 
dochodzi do przedostawania się wód gruntowych lub opadowych. 

6. Klasyfikacja

6.1. Klasyfikacja balneologiczna

Charakterystykę podano na podstawie bilansu jonowego równoważników zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia [11]. Podano też skład chemiczny uproszczo-
nym wzorem Kurłowa (gazy i mineralizacja w g/dm3, temperatura w °C, podano jony 
stanowiące co najmniej 10% mval).

Woda z ujęcia „S”: 0,12% HCO3-Cl-Na, H2S
Woda mineralna 0,12 % wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa siarczkowa.

Woda z ujęcia „Z”: 0,16% Cl-HCO3-Na-Ca, H2S
Jest to woda mineralna 0,16% chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowo-wapnio-

wa siarczkowa.

Woda z ujęcia „NM1”: 0,20% Cl-HCO3-Na-Ca, H2S
Jest to woda mineralna 0,20% chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowo-wapnio-

wa siarczkowa.

Woda z ujęcia „NM2”: 0,14% HCO3-Cl-Na-Ca-Mg, H2S
Jest to woda mineralna 0,14% wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-wapniowo-

-magnezowa siarczkowa.

Wody z badanych ujęć różnią się typem. Silne zróżnicowanie charakteru wód 
siarczkowych jest typowe dla Karpat [4], ale szczególną uwagę zwraca odmienny typ 
wody w położonych bardzo blisko (ok. 50 m [6]) od siebie źródłach „NM1” i „NM2”.
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6.2. Przydatność do spożycia

Żeby woda była zdatna do spożycia, musi spełnić wymagania określone z dnia 
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [13].

Zakres badań obejmował tylko część określonych w Rozporządzeniu parametrów, 
także można tylko określić, czy wystąpiły i w jakim stopniu przekroczenia dopusz-
czalnych wartości. Stwierdzono kilka przekroczeń (w nawiasach podano dopuszczalną 
maksymalną wartość):

 � bor (1,0 mg B/dm3 odpowiadające 2,3 mg HBO2) – wszystkie źródła,
 � jon amonowy (0,5 mg/dm3) – wszystkie źródła,
 � chlorki (250 mg/dm3) – większość pomiarów,
 � sód (200 mg/dm3) – wszystkie źródła,
 � przewodność (2500 μS/cm) – w źródle „NM1” (tab. 4),
 � żelazo (0,20 mg/dm3) – w części pomiarów z każdego źródła,
 � mangan (0,05 mg/dm3) – wszystkie źródła.

Dodatkowo zapach siarkowodoru dyskwalifikowałby tę wodę.
Można stwierdzić, że woda z każdego ujęcia nie spełnia wymogów stawianych 

wodzie przeznaczonej do spożycia.

6.3. Spełnienie wymagań dotyczących wód leczniczych  
 i naturalnych surowców leczniczych

Wody z wszystkich 4 badanych ujęć spełniają dwa wymagania stawiane przez 
Prawo geologiczne i górnicze. Mineralizacja w każdym z nich przekracza 1000 mg/dm3, 
a zawartość siarki przekracza 1 mg/dm3. Jednakże, żeby woda mogła być uznana 
za leczniczą, musi także nie być zanieczyszczona pod względem chemicznym oraz 
mikrobiologicznym, a takie badania nie były przeprowadzone [10].

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia podany jest sposób klasyfikacji wody 
opisany w rozdziale 2 „Klasyfikacja wód” [11]. Wymienione są minimalne stężenia 
składników swoistych, przy czym dla mineralizacji i zawartości siarczków podane 
wartości są zgodne z podanymi w Prawie geologicznym i górniczym. Rozporządzenie 
wymienia też maksymalne najwyższe dopuszczalne stężenia składników niepożąda-
nych w nadmiernych stężeniach oraz toksycznych, przy czym wartości te są różnią 
się w zależności od typu kuracji. Pod względem przebadanych wskaźników tylko za-
wartość baru w wodzie z ujęć NM1 i Z przekroczyła wartość 1 mg/dm3 ustanowioną 
dla kuracji pitnych trwających powyżej jednego miesiąca [10, 11].

Wód mineralnych zawierających gazy lecznicze, takie jak siarkowodór raczej nie 
wprowadza się do handlu, nawet Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych 
nie przewiduje takiego oznaczenia jak woda siarczkowa [12]. Dlatego nie sprawdzono, 
czy woda z hyżneńskich ujęć spełnia wymagania ww. Rozporządzenia.
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7. Porównanie zmienności charakterystyki wody na przestrzeni lat

Woda z ujęć na terenie gminy Hyżne była badana w przeszłości (tab. 1) [6]. 
Porównując tamte wyniki z aktualnymi (tab. 2, 3, 4, 5), można sprawdzić, czy i jak 
zmieniła się charakterystyka wody.

Wodę z ujęcia „S” w przeszłości wodę sklasyfikowano jako 0,15% HCO3-Cl-Na, 
HBO2, H2S [6]. Obecnie jest to woda 0,12% HCO3-Cl-Na, H2S. Typ wody nie uległ 
zmianie HBO2 nie jest obecnie uznawany za składnik swoisty, więc nie jest podawa-
ny [10, 11]. Widoczny jest znaczny spadek mineralizacji, ale suma rozpuszczonych 
składników mineralnych z badań archiwalnych po zsumowaniu poszczególnych 
składników mineralnych daje wynik 1163 mg/dm3, kiedy wynik podany dla tej wody 
to 1500 mg/dm3, co budzi wątpliwości co do archiwalnego wyniku. Poza tym nastąpił 
niewielki spadek wartości stężeń pozostałych wskaźników.

Wodę z ujęcia „Z” w przeszłości wodę sklasyfikowano jako 0,17% Cl-HCO3-Na-
-Ca, HBO2, H2S, obecnie według badań jest to woda takiego samego typu, 0,16% 
Cl-HCO3-Na-Ca, H2S. Nie stwierdzono większych zmian poza wzrostem wartości 
pH o ok. 0,3. Bardzo zmienna było tylko zawartość siarczanów, ale to może wynikać 
z łatwości utleniania się ich do siarkowodoru.

Wodę z ujęcia „NM1” zaklasyfikowano kiedyś jako 0,25% Cl-HCO3-Na-Ca, H2S, 
HBO2.

Obecnie jest to woda 0,20% Cl-HCO3-Na-Ca, H2S. Typ wody nie uległ zmianie, ale 
stwierdzono spadek mineralizacji o ok. 500 mg/dm3, jak też stężenia boru, magnezu, 
wapnia, sodu, potasu, chlorków. Wartość pH wrosła nieznacznie o ok. 0,3, stężenie 
wodorowęglanów, siarkowodoru, siarczanów i strontu utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Można przypuszczać, że stagnująca woda w starym i nieużytkowanym zbior-
niku z popękaną przykrywą była rozcieńczana wodami opadowymi lub gruntowymi.

Wodę z ujęcia „NM2” zaklasyfikowano kiedyś jako 0,13% HCO3-Cl-Na-Ca, HBO2, 
H2S. Obecnie jest to woda 0,14% HCO3-Cl-Na-Ca-Mg, H2S. Mineralizacja minimalnie 
wrosła, wartość pH spadła o ok. 0,5. W porównaniu z archiwalnymi danymi spadło 
stężenie boru, siarkowodoru, potasu, siarczanów, ale stężenie wapnia, magnezu 
utrzymało się na tym samym poziomie, a wrosło stężenie sodu, chlorków, wodoro-
węglanów. Doszło zmiany składu i typu wody. Stosunek magnezu to innych kationów 
wzrósł na tyle, że przekroczył 20% ogólnej liczby miligramorównoważników, przez 
co zakwalifikował się do umieszczenia w nazwie typu wody.

8. Podsumowanie

W ciągu 30 lat od czasu ostatnich badań hyżneńskie wody nie straciły swoich 
właściwości i mogą być określane jako wody potencjalne lecznicze – mineralne 
siarczkowe. Jedyną wyraźną zaobserwowaną zmianą był spadek mineralizacji wody 
w ujęciu „Balneologów”.

Wciąż istnieje możliwość stworzenia małego lokalnego ośrodka dla miasta Rzeszo-
wa i Pogórza Dynowskiego. Odtworzenie tego ośrodka przyczyniłoby się do rozwoju 
gminy Hyżne i okolic. Żeby to jednak było możliwe, należy podjąć dalsze działania 
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w celu udokumentowania zasobów wód, potwierdzenia ich właściwości przez po-
zyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca 
leczniczego i utworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej celem zabezpieczenia wód. 
Dodatkowo źródło znajdujące się w Szklarach mogłoby zostać atrakcją geoturystyczną.

Bibliografia

1. 4500-S2– Sulfide, [w:] APHA, AWWA, WEF Standard methods for the examination of water 
and wastewater, Washington, DC,1999, s. 4162–4172.

2. Gwoździański M., Gratkowski M., Projekt robót geologicznych na regenerację ujęcia wody 
podziemnej w Nieborowie (Nieborów Mały – źródło nr 2) dla potrzeb Gminy Hyżne, Grabow-
nica Starzeńska 2013, s. 6–10.

3. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski, B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne 
badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999, s. 34–37, 72–74, 108–111, 183–185, 
267–270, 275–277, 282–289.

4. Krawczyk A.J., Rajchel L., Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat, 
Przegląd Geologiczny, t. 51, nr 6, 2003, s. 488–491.

5. Macioszczyk A., Dobrzyński D., Hydrogeochemia: strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, 
PWN, Warszawa 2002, s. 27–274.

6. Rajchel L., Źródła wód siarczkowych w Karpatach polskich, Geologia, Akademia Górniczo-
-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 26, nr 3, Wydawnictwo AGH, Kraków 
2000, s. 309–373.

7. Rajchel L., Rajchel J., Karpackie źródła wód mineralnych i specyficznych - pomnikami przyrody 
nieożywionej, Przegląd Geologiczny, t. 47, nr 10, 1999, s. 911–919.

8. Trzyna K., Piech A., Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, stan 
obecny, potencjalna przyszłość, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochro-
ny środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza 
Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s. 139–150.

9. Witczak S. i in., Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń 
wód podziemnych i metod ich oznaczania, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013, 
s. 625–930.

Akty prawne i normy

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, 
poz. 981).

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych 
i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwier-
dzającego te właściwości (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 565).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód 
mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466).

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).



409

Właściwości mineralnych wód siarczkowych gminy Hyżne i możliwości ich wykorzystania

14. PN-C-04609:1972 Woda i ścieki – Wstępna jakościowa ocena korozyjnego działania 
zimnych wód naturalnych na przewody z żeliwa, stali zwykłej lub ocynkowanej.

Literatura uzupełniająca

15. Metodyka firmy Hach 1206528 SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows.
16. Metodyka firmy Hach 2244300 Silica Reagent Set.
17. Metodyka firmy Hach LCK307 Boron cuvette test 0.05-2.5 mg/L B.



410

Indeks autorów 
List of authors

Adamczyk Mikołaj, mgr inż.; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza; ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; Zakład Rybactwa Rzecznego, 
Żabieniec; ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno; tel. 22/ 756 20 44; e-mail: rzeki@infish.
com.pl; Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of Hydraulic 
Constructions (LCH), Station 18; CH -1015 Lausanne; Switzerland

Buczek-Kowalik Małgorzata, dr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania 
Fizycznego, Katedra Nauk Przyrodniczych, Zakład Geografii; ul. Cicha 2a, 35-326 
Rzeszów; tel. 17/ 872 19 88; e-mail: malgorzatabuczek1@wp.pl

Chmielowski Krzysztof, dr hab. inż.; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej 
i Gospodarki Wodnej; al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; tel. 12/ 662 41 87; 
e-mail: k.chmielowski@ur.krakow.pl

Dec Beata, mgr; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 
Wydział Medyczny, Katedra Turystyki i Rekreacji (asystent); ul. H. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów; tel. 17/ 866 15 47; e-mail: bdec@wsiz.rzeszow.pl

Dyrda Grażyna, doc. dr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodowych, 
Zakład Turystyki i Rekreacji; ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 624 96 22; 
e-mail: gra-dyr.@wp.pl

Dyrda-Maciałek Sylwia, dr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodo-
wych, Zakład Turystyki i Rekreacji; ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 624 
96 22; e-mail: sylwia_dyrda@wp.pl

Dziurka Marek, mgr inż.; R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.; ul. Ciepłownicza 
4, 20-469 Lublin; tel. 81/ 441 41 46; e-mail: mdziurka@rndcentreinventor.pl

Górski Stanisław, mgr; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, 
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, Katedra Prawa Admini-
stracyjnego i Nauki Administracji; ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów; tel. 17/ 867 
04 00; e-mail: sekretariat.r@wspia.eu

Gutkowska Barbara, dr; Kielnarowa 380a, 36-020 Tyczyn; e-mail: gutbar.kra@
gmail.com 

Kępa Leszek, mgr inż.; SIPMA S.A.; ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin; tel. 81/ 744 
50 71; e-mail: info@sipma.pl

Koszelnik Piotr, dr hab. inż. prof. PRz; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra 
Inżynierii i Chemii Środowiska; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 
17/ 865 10 65; e-mail: pkoszel@prz.rzeszow.pl 



411

Krupa Jan, prof. nadzw. dr hab. inż.; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Katedra Turystyki i Rekreacji; ul. H. 
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; tel. 17/ 866 15 23; e-mail: jkrupa@wsiz.rzeszow.pl

Książek Sabina, mgr inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Inżynierii 
i Chemii Środowiska; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 10 
65, 17/ 865 17 88; e-mail: bt@prz.rzeszow.pl 

Ligięza Janusz, mgr inż.; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sako-
wicza; ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; Zakład Rybactwa Rzecznego, Żabieniec; 
ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno; tel. 22/ 756 20 44; e-mail: rzeki@infish.com.pl

Lipińska Ewa J., dr inż.; Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 
ul. gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów; tel. kom. 608 474 947; e-mail: elipin-
ska@wios.rzeszow.pl; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie, Instytut Politechniczny, Zakład Inżynierii Środowiska; ul. Dmochowskiego 
12, 38-400 Krosno; tel. 13/ 437 55 90

Łanczont Maria, prof. dr hab.; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geoekologii Paleogeografii; 
al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin; tel. 81/ 537 68 54; e-mail: lanczont@poczta.umcs.
lublin.pl

Maciałek Tomasz, mgr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodowych; 
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 624 96 22; e-mail: ism@pwste.edu.pl

Maj Katarzyna, mgr inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Inżynierii 
i Chemii Środowiska; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 10 
65, 17/ 865 17 88; e-mail: bt@prz.rzeszow.pl 

Masłoń Adam, dr inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Inżynierii 
i Chemii Środowiska; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 743 24 
07; e-mail: amaslon@prz.edu.pl

Mitura Teresa, dr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, 
Katedra Nauk Przyrodniczych, Zakład Geografii; ul. Cicha 2a, 35-326 Rzeszów; tel. 
17/ 872 19 88; e-mail: miturat@wp.pl

Młyński Dariusz, mgr inż.; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Sanitarnej 
i Gospodarki Wodnej; al. A. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; tel. 12/ 662 41 23; 
e-mail: dariusz.mlynski@gmail.com

Mróz Franciszek, dr; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Turystyki 
i Badań Regionalnych; ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; tel. 12/ 622 62 56; e-mail: 
fmroz@up.krakow.pl; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Targu; Instytut Rekreacji i Turystyki; ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ; tel. 
18/ 261 07 06; e-mail: irit@ppwsz.edu.pl



412

Nabywaniec Stanisław, ks. prof. dr hab.; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 
Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii Nowożytnej; ul. Rejtana 16c, 35-310 
Rzeszów; tel. 17/ 872 13 09; e-mail: histnowo@univ.rzeszow.pl

Niedźwiecka Joanna, dr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 
Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska; ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów; tel. 
17/ 785 50 03; e-mail: jniedzw@ur.edu.pl

Niemiec Witold, dr hab. inż., prof. PRz; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład 
Oczyszczania i Ochrony Wód; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 
17/ 865 15 04; e-mail: wniemiec@prz.edu.pl

Nizioł Anna, dr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, 
Zakład Organizacji Kształcenia „Europejczyk”; ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów; 
tel. 17/ 872 18 66; e-mail: an.ni@wp.pl

Piech Adam, dr inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Oczyszczania 
i Ochrony Wód; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 19 44; 
e-mail: apiech@prz.edu.pl

Prus Paweł, dr; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza; 
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; Zakład Rybactwa Rzecznego, Żabieniec; ul. 
Główna 48, 05-500 Piaseczno; tel. 22/ 756 20 44; e-mail: rzeki@infish.com.pl 

Rajchel Bernadeta, dr inż.; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława 
Pigonia w Krośnie, Instytut Politechniczny, Zakład Inżynierii Środowiska; ul. Dmo-
chowskiego 12, 38-400 Krosno; tel. 13/ 437 55 90; e-mail: brajchel@wp.pl

Rohan Dorota, mgr inż.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Łuka-
siewicza w Krośnie, Technikum Geologiczne; ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 
Krosno; tel. 13/ 432 17 77; e-mail: drohan@poczta.onet.pl

Skulimowska Małgorzata, dr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekono-
miczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Między-
narodowych, Zakład Turystyki i Rekreacji; ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 
624 96 22; e-mail: malgosiasrz@gmail.com

Solarska Sylwia, dr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodowych, 
Zakład Administracji; ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 624 96 22; e-mail: 
ism@pwste.edu.pl

Stachowicz Feliks, prof. dr hab. inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łu-
kasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Przeróbki Plastycznej; al. 
Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 15 38; e-mail: stafel@prz.edu.pl

Stokłosa Łukasz, mgr; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Katedra Turystyki i Rekreacji; ul. H. Sucharskiego 
2, 35-225 Rzeszów; tel. 17/ 866 15 47; e-mail: lstoklosa@wsiz.rzeszow.pl

Szlakowski Jacek, mgr inż.; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza; ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; Zakład Rybactwa Rzecznego, Żabie-
niec; ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno; tel. 22/ 756 20 44; e-mail: rzeki@infish.com.pl



413

Szpara Krzysztof, dr; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Katedra Geografii; ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 
Rzeszów; tel. 17/ 866 14 49; e-mail: kszpara@wsiz.rzeszow.pl

Tomaszek Tomasz, dr; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konserwacji 
Zabytków; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 743 21 05; e-mail: 
ttomasz@prz.edu.pl

Trzepieciński Tomasz, dr hab. inż. prof. PRz; Politechnika Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Przeróbki 
Plastycznej; al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 17 14; e-mail: 
tomtrz@prz.edu.pl

Trzyna Krzysztof, mgr inż.; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Oczyszczania 
i Ochrony Wód; al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów; tel. 17/ 865 19 44

Warchoła Marcin, dr; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Stosunków Międzynarodowych, 
Zakład Turystyki i Rekreacji; ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław; tel. 16/ 624 96 22; 
e-mail: marcin.warchola@pwste.edu.pl

Wiśniewolski Wiesław, prof. dr hab.; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 
Stanisława Sakowicza; ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn; Zakład Rybactwa 
Rzecznego, Żabieniec; ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno; tel. 22/ 756 20 44; e-mail: 
rzeki@infish.com.pl

Wójcik Tomasz, mgr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, 
Katedra Nauk Przyrodniczych, Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Ekologii i Ochrony 
Przyrody; ul. Cicha 2a, 35-326 Rzeszów; tel. 17/ 872 19 85; e-mail: antomi7@wp.pl

Ziaja Maria, dr; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Ka-
tedra Nauk Przyrodniczych, Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Ekologii i Ochrony 
Przyrody; ul. Cicha 2a, 35-326 Rzeszów; tel. 17/ 872 19 85; e-mail: mziaja@ur.edu.pl 




