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ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE SZLAKU 

WODNEGO „BŁĘKITNY SAN” I JEGO ZNACZENIE  

DLA REGIONU 
 

Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania była próba analizy zagospodarowania turystycznego doliny 
Sanu na obszarze gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego  
i związany z tym wpływ na rozwój turystyki na badanym obszarze. Za podstawę do rozważań 
posłużyła analiza bazy turystycznej, w tym w szczególności urządzeń służących turystyce ka-
jakowej, m.in.: wypożyczalni sprzętu turystycznego, stanic wodnych, pól namiotowych. Istot- 
nym elementem zagospodarowania turystycznego jest również dostęp do informacji. Szczegó- 
łowej analizie poddano strony internetowe gmin należących do ZGTPD, biorąc pod uwagę, czy  
na poszczególnych witrynach internetowych promuje się szlak wodny „Błękitny San”. Podjęte 
badania mogą stanowić wskazówkę dla wszystkich samorządów, w jakim kierunku powinno 
zmierzać zagospodarowanie i promocja tego wyjątkowego szlaku. 

Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, szlak wodny, turystyka kajakowa 
 
 

TURIST EXPLOITATION  OF „BŁĘKITNY SAN”  

(Blue San) WATER TRAIL AND ITS  IMPACT  

ON THE REGION 
 

Summary 

The study attempts to analyse the tourist exploitation of the San river valley in the area of  
the Tourist Municipalities Union of Dynowskie Foothills, as well as its impact on the tour- 
ism development in the examined region. The investigation was based on the analysis of the  
tourist infrastructure, focusing in particular on the kayaking equipment, such as water sport  
rentals, watersides, campsites. The access to information plays significant role in the field of  
tourism accessibility. Internet websites of ZGTPD municipalities have been made the subject  
of an in-depth scrutiny to verify whether they promote „Błękitny San” water trail. The under- 
taken research provides the guidance to all local authorities and indicates the direction for the 
development and promotion of the unique water trail. 

Keywords: tourist exploitation, water trail, kayaking 
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1. Wprowadzenie 

Obszar Pogórza Dynowskiego, z uwagi na położenie w dolinie Sanu, posiada  
bogate walory naturalne i antropogeniczne, które są jednak mało znane. Jest to 
uwarunkowane niezadowalającym stanem bazy turystycznej i słabym dostępem  
do informacji. W obecnej dobie Internetu to właśnie te media stanowią główne  
źródło informacji dla potencjalnego turysty. Informacja o obiektach świadczących  
usługi podstawowe (w tym najważniejsze: noclegowe i gastronomiczne) oraz usługi 
dodatkowe (urządzenia sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie, szlaki turystyczne  
itp.) jest najważniejsza dla turysty i od dostępności do tych informacji często zależy,  
czy odwiedzi on dany region. Naukowcy, którzy zajmują się badaniem atrakcyjności 
turystycznej, podkreślają, że to czy dany region można określić atrakcyjnym dla  
turystów, zależy od trzech czynników: 

♦ walorów turystycznych, 
♦ dostępności komunikacyjnej, 

♦ zagospodarowania turystycznego [3]. 

Zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura, baza materialna turystyki) jest  
to zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie danego obszaru, szlaku lub 
miejscowości umożliwiające zaspokajanie potrzeb ruchu turystycznego. Do podsta-
wowych elementów infrastruktury turystycznej zalicza się: 

♦ bazę noclegową, 
♦ bazę żywieniową, 

♦ bazę komunikacyjną, 

♦ bazę towarzyszącą [4]. 

Głównym celem bazy towarzyszącej jest zaspokajanie rozmaitych potrzeb tu- 
rystów, a nawet stwarzanie nowych, dodatkowych walorów turystycznych (parki 
rozrywek, parki wodne itp.) lub umożliwianie pełniejszego wykorzystania istnieją- 
cych walorów podstawowych. W skład tej bazy wchodzą, m.in.: urządzenia i obiekty  
oraz instytucje o charakterze usługowym, handlowym, rozrywkowym, kulturalnym, 
rekreacyjno-sportowym. 

Celem niniejszego opracowania uczyniono analizę elementów związanych z za-
gospodarowaniem turystycznym szlaku wodnego „Błękitny San”, a w szczególności 
urządzeń turystycznych umożliwiających uprawianie turystyki kajakowej na Sanie. 

Obszarem badań objęto dolinę rzeki San, przebiegającą przez teren Pogórza Dy-
nowskiego, w tym przez obszar administracyjny gmin należących do Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego (ZGTPD): Dubiecko, Dydnia, Dynów (miejska  
i wiejska), Krzywcza i Nozdrzec. 

W pracy wykorzystano obserwacje poczynione w trakcie wyjazdów terenowych  
w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r., uzupełniając całość analizą witryn inter-
netowych gmin należących do ZGTPD oraz literaturą. Wykorzystane w pracy zdjęcia 
zostały wykonane przez autorów podczas badań terenowych. 
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2. Charakterystyka badanego obszaru 

Pogórze Dynowskie, na terenie którego leżą gminy należące do ZGTPD, według 
podziału na regiony fizycznogeograficzne Polski, położone jest w obrębie podprowincji 
Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jest największym mezoregionem wśród Pogórzy 
Karpackich, o powierzchni 1840 km². Pogórze Dynowskie to pasmo wzgórz i kotlin 
rozciągających się pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu, którego najwyższe wzniesienie  
to Sucha Góra (592 m n.p.m.) położona w części południowo-zachodniej Pogórza.  
Część północna Pogórza jest wyżynna i osiąga od 350–450 m n.p.m. Znaczny  
obszar zbudowany jest z fliszu, jedynie wyraziste wzniesienia, w tym Sucha Góra, 
zbudowane są z odpornych piaskowców ciężkowickich. W obszarze dolin rzecznych 
występują urodzajne gleby, które sprzyjały rolnictwu, a co za tym idzie lokacji miast  
i okalających je wsi. Z tego powodu i w obecnych czasach jest to głównie kraina  
rolnicza posiadająca dużą gęstość zaludnienia. Największe miasto to Dynów (ok.  
6 tys. mieszkańców) [2]. W celu ochrony cennych zasobów naturalnych na obszarze 
Pogórza Dynowskiego utworzono kilka rezerwatów przyrody, m.in.: w rejonie Suchej 
Góry „Kretówki” i „Cisy w Malinówce”, „Brzoza Czarna” w Reczpolu, „Broduszurki”  
i „Kozigarb” w gminie Dubiecko [9]. 

Rzeka San, wyznaczająca wschodnią granicę Pogórza, jest najdłuższą rzeką w po-
łudniowo-wschodniej Polsce i szóstą co do wielkości w kraju (443 km). Główne  
źródło Sanu znajduje się na terytorium Ukrainy, na wschodnim stoku Piniaszkowego  
(961 m n.p.m.) w Bieszczadach Zachodnich w okolicy miejscowości Sianki. Długość 
całkowita Sanu od źródeł do ujścia do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej San-
domierza (na wysokości 138 m n.p.m) wynosi 457,8 km. Prawie cały bieg rzeki  
znajduje się w granicach województwa podkarpackiego, przy czym w górnym odcinku  
na długości około 55 km stanowi on naturalną granicę pomiędzy Polską a Ukrainą. 
Pomiędzy Sanokiem a Przemyślem San ma charakter rzeki górsko-nizinnej, a na  
odcinku od Przemyśla do ujścia do Wisły jest rzeką nizinną [8]. 

San w górnym biegu na terenie Bieszczadów płynie na północny zachód, wyko-
rzystując fragment Rynny Podkarpackiej. Na tym odcinku na Sanie w połowie XX w. 
wybudowano dwie elektrownie wodne w Solinie i Myczkowcach. W wyniku budowy 
zapór wodnych powstały dwa sztuczne zbiorniki wodne. Z Bieszczadów rzeka spływa  
na Pogórze Bukowskie. Na tym odcinku nad jego prawym biegiem ciągną się Góry  
Słonne, przez które San przełamuje się w rejonie Trepczy i Międzybrodzia, zmieniając 
kierunek biegu na północno-wschodni. Następnie San skręca na północ, oddzielając  
od siebie Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie [2]. W okolicach Dynowa skręca  
na wschód i często meandrując, dociera do Przemyśla. Następnie na wschód od 
Przemyśla, w okolicy tzw. Bramy Przemyskiej, zatacza łuk na północ i ostatecznie 
przyjmuje kierunek północno-zachodni. Na ostatnim, nizinnym odcinku rzeka płynie 
Doliną Dolnego Sanu, stanowiącą część Kotliny Sandomierskiej. 

San od źródeł aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, wije się w obrębie gór i po-
górzy, wcinając się w podłoże fliszowe, często tworząc malownicze przełomy, między 
innymi pomiędzy Myczkowcami i Leskiem na Pogórzu Leskim oraz pomiędzy Gó- 
rami Słonnymi a Pogórzem Dynowskim w okolicach Międzybrodzia. Na znacznych 
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odcinkach Sanu przez większą część roku utwory fliszowe sterczą ponad taflę rzeki.  
Te ostre ławice skalne, zwane przez miejscową ludność berdami, w okresach suszy 
umożliwiają nawet przejście z jednego brzegu na drugi. 

Jedną z atrakcji turystycznych są liczne przeprawy promowe przez San między 
innymi w Krzemiennej (fot. 1), Nozdrzcu, Bachórcu, Wybrzeżu, Babicach, jak i ma-
lowniczo położone kładki piesze w Witryłowie, Warze, Słonnym, Wybrzeżu, Bacho- 
wie (fot. 2). Z uwagi na walory zarówno środowiska przyrodniczego, jak i atrakcje 
kulturowe znajdujące się w położonych nad Sanem miejscowościach, na rzece został 
wytyczony szlak wodny nazywany „Błękitny San”. 
 

 
Fot. 1. Przeprawa promowa na Sanie w Krzemiennej 

Źródło: fot. M. Skulimowska 

 

 
Fot. 2. Piesza kładka nad Sanem w Bachowie 

Źródło: fot. M. Skulimowska 
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3. Charakterystyka szlaku wodnego „Błękitny San” 

Od wieków dolina Sanu była jednym z najintensywniej wykorzystywanych szla- 
ków transportowych Europy. Biegły tędy szlaki komunikacyjne i handlowe, sprzyjając 
powstawaniu historycznych miast, które rozwijały się dzięki pełnieniu funkcji targo- 
wych i administracyjnych (m.in. Sanok, Lesko, Przemyśl, Ulanów). Rozwojowi żeglugi 
sprzyjał wysoki stan wód w rzece. Wincenty Pol pisał, że po Sanie od Leska chodzą  
spławy (…), a od Przemyśla mogą iść już statki. Na tratwach lub statkach przewożono  
towary do Gdańska, a stamtąd na zachód Europy. Rozwijało się też flisactwo (cechy 
flisackie w Przemyślu i Ulanowie). Jeszcze w XIX w. spławiano Sanem drewno, zboża,  
a także płótno, owoce i wyroby garncarskie [5]. 

Niestety, regulacje koryta rzeki oraz odlesienie dorzecza spowodowały, że już  
pod koniec XIX w. znacznie spadł średnioroczny poziom stanu wody Sanu. W cza- 
sach obecnych nad rzeką nie ma już przystani portowych ani nie spotkamy statków 
transportowych czy łodzi flisackich. Jedynie w Ulanowie od 1991 r. działa bractwo 
flisackie i jest kultywowana flisacka tradycja. W 1993 r. został zorganizowany, po  
raz pierwszy od 1939 r., spław tratwami z Ulanowa do Gdańska. Podjęto na- 
tomiast próbę udostępnienia Sanu dla potrzeb turystyki i budowę związanej z tym 
infrastruktury przywodnej. 

Początek szlaku wodnego „Błękitny San” znajduje się kilka kilometrów poniżej  
zbiornika Myczkowieckiego (za elektrownią wodną w Zwierzyniu). Długość szlaku  
o charakterze górskim od Zwierzynia do Przemyśla to 158 km, natomiast długość  
szlaku o charakterze nizinnym do ujścia do Wisły to 173 km. Przeciętny spadek  
rzeki wynosi 1,44‰, jednak znaczny wpływ na tę wielkość mają dwie zapory wodne  
w Solinie i Myczkowcach (ryc. 1 i 2) [5]. 
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Ryc. 1. Schemat przebiegu szlaku wodnego 
„Błękitny San” 

Ryc. 2. Legenda do schematu szlaku 

 

 
Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik, Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005. 

 
Odcinek źródłowy nie jest dostępny dla spływów. Pozostałą część rzeki można 

podzielić na charakterystyczne odcinki turystycznego szlaku wodnego: 

♦ graniczny odcinek górnego Sanu od ujścia potoku Negrylów do Procisnego  
(58,5 km – 3,50‰), 

♦ obowiązkowy odcinek Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z Procisnego do Raj- 
skiego (30,5 km – 3,80‰), 

♦ szlak wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyśla (158,0 km – 0,95‰), 

♦ szlak wodny dolnego Sanu z Przemyśla do ujścia do Wisły (173,0 km – 0,31‰) [5]. 

Pierwszy odcinek szlaku kajakowego od ujścia potoku Negrylów do Procisnego 
dostępny jest tylko za zgodą administracji Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdyż 
spływ przebiega przez obszar Parku. Jest to zarazem wschodnia granica Polski i Unii 
Europejskiej, więc o spływie trzeba również zawiadomić Straż Graniczną. Nieskażona 
przyroda, w tym rezerwaty torfowiskowe „Litmirz” i „Tarnawa” oraz prawie bezludna 
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okolica wraz z pozostałościami po wysiedlonych wioskach (m.in. Beniowa, Sokoliki 
Górskie) tworzą niepowtarzalny klimat podczas spływu na tym odcinku (ryc. 3). 
 

Ryc. 3. Schemat górskiego odcinka szlaku 

 
Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik,  

Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005. 

 
Kolejny odcinek szlaku z Procisnego do Rajskiego to już trasa niewymagająca  

żadnych dodatkowych formalności. Należy do najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo 
szlaków wodnych w Polsce chronionych otuliną Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. 
Prawy brzeg stanowią zalesione stoki grzbietu Otrytu, a po lewej stronie malowniczo 
rozciąga się masyw Połoniny Wetlińskiej. San na tym odcinku charakteryzuje się  
licznymi poprzecznymi progami skalnymi. Trasa szlaku przebiega przez obszar pra- 
wie wyludniony. Po drodze mija między innymi miejsca po dawnych wsiach Hulskie, 
Krywe, Tworylne, w których pozostały ślady życia: ruiny cerkwi, dworów i innych 
zabudowań wiejskich. 

Odcinek szlaku od Zwierzynia do Przemyśla bardzo dobrze nadaje się do wypraw 
kajakowych, szczególnie w okresie wiosennym, jak i w lipcu ze względu na opady  
w górach. Stan wody w korycie Sanu uzależniony jest od pracy elektrowni Solina  
i potrafi znacząco zmienić się w ciągu kilku godzin. Z uwagi na większy spadek koryta  
i skaliste dno, najtrudniejszy do pokonania jest odcinek ze Zwierzynia do Sanoka.  
Z tego też powodu większość spływów kajakowych zaczyna się dopiero w Sanoku. 
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San, wypływając z Bieszczadów, pomiędzy Leskiem i Sanokiem wpływa na Pogórze 
Bukowskie, płynąc tutaj rozległą doliną. Równolegle do prawego brzegu rzeki ciągną  
się Góry Słonne, przez które San przełamuje się w okolicy Trepczy i Międzybrodzia. 
Następnie meandrując, płynie pomiędzy Pogórzami Dynowskim i Przemyskim. Szlak 
wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyśla posiada przeciętny spadek na  
całej trasie 0,95‰ (na poszczególnych odcinkach od 1,7‰ do 0,6‰) [5]. Także ten  
odcinek szlaku charakteryzuje się pięknymi walorami przyrodniczymi, jak i kultu-
rowymi. Często nawet nie wysiadając z kajaka, można podziwiać zabytkowe zamki 
(Lesko, Sanok, Dąbrówka Starzeńska, Dubiecko, Przemyśl), pałace (Nozdrzec) czy też 
ukryte na zalesionych terenach unikatowe cerkwie (Ulucz, Piątkowa). 

Ostatni odcinek szlaku przebiega od Przemyśla do Sandomierza przez Kotlinę 
Sandomierską. San tworzy tutaj szeroką bruzdę erozyjną o długości ponad 130 km  
i przeciętnej szerokości 10 km, nazwaną Doliną Dolnego Sanu. Liczne starorzecza 
świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki na tym odcinku. Zalewowe dno do- 
liny zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych. San ma tutaj charakter rzeki nizinnej,  
płynie łagodnymi skrętami i prawie na całym odcinku jest dostępny dla różnych pła-
skodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo 
uregulowane i obwałowane w celu zapobiegania powodziom. Szlak wodny dolnego  
Sanu z Przemyśla do Sandomierza posiada przeciętny spadek na całej trasie 0,5‰  
(na poszczególnych odcinkach od 0,36‰ do 0,25‰) [8]. 

4. Zagospodarowanie turystyczne szlaku  

wodnego na badanym obszarze 

Baza materialna turystyki zapewnia możliwości dojazdu do obszarów, miejscowości  
i obiektów, które stanowią cel wyjazdów turystycznych, jak również pobytu w tych 
miejscowościach. Bazę tę tworzą obiekty i urządzenia niezbędne do obsługi turystów 
uprawiających różnorodne rodzaje turystyki. Z uwagi na to, że zagospodarowanie 
turystyczne tworzą obiekty, które mają na celu zapewnienie turystom niezbędnych 
warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podróży (wyposażenie  
w odpowiednie urządzenia obsługowe, zaspakajające potrzeby noclegowo-żywieniowe  
i rekreacyjne), głównym problemem badawczym była analiza powyższych warunków  
na terenie ZGTPD dla potrzeb turystyki kajakowej. 

Infrastruktura specyficznie turystyczna (urządzenia turystyczne) to m.in.: 

♦ ośrodki wypoczynku świątecznego, 
♦ kąpieliska, 

♦ wypożyczalnie sprzętu turystycznego, 

♦ narciarskie urządzenia wyciągowe i kolejki turystyczne, 

♦ przystanie jachtowe i kajakowe, 
♦ szlaki wędrówek wodnych, pieszych i motorowodnych, 

♦ trasy i jednostki pływające pasażerskiej żeglugi śródlądowej [6]. 

Kolejnym ważnym elementem dostępności turystycznej jest informacja, a co za  
tym idzie w przypadku szlaku turystycznego, oznakowanie. Według instrukcji zna-
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kowania szlaków kajakowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
podstawowym urządzeniem stosowanym do oznakowania szlaków kajakowych jest 
tablica z zadaszeniem oraz znaki informacyjne, m.in.: 

1. znak szlaku z kilometrażem mierzonym w górę rzeki, 
2. znak szlaku z odległością między polami biwakowymi, 
3. pole biwakowe, 
4. stanica wodna, 
5. plan sytuacyjny, 
6. miejsce wodowania, 
7. miejsce dobijania, 
8. wpływ szlaku z jeziora, 
9. nazwa dopływu, 
10. walory krajoznawcze [7]. 

Podczas przeprowadzonych badań terenowych przeanalizowano wybrane ele- 
menty zagospodarowania turystycznego szlaku „Błękitny San” dla potrzeb turystyki 
kajakowej: wypożyczalnie sprzętu turystycznego (w tym kajaków), pola namiotowe  
i biwakowe, stanice wodne, miejsca do wodowania i dobijania kajakiem oraz tablice 
informacyjne szlaku wodnego „Błękity San”(tab. 1). 
 

Tab. 1. Zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego „Błękitny San” na obszarze ZGTPD 

GMINA Wypożyczalnie Pola biwakowe Stanice wodne 

Miejsca do 
wodowania, 

dobijania 
kajakiem 

Tablice infor-
macyjne szlaku 

wodnego 
Ogółem 

Dubiecko 4 2 - 2 - 8 

Dydnia 2 1 - - - 3 

Dynów miejska - 1 - - - 1 

Dynów wiejska - 2 - - - 2 

Krzywcza - 1 - - - 1 

Nozdrzec - 1 - - - 1 

Ogółem 6 8 0 2 0 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych 

 
Pierwszą z analizowanych części bazy turystycznej były wypożyczalnie sprzętu 

wodnego, m.in. kajaków, kapoków itp. Z punktu widzenia turysty jest to jeden z naj-
ważniejszych elementów, który umożliwia korzystanie ze szlaku wodnego i uprawianie 
turystyki kajakowej, ponieważ bardzo mała liczba osób dysponuje odpowiednim  
sprzętem do uprawiania tej formy turystyki. 

Według zebranych danych na obszarze ZGTPD znajduje się sześć wypożyczalni,  
które oficjalnie zajmują się powyższymi usługami. Są to: „Zielona Polana” Ośrodek 
Wypoczynkowy w Łączkach, Ośrodek Wypoczynkowy „Wiking” w Krzemiennej 
(wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych), Zamek – Hotel w Dubiecku (wypoży-
czalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego), Domek Letniskowy na Wybrzeżu (2 szt.), 
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Agroturystyka w Sielnicy (2 szt.) oraz Domek u Maćka w Temeszowie. Aż cztery  
z wymienionych powyżej obiektów zlokalizowane są na terenie gminy Dubiecko,  
a dwa na terenie gminy Dydnia. Pozostałe z gmin nie wykazują na swoich stronach 
internetowych możliwości skorzystania z usług jakichkolwiek wypożyczalni. 

Turyści uprawiający turystykę kajakową to turyści aktywni, najczęściej ko- 
rzystający z tanich i „biwakowych” form noclegu, np. pól namiotowych, biwaków, 
kempingów itp. Dokonując analizy powyższej bazy noclegowej, można zauważyć  
w miarę równomierne rozłożenie dostępnych obiektów w poszczególnych gminach. 
Ogólnie na terenie ZGTPD znajduje się osiem zarejestrowanych pól namiotowych  
lub biwakowych. W gminie wiejskiej Dynów i gminie Dubiecko zlokalizowane są po  
dwa pola biwakowe. W pozostałych występuje po jednym z powyższych obiektów 
noclegowych [12]. Wymienione pola namiotowe i biwakowe posiadają wystarczające  
dla potrzeb turystyki kajakowej zagospodarowanie: miejsca na rozbicie namiotów,  
obiekty sanitarne, wyznaczone miejsce na ognisko, zadaszone wiaty, domki kempin- 
gowe itp. Są również dobrze oznakowane, dzięki czemu potencjalny turysta nie ma 
problemu z dotarciem. Jedynym mankamentem jest częsty brak wygodnych miejsc  
do dobijania i wodowania kajakiem (fot. 3). 
 

 
Fot. 3. Pole namiotowe w Słonnem 

Źródło: fot. M. Skulimowska 

 
Przeprowadzone badania terenowe i analiza dostępnych źródeł wykazały, że na 

obszarze ZGTPD obecnie nie ma żadnej stanicy wodnej. Według danych ze strony 
internetowej Polskich Szlaków Wodnych (Centrum Turystyki Wodnej PTTK) plano- 
wana jest budowa stanic wodnych w miejscowościach: Witryłów obok kładki, Bachórz, 
Wybrzeże i Babice [11]. Natomiast dostępny przewodnik, jak i mapy podają, że na 
badanym obszarze znajduje się aż sześć stanic wodnych (zgodnie z legendą na ma- 
pach), tj. w Witryłowie, Krzemiennej, Dynowie, Bachórzu, Dubiecku, Babicach [5]. 

Zgodnie z definicją stanica to niewielki obiekt lądowy (schronisko turystycz- 
ne) położone nad wodą i obsługujące śródlądową turystykę wodną, wyposażone  
w pomieszczenia noclegowe, gastronomiczne, ewentualnie pomieszczenia na łodzie. 
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Wyposażone są w pomosty stałe lub pływające umożliwiające bezpieczne dobijanie 
jednostek. Wyznacza się je w osłoniętych miejscach: brzegi rzek, jeziora czy wyspy.  
Stanice mogą być obiektami tymczasowymi, sezonowymi, lokalizowane są najczęściej  
w rejonach uczęszczanych szlaków wodnych [1]. Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, 
obiekty znajdujące się na badanym obszarze trudno określić mianem stanic. Brakuje 
podstawowych elementów, w tym pomostów umożliwiających bezpieczne dobijanie 
kajakiem. Przykładem może być tzw. stanica wodna kompleks rekreacyjno-sportowy  
„Pod Dębiną” w Bachórzu (fot. 4 i 5). 
 

    
 
 
 

 
Kolejnym elementem zagospodarowania szlaku wodnego są miejsca do wodowania  

i dobijania kajakiem, które występują najczęściej przy stanicach wodnych. Powinny  
być również zlokalizowane nieopodal pól biwakowych i namiotowych w celu umoż-
liwienia bezpiecznego wyjścia na brzeg. Jedyne dwa takie pomosty znajdują się na  
terenie gminy Dubiecko, w miejscowościach Słonne i Wybrzeże (fot. 6 i 7). 
 

    
 
 
 
 

Jak już powyżej wspominano, podstawowym urządzeniem stosowanym do 
oznakowania szlaków kajakowych jest tablica oraz znaki informacyjne. Niestety, na 
badanym obszarze nie zlokalizowano żadnej tablicy informacyjnej ani mapy ozna- 
kowanej logo szlaku wodnego „Błękitny San” (ryc. 4). 

Fot. 5. Miejsce do wodowania,  
dobijania kajakiem 

Źródło: fot. M. Skulimowska 

Fot. 4. Stanica wodna w Bachórzu 
Źródło: fot. M. Skulimowska 

Fot. 6. Pomost na Wybrzeżu 
Źródło: fot. M. Skulimowska 

Fot. 6. Pomost w Słonnem 
Źródło: fot. W. Bubenko 
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Ryc. 4. Logo szlaku wodnego „Błękitny San” 

 
Źródło: M. Lityński, Szlak wodny Błękitny San. Przewodnik,  

Wydawnictwo PROT, Rzeszów 2005, s. 9. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że najlepiej przygotowaną dla 
potrzeb turystyki kajakowej jest gmina Dubiecko. Znajduje się tam osiem, z analizo-
wanych na badanym obszarze, urządzeń służących wspomnianej formie turystyki, co 
stanowi 50% ogółu. Kolejną jest gmina Dydnia, gdzie zlokalizowane są trzy obiekty  
(19%), oraz gmina wiejska Dynów z dwoma polami namiotowymi (12,5%). W kolej- 
nych gminach, tj. gminie miejskiej Dynów, gminie Krzywcza oraz gminie Nozdrzec 
znajduje się jedynie po jednym polu namiotowym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy jednak zaznaczyć, że nawet w najlepiej oce- 
nionej gminie Dubiecko zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego, o takich 
wyjątkowych walorach jest niewystarczające. Trudny dostęp do podstawowej infor- 
macji co do możliwości wypożyczenia sprzętu powoduje, że mała liczba osób korzysta  
z odcinka szlaku wodnego „Błękitny San” na terenie gmin zrzeszonych w ZGTPD. 
Najczęściej organizowane są spływy z Sanoka, gdzie istnieje dobrze przygotowana  
firma turystyczna, świadcząca pełen pakiet usług związanych z turystyką kajako- 
wą (instruktor, przewóz bagaży, transport powrotny na miejsce startu itp.), która  
posiada bardzo bogato wyposażoną wypożyczalnię (różnorodne kajaki, kamizelki,  
kaski, pianki neoprenowe, pojemniki na rzeczy itp.) Również warto, jako przykład,  
podać wypożyczalnię z Przemyśla, która świadczy podobny zakres usług. Istotnym 
elementem działalności wspomnianych firm są ich witryny internetowe, które są  
bardzo dobrze przygotowane pod względem zasobu informacji. 

Możliwości rozwoju turystyki kajakowej na obszarze gmin ZGTPD są duże, jednak 
należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę i co najważniejsze dostęp do informacji 
(Internet, mapy, wydawnictwa). Lokalizacja gmin w bliskości ośrodka metropolitalne- 
go, jaki stanowi Rzeszów, może spowodować napływ turystów szczególnie na krótki 
wypoczynek, np. weekendowy. Gminy powinny zadbać o swoje witryny internetowe, 
umieszczając na nich szereg informacji powiązanych ze szlakiem wodnym (mapa,  
pola namiotowe, wypożyczalnie itp.). Podczas analizy stron internetowych poszcze-
gólnych gmin zauważono, że jedynie witryna internetowa gminy Dydnia zawiera  
wykaz i szczegółowy opis szlaków przebiegających przez obszar gminy (w tym szlak 
wodny „Błękitny San”). Witryna internetowa miasta Dynów zawiera jedynie krótką 
wzmiankę o szlaku wodnym. 
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Istotą szlaku jest jego funkcja użytkowa. Szlak „żyje”, kiedy posiada logotyp, ak-
tualizowane mapy i materiały promocyjne, a przede wszystkim kiedy istnieje strona 
internetowa szlaku. Dobrze przygotowana witryna internetowa powinna zawierać 
informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu oraz 
innych niezbędnych elementów infrastruktury szlaku kajakowego, a także lokalizację 
bankomatów, placówek bankowych, jak również prezentację walorów przyrodniczych  
i kulturowych. Przy trasach tranzytowych lub w centralnych miejscach miejscowości 
powinny znajdować się tablice informacyjne oznakowane logo szlaku. Aby lepiej  
i bezpieczniej korzystać ze szlaku, należy także poprawić infrastrukturę szlaku  
wodnego poprzez tworzenie wygodnych miejsc do wodowania i dobijania kajakiem  
oraz przechowywania kajaków na czas noclegu. Planowana budowa stanic wodnych, 
które będą spełniać wymogi do świadczenia usług dla potrzeb turystyki kajakowej, 
pozwoliłaby na podniesienie atrakcyjności tego mezoregionu. 
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