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Abstract. The article presents results of research concerning tourist infrastructure in some districts located in the Wieprz 
river valley, in the context of protected areas. Protected areas makes 27.3% of the territory under study. In 2010 in the region 
there were 38 objects of collective accommodation – 21% of total number in the voivodship. Accommodation is unevenly 
distributed – 36.8% of all objects were situated in Krasnobród. The tourism potential of the area is not sufficiently used.
The existence of protected areas and natural value makes it possible to develop various forms of environmentally friendly 
tourism – tourism qualified, especially fishing and canoeing, hiking, biking, nature education tourism.
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Wprowadzenie

We współczesnym świecie turystyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi 
gospodarki. Najpopularniejsze jej formy związane są z turystyką masową, podróżami zagranicznymi, często 
międzykontynentalnymi. Jednak coraz częściej turyści zainteresowani są również obszarami położonymi 
stosunkowo blisko miejsca zamieszkania, posiadającymi duże walory przyrodnicze i pozwalającymi łączyć 
aktywny wypoczynek z potrzebami poznawczymi. Do takich miejsc należy zaliczyć obszary chronione różnej 
kategorii, ale również doliny rzeczne. Odnosi się to zwłaszcza do województwa lubelskiego, w którym doliny 
rzeczne w środowisku przekształconym w znacznym stopniu przez rolnictwo stanowią ostoje żywej przyrody 
warte zainteresowania turystów.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka wybranych elementów zagospodarowania turystycznego mających 
zasadnicze znaczenie dla turystyki w gminach leżących nad Wieprzem, najdłuższą rzeką województwa 
lubelskiego (303 km), której dorzecze leży w całości w jego granicach administracyjnych (ryc. 1) oraz 
określenie relacji pomiędzy walorami przyrodniczymi a stopniem zainwestowania turystycznego. W analizie 
uwzględniono gminy, przez które przepływa lub których granice stanowi Wieprz: Tarnawatka (powiat 
tomaszowski), Krasnobród, Adamów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz (powiat zamojski), Izbica, 
Krasnystaw, Łopiennik Górny (powiat krasnostawski), Trawniki (powiat świdnicki), Milejów, Łęczna, Spiczyn, 
(powiat łęczyński), Serniki, Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Kock, Jeziorzany (powiat lubartowski), Ułęż, 
Ryki, Dęblin (powiat rycki), Baranów, Żyrzyn, Puławy – gmina wiejska (powiat puławski).
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Ryc. 1. Położenie analizowanych gmin w województwie lubelskim (opracowanie własne)
Fig. 1. Location of the analyzed municipalities in Lubelskie woivodship (source: autors)

Materiał i metody

Podstawą prac była analiza danych GUS publikowanych w rocznikach statystycznych (Rocznik Rzeczypospolitej 
Polskiej, Rocznik Województwa Lubelskiego z 2010 r.), opracowaniach tematycznych (Turystyka 2010) oraz 
Banku Danych Regionalnych, a ponadto informacje zawarte w dokumentach planistycznych – Audycie 
turystycznym województwa lubelskiego (2008), Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju turystyki 
i rekreacji, Raporcie o Stanie Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Obszaru Województwa Lubelskiego 
(2009). Uzupełnieniem były dostępne mapy turystyczne obejmujące teren badań, aktualne informatory 
turystyczne, wiadomości z oficjalnych stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i portalu 
turystyka.lubelskie.pl. Ustalenie rzeczywistego zagospodarowania turystycznego w oparciu o dostępne 
publikowane materiały stwarzało sporo problemów, głównie ze względu na rozbieżności w wartościach 
wskaźników uzyskiwanych z różnych źródeł. Dla zachowania jednolitego przeglądowego charakteru pracy za 
podstawę przyjęto dane GUS. 
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Wyniki

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną
Analizą objęto obszar 29 jednostek administracyjnych położonych nad Wieprzem. Ze zgromadzonych 
materiałów wynika, że w każdej z nich występują obszary chronione mocą Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880). Zajmują one powierzchnię 85 229.70 ha, to jest 27.2% omawianego obszaru (w województwie 
lubelskim stanowią 22.7%). Spośród obszarów o dużych wartościach przyrodniczych podlegających ochronie 
znajdują się tu: Roztoczański Park Narodowy, 6 rezerwatów: Skrzypny Dół, Debry, Wodny Dół, Kozie Góry, 
Piskory, Czapliniec k. Gołębia, 5 parków krajobrazowych: Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński, Skierbieszowski, 
Kozłowiecki, Nadwieprzański, 4 obszary chronionego krajobrazu: Pawłowski, Pradolina Wieprza, Annówka, 
Kozi Bór, 4 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB 060012 Roztocze, PLB 060020 Ostoja 
Nieliska, PLB 060004 Dolina Tyśmienicy, PLB 140004, Dolina Środkowej Wisły oraz 17 obszarów siedliskowych 
(Standardowe… 2012).
Udział powierzchni chronionych tych form oraz obszarów Natura 2000 w powierzchni gmin przedstawiają 
ryciny 2a i 2b. 

Ryc. 2. (a) Udział obszarów prawnie chronionych (ogółem) w powierzchni gmin nadwieprzańskich, (b) Udział obszarów 
Natura 2000 w ogólnej powierzchni gmin nadwieprzańskich (źródło: opracowanie własne)
Fig. 2. (a) Area of special nature protected by law (total) in the municipalities of the Wieprz river, (b) Area protected Natura 
2000 in the municipalities of the Wieprz river (source: autors)

Zagospodarowanie turystyczne
Na opisywanym obszarze według danych Banku Danych Lokalnych (2011) znajdowało się 38 miejsc zbiorowego 
zakwaterowania, co stanowi 21% obiektów noclegowych w województwie, przy czym są to obiekty na ogół 
niewielkie, bowiem liczba istniejących w nich miejsc noclegowych to zaledwie 8.1% miejsc w województwie, 
a biorąc pod uwagę miejsca całoroczne – tylko 7%. Gminą o największej liczbie obiektów zbiorowego 
zakwaterowania (14) i miejsc noclegowych (936) jest Krasnobród. Na jej obszarze skupia się większość miejsc 
noclegowych wszystkich gmin nadwieprzańskich (41.4%). Stosunkowo dużym odsetkiem miejsc noclegowych 
dysponowały również inne gminy roztoczańskie: Zwierzyniec (10.2%) i Szczebrzeszyn (4.4%), co stanowiło 
łącznie 56%. W północnej części województwa gminą o największej bazie noclegowej jest Firlej (23.6%) (tab.1).

Zagospodarowanie turystyczne...
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Tab. 1. Miejsca noclegowe, obiekty, udzielone noclegi w gminach nadwieprzańskich
Tab. 1. Bed places, collective tourist accomodation establishments, overnight stays in the municipalities of the Wieprz river

Gmina
(Municipa-

lities)

Miejsca noclego-
we w obiektach 

zbiorowego 
zakwaterowania
(Bed places in 

collective tourist 
accommodation 
establihments)

Miejsca noclego-
we w obiektach 

zbiorowego 
zakwaterowania 

– całoroczne
(Bed places in 

collective tourist 
accommodation 
establishments - 

yearly)

Korzystający 
z noclegów

(Tourist accom-
modated)

Udzielone 
noclegi

(Overnight 
stays)

Obiekty zbioro-
wego zakwatero-

wania
(Collective to-

urist accommo-
dation establish-

ments)

Krasnystaw 
(miasto) 43 43 3477 6001 1

Krasnystaw 
(wieś) 70 70 5207 6436 2

Krasnobród 936 335 15 406 46 950 14
Szczebrzeszyn 100 100 1097 5976 1

Zwierzyniec 231 99 6465 12 252 5
Lubartów 146 26 1965 7645 4

Firlej 533 120 4462 19 191 2
Lubartów 27 27 902 4240 1
Spiczyn 45 0 191 817 1
Trawniki 38 38 1022 1026 1
Żyrzyn 10 10 101 145 3
Ryki 83 83 5386 5723 3

Razem 2262 951 45681 116402 38

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (2011)
Source: Central Statistical Office (2011)

W porównaniu z wynikami z 2001 r. (Wiluś 2008) widoczny jest wyraźny spadek liczby miejsc noclegowych 
przypadających na 1 km biegu Wieprza z 16.8 do 7.5. Porównanie, które niewątpliwie wyraża wyraźną tendencję 
spadkową (Audyt... 2009), należy jednak traktować jako szacunkowe z powodu różnic w sprawozdawczości 
GUS i metodyce agregacji danych. 
Bazę noclegową obiektów zbiorowego zakwaterowania powiększają kwatery agroturystyczne (Mapa 
agroturystyczna... 2009, Turystyka 2010). Z danych Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wynika, 
że na analizowanym obszarze znajduje się 20 gospodarstw agroturystycznych, natomiast oferta działających 
tu stowarzyszeń agroturystycznych liczy 84 obiekty agroturystyczne. Liczba miejsc noclegowych w obiektach 
stowarzyszeń wynosi około 1000. Najwięcej obiektów agroturystycznych znajduje się na terenie gmin 
Zwierzyniec, Krasnobród oraz Firlej.
Ważnym elementem infrastruktury turystycznej są szlaki turystyczne. W obszarze objętym badaniami przebiega 
9 znakowanych szlaków turystycznych, większość w południowej części obszaru. Niektóre miejscowości 
włączono do szlaków tematycznych, takich jak: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Przyrodniczy, Szlak 
Wielokulturowy, Szlak Renesansu Lubelskiego. W obrębie wymienionych szlaków opracowano różne warianty 
tras prowadzących również przez teren omawianych gmin (Województwo Lubelskie... 2011). 
Szlaki rowerowe regionalne przebiegające przez obszar omawianych gmin to: Centralny Szlak Rowerowy 
Roztocza oraz szlak Lublin–Wola Uhruska. Z analizy przebiegu szlaków zarówno pieszych jak i rowerowych 
wynika, że największe ich zagęszczenie ma miejsce na Roztoczu. Żaden ze szlaków nie biegnie w całości 
wzdłuż rzek.

P. Cebrykow et al.
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Wieprz jest dobrym miejscem dla rozwoju turystyki wodnej. Niemal na całej długości Wieprza poniżej Hutek 
(za wyjątkiem obszaru Roztoczańskiego Parku Narodowego) przebiega szlak kajakowy. 
Słabo należy ocenić promocję walorów turystycznych. Punkty informacji turystycznej działają w Krasnobrodzie, 
Zwierzyńcu i Łęcznej. 

Podsumowanie

Dolina Wieprza, centralnej rzeki województwa lubelskiego, należy do najatrakcyjniejszych przyrodniczo 
i krajobrazowo obszarów Lubelszczyzny (Plan... 2007, Raport... 2009). Przedstawiona charakterystyka 
infrastruktury turystycznej na obszarze gmin nadwieprzańskich wskazuje jednak na bardzo nierównomiernie 
jej rozmieszczenie. Wyłączając gminy roztoczańskie: Krasnobród (gmina uzdrowiskowa) i Zwierzyniec (Park 
Narodowy) oraz w części północnej gminę Firlej, obszar pozostałych gmin położonych nad Wieprzem zaliczyć 
należy do terenów słabo i bardzo słabo zagospodarowanych turystycznie. Wskazane byłoby opracowanie 
spójnej koncepcji zagospodarowania turystycznego tego obszaru uwzględniającej nie tylko wysokie walory 
przyrodnicze, ale również dużą podatność na degradację środowiska przyrodniczego doliny. W szczególności 
odnosi się to do prac melioracyjnych w dolinie trwale przekształcających krajobraz i obniżających walory 
turystyczne omawianego obszaru.
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