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Streszczenie. Turystyka odgrywa wspó³czeœnie rolê krajobrazotwórcz¹. Cechuj¹
j¹ przy tym wyj¹tkowo liczne powi¹zania z wieloma dziedzinami ¿ycia gospo-
darczego i spo³ecznego. Przyjmuj¹c, ¿e krajobraz turystyczny jest podtypem
krajobrazu kulturowego, w ostatnim okresie nastêpuje zauwa¿alne przeobra¿a-
nie funkcji dotychczasowego krajobrazu Równiny Bi³gorajskiej. Wyró¿niæ
mo¿na kilka czynników sprzyjaj¹cych kreowaniu nowych przestrzeni turystycz-
no- rekreacyjnych, a mianowicie: obecnoœæ du¿ego zwartego kompleksu leœne-
go (lasy zajmuj¹ 70% powierzchni) oraz wycofuj¹ca siê ze wzglêdów ekono-
micznych gospodarka rolna. Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ powo³anie wielu ró¿-
norodnych form ochrony œrodowiska, które samoistnie wzmagaj¹ zaintereso-
wanie turystyczne danym obszarem.

S³owa kluczowe: krajobraz, antropopresja, turystyka, rekreacja

Abstract. Tourism as a factor shaping the contemporary landscape of the
Bi³goraj Plain. Nowadays tourism is a landscape-shaping factor. It is characte-
rized by exceptionally numerous associations with various spheres of economic
and social life. Assuming that the tourist landscape constitutes a sub-type of the
cultural landscape, a considerable transformation of the function of current land-
scape of the Bi³goraj Plain has been noticed recently. We can distinguish several
factors, such as the presence of a large compact forest complex (forests cover
70% of the area) and farming being withdrawn due to economic reasons, which
favour establishment of new tourist and leisure areas. Crucial here is the establi-
shment of many different forms of environmental protection, which contribute
to the increase of tourist interest in the given area.

Keywords: landscape, anthropogenic impact, tourism, leisure

Wprowadzenie
Krajobraz to szeroko u¿ywany termin, którym okreœla siê zewnêtrzny wygl¹d Ziemi z okre-

œlonego miejsca (Kondracki, Rychling 1983). Jest systemem z³o¿onym z wzajemnie powi¹za-
nych i na siebie oddzia³ywuj¹cych komponentów przyrody, czêsto zmodyfikowanych w rezulta-
cie dzia³alnoœci cz³owieka (Malinowska et al. 2004, Rychling 2005). Krajobraz jest systemem
dynamicznym, o sposobie funkcjonowania zale¿nym od naboru jego czêœci sk³adowych, powi¹-
zañ miêdzy nimi i rodzaju dominuj¹cych procesów. Przedstawia wycinek przestrzeni, który pod-
lega ewolucji i ma swoj¹ historiê. Tez¹ wiod¹c¹ artyku³u jest przedstawienie etapów zmian krajo-
brazowych na Równinie Bi³gorajskiej pod wp³ywem zró¿nicowanej dzia³alnoœci cz³owieka.

Ewolucja krajobrazu Równiny Bi³gorajskiej pod wp³ywem dzia³alnoœci
cz³owieka

Równina Bi³gorajska obejmuje pó³nocn¹ czêœæ makroregionu Niziny Sandomierskiej. Pod
wzglêdem geomorfologicznym Równina Bi³gorajska cechuje siê pozorn¹ monotonnoœci¹,
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w makroskali dominuje rozleg³a równina denudacyjno-akumulacyjna urozmaicona ró¿nej wiel-
koœci zag³êbieniami oraz wydmami (Wojtanowicz 1989, 1990). Jednym z podstawowych za-
gadnieñ wspó³czesnej ekologii krajobrazu jest rejestracja, analiza, prezentacja i ocena zmian
zachodz¹cych zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak i pod wp³ywem dzia³alnoœci cz³o-
wieka. Cz³owiek kszta³tuje krajobraz zgodnie z w³asnymi za³o¿eniami i mo¿liwoœciami tech-
nicznymi, które ulegaj¹ zmianom w zale¿noœci od etapu rozwoju kulturowego, spo³ecznego
i gospodarczego. W okresie oko³o 500-letniej, sta³ej obecnoœci cz³owieka na Równinie Bi³go-
rajskiej mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce fazy przeobra¿eñ krajobrazowych:
– krajobraz œródleœnych enklaw rolniczych,
– kszta³tuj¹cy siê krajobraz turystyczny.

Nale¿y pokreœliæ, ¿e zmiany antropogeniczne w krajobrazach nie musz¹ jednoczeœnie
i w jednakowym stopniu dotyczyæ wszystkich komponentów œrodowiska.

Krajobraz œródleœnych enklaw rolniczych
Sta³e osadnictwo na omawiany obszar wkroczy³o dopiero w XV wieku ze wzglêdu na nie-

korzystne warunki naturalne w postaci s³abych gleb, zabagnienia i ogólnej niedostêpnoœci tere-
nu. Drugorzêdn¹ rolê w procesie osadnictwa przypisuje siê czynnikom historycznym i spo³ecz-
no-ekonomicznym. W procesie kszta³towania siê enklaw rolniczych wyró¿niamy progi wzmo-
¿onej intensyfikacji osadnictwa:
– dynamiczny rozwój osadnictwa w XV i XVI w. ze wzglêdu na wzmo¿ony eksport zbo¿a do

Prus drog¹ wodn¹ Wis³y,
– w XVII i XVIII w. akcja osadnictwa wiejskiego utrzymuje ten sam kierunek od strony

Wy¿yny Lubelskiej, a dodatkowo osadnictwo postêpuje równie¿ od strony gêsto zaludnio-
nego ju¿ w tym czasie obszaru Wis³y i Sanu,

– w XIX i XX w. sprzeda¿ na szerok¹ skalê drewna z Ordynacji na potrzeby kopalni i prze-
mys³u drzewnego, jako kolejny obok rolnictwa i gospodarki stawowej czynnikiem rozwoju
osadnictwa.
Okres intensywnej dzia³alnoœci cz³owieka zawê¿a siê na Równinie Bi³gorajskiej do oko³o

200 lat. Przemiany w u¿ytkowaniu ziemi w krajobrazach rolniczo-leœnych w g³ównej mierze
podyktowane s¹ warunkami naturalnymi. Mozaikowoœæ krajobrazu, w którym dominuj¹ formy
akumulacji eolicznej, wspó³wystêpuj¹ce z siedliskami hydrogenicznymi, znajduje odzwiercie-
dlenie w z³o¿onym u¿ytkowaniu ziemi. Przedstawiony obszar reprezentuje krajobrazy wiejskie,
leœno-rolne, o niewielkiej przydatnoœci rolniczej, wynikaj¹cej ze s³abych warunków glebowych
(dominuj¹ gleby klasy V i VI). Istotne zmiany strukturalne i funkcjonalne w krajobrazach szcze-
gólnie dynamicznie zachodz¹ w enklawach ma³ych powierzchniowych, które cechuje wysoki
stopieñ izolacji. Przede wszystkim ze wzglêdów ekonomicznych i spo³ecznych na powierzch-
niach, które by³y u¿ytkowane rolniczo, nast¹pi³o ograniczenie rozmiarów tej formy gospodaro-
wania. Niewielka op³acalnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej spowodowa³a, ¿e cech¹ wyró¿-
niaj¹c¹ krajobraz tego obszaru s¹ liczne od³ogi, niejednokrotnie z bardzo zaawansowanym roz-
wojem spontanicznej sukcesji leœnej. Typ u¿ytkowania terenu z leœno-orno-³¹kowego powoli na-
biera cech leœno- rekreacyjno-od³ogowego. Od³ogi, szczególnie wieloletnie z udzia³em pionier-
skich gatunków krzew i drzew to istotny element fizjonomii wspó³czesnego krajobrazu wiejskie-
go Równiny Bi³gorajskiej. Ich obecnoœæ podnosi stopieñ naturalnoœci tego krajobrazu, zwiêksza
jego mozaikowoœæ, przyczynia siê do wzrostu jego atrakcyjnoœci wizualnej i turystycznej.

Czynniki determinuj¹ce rozwój krajobrazu turystycznego Równiny
Bi³gorajskiej

Wspó³czeœnie obserwuje siê wzrost roli i znaczenia turystyki i gospodarki turystycznej
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w rozwoju regionów. Rozwój turystyki stwarza mo¿liwoœci zaktywizowania obszaru struktu-
ralnie s³abego ekonomicznie, ale o bogatym potencjale walorów przyrodniczych i kulturowych.
Wynika to z faktu, ¿e rozwój turystyki przyczynia siê nie tylko do generowania coraz wiêk-
szych bezpoœrednich dochodów, lecz poprzez jej œcis³e zwi¹zki z innymi bran¿ami gospodarki,
wp³ywa na wiele pozytywnych zmian w ca³ej gospodarce regionu. Wobec tak perspektywicz-
nego znaczenia rozwoju turystyki na Równinie Bi³gorajskiej niezbêdne jest okreœlenie warun-
ków umo¿liwiaj¹cych jej rozwój. Omawiany obszar charakteryzuje siê:
– niezwyk³ymi walorami przyrodniczymi, przejawiaj¹cymi siê g³ównie w bogactwie flory

i fauny oraz zró¿nicowaniu siedlisk,
– interesuj¹c¹ sieci¹ hydrograficzn¹ (gêsta sieæ niewielkich cieków oraz zespo³y stawów),
– niewielkim stopniem przekszta³cenia œrodowiska naturalnego,
– zdecydowan¹ dominacj¹ terenów leœnych nad rolniczymi i przemys³owymi (lesistoœæ wy-

nosi oko³o 70% obszaru),
– ma³¹ gêstoœci¹ zaludnienia (œrednio oko³o 40 os./km2),
– rozbudowan¹ infrastruktur¹ turystyczn¹.

Równina Bi³gorajska charakteryzuje siê niezwyk³ym bogactwem osobliwoœci turystycz-
nych, które przy odpowiedniej promocji mog¹ byæ magnesem przyci¹gaj¹cym turystów.

Osobliwoœci turystyczne wsi:
– rzemios³o: sitarstwo, garncarstwo, flisactwo, wikliniarstwo,
– architektura: dwory i pa³ace, koœcio³y, pomniki, skanseny, kapliczki przydro¿ne, zabytko-

we zagrody, parki zabytkowe,
– kultura: obrzêdy, kuchnia regionalna, jarmarki, wiejskie teatry, kapele ludowe.

Zasygnalizowane osobliwoœci turystyczne pozwalaj¹ okreœliæ perspektywy rozwoju zró¿-
nicowanych form turystyki np.: turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki
pieszej, rowerowej, narciarskiej, jeŸdzieckiej.

Oddzia³ywanie turystyki na krajobraz i procesy zagospodarowania
przestrzennego Równiny Bi³gorajskiej

Turystyka ogrywa wspó³czeœnie istotn¹ rolê krajobrazotwórcz¹. Przyjêto, ¿e krajobraz tu-
rystyczny to fizjonomia przestrzeni turystycznej bêd¹ca syntez¹ elementów przyrodniczych
i kulturowych oraz efektów aktywnoœci turystycznej cz³owieka w tej przestrzeni (W³odarczyk
2009). M¹drze planowana i zarz¹dzana mo¿e i powinna wspieraæ rozwój ekologiczny, fizjono-
miczny, ekonomiczny i spo³eczny obszarów (Myga-Pi¹tek 2011). Wp³yw turystyki na krajo-
braz mo¿e i powinien mieæ charakter jak najbardziej twórczy i korzystny dla œrodowiska. Roz-
wój turystyki na obszarach o wysokim stopniu lesistoœci jest spowodowany du¿¹ atrakcyjno-
œci¹ mozaiki obszarów leœnych i terenów otwartych. Ponadto ró¿ne formy ochrony przyrody
mog¹ zwiêkszaæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ terenu.

Na terenie Równiny Bi³gorajskiej istnieje wiele ró¿norodnych form ochrony przyrody. Funk-
cjonuj¹ dwa parki krajobrazowe: PK Lasy Janowskie, zajmuj¹ce powierzchniê oko³o 30% ba-
danego terenu oraz nieco mniejszy PK Puszczy Solskiej. £¹cznie na terenie obu parków znaj-
duje siê 9 rezerwatów oraz 88 pomników przyrody. W 1994 r. powo³ano siedem pierwszych
w Polsce leœnych kompleksów promocyjnych, w tym LKP Lasy Janowskie (LKP LJ). Sam
proces utworzenia i funkcjonowanie form ochrony œrodowiska œwiadomie kreuje wzorce tury-
styki i turystyki ekologicznej na badanym obszarze. Na podstawie danych przedstawionych
w „Raportach z dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych” ³atwo zauwa¿yæ jak systema-
tycznie wzrasta zainteresowanie turystyczne danym obszarem. W ró¿norodnych formach pro-
wadzonej edukacji leœnej przez LKP LJ w 2009 roku wziê³o udzia³ przesz³o 11 tys. osób.
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Turystyka wp³ywa na podtrzymywanie tradycyjnych wzorców cennej kulturowo dzia³al-
noœci cz³owieka, w tym specyficznego rzemios³a.Taki model wspierania tradycyjnego rozwoju
regionu ma du¿e znaczenie miêdzy innymi dla agroturystyki. Do tradycji rzemieœlniczych nale¿¹
tutaj sitarstwo, garncarstwo, wikliniarstwo i flisactwo. Pierwsi sitarze przywêdrowali do Bi³go-
raja na pocz¹tku XVII w. z Mazowsza, napotykaj¹c tutaj niezwykle dogodne warunki do roz-
woju tego rzemios³a. Okoliczne obszary leœne i bagienne, gdzie by³o pod dostatkiem drewna,
³yka i ³ozy, u³atwia³y zdobywanie surowców potrzebnych do produkcji. Sitarze, bêd¹c podsta-
wow¹ grup¹ spo³eczn¹ ludnoœci miejskiej, w decyduj¹cy sposób wp³ynêli na wykszta³cenie siê
nader interesuj¹cej i oryginalnej kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej okolic Bi³goraja.
D³uga tradycjê ma na tym terenie garncarstwo. Jego g³ównym oœrodkiem jest £¹¿ek Garncar-
ski, który od XIX w. sta³ siê wa¿nym miejscem wyrobu ceramiki. Obecnie pod wp³ywem tury-
stycznego zainteresowania garncarstwem powróci³y tradycje tego zawodu. Na terenie Równi-
ny Bi³gorajskiej funkcjonuje równie¿ od trzech wieków jeden z dwóch najwiêkszych w Polsce
oœrodków wikliniarstwa, jest nim Rudnik nad Sanem. W przeciwieñstwie do garncarstwa, wi-
kliniarstwo stanowi jedno z g³ównych Ÿróde³ utrzymania miejscowej ludnoœci, stanowi¹c jed-
noczeœnie atrakcjê turystyczn¹. Stolic¹ polskiego flisactwa jest Ulanów, ma³a miejscowoœæ
po³o¿ona nad Sanem. Tradycje flisackie siêgaj¹ pocz¹tku XVI wieku. Tu budowano tratwy,
które Sanem, a nastêpnie Wis³¹ do Gdañska sp³awiano na sprzeda¿ drewno z pobliskich borów
i lasów.

Przestrzeñ turystyczna to za Liszewskim (1995) funkcjonalnie wyró¿niaj¹ca siê podprze-
strzeñ przestrzeni geograficznej i spo³ecznej, której motywem powstania i rozwoju s¹ potrzeby
wypoczynku, poznania i doznania prze¿yæ, bêd¹ce atrybutem turystyki wspó³czesnego cz³o-
wieka. Natomiast Drzewiecki (1992) wprowadza pojêcie przestrzeni rekreacyjnej, rozumianej
jako czêœæ przestrzeni geograficznej o szczególnie korzystnych walorach sprzyjaj¹cych reali-
zacji wypoczynku. Przestrzeñ ta charakteryzuje siê wystêpowaniem procesów rekreacyjnych
o rozmiarach istotnych spo³ecznie i przestrzennie. Najwiêksz¹ obecnie realizowan¹ inwestycj¹
w zakresie kszta³towania nowych przestrzeni rekreacyjno-turystycznych w regionie jest mo-
dernizacja i adaptacja obszaru k¹pieliska w Janowie Lubelskim. Projekt przewiduje komplek-
sowe zagospodarowanie terenu turystycznego nad Zalewem Janowskim tak, by maksymalnie
zwiêkszyæ jego funkcjonalnoœæ i atrakcyjnoœæ, zarówno dla mieszkañców, jak i turystów. Pro-
gram Parku Rekreacji ZOOM NATURY odwo³uje siê do potrzeb ró¿nych grup wiekowych,
uwzglêdniaj¹c odmienne nastawienie poznawcze i potrzeby rekreacyjne.

Szczególn¹ rolê w kszta³towaniu jakoœci krajobrazu wiejskiego nale¿y przypisaæ turystyce
weekendowej i osadnictwu tzw. drugich domów. Pielêgnowanie tradycyjnych wzorców zabu-
dowy, stylów architektonicznych oraz lansowanie mody na letniskowe osadnictwo wernaku-
larne podtrzymuje niepowtarzalnoœæ wiejskich krajobrazów. Mo¿na tu obserwowaæ interesuj¹-
ce adaptacje starych domostw, zagród, stodó³, dawnych dworków, które wzbogacaj¹ atrakcyj-
noœæ kulturow¹ i etnograficzn¹ Równiny Bi³gorajskiej. Ponownie trosk¹ otaczane s¹ obiekty
ma³ej architektury: studnie z ko³owrotkami i ¿urawiami, kapliczki i przydro¿ne krzy¿e. Miej-
scowe gospodarstwa umiejêtnie lansuj¹ produkty lokalne np. miody, ryby, nalewki, bia³e sery,
wzbogacaj¹ ofertê turystyczn¹ poprzez organizacjê przeja¿d¿ek bryczkami, kuligi itp.

Wnioski
1. Krajobrazy wiejskie i leœne Równiny Bi³gorajskiej w coraz wiêkszym stopniu s¹ wykorzy-

stywane dla celów rekreacyjno-turystycznych.
2. Rozwój funkcji wypoczynkowych przy jednoczesnym spadku znaczenia funkcji rolniczych

zwi¹zany jest bezpoœrednio z przekszta³ceniami w strukturze u¿ytkowania ziemi.
3. Zagospodarowanie turystyczne, a zw³aszcza osadnictwo letniskowe na terenach leœnych
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i porolnych zmieniaj¹ fizjonomiê wspó³czesnego krajobrazu Równiny Bi³gorajskiej.
4. Najwiêksze zmiany w przestrzeni turystycznej krajobrazu s¹ widoczne w ma³ych enkla-

wach œródleœnych po³o¿onych w obrêbie, b¹dŸ bliskim s¹siedztwie obszarów chronionych.
5. Postêpuj¹ca kolonizacja turystyczna obszaru przyrodniczo cennego, z racji pozytywnych

jak i negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy, zas³u-
guje na badania w zakresie odpornoœci œrodowiska na antropopresjê turystyczn¹.
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