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Abstract. Special area of conservation Ostoja Nadbużańska (PLH140011) belongs to the most valuable natural objects of 
the central-eastern Poland. This region is distinguishable by diversified relief, high floristic and phytocenotic biodiversity 
and slight anthropogenic transformation. Therefore this area is considered one of the most important touristic regions of 
central-eastern Poland. In total, 16 protected habitat types, mentioned in the 1st Annex to Council Directive 92/43/EWG 
were noted in the region. Among the most important refugees of biodiversity are 5 established and 5 planned nature 
reserves. The aim of the paper is presentation of the actual state of touristic management of the Bug river valley, against 
a background of natural environment and most important biological refugees. Some tourists were asked for their opinion 
on touristic values and touristic management of the region. 
A sustainable model of tourism should be promoted in this region to prevent natural-landscape values of the Bug river 
valley from excessive inflow of tourist and development of touristic infrastructure. In spite of positive opinions of tourists 
on natural-landscape values of Bug river valley, they had some serious objections on touristic infrastructure (especially 
gastronomical and communication ones) and touristic promotion of the region. 
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Wprowadzenie

Podstawą prawną do tworzenia obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy Rady Europejskiej: Dyrektywa Rady 
o ochronie dziko żyjących ptaków (79/409/EWG) z 2.04.1979 r. (tzw. Dyrektywa Ptasia) i Dyrektywa Rady 
o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory (92/43/EWG) z 21.05.1992 r. (tzw. Dyrektywa 
Siedliskowa). 
Ochrona przyrody w granicach obszarów Natura 2000 polega na rozwijaniu umiejętności współistnienia 
z przyrodą oraz szukania kompromisów między potrzebami ekonomicznymi, turystycznymi i rekreacyjnymi 
a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych (Wnuk 2007). Pogodzenie użytkowania 
turystycznego cennych przyrodniczo terenów z ich ochroną wymaga spełnienia wielu warunków planistyczno-
przestrzennych i technicznych w zakresie udostępnienia terenu, poprawy bezpieczeństwa i wygody. Konieczne 
jest również przestrzeganie przez planistów i budowniczych norm kultury, przez co rozumie się estetykę 
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i kulturę korzystania z udogodnień turystycznych oraz poszanowanie różnorodności i integralności przyrody 
(Olaczek 2007). Zrównoważona turystyka odgrywa ważną rolę w zachowaniu i wzmacnianiu dziedzictwa 
kulturowego oraz przyrodniczego – sztuka, gastronomia, rękodzieło, zachowanie różnorodności biologicznej 
(Lamorski 2007). 

Cel, teren i metody badań

Celem opracowania jest przedstawienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych wschodniej części Ostoi 
Nadbużańskiej oraz opinii turystów na temat jakości zagospodarowania turystycznego i promocji głównych 
atrakcji turystycznych regionu. Omawiany teren obejmuje wschodnią część Ostoi, na wschód od szosy 
Serpelice – Siemiatycze. Dla określenia profilu turystów odwiedzających dolinę Bugu oraz poznania ich opinii 
na temat jakości zagospodarowania turystycznego i promocji regionu przeprowadzono ankietę w grupie 
213 respondentów. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące wieku, miejsca zamieszkania, celu wizyty 
respondentów, źródła inspiracji do przyjazdu oraz tego, czy ankietowani regularnie odwiedzają ten region, 
czy jest to ich pierwsza wizyta. W skali punktowej (1-5) respondenci oceniali infrastrukturę noclegową, 
gastronomiczną i komunikacyjną, stan udostępnienia atrakcji turystycznych oraz promocję turystyczną regionu. 
W ankiecie znalazły się również pytania mające określić znajomość zagadnień związanych z siecią obszarów 
Natura 2000 wśród turystów odwiedzających dolinę Bugu.

Wartości przyrodniczo-krajobrazowe wschodniej części Ostoi Nadbużańskiej

Bug jest jedną z nielicznych rzek Europy, która w całym swym biegu zachowała naturalne, meandrujące koryto oraz 
nieznacznie tylko przekształconą dolinę. Wały przeciwpowo dziowe występują tylko na krótkim odcinku górnego 
biegu, a prace regulacyjne miały niewielki zasięg. Położenie rzeki w strefie granicznej oraz znaczna odległość od 
wielkich ośrodków miejskich sprzyjały zachowaniu wysokich walorów przyrodniczych doliny (Tederko 2002). Dolina 
została uznana za część Paneuropejskiego Korytarza Ekologicznego Bugu, ostoję przyrody nr 199 w systemie 
Corine oraz obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym „Obszar Doliny Dolnego Bugu” (sieć ECONET).
Do najwartościowszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym należy wschodni, przełomowy odcinek doliny 
Bugu pomiędzy Janowem Podlaskim a Drohiczynem. Jest to wschodnia część Specjalnego Obszaru Ochrony 
Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” (PLH140011) obejmującego około 260-kilometrowy odcinek doliny Bugu od 
ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego (pow. 46 036,7 ha). Jest to również Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
(OSOP) „Dolina Dolnego Bugu” (PLB 140001). 
Na opisywanym obszarze stwierdzono około 160 syntaksonów w randze zespołu lub zbiorowiska oraz około 1050 
gatunków roślin naczyniowych (Wierzba et al. 2010a). Łącznie odnotowano tu 16 rodzajów siedlisk wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
Do najważniejszych ostoi różnorodności biologicznej należą 4 istniejące (Łęg Dębowy, Szwajcaria Podlaska, 
Zabuże i Mierzwice) i 5 projektowanych rezerwatów przyrody (Trojan, Wajkowska Wyspa, Kalinik, Ujście 
Czyżówki i Łęg Pratuliński (Wierzba et al. 2010b).
Jednocześnie obszar ten to jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce. Występuje tu 37 
gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 21 gatunków regularnie migrujących oraz 6 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi (Głowaciński 2001). Jest to również ważna ostoja ichtiofauny w Polsce. Odnotowano tu 10 
gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
Ze względu na wyjątkowe walory tej części doliny Bugu wystąpiono nawet z propozycją utworzenia 
Nadbużańskiego Parku Narodowego (Głowacki et al. 2002), który obejmowałby przełomowy odcinek doliny 
Bugu na odcinku od Mierzwic Starych do Niemirowa (granicy państwa). 
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Walory historyczne

Teren wschodniej części Ostoi Nadbużańskiej nie obfituje w wysokiej klasy obiekty kultury materialnej. 
Najbardziej znane obiekty zabytkowe to klasycystyczny kościół z 1838 r. z XVII-wieczną ikoną Matki Boskiej 
oraz drewniana cerkiew unicka – symbol męczeńskiej śmierci podlaskich unitów w Pratulinie. Janów Podlaski 
znany jest z zabytkowego kompleksu związanego ze stadniną koni arabskich (1817 r.) oraz zabytkowych 
obiektów sakralnych. W Mielniku po północnej stronie Bugu również znajduje się kilka cennych obiektów 
zabytkowych, m.in. drewniana cerkiew cmentarna z 1777 r., cerkiew z 1825 r. oraz doskonały punkt widokowy 
– Góra Zamkowa. Najbardziej znaną miejscowością wypoczynkowo-uzdrowiskową w tej części Bugu są 
Serpelice.
W bliskim sąsiedztwie znajdują się bardziej znane obiekty zabytkowe. Należy do nich historyczna stolica 
Podlasia – Drohiczyn, z Bazyliką Katedralną Trójcy Przenajświętszej (przełom XVII i XVIII w), kościołem 
i klasztorem pofranciszkańskim (XVII–XVIII w.), kościołem i klasztorem Sióstr Benedyktynek (XVIII w.). 
Położona niedaleko na północ Grabarka, to najważniejsze sanktuarium prawosławne na terenie Polski.

Zagospodarowanie turystyczne

Opisywany teren cechuje się małą liczbą wyznakowanych szlaków pieszych, chociaż staraniem dyrekcji parku 
krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” z roku na rok przybywa kolejnych ścieżek dydaktycznych. Przez 
obszar ostoi biegnie jeden szlak turystyczny – Nadbużański Szlak Pieszy – oznaczony kolorem czerwonym. 
Rozpoczyna się on w miejscowości Kózki w województwie mazowieckim, a kończy w Hrubieszowie 
w województwie lubelskim. Ponadto w chwili obecnej wyznaczonych jest 5 ścieżek edukacyjnych:

• Bużny Most – ścieżka prowadzi przez tereny zalewowe w okolicy miejscowości Neple (długość 11 km),
• Szwajcaria Podlaska – trasa wyznaczona została w okolicach rezerwatu Szwajcaria Podlaska, w miejscu 

ujście Krzny do Bugu (długość 5 km),
• Nadbużańskie łęgi – ścieżka ukazuje bogate florystycznie zbiorowiska łąkowe, szuwarowe oraz łęgi 

w okolicach Janowa Podlaskiego i rezerwatu „Łęg Dębowy” (długość 12.5 km),
• Ścieżka Przyrodniczo-Leśna Nadl. Sarnaki – wiedzie przez zbiorowiska leśne w sąsiedztwie rezerwatów 

„Zabuże” i „Mierzwice” oraz skarpy nadbużańskie (długość 4 km), 
• Trojan – ścieżką wędrować można przez łąki zalewowe, starorzecza i łęgi w okolicach miejscowości 

Zabuże (długość 4.5 km). 
Przez opisywany region prowadzi fragment Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego, liczącego łącznie 420.8 km 
(Wyszków–Hrubieszów). Przebiegają tędy krótkie odcinki szlaków rowerowych: Serpelice–Zabuże–Sarnaki–
Serpelice (41 km) oraz Serpelice–Gnojno–Serpelice (31 km). Rzeka na odcinku Neple–Serpelice–Mężenin 
stanowi szlak kajakowy o nazwie „Dolina Bugu” (długość ok. 100 km).
Do innych atrakcji turystycznych regionu należą spływy tratwami po rzece Bug (trasa: Gnojno–Serpelice–
Klepaczew–Zabuże–Mielnik–Mierzwice) oraz przeprawy promowe w Niemirowie i Mielniku. Atrakcją 
turystyczną o międzynarodowej randze jest stadnina koni w Janowie Podlaskim. 
W ostatnich latach zauważa się rozwój takich form aktywnego wypoczynku, jak: wędkarstwo, turystyka 
rowerowa, konna i kajakowa. Ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu w okresie zimowym spotyka 
się nielicznych jeszcze turystów uprawiających na tym terenie narciarstwo biegowe. Ze względu na wysokie 
walory przyrodnicze organizowane są tu „zielone szkoły”. Naturalny charakter terenu i mała gęstość zaludnienia 
sprzyja organizacji takich aktywności, jak szkoły przetrwania czy zawody paintbolowe. Bogactwo florystyczne 
i faunistyczne skłania do przyjazdu zorganizowane grupy turystów o zainteresowaniach florystycznych 
i ornitologicznych (również turyści zagraniczni).
Agroturystyczna baza noclegowa nie jest rozmieszczona równomiernie, a raczej skupiona wokół kilku 
ośrodków: Serpelice, Mierzwice, Neple, Janów Podlaski, przez co okolice tych miejscowości są dość 
intensywnie penetrowane turystycznie, a inne są bardzo rzadko odwiedzane. W miejscowości Serpelice istnieją 
ośrodki wczasowe mogące pomieścić większą grupę turystów, w związku z czym miejscowość ta jest często 
odwiedzana przez grupy zorganizowane. W Neplach, Gnojnie i Zabużu znajdują się schroniska młodzieżowe. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe...
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Sezonowe stanice wodne funkcjonują w Neplach koło Janowa Podlaskiego, w Gnojnie i Mierzwicach.
Utworzenie w 2011 r. stałych przepraw promowych pomiędzy Gnojnem a Niemirowem oraz Mielnikiem 
i Zabużem powinno znacznie polepszyć infrastrukturę komunikacyjną w regionie. 

Turystyka w regionie w opinii respondentów

Ankietę dotyczącą walorów turystycznych wschodniej części Ostoi Nadbużańskiej oraz zagospodarowania 
turystycznego regionu przeprowadzono wśród 213 turystów indywidualnych. Badania ankietowe 
przeprowadzono w okresie od maja do września 2010 r. W badanej grupie znalazło się 122 kobiety i 91 
mężczyzn. Większość ankietowanych stanowiły osoby w wieku od 18 do 40 lat (58%) oraz młodzież do 18 roku 
życia (28%). Znacznie mniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 41 do 65 lat (8%) oraz po 65 roku życia (6%).
Wśród turystów przeważały osoby zamieszkujące w odległości do 100 km od granic obszaru Natura 2000 (46%) 
oraz mieszkańcy powiatów wchodzących w skład Ostoi Nadbużańskiej (26%). Znacznie mniej respondentów 
przybyło z miejscowości położonych w odległości od 101 do 300 km (18%) oraz powyżej 300 km (8%). Turyści 
zagraniczni stanowili zaledwie 2% ankietowanych, tak więc region ten nie jest popularny wśród indywidualnych 
turystów zagranicznych. 
Zaledwie 18% turystów po raz pierwszy odwiedzało opisywany region. Dla 46% ankietowanych była to 2–5 
wizyta na tym terenie. Aż 36% turystów przyznało, że wielokrotnie, regularnie (często corocznie) odwiedzają 
omawiany obszar.
Najwięcej turystów odwiedza dolinę Bugu dla aktywnego wypoczynku (49%). Duża grupa jako cel przyjazdu 
podaje względy turystyczno-poznawcze (31%) oraz wypoczynek bierny (11%). Jako główny czynnik 
przyciągający turystów podawane są walory krajobrazowe terenu (64%) oraz obiekty przyrodnicze (28%). 
Walory historyczne mają mniejsze znaczenie (8%).
Zasadniczym źródłem informacji o regionie i inspiracją do przyjazdu dla osób po raz pierwszy odwiedzających 
opisywany obszar była pozytywna opinia znajomych, którzy wcześniej odwiedzili dolinę Bugu (48%) oraz 
Internet (44%). Inne źródła pisane (przewodniki, foldery) oraz promocja regionu w telewizji i radiu nie odgrywały 
większej roli w podejmowaniu decyzji o przyjeździe. 
Mimo że znaczna część ankietowanych (32%) twierdziła, że zna podstawowe założenia programu Natura 
2000, to zaledwie 11% z nich potrafiło podać nazwę obszaru Natura 2000, na którym przebywają. Rejon ten 
dużo bardziej kojarzył się z od dawna istniejącą, silniej utrwaloną w świadomości społecznej formą ochrony 
przyrody – parkiem krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”.
W pytaniach dotyczących oceny atrakcyjności oraz infrastruktury turystycznej Ostoi Nadbużańskiej posłużono 
się skalą punktową, w której respondenci określali natężenie cechy w skali 1–5.
Respondenci wysoko ocenili atrakcyjność przyrodniczą i krajobrazową regionu. W ocenie walorów 
przyrodniczych dominowały oceny 4 (120 opinii) oraz 5 (45 opinii). Zaledwie 8 osób nie doceniło walorów 
przyrodniczych Ostoi (ocena 1 lub 2) (tab. 1). Średnia ocena tego parametru wyniosła 3.95. Nieco niżej 
przez turystów zostały ocenione walory krajobrazowe. Przeważają oceny: 4 (102 turystów) oraz 3 (76 opinii), 
przy średniej 3.0. Zgodnie z charakterem regionu znacznie słabiej na tym tle wypadają walory historyczno-
kulturowe. Ocenę 2 wystawiło aż 146 ankietowanych (średnia ocena 2.35).

Tab. 1. Ocena atrakcyjności turystycznej regionu
Tab. 1. Evaluation of the touristic attractiveness of the region

Oceniany walor
Ocena 

Razem
1 2 3 4 5 Średnia

atrakcyjność krajobrazowa 0 24 76 102 11 3,95 213
atrakcyjność przyrodnicza 0 8 40 120 45 3,00 213

atrakcyjność historyczno-kulturowa 82 146 54 13 0 2,35 213

L. Dołowska-Żabka et al.
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Tab. 2. Ocena infrastruktury turystycznej
Tab. 2. Evaluation of the touristic infrastructure

Oceniany walor
Ocena 

Średnia Razem
1 2 3 4 5

infrastruktura noclegowa 24 88 84 17 0 3,00 213
infrastruktura gastronomiczna 56 128 27 2 0 1,88 213
infrastruktura komunikacyjna 82 104 23 4 0 1,76 213

Za dobrą opinią na temat walorów przyrodniczo-krajobrazowych nie idzie pozytywna ocena infrastruktury 
turystycznej regionu. O ile ocena infrastruktury noclegowej jest umiarkowanie pozytywna, to infrastruktura 
komunikacyjna i gastronomiczna pozostawiają w opinii respondentów wiele do życzenia. Większość turystów 
oceniła bazę noclegową regionu na 2 (88 opinii) i 3 (84 opinii) (tab. 2). Średnia wartość parametru w tym 
przypadku wyniosła 3.0. Znacznie gorzej oceniona została baza gastronomiczna i dostępność komunikacyjna 
regionu. Aż 184 osoby oceniły infrastrukturę gastronomiczną regionu na 1 i 2 (średnia 1.88). Również w ocenie 
sieci komunikacyjnej przeważały noty 1 i 2 (186 opinii). Średnia ocena wyniosła zaledwie 1.76.

Tab. 3. Ocena promocji turystycznej regionu
Tab. 3. Evaluation of the touristic promotion of the region

Oceniany walor
Ocena 

Średnia Razem
1 2 3 4 5 nie wiem

dostępność literatury 
turystycznej 0 45 57 23 0 88 2,82 213

stan udostępnienia atrakcji 
turystycznych 15 62 65 25 0 46 2,03 213

ocena promocji turystycznej 
regionu 42 70 63 25 2 11 2,26 213

Respondenci nie mają najlepszego zdania na temat promocji turystycznej wschodniej części Ostoi Nadbużańskiej. 
Nisko została oceniona dostępność i przydatność istniejącej literatury turystycznej (średnia ocena 2,82). W tej 
kategorii najwięcej recenzentów przyznało oceny 3 (57 ocen) i 2 (44 ocen) (tab. 3). Wspomnieć należy, że aż 
88 ankietowanych nie próbowało przed przyjazdem zaznajomić się na podstawie literatury z najważniejszymi 
atrakcjami turystycznymi regionu. Również stan udostępnienia atrakcji turystycznych został oceniony dość 
surowo. Większość ocen waha się pomiędzy 3 (65) i 2 (62). Tak surowa ocena (średnio 2.03) może wynikać 
z niedostatecznie rozwiniętej sieci szlaków turystycznych oraz braku wystarczającej informacji o istniejących 
i nowo tworzonych ścieżkach dydaktycznych. Niską ocenę (średnio 2.26) uzyskała także promocja turystyczna 
regionu. Respondenci uznali za niewystarczające starania władz lokalnych w tym zakresie, biorąc pod uwagę 
ponadprzeciętne walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu. 

Podsumowanie i wnioski

Teren Ostoi Nadbużańskiej jest obszarem szczególnie cennym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, przy 
czym znaczna część unikalnych zasobów przyrodniczych nadal nie jest objęta ochroną rezerwatową. Wartości te 
powinny stać się magnesem przyciągającym turystów krajowych oraz zagranicznych. W związku z tym nie powinno się 
dążyć do rozwoju masowej turystyki w tym regionie. Turystyka powinna mieć charakter zrównoważony, aby poprzez 
nadmierny napływ turystów i związany z tym rozwój infrastruktury turystycznej nie zniszczyć bezpowrotnie wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych doliny Bugu. Teren ten szczególnie sprzyja rozwojowi różnych form aktywnego 
wypoczynku i turystyki kwalifikowanej, szczególnie turystyki przyrodniczej. Temu powinna służyć uboga dotychczas 
sieć szlaków turystycznych, które udostępniają tylko niewielką część zasobów przyrodniczo-krajobrazowych. 
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Pozytywna ocena infrastruktury noclegowej wynika ze zwiększenia się liczby miejsc noclegowych w ostatnich 
latach w związku z powstawaniem nowych gospodarstw agroturystycznych i prywatnych pensjonatów. Zgodnie 
z opinią respondentów oferta usług gastronomicznych jest bardzo uboga. Nieliczne restauracje i bary można 
znaleźć tylko w kilku większych miejscowościach turystycznych, dodatkowo większość z nich czynna jest tylko 
w sezonie letnim. Fatalna infrastruktura komunikacyjna powoduje konieczność korzystania z własnych środków 
transportu. Sytuację w tym względzie może poprawić utworzenie w 2012 r. stałych połączeń promowych 
Trojan–Mielnik i Gnojno–Niemirów, łączących prawo- i lewobrzeżną część doliny Bugu. Literatura turystyczna 
dotycząca tej części Polski jest uboga i trudno dostępna, co sprawia, że głównym źródłem wiedzy o regionie 
są strony internetowe. Niedostateczna informacja na temat istniejących szlaków i obiektów turystycznych 
pogłębia negatywną opinię respondentów na temat stanu udostępnienia atrakcji turystycznych. Negatywna 
ocena promocji turystycznej regionu wskazuje, że w chwili obecnej brak jest konsekwentnej polityki władz 
lokalnych również w tym zakresie.
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