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Słowo wstępne 
 
 

 
Położone na wschodnich peryferiach Polski Polesie Lubelskie, to 

obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym, nie tylko w skali kraju, 
ale i kontynentu. Wyróżnia go występowanie zwartej grupy jezior 
krasowych lub/i termokrasowych (mającej cechy pojezierza), rozległych 
obszarów mokradłowych o zróżnicowanej genezie oraz kontrastujących 
z nimi izolowanych wzgórz ostańcowych oraz bogactwo unikalnych 
gatunków flory i fauny. Znaczna część powierzchni tego obszaru objęta 
jest ochroną prawną, zarówno w krajowym systemie obszarów 
chronionych (Poleski Park Narodowy, kilka parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu, liczne rezerwaty i pomniki 
przyrody), jak również w europejskim systemie Natura 2000 (kilkanaście 
obszarów ostoi ptasiej i siedliskowej). Uznaniem rangi oraz wyjątkowości 
przyrodniczej tego obszaru, było podpisanie w 2012 r. trójstronnego 
porozumienia międzypaństwowego (polsko-ukraińsko-białoruskiego), 
powołującego do życia Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie 
Zachodnie”. Z drugiej jednak strony, Polesie Lubelskie to obszar 
niedoinwestowany gospodarczo, przeżywający problemy demograficzne, 
wciąż czekający na właściwe, racjonalne wykorzystanie swojego 
potencjału. 

Zbiór prezentowanych artykułów jest pokłosiem konferencji 
naukowej zatytułowanej „Potencjał przyrodniczy a zrównoważony 
rozwój powiatów Polesia Lubelskiego”, która z inicjatywy starostw 
powiatowych we Włodawie oraz w Łęcznej, przy merytorycznym 
wsparciu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
w Lublinie, odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2013 roku w Urszulinie. 



 

 
 

Zamierzeniem organizatorów konferencji, zgodnie z jej hasłem 
przewodnim, było zaprezentowanie wyników różnotematycznych badań 
dotyczących potencjału przyrodniczego regionu, wskazania ich 
wieloaspektowej aplikacyjności, zmierzającej do wypracowania 
strategicznych kierunków działań nad zrównoważonym rozwojem 
powiatów Polesia Lubelskiego. 

Zeszłoroczna konferencja była pierwszym spotkaniem 
samorządowców z lubelskim środowiskiem akademickim, których 
połączyło Polesie Lubelskie, różnie rozumiane jako miejsce zamieszkania, 
pracy i wypoczynku, bądź też jako wyjątkowa kraina, będąca 
przedmiotem atrakcyjnych badań nad jej środowiskiem przyrodniczym. 
Pomysłodawcy liczą na dalszą owocną współpracę, pozwalającą na 
praktyczne wykorzystanie efektów badań naukowych, umożliwiających 
głębsze poznanie specyfiki regionu, jak też racjonalne nim zarządzanie. 
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Ocena zasobów wodnych w dorzeczu Włodawki 

 
Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, 

Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Joanna Sposób, Marek Turczyński 
 

Zakład Hydrologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, 
Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin 

 
 

OBSZAR BADAŃ 
 

Dorzecze Włodawki znajduje się niemal w całości w południowo-
wschodniej części Polesia Lubelskiego (Wilgat 1963), głównie w obrębie 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (ryc. 1) oraz Garbu Włodawskiego. 
Niewielka, południowa część dorzecza, obejmuje obszar północnego 
skłonu Wyżyny Lubelskiej, w jej subregionie Łuk Uhruski (Chałubińska 
i Wilgat 1954). 

Jest to przykład systemu hydrograficznego, poddanego silnej 
antropopresji (Wilgat i in. 1991), utworzonego poprzez przyłączanie 
kolejnych obszarów bezodpływowych (Sposób i Turczyński 2009). Sieć 
wód powierzchniowych tworzą: Włodawka z kilkoma dopływami, rowy 
melioracyjne zbierające wodę z rozległych obszarów hydrogenicznych, 
jeziora, z których największe (Wytyckie) zostało zmienione na zbiornik 
retencyjny, oraz stawy i torfianki (Paszczyk i Turczyński 1996; Michalczyk 
1998). 
Pomimo dużych przekształceń antropogenicznych dorzecza Włodawki, 
znaczna jego część zachowała wysokie walory przyrodnicze, co znalazło 
odzwierciedlenie w prawnej ochronie tego obszaru. Zachodnia 
i południowo-zachodnia część dorzecza wchodzi w obręb Poleskiego 
Parku Narodowego, a część wschodnia - Sobiborskiego Parku 
Krajobrazowego. Obszary o znaczącym udziale ekosystemów wodno-
błotnych zostały włączone do sieci ECONET, a cały teren dorzecza 
znajduje się w obrębie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie 
Zachodnie”. Obszary Natura 2000 w dorzeczu Włodawki obejmują jej 
najcenniejsze siedliska i gatunki. Obszary siedliskowe to znaczne 
fragmenty Ostoi Poleskiej (PLH060013), Jezior Uściwierskich 
(PLH060009) i Lasów Sobiborskich (PLH060043) oraz całe powierzchnie 
Krowiego Bagna (PLH060011), Podpakula (PLH060048) i Serniaw 
(PLH060057). Obszarami ptasimi są Polesie (PLB060019) i Dolina 
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Środkowego Bugu (PLB060003). Rezerwatami, w których cennym 
elementem środowiska jest woda to: Żółwiowe Błota (7,72 km2), 
Serniawy (0,38 km2) i jezioro Świerszczów (0,46 km2). 
 

 
 

Ryc. 1. Położenie dorzecza Włodawki na tle podziału fizycznogeograficznego 
(Chałubińska i Wilgat 1954). Objaśnienia: 

1-3 - granice regionów i subregionów o 1, 2 i 3- randze, 
4 -dorzecze Włodawki 

Fig. 1. Location of the Włodawka River basin within the borders of physico-
geographical division (Chałubińska and Wilgat 1954). Explanations: 1-3 - borders 
of regions and subregions of the: 1st, 2nd, 3rd order, 4 the Włodawka River basin 

 
Podłoże skalne dorzecza Włodawki stanowią osady plejstoceńskie 

zalegające na utworach kredowych, lokalnie na płatach neogenu. Rzeźba 
powierzchni skał kredowych jest urozmaicona, strop utworów 
kredowych występuje od 115 m n.p.m. w dolnym odcinku Włodawki, 
przez ok. 130 m n.p.m. w obrębie kopalnych rynien i dolin erozyjnych, do 
170 m n.p.m. w obrębie niskich ostańców denudacyjnych. Najwyżej 
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położone wychodnie skał kredowych, do 210 m n.p.m., występują 
w obrębie Łuku Uhruskiego. 

Utwory plejstoceńskie, osiągające miąższości do 40-50 m, a w obrębie 
Garbu Włodawskiego nawet do 90 m, wykazują zróżnicowane 
wykształcenie litologiczne. W szerokim obniżeniu między Garbem 
Włodawskim a Łukiem Uhruskim w stropie osadów czwartorzędu 
występują iły zwietrzelinowe, na których zalegają gliny najstarszego 
zlodowacenia oraz seria piasków interglacjalnych lub glin zwałowych 
zlodowacenia Sanu. Nad nimi zalegają limniczne mułki i iły z interglacjału 
mazowieckiego oraz piaski, żwiry i płaty gliny zwałowej ze zlodowacenia 
Odry (Henkiel 1983). W stropowej części serii czwartorzędu dominują 
utwory rzeczno-rozlewiskowe i jeziorne z okresu zlodowacenia Wisły 
oraz holoceńskie namuły mineralno-organiczne i torfy.  

Obszar dorzecza Włodawki cechuje duże zróżnicowanie 
hipsometryczne. Największą powierzchnię zajmują równiny 
akumulacyjne, występujące w dwóch nieznacznie zróżnicowanych 
poziomach wysokościowych. Poziom niższy budują wyłącznie osady 
holoceńskiej akumulacji wodnej i organicznej. Niewiele wyżej wznosi się 
równina plejstoceńskiej akumulacji wodnej zbudowana z piasków, 
a także z warstwowanych mułków i iłów. Jeszcze wyższe tereny zajmują 
równiny denudacyjne wytworzone na osadach lodowcowych lub na 
płytko występujących warstwach kredowych. Ponad równiny 
akumulacyjne wznoszą się ostańce denudacyjne z płytko występującymi 
marglami kredowymi, wzniesienia Garbu Włodawskiego oraz krawędź 
i północne partie Łuku Uhruskiego. W obszarach płytkiego 
występowania skał kredowych istnieją zagłębienia krasowe, stale lub 
okresowo wypełnione wodą (Wilgat 1965). 

W roku przeciętnym notuje się około 140 dni z opadem, w tym około 
90 dni z opadem równym lub wyższym od 1 mm. Około 15 % wielkości 
zasilania atmosferycznego stanowi opad śniegu, a średnia liczba dni 
z pokrywą śnieżną wynosi około 80 (Paczos 1988). Roczna suma opadu 
wynosi ok. 550 mm (Kaszewski 2008). Ewapotranspiracja potencjalna 
z obszarów łąk dostatecznie uwilgotnionych przekracza w okresie 
wegetacyjnym 600 mm (Szajda 1989), natomiast parowanie terenowe 
z obszarów wyżej położonych można szacować na 450 mm. 

W miesiącach letnich parowanie zdecydowanie przeważa nad 
opadem atmosferycznym. Decydują o tym duże potrzeby wodne 
roślinności oraz wysokie parowanie z obszarów płytkiego występowania 
wody oraz zbiorników wodnych. Niedobory wody opadowej prowadzą 
do okresowych letnich deficytów wody (Wojciechowski 1965). Miesiące 
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jesienne i zimowe to okres niskiej ewapotranspiracji, a tym samym 
dobrych warunków do retencjonowania wody.  
 

MATERIAŁY I METODY OPRACOWANIA 
 

Dokładne wyznaczenie powierzchni dorzecza Włodawki nastręcza 
pewne trudności, wynikające ze strefowego charakteru działu wodnego 
prowadzonego przez płaskie równiny torfowiskowe, pocięte rowami 
odprowadzającymi wody do sąsiednich zlewni. Złożony i dynamicznie 
zmieniający się obszar zlewni został odwzorowany na modelu rzeźby 
terenu w skali 1:10000, z cięciem poziomicowym co 1,25 m. Wyznaczono 
na nim działy wodne oraz dokonano hydrologicznej identyfikacji 
obszarów podmokłych i bram wodnych łączących pierwotne obszary 
bezodpływowe. W dorzeczu Włodawski wydzielono 6 zlewni 
cząstkowych (tab. 1, ryc. 2). Analizę warunków meteorologicznych 
w dorzeczu Włodawki oparto o dane IMGW ze stacji meteorologicznej 
we Włodawie i posterunku wodowskazowego na rzece Włodawce 
w Okunince. 

Podstawą opracowania dynamiki i przestrzennego zróżnicowania 
odpływu w zlewni Włodawki były materiały hydrometryczne IMGW, 
Zakładu Hydrologii UMCS oraz dane archiwalne. Dane IMGW dotyczyły 
przepływów dobowych Włodawki w Okunince (1966-2007). Na obszarze 
całego dorzecza pracownicy Zakładu Hydrologii wykonywali w ostatnich 
dziesięcioleciach patrolowe pomiary przepływu oraz prowadzone były 
okresowe stacjonarne obserwacje stanów wody (ryc. 2). Na tej 
podstawie opracowano przestrzenne zróżnicowanie zasobności wodnej 
w zlewniach – w okresach niskich, średnich i wysokich przepływów. 

W czasie pomiarów pobierano wody do oceny własności fizyczno-
chemicznych. W terenie oznaczano: temperaturę wody, jej odczyn oraz 
przewodność elektrolityczną właściwą, a w laboratorium Zakładu 
Hydrologii UMCS stężenie anionów i kationów przy użyciu 
chromatografu jonowego firmy Metrohm MIC 3, ogólny węgiel 
organiczny (OWO) spektrofotometrem Pastel UV firmy Secoman. Azot 
ogólny (TN) i fosfor ogólny (TP) oznaczono spektrofotometrem DR 2000 
firmy Hach w próbkach niefiltrowanych, zakwaszonych H2SO4 do pH ~2 
i poddanych mineralizacji UV z dodatkiem H2O2. W toku analitycznym 
wykorzystywano roztwory wzorcowe firmy Merck oraz materiał 
certyfikowany kontrolny Nutrients RTC-QCI-028. 
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Ryc. 2. Sieć woda i rzeźba terenu dorzecza Włodawki wraz z wydzieleniem zlewni 
cząstkowych (kontrolowanych przez Zakład Hydrologii UMCS lub IMGW). Objaśnienia: 

A - dorzecze Włodawki, B - zlewnia Włodawki po wodowskaz IMGW w Okunince, 
C - zlewnia Włodawki po posterunek hydrologiczny w Suchawie, D - zlewnia Włodawki 

po posterunek hydrologiczny w Kołaczach, E - zlewnia Więziennego Rowu po posterunek 
hydrologiczny w Szczęśnikach, F - zlewnia Krzemianki po posterunek hydrologiczny 

w Lucie, G - zlewnia Tarasienki po posterunek hydrologiczny w Tarasiukach, 
H - zlewnia jeziora Sumin 

Fig. 2. Water network and surface relief of the Włodawka River basin with catchments 
(controlled by Department of Hydrology UMCS or Institute of Meteorology and Water 

Management - IMWM). Explanations: A - the Włodawka River basin, B - catchment of the 
Włodawka River to the water gauge of IMWM in Okuninka, C - the Włodawka River 
catchment to water gauge in Suchawa, D - the Włodawka River catchment to water 

gauge in Kołacze, E - the Więzienny Rów catchment to water gauge in Szczęśniki, 
F - the Krzemianka River to water gauge in Luta, G - the Tarasienka River catchment to 

water gauge in Tarasiuki, H - the catchment of Sumin Lake 
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki zlewni cząstkowych 
dorzecza Włodawki 

Table 1. Basic characteristics for the catchments 
in the Włodawka River basin 
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(oznaczenie na ryc. 2) 
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Włodawka całe dorzecze 
(A) 

724,53 174,76 0,92 237,76 153,20 1490,1 2,06 

Włodawka – Okuninka 
(B) 

569,82 174,20 0,88 229,40 155,10 1297,3 2,28 

Włodawka – Suchawa (C) 423,17 173,96 0,86 229,28 159,80 1100,1 2,60 

Włodawka – Kołacze (D) 143,47 173,05 0,76 212,28 163,20 412,4 2,87 

Więzienny Rów – 
Szczęśniki (E) 

168,13 175,10 0,94 229,32 162,44 510,8 3,04 

Krzemianka – Luta (F) 81,47 178,63 1,04 229,40 163,18 150,8 1,85 

Tarasienka – Tarasiuki (G) 121,44 180,45 1,09 237,76 158,74 151,3 1,25 

 
SYSTEM RZECZNY 

 
Współczesny układ sieci rzecznej w dorzeczu Włodawki (ryc. 2) jest 

przede wszystkim efektem zabiegów odwodniających trwających od 
prawie trzech stuleci. Rzeka Włodawka funkcjonowała jako naturalny 
ciek tylko w dolnym odcinku. Wieloetapowe przyłączanie do niej 
systemów rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wody 
z dużych, pierwotnie bezodpływowych kompleksów mokradeł, 
utworzyło wspólny, bardzo skomplikowany system drenażu (Sposób 
i Turczyński 2009). Współcześnie trudno jest jednoznacznie wskazać 
naturalny początek Włodawki. Według Podziału Hydrograficznego Polski 
(MPHP) górny odcinek Włodawki jest nazywany Bubnowo. Za odcinek 
źródłowy należy przyjąć ciek spod Kolonii Serniawy (na wysokości ok. 
188 m n.p.m.). 

Pomiędzy Urszulinem a Andrzejowem powstał, w czasie melioracji 
tego terenu, skomplikowany system rozrządu wód rzeki. Wody górnej 
Włodawki (poniżej ujścia cieku spod Świerszczowa) w zależności od 
ustawienia zastawki kierowane są do doprowadzalnika połączonego 
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z Więziennym Rowem na Krowim Bagnie lub na północny zachód 
pomiędzy zlewniami jezior Karaśne i Płotycze w kierunku zbiornika 
Wytyckiego.  

W czasie budowy systemu melioracyjnego Wieprz-Krzna pierwotne 
jezioro Wytyckie zostało ogroblowane i zamienione na zbiornik 
retencyjny o powierzchni 487 ha, a sztuczne koryto Włodawki 
poprowadzono wzdłuż wschodniego brzegu akwenu. Na tym odcinku 
Włodawkę mogą zasilać okresowo dopływy ze zlewni jeziora Sumin 
i spod Olszowa. 

Na północ od zbiornika Wytyckiego, w Kolonii Kołacze, Włodawka 
zmienia kierunek na wschodni. Zasilana jest z lewej strony wodami 
Mietiułki, niewielkiego antropogenicznie przekształconego cieku 
odwadniającego łąki i torfowiska północnej części Poleskiego Parku 
Narodowego. W dalszym biegu do Włodawki wpada z lewej strony 
Ulanówka, zbierająca wody ze zlewni o powierzchni 42,2 km2 położonej 
na południowym skłonie Garbu Włodawskiego. Z prawej strony uchodzi 
do Włodawki (na 16,1 km biegu) Krzywianka odprowadzająca wody 
z okolic miejscowości Lubowierz. Więzienny Rów bierze swój początek 
pod Wytycznem. Kanał ten, o długości 18,6 km, odwadnia obszar 
torfowisk o powierzchni około 40 km2. Kolejny prawostronny dopływ 
Włodawki to Krzemianka o powierzchni zlewni 100,8 km2. Jej obszar 
źródliskowy znajduje się na kulminacji Łuku Uhruskiego. 

W Okunince, na 4,6 km biegu Włodawki, usytuowany jest wodowskaz 
IMGW zamykający zlewnię o powierzchni 569,82 km2 (78,6 % całego 
dorzecza). Poniżej wodowskazu, na 3,8 km biegu, Włodawka przyjmuje 
z prawej strony wody Tarasienki, największego dopływu o powierzchni 
zlewni 135,6 km2. W jej wydłużonej zlewni, sięgającej Łuku Uhruskiego, 
znajduje się kilka jezior. W ujściowym odcinku Włodawka wykorzystuje 
dolinę Bugu, do którego wpada na wysokości 154 m n.p.m. 
 

WODY POWIERZCHNIOWE STOJĄCE I OBSZARY PODMOKŁE 
 

W dorzeczu Włodawki znajduje się 19 naturalnych jezior oraz jeden 
zbiornik retencyjny o powierzchni 477,5 ha, utworzony na miejscu 
jeziora Wytyckiego (Paszczyk i Turczyński 1996; Michalczyk 1998; 
Michalczyk i in. 1999). Według pomiarów wykonanych przy średnim 
stanie wód (przez pracowników Zakładu Hydrologii UMCS) w latach 
2005-2006, jeziora zajmowały łącznie powierzchnię 453,07 ha (tab. 2). 
Objętość wody zgromadzonej w ich misach oszacowano wówczas na 
20,85 mln m3. W zależności od wielkości opadów zasoby wody  
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Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące jezior w dorzeczu Włodawki (2005-2006) 
oraz wyniki identyfikacji powierzchni w 2010 roku 

Table 2. Basic data describing lakes in the Włodawka River basin 
(2005-2006) and results of their area researches in 2010 

 

Nazwa 
akwenu 

Powierzchnia 
(2005-2006) 

(ha) 

Powierzchnia 
otwartej wody 

zidentyfikowana 
w 2010 r. 

(ha) 

Pojemność 
(tys. m3) 

Głębokość 
maksymalna 

(m) 

Jezioro Białe 
Włodawskie 

104,90 106,30 14615 36,0 

Jezioro Czarne 
Włodawskie 

28,60 22,72 639 11,4 

Jezioro Długie 22,57 30,58 156 1,7 

Jezioro 
Dubeczyńskie 

11,89 12,62 152 1,8 

Jezioro Glinki 41,12 43,60 1383 8,3 

Jezioro Hańskie 4,17 2,61 34 2,1 

Jezioro Karaśne 
k.Urszulina 

0,40 0,014 1,6 1,0 

Jezioro Koseniec 21,06 21,14 289 4,1 

Jezioro Lipieniec 4,18 3,26 127 7,0 

Jezioro Lubowierz 2,70 2,76 32 2,5 

Jezioro 
Lubowierzek 

0,64 0,60 6 2,0 

Jezioro Perespa 24,21 25,80 626 6,5 

Jezioro Płotycze k. 
Urszulina 

9,91 9,96 33 1,0 

Jezioro Rogóźne 2,17 2,52 25 3,0 

Jezioro Sumin 100,00 104,50 1606 5,5 

Jezioro 
Świerszczów 

- 0,96 6* 1,4* 

Jezioro Święte 5,45 5,39 177 9,2 

Jezioro 
Wereszczyńskie 

4,04 4,08 96 4,6 

Jezioro Wspólne 64,10 66,50 850 2,2 

Zbiornik Wytycki  477,49 11055** - 

*-wartość szacunkowa, **- pojemność przy maksymalnym piętrzeniu 

 
ulegają zmianom, co najłatwiej można dostrzec poprzez porównanie ich 
powierzchni w różnych okresach. W 2010 roku, przy wysokich stanach 
wód podziemnych, łączna powierzchnia jezior w dorzeczu Włodawki 
zwiększyła się prawie o 13 ha zajmując 465,914 ha. Pomiary wód 
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stojących dla tego roku wykonano posługując się zdjęciami satelitarnymi, 
na których identyfikacja linii wody w strefach brzegów pokrytych 
roślinnością wodną lub krzewami jest niemożliwa. Można zatem 
stwierdzić, że powierzchnia jezior zapewne była większa, 
a w zestawieniu poniżej ujęto jedynie zidentyfikowaną, otwartą 
przestrzeń wodną. 

Większość jezior dorzecza Włodawki położonych jest w obrębie 
torfowisk i gytiowisk (Żurek 1987; Lipka 2000). Znajdują się one   
ostatnim etapie ewolucji. Cechami charakterystycznymi jezior jest płytka 
misa wypełniona osadami organicznymi i niedostępne, zarastające brzegi 
(Turczyński i in. 2009a, b). W okresie współczesnym zaniknęły dwa 
jeziora: Wąskie, położone na południe od zbiornika Wytyckiego, oraz 
Laskie, w północno-wschodniej części Krowiego Bagna. Na gytiowisku po 
jeziorze Laskim woda występowała na powierzchni 0,07 ha. 

Grupa sześciu jezior położonych w odległości 3-4 km na południe od 
Włodawy, u ujścia Tarasienki do Włodawki wyróżnia się znacznymi 
głębokościami maksymalnymi – od 7 do 36 metrów, przy relatywnie 
niewielkich powierzchniach. Jedynie jezioro Rogóźne jest płytkie (3 m). 
Jezioro Białe Włodawskie gromadzi aż 70% wody wypełniającej misy 
naturalnych jezior dorzecza Włodawki. 

Wśród obiektów z wodami stojącymi najliczniejszymi w dorzeczu 
Włodawki reprezentowane są torfianki. W 2010 roku zidentyfikowano 
1062 tego typu obiekty wypełnione wodą. Łącznie zajmowały 
powierzchnię 88,7 ha. Największy, zwarty kompleks torfianek o łącznej 
powierzchni 60 ha, położony jest pomiędzy jeziorem Dubeczyńskim 
a wsią Dubeczno. Ze względu na silne zarastanie roślinnością wodolubną 
otwartą powierzchnię wody oszacowano tutaj na 8 ha. Z grupy ponad 
tysiąca torfianek tylko 11 z nich ma powierzchnię większą niż 1 ha. 
Obiekty znajdujące się w obrębie torfowisk zakwalifikowano do grupy 
torfianek, natomiast bardzo trudno określić jest genezę małych 
zbiorników wodnych, położonych blisko zabudowań. Starsza część z nich 
to potorfia przekształcone współcześnie w małe stawy, a nowe obiekty 
powstały jako stawy – tzw. oczka wodne. 

Stawy o łącznej powierzchni wody (2010 r.) 303,5 ha zajmują znaczne 
przestrzenie w postaci zwartych kompleksów u podnóża Garbu 
Włodawskiego. Licznie, jako małe, pojedyncze obiekty, występują na 
przedpolu Guza Garbatówki i Łuku Uhruskiego. Z 260 stawów w 47 
powierzchnia wody zajmowała więcej niż 1 ha. Największe kompleksy 
stawów „Bruski” i „Pieszowolski” w całości lub częściowo znajdują się 
granicach Poleskiego Parku Narodowego. Powierzchnia wszystkich 
komór południowego, chronionego fragmentu Stawów Bruskich wynosi 
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80,9 ha, a otwarta przestrzeń wodna jedynie 22,5 ha. W kompleksie 
Stawów Pieszowolskich, w całości znajdującym się na terenie PPN, 
otwarta przestrzeń wody zajmowała 42,5 ha przy ogólnej powierzchni 
121,14 ha. Poza wyżej wymienionymi dwoma największymi 
kompleksami stawów na uwagę zasługuje także Staw Zawołocze 
(11,47 ha), położony pomiędzy jeziorami Perespa i Koseniec.  

Torfianki i większość małych stawów w dorzeczu Włodawki to 
zbiorniki astatyczne charakteryzujące się znacznymi zmianami stanów 
wody. Część z nich okresowo wysycha. 

W dorzeczu Włodawki zidentyfikowano 1495 obiektów 
zakwalifikowanych jako podmokłości trwałe lub okresowe. Największe 
z nich, o zwartych zasięgach to: Krowie Bagno (36,9 km2), dolina 
środkowej Tarasienki z Żółwiowymi Błotami (26,6 km2), Durne Bagno, 
obszar między Jeziorem Długim a Zbiornikiem Wytyckim (23,2 km2), 
dolina środkowej i dolnej Włodawki (15,2 km2), dolina górnej i środkowej 
Krzemianki (11,9 km2), Bagno Bubnów (10,0 km2), Dubeczno (8,1 km2) 
i Bagno Staw (3,6 km2) (Turczyński i in. 2009). Według Lipki (2000) 
wskaźnik zatorfienia na tym obszarze wynosi 14,74 %. 

Quasi-naturalne, stałe podmokłości, o słabo naruszonym obiegu 
wody zajmują około 40% pierwotnych terenów hydrogenicznych. 
Największe przekształcenia objęły zlewnię Więziennego Rowu 
z kompleksem Krowiego Bagna. Naturalne ekosystemy wodno-
torfowiskowe pozostały tutaj w wąskich strefach okalających małe 
jeziora: Lubowierz, Lubowierzek, Laskie i Hańskie, obejmując jedynie 
4,3 % pierwotnych podmokłości. Pozytywnie, na tle innych, wyróżniają 
się zlewnie cząstkowe górnej Włodawki po Urszulin, Potoku 
Dubeczyńskiego, Kochanowskiego oraz Tarasienki, w których 
powierzchnie stałych mokradeł przekraczają połowę areału 
podmokłości. Dwa duże kompleksy: Bagno Bubnów i Bagno Staw 
pozostały jako torfowiska otwarte. Trwale uwilgotnione obszary 
zachowały się przede wszystkim w lasach wschodniej części dorzecza. 
Podmokłości leśne stanowią 64 % powierzchni mokradeł hydrologicznie 
aktywnych (Turczyński i in. 2009a). 
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WARUNKI INFILTRACJI 
 

Głównymi czynnikami kształtującymi zasoby wodne są opad 
i właściwości hydrogeologiczne skał okrywających analizowany obszar. 
Przestrzenny rozkład osadów mineralnych i organicznych w dorzeczu 
Włodawki ukazuje specyficzne warunki przechwytywania i gromadzenia 
wód atmosferycznych (ryc. 3). 

 

 
Ryc. 3. Warunki infiltracji opadów w dorzeczu Włodawki 

Fig. 3. Conditions for infiltration of precipitation in the Włodawka River basin 
 
Dla badanego dorzecza zastosowano zmodyfikowane klasy infiltracji 

utworów czwartorzędowych (Pazdro 1977), trzeciorzędowych 
i kredowych. Złymi warunkami infiltracyjnymi charakteryzują się zlewnie 
cząstkowe obejmujące zachodnią część dorzecza oraz strefy 
wododziałowe Garbu Włodawskiego na północy i Łuku Uhruskiego na 
południu. Znaczne powierzchnie zajmują tutaj gliny zwałowe, namuły 
zagłębień bezodpływowych, mułki jeziorne, piaski deluwialne, osady 
pylaste i margle. Skałom tym przypisano możliwość przejęcia jedynie 5 % 
opadu. Do osadów słabo przepuszczalnych (infiltracja 10 % opadu) 
zaliczono torfy oraz piaski i piaski ze żwirami podścielone glinami. 
Największe powierzchnie torfowisk położone są w zachodniej 
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i środkowej części dorzecza. Wraz ze źle przewodzącymi wodę, 
a wymienionymi powyżej utworami, zachodnia i górna część dorzecza 
Włodawki to obszar o słabych możliwościach alimentacji wód 
opadowych w zbiornikach podziemnych. W całym dorzeczu Włodawki 
utwory skalne o złych i słabych właściwościach infiltracyjnych zajmują 
36 % jej powierzchni, a infiltrująca przez nie woda to jedynie 17 % całej 
objętości przenikającej do zasobów podziemnych. Wyraźnie mniejsze 
wskaźniki odpływu podziemnego obliczonego pośrednią metodą 
infiltracji efektywnej cechują zlewnię Więziennego Rowu po Szczęśniki 
(tab. 3). 

Wskaźnik odpływu podziemnego ze zlewni Włodawki po 
wodowskaz IMGW w Okunince obliczony metodą infiltracyjną wynosi dla 
roku średniego 85 mm i stanowi 71% odpływu całkowitego. 

 
Tabela 3. Zasoby wód podziemnych w zlewniach Włodawki obliczone metodą 

infiltracji efektywnej 
Table 3. Groundwater resources in the Włodawka River catchments, calculated 

using the effective infiltration method 
 

Zlewnia - profil 
Objętość infiltrującej 
wody w ciągu roku 

(mln m3) 

Wskaźnik 
odpływu 

podziemnego 
(mm) 

Włodawka –całe dorzecze 62,1 86 

Włodawka -Okuninka 48,2 85 

Włodawka - Suchawa 32,3 79 

Włodawka - Kołacze 10,9 80 

Więzienny Rów - Szczęśniki 11,1 66 

Krzemianka - Luta 7,8 96 

Tarasienka - Tarasiuki 10,7 89 

 
Obszary pokryte piaskami i żwirami lodowcowymi, zajmujące 28 % 

powierzchni dorzecza Włodawki, gromadzą 43 % wód opadowych. Wraz 
z utworami piaszczysto-mułkowatymi pokrywają 52 % dorzecza, 
zatrzymując aż ⅔ objętości infiltrującej wody (ryc. 4). Do grupy osadów 
mających znaczny udział w zwiększeniu objętości infiltrującej wody 
opadowej należą różnego rodzaju torfy. Ich powierzchnia, stanowiąca 
około 19 % całego dorzecza, zatrzymuje niecałe 12 % opadu. Wynika to 
ze słabych możliwości infiltracyjnych tego typu utworów (10 % opadu), 
szczególnie w okresach nadmiaru wód. 



OCENA ZASOBÓW WODNYCH W DORZECZU WŁODAWKI 

 

22 

 

 
Ryc. 4. Procentowy udział wód opadowych infiltrujących do zbiorników wód 
podziemnych oraz udział utworów powierzchniowych w dorzeczu Włodawki 

Fig. 4. The share (in %) of precipitation waters infiltrating to groundwater 
aquifers and the share of particular surface deposits in the basin of 

the Włodawka River 

 
Skały o najlepszych właściwościach hydrogeologicznych - piaski 

eoliczne oraz żwiry i głazy moren czołowych mogące przejąć 30 % opadu, 
występują w większych płatach na Garbie Włodawskim oraz w dolnych 
fragmentach zlewni Krzemianki i Tarasienki obejmując 3 % dorzecza 
Włodawki. Objętość wody infiltrującej przez te skały i zasilającej odpływ 
podziemny oceniono na 5,5%. Trzy wyżej wymienione grupy skał 
kumulują 70 % objętości wody zasilającej zbiorniki podziemne, a tym 
samym gwarantują wodność cieków. 

 
WODY PODZIEMNE 

 
 Wody podziemne pierwszego poziomu na terenie dorzecza 

Włodawki występują w porowych osadach czwartorzędu i szczelinowo-
porowych utworach górnej kredy. Płytkie wody poziomu 
czwartorzędowego mają zwierciadło swobodne. Podobny charakter 
zwierciadła wykazują wody piętra kredowego w obszarach ostańców 
denudacyjnych. W miejscach głębszego występowania skał kredowych 
wody tego piętra mają charakter naporowy. W obszarach 
międzydolinnych zwierciadło wód kredowych stabilizuje się zwykle nieco 
poniżej poziomu wód czwartorzędowych, natomiast w obniżeniach 
i w dolinach rzecznych nieco powyżej lub na wysokości zbliżonej do 
rzędnej czwartorzędowego zwierciadła wody. 

Warstwę wodonośną wód pierwszego poziomu tworzą przeważnie 
piaski, często z przewarstwieniami pylasto-mułkowymi oraz torfy, które 
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okrywają zróżnicowane litologicznie osady czwartorzędowe 
wykształcone jako iły, mułki, gliny zwałowe. Głębiej oraz w strefach 
wychodni skał kredowych – ostańce i Łuk Uhruski – wody podziemne 
pierwszego poziomu występują w skałach piętra kredowego. Pozostają 
one w łączności hydraulicznej, bezpośredniej lub poprzez warstwy skał 
o słabszej przepuszczalności. Lokalnie na Garbie Włodawskim i Łuku 
Uhruskim utrzymują się wody zawieszone.  

Wody podziemne pierwszego poziomu występują płytko (ryc. 5). 
Głębokość do zwierciadła wody w okresie przełomu lata i jesieni 
zestawiono na podstawie materiałów Zakładu Hydrologii oraz Map 
Hydrograficznych Polski 1:50 000 – arkusze: Hańsk (Turczyński 2006a), 
Sawin (Dawidek 2007), Siedliszcze (Michalczyk i in. 2007), Sosnowica 
(Dawidek 2006a), Stulno (Dawidek 2008a), Urszulin (Turczyński 2006), 
Włodawa (Dawidek 2008b), Wola Uhruska (Turczyński i Mięsiak 2008), 
Wyryki-Połód (Dawidek 2006b). Z zebranych materiałów wynika, że 
głębokość występowania wody nawiązuje do głównych elementów 
rzeźby terenu, a najczęściej zwierciadło wody w studniach gospodarskich 
rejestrowano na głębokościach 2-4 m. Poza obszarami zabudowanymi, 
w obrębie holoceńskiej równiny akumulacyjnej wody podziemne 
występują jeszcze płycej, a w obszarach torfowisk i bagien zwierciadło 
wody utrzymuje się płycej niż 1 m. Przebieg hydroizobaty 2 m pokrywa 
się z zasięgiem wyższego plejstoceńskiego poziomu akumulacyjnego. 
W obrębie ostańców denudacyjnych rejestrowano studnie głębsze od 
5 m. 

Wysokość występowania zwierciadła poziomu użytkowego i kierunki 
spływu wody opracowano na podstawie materiałów Zakładu Hydrologii 
oraz Komentarzy do Map Hydrogeologicznych Polski 1:50 000 – arkusze: 
Kaplonosy (Chowaniec i in. 2004c), Kołacze (Rysak i Gil 1998), Orzechów 
Nowy (Rysak i Zwoliński 2004), Sawin (Krajewski i Olszewski 1998), 
Siedliszcze (Zezula i Pietruszka 1998), Sobibór (Chowaniec i in. 2004a), 
Sosnowica (Czerwińska-Tomczyk i Zwoliński 2004), Świerże (Krajewski 
i Porowski 1998), Włodawa (Chowaniec i in. 2004b). 

W ukształtowaniu zwierciadła wody podziemnej istnieje bardzo 
wyraźny związek z rzeźbą terenu. Najwyżej zwierciadło wody podziemnej 
występuje w strefie Łuku Uhruskiego – powyżej 205 m n.p.m., od 
którego obniża się w kierunku północnym – ku dolinie Włodawki (ryc. 6). 
Jego spadki osiągają duże wartości, podobnie jak i nachylenie 
powierzchni terenu. U podnóża Łuku Uhruskiego i w rozległej strefie 
doliny Włodawki, aż do Garbu Włodawskiego, nachylenie zwierciadła 
wód podziemnych jest niewielkie, a odpływ wód jest kierowany do strefy 
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koryta Włodawki stanowiącego oś drenażu. Najniżej zwierciadło wody 
podziemnej utrzymuje się przy ujściu rzeki do Bugu – poniżej 155 m 
n.p.m. W strefie Garbu Włodawskiego gradienty hydrauliczne wzrastają, 
a położenie zwierciadła wody przekracza 180 m n.p.m. 

 
 

 
 

Ryc. 5. Głębokość występowania wody podziemnej 
Fig. 5. The depth of groundwater occurrence 

 
Na obszarze dorzecza Włodawki stwierdzono istnienie zaledwie kilku 

źródeł, których wydajność wynosiła w 2013 roku od 0,4 do kilku litrów 
na sekundę (tab. 4). 

Głębokość występowania zwierciadła wody podziemnej jest silnie 
uzależniona od zasilania atmosferycznego. W okresach wysokich 
opadów oraz w czasie roztopów strefa aeracji zatrzymuje duże ilości 
wody, co skutkuje zwiększaniem się powierzchni obszarów podmokłych. 
Zwierciadło wody w całej części nizinnej utrzymuje się poniżej 1 m. 
Natomiast w dłuższych okresach bezdeszczowych stany wody mocno 
obniżają się, nawet o 2-4 m. Na ryc. 7 przedstawiono średnie miesięczne 
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stany wody w stacji IMGW w Hańsku oraz w dwu stacjach Poleskiego 
Parku Narodowego – Łowiszów i Mietiułka. Rytm wahań we wszystkich 
stacjach jest podobny, nawiązuje do występowania wiosennych 
nadmiarów oraz jesiennych niedoborów wody. Każdego roku 
następował różnej wielkości wzrost stanów wody, a w okresie letnim ich 
systematyczne obniżanie. 
 

 
 

Ryc. 6. Ukształtowanie zwierciadła i kierunki spływu wody podziemnej 
Fig. 6. The relief of groundwater table and directions of 

groundwater flow 
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Tabela 4. Wypływy wód podziemnych w dorzeczu Włodawki 
(dane Zakładu Hydrologii UMCS w Lublinie) 

Table 4. Springs in the Włodawka River basin 
(data of Department of Hydrology UMCS in Lublin) 

 

Miejscowość 
Wydajność (dm3·s-1) 
w sierpniu 2013 r. 

Karczunek 1,0 

Karczunek 0,5 

Karczunek 0,4 

Karczunek 1,5 

Karczunek 0,9 

Wojciechów Lipowe Źródło 0,0 

Włodawa - pomniki przyrody 
nr 771, 772* 

kilka 

*wg rejestru pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Lublinie 

 

 
Ryc. 7. Tygodniowe zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej w latach 

1991-1995 w trzech stacjach (Hańsk – IMGW, Mietiułka i Łowiszów – PPN) 
Fig. 7. Weekly changes of groundwater location in 1991-1995 in three 

groundwater stations (Hańsk – Institute of Meteorology and Water 
Management, Mietułka and Łowiszów - Polesie National Park) 

 
Rytm wahań zwierciadła wody jest stosunkowo regularny. Maksimum 

stanów wody przypada na kwiecień, a minimum na miesiące jesienne. 
Na rycinie 8 przedstawiono charakterystyczne stany wody w stacji IMGW 
Hańsk - stan średni z wielolecia oraz skrajne stany miesięczne. Różnica 
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głębokości występowania wody, obliczona ze stanów średnich 
miesięcznych wynosi 2,5 m, natomiast amplituda wahań – określona 
przez stan nawyższy i najniższy przekracza 3 m. 
 

 
Ryc. 8. Zmiany głębokości występowania wody podziemnej w Hańsku przy 

średnich i skrajnych stanach 
Fig. 8. Changes of groundwaters occurrence depth in Hańsk – average and 

extreme water levels 

 
ZRÓŻNICOWANIE ODPŁYWU W ZLEWNI WŁODAWKI 

 
Średni opad roczny w dorzeczu Włodawki określony na podstawie 

danych IMGW dla lat 1951-2007 wyniósł 538 mm, przy skrajnych 
wartościach 370 i 831 mm notowanych odpowiednio w latach 2003 
i 1974. 

Średni odpływ ze zlewni do Okuninki za lata 1951-2007 wynosił 
2,15 m3·s-1. Jego wielkość zmieniała się w dużych granicach, gdyż 
najniższy średni roczny odpływ (w 1977 roku) miał wartość 0,61 m3·s-1, 
a najwyższy 5,17 m3·s-1 (1975). W profilu wodowskazowym przepływy 
zmieniały się w bardzo dużym przedziale wartości - od 0,16 m3·s-1 do 
48,2 m3·s-1 (tab. 5). W latach 1951-2007 stwierdzono spadkową 
tendencję opadów we Włodawie i przepływów Włodawki w Okunince 
(ryc. 9 ). 

Średni roczny odpływ jednostkowy ze zlewni do Okuninki w latach 
1951-2007 miał wartość 3,77 dm3·s-1·km2, w półroczu zimowym 
przekraczał 5,25 dm3·s-1·km2, a w letnim obniżał się do 2,60 dm3·s-1·km2. 
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W analizowanym wieloleciu skrajne roczne odpływy jednostkowe 
wyniosły 1,07 i 9,07 dm3·s 1 km 2. 

Przepływy Włodawki podlegają dynamicznym zmianom, szczególnie 
w okresach roztopów i kilkudniowych opadów deszczu. W początkowej 
fazie opadu przyrost przepływu jest niewielki, gdyż woda jest 
retencjonowana w cienkiej strefie aeracji. Ponadto, warstwy 
przypowierzchniowe zostały silnie pocięte rowami odwodnieniowymi, co 
zdecydowanie zmniejsza możliwość retencjonowania wody. Na rycinie 
10 zestawiono dobowe wartości przepływu Włodawki w Okunince za 
lata 1984-2007. Podane wartości dobrze ilustrują zmienność zasobów 
wodnych dorzecza, w tym występowanie okresów o wysokich i niskich 
przepływach rzek. Zwraca uwagę pojawienie się kilku wysokich 
przepływów w latach 1999 i 2000 oraz niskich w okresie 1999-2002. 

 

 
Ryc. 9. Roczne sumy opadu we Włodawie (P) i średnie przepływy w Okunince 

(Q) oraz tendencje liniowe zmian prezentowanych wartości 
Fig. 9. Annual total precipitation in Włodawa (P) and average discharges 

in Okuninka (Q) and line tendencies of changes of presented values 

 
Zasoby wodne Włodawki są uzależnione od zasilania 

atmosferycznego, temperatury powietrza i retencji. Dobrą ilustrację 
potencjalnych ich zmian stanowią wartości konkretnych średnich 
miesięcznych przepływów. Zmiany przepływów średnich miesięcznych 
następują konsekwentnie do różnicy z wartości opadu i parowania – 
z uwzględnieniem retencji śnieżnej. Natomiast przepływy najwyższe 
miesięczne wysokie wartości osiągały w jesieni oraz w okresie wiosny. 
W latach 1966-2007 najwyższy średni miesięczny przepływ wystąpił 
w listopadzie 1974 roku, po bardzo wysokich opadach w poprzednich 
miesiącach (ryc. 9). Natomiast najniższy, w styczniu i w lutym 1966 roku, 
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zanotowano w okresie mroźnej zimy ze stosunkowo małymi opadami 
w jej początkowej fazie. Najwyższy średni z wartości miesięcznych 
odpływ jednostkowy wynosił 33,0 dm3·s-1·km2, a najniższy 0,35 dm3·s-

1·km2. 
 

 
Ryc. 10. Dobowe przepływy Włodawki w Okunince (dane IMGW) 

Fig. 10. Diurnal discharges of the Włodawka River in Okuninka 
(data of IMWM) 

Charakterystyczne wartości przepływów miesięcznych, półrocznych 
i rocznych Włodawki w Okunince za lata 1966-2007 zestawiono w tab. 5 
i na ryc. 11. W ujęciu wartości średnich, najwyższe przepływy występują 
w marcu i w kwietniu. W następnych miesiącach ilość płynącej wody 
obniża się aż do września, z tym że w miesiącach czerwiec – sierpień 
przepływ utrzymuje się na podobnym poziomie. Od października 
objętość przepływu powoli wzrasta, co jest efektem niższego parowania. 
Nieco większy wzrost objętości przepływu przypada na luty, jako miesiąc 
wczesnych roztopów wiosennych. Średnie przepływy półrocza 
chłodnego są dwukrotnie wyższe od przepływu półrocza ciepłego 
(tab. 5). Ten układ wartości, z dużym udziałem wiosennego odpływu 
roztopowego, wskazuje na znaczny wpływ cech kontynentalizmu 
w tworzeniu reżimu przepływu Włodawki. W roku średnim udział 
zasilania podziemnego w odpływie całkowitym wynosił 56 %, co 
odpowiada odpływowi jednostkowemu 2,2 dm3·s-1·km2. W poszcze-
gólnych miesiącach zasilanie podziemne wynosiło od 43 % (w marcu) do 
70 % (we wrześniu) odpływu całkowitego. 
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Ryc. 11. Średnie miesięczne przepływy Włodawki w latach 1966-2007 
Fig. 11. Average monthly discharges of the Włodawka River 

in 1966-2007 
 

W poszczególnych miesiącach (tab. 5, ryc. 12) stwierdza się duże 
różnice między przepływami najniższymi i najwyższymi. Przepływy 
najniższe obniżają się do niskich wartości, gdyż odpływy jednostkowe 
wówczas wynoszą od 0,3 do 0,7 dm3·s-1 km2 (z wyjątkiem kwietnia). 
Wskazuje to na małą zdolność retencyjną zlewni Włodawki. Natomiast 
przepływy najwyższe kilkakrotnie przekraczają wartości średnie 
miesięczne. Najwyższy przepływ, 48,2 m3·s-1, wystąpił w marcu 1966 
roku. Jego wartość odpowiada odpływowi jednostkowemu 85 dm3·s-1 
km2. Współczynnik nieregularności przepływu Włodawki w Okunince 
przekracza wartość 300. Odpływ wody jest skoncentrowany w okresie 
chłodnym. W miesiącach zimowych (XI-I) odpływa 25 % wody, 
wiosennych (II-IV) 42 %, letnich (V-VII) 18 % i jesiennych 15 %. 
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Ryc. 12. Przepływy charakterystyczne Włodawki w Okunince. Objaśnienia: NNQ 

– minimalny, SNQ – średni z minimalnych, 
SSQ – średni, SWQ – średni z maksymalnych 

Fig. 12. Characteristic discharges of the Włodawka River in Okuninka. 
Explanations: NNQ – minimum, SNQ – average minimum, 

SSQ – average, SWQ – average maximum 
 

Największe miesięczne zmienności odpływu spowodowane 
pojawianiem się odwilży śródzimowych wystąpiły w lutym, 
a w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) były efektem susz lub 
obfitych opadów deszczu. Potwierdzają to letnie pomiary synoptyczne 
wykonane we wrześniu 2007 r. i czerwcu 2008 r. (Michalczyk i Głowacki 
2008), gdzie w zlewniach cząstkowych notowano odpływy jednostkowe 
w zakresie 1,1-2,22 (2007 rok) i 0,11-1,21 dm3·s-1·km2 (2008 rok). 

W ostatnich latach kilkakrotnie wystąpiły skrajne wielkości 
przepływu, zarówno okresy głębokich niżówek, jak i wysokich wezbrań. 
W dniu 23 czerwca 2008 roku pracownicy Zakładu Hydrologii wykonali 
pomiary przepływów rzek w zlewni Włodawki – przy bardzo niskich 
zasobach, natomiast 16 kwietnia 2013 roku w czasie wysokiego 
wezbrania wiosennego. Objętość odpływającej wody z poszczególnych 
zlewni została przeliczona na wartości odpływów jednostkowych 
(ryc. 13A i B). W czasie przepływów minimalnych w korytach rzek 
pozostaje niewiele wody, a odpływy jednostkowe obniżają się nawet 
poniżej 0,2 dm3·s-1·km2. W czasie wezbrań spływy jednostkowe wynoszą 
kilkadziesiąt litrów na sekundę z kilometra kwadratowego. Z podanego 
układu wartości wynika, że o zasobach wodnych, w tym o spływie wody, 
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decydują tereny najwyżej położone. Odpływy jednostkowe obszarów 
nizinnych dorzecza mają niższe wartości.  

 
 

Ryc. 13. Zróżnicowanie wielkości odpływu jednostkowego (dm3·s-1·km2) 
podczas przepływów nizówkowych (A, 23.06.2008) oraz wezbrań 

(B, 16.04.2013) 
Fig. 13. Diversity of specific runoff (dm3·s-1·km2) during low 

(A, June 23rd, 2008) and high discharges (B, April 16th, 2013)  
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE WÓD 
 

Wody podziemne 
Wody podziemne dorzecza Włodawki charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem hydrochemicznym, które wynika z typu litologicznego 
utworów budujących strefę drenażu, przemian biochemicznych oraz 
przekształceń antropogenicznych środowiska (ryc. 14). W południowym 
skrzydle dorzecza Włodawki wody podziemne pierwszego poziomu 
występują w stropowej partii skał węglanowych (opoki, margle, kreda 
pisząca). Charakteryzują się one odczynem zbliżonym do obojętnego, 
mineralizacją zazwyczaj przekraczającą 400 mg·dm-3, na którą wpływa 
głównie wysoka zawartość jonów HCO3 i Ca. W północnej i wschodniej 
części dorzecza wody podziemne występujące w utworach 
plejstoceńskich (piaski, żwiry, gliny, iły) charakteryzują się odczynem od 
słabo kwaśnego do obojętnego, a ich mineralizacja wynosi od 
kilkudziesięciu do kilkuset mg·dm-3. W wodach utworów mineralnych 
dominują przeważnie jony HCO3 i Ca. Wody podziemne o wyraźnym 
wpływie antropopresji (obszary intensywnie użytkowane rolniczo oraz 
zabudowane), wykazują wysokie stężenia azotanów, chlorków oraz 
siarczanów. Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego w wodach 
podziemnych utworów mineralnych zazwyczaj nie przekracza kilku 
mg·dm-3. 

Jakość wód wykorzystywanych do konsumpcji, pobieranych z piętra 
kredowego i czwartorzędowego studniami wierconymi, mieści się 
zazwyczaj w granicach dopuszczalnych stężeń określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Na 
przeważającej części obszaru występują wody wymagające jedynie 
prostego uzdatniania - ze względu na podwyższoną zawartość Fe i Mn. 
Badania wykazują, że wody piętra czwartorzędowego mają nieco gorszą 
jakość niż wody piętra kredowego. Lokalnie wody zawierają wysokie 
stężenia węgla organicznego, jonów azotanowych, amonowych, 
a odczyn wody jest poniżej dopuszczalnego zakresu niż w RMZ (2010). 
Według klasyfikacji wód podziemnych dla potrzeb monitoringu (RMŚ 
2008), wody poziomu kredowego należą przeważnie do I i II klasy, 
sporadycznie do III klasy. Natomiast w przypadku wód 
czwartorzędowych występujących w utworach mineralnych notowano 
lokalnie wody III-V klasy z uwagi na wysoką zawartość azotanów. Wody 
słabej jakości mają zazwyczaj płytkie studnie kopane w obrębie 
gospodarstw rolnych, których wykorzystywanie do celów 
konsumpcyjnych ulega znacznemu ograniczeniu.  
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Ryc. 14. Wybrane cechy fizyczno-chemiczne wód dorzecza Włodawki na 
podstawie badań z lat 2007-2009. Objaśnienia: 1 - wody podziemne w utworach 

mineralnych (25 próbek), 2 - wody torfowisk niezdegradowanych (39 próbek), 
3 - wody rzeczne (27 próbek), 4 - wody jeziorne (31 próbek). *PEW - 

przewodność elektrolityczna właściwa w 25oC, **ZAS - zasadowość, ***OWO - 
rozpuszczony węgiel organiczny, ****TN - azot ogólny, *****TP - fosfor ogólny 
Fig. 14. Selected physical and chemical properties of waters of the Włodawka 

River basin, based on researches in 2007-2009. Explanations:  1 - groundwaters 
in mineral deposits (25 samples), 2 - peatland waters (39 samples), 3 - river 

waters (27 samples), 4 - lake waters (31 samples), *PEW – conductivity in 25oC, 
**ZAS – alkalinity, ***OWO – dissolved organic carbon, ****TN – total 

nitrogen, *****TP – total phosphorus 

 
Cechy fizyczno-chemiczne wód w obszarach podmokłych nawiązują 

do specyfiki środowiska utworów organogenicznych. W dorzeczu 
Włodawki występują wszystkie typy torfowisk, stanowiąc jeden 
z najcenniejszych elementów środowiska tego obszaru. Wody 
torfowiskowe mają kolor herbaciany, wysoką zawartość węgla 
organicznego – od kilkunastu do kilkudziesięciu mg·dm-3, niską 
kwasowość, są przeważnie ubogie w składniki mineralne, zawierają dość 
wysokie stężenia azotu. Wody torfowisk niskich mają więcej substancji 
mineralnych oraz wyższy odczyn niż wody torfowisk wysokich 
i przejściowych. Mineralizacja wód torfowisk niskich i przejściowych 
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przeważnie mieści się w zakresie wód słodkich, zaś torfowisk wysokich 
w zakresie wód ultrasłodkich. Specyficzny typ torfowiska niskiego, tzw. 
torfowisko węglanowe, stanowią kompleksy Bagna Staw i Bagna 
Bubnów. Ich wody charakteryzują się odczynem zbliżonym do 
obojętnego, wysoką zawartością węglanów, mineralizacją w zakresie 
wód słodkich do akrotopegów. W wodach torfowisk zdegradowanych, 
często użytkowanych jako użytki zielone, zawartość siarczanów, 
azotanów oraz fosforanów bywa wysoka, co istotnie wpływa na poziom 
eutrofizacji wód recypientów. 
 

Wody rzeczne 
Wody rzeczne w dorzeczu Włodawki mają skład chemiczny 

zdominowany przez minerały węglanowe (ryc. 14). Przeciętne stężenie 
węglanów w wodach rzecznych mieści się w zakresie 100-350 mg CaCO3 

·dm-3, a ich odczyn w przedziale 7-8 jednostek pH. Wody rzeczne mają 
mineralizację przeważnie w zakresie wód słodkich (300-500 mg·dm-3). 
Najwyższymi wartościami charakteryzują się wody cieku Więzienny Rów 
oraz Krzemianka, najniższymi cieku Ulanówka oraz Mietiułka. Chlorki 
i azotany występują na stosunkowo niskim poziomie, rzędu zaledwie 
kilku mg·dm-3, natomiast siarczany kilkudziesięciu mg·dm-3. Okresowo 
stosunkowo wysokie stężenia azotanów i siarczanów występują 
w wodach Więziennego Rowu. Sód i potas osiąga stężenia na poziomie 
kilku mg·dm-3. Zawartość azotu ogólnego kształtuje się najczęściej 
w zakresie 1,5-3,5 mg·dm-3, mineralne formy stanowią około 2/3 
zawartości azotu ogólnego. Fosfor ogólny występuje zazwyczaj na 
poziomie od 0,1 do 0,35 mg·dm-3, a mineralne formy stanowią poniżej 
50%. Wysokie zawartości w wodach rzecznych systemu Włodawki osiąga 
węgiel organiczny, który występuje na poziomie 10-30 mg·dm-3. 

Na analizowanym obszarze jakość wód rzecznych była kontrolowana 
przez WIOŚ Lublin w latach 2008-2010 w trzech punktach pomiarowych: 
na Włodawce w Kołaczach i Włodawie oraz na Tarasience w Okunince. 
Ocena stopnia eutrofizacji wód (na podstawie Rozporządzenia MŚ z dnia 
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych) wykazała, że wody w badanych punktach 
pomiarowo-kontrolnych były podatne na eutrofizację. Podstawą tej 
oceny były badania następujących wskaźników: chlorofilu „a”, 
fitobentosu, BZT5, OWO, N-NH4, N-Kjeldahla, N-NO3, N ogólny, 
P ogólny oraz PO4. 
 

Wody jeziorne 
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Skład fizyczno-chemiczny badanych wód jeziornych wykazywał 
zróżnicowanie wynikające ze stopnia eutrofizacji zbiorników oraz skali 
oddziaływań naturalnych i antropogenicznych (ryc. 14). Odczyn wody 
badanych jezior mieścił się przeważnie w zakresie od obojętnego do 
słabo alkalicznego (7,0-8,2). Najniższe wartości notowano w jeziorze 
Święte, zaś najwyższe w jeziorach Glinki oraz Białym Włodawskim. 
Przewodność elektrolityczna właściwa wody wykazywała duże 
zróżnicowanie, wynikające głównie z zawartości jonów HCO3 i Ca. Zakres 
pomierzonych wartości mieścił się w przedziale od około 60 µS·cm-1 
(jezioro Święte) do ponad 600 µS·cm-1 (jezioro Hańskie). Spośród 
głównych kationów najwyższe wartości miał przeważnie jon wapniowy, 
następnie sodowy, magnezowy i potasowy. W przypadku anionów 
dominował na ogół jon wodorowęglanowy (określony na podstawie 
zasadowości), w znacznie mniejszym stężeniu występował jon 
siarczanowy i chlorkowy. Wody o wysokiej mineralizacji miały głównie 
typ hydrochemiczny dwujonowy HCO3-Ca. Wody o niskiej mineralizacji 
miały często typ hydrochemiczny wielojonowy; oprócz Ca i HCO3 znaczny 
udział przypadał także na jony Na, Cl, SO4.  

Azot całkowity występował w badanych wodach w zakresie od 0,4 do 
6,2 mg·dm-3. Główną formę azotu w badanych wodach stanowił azot 
organiczny, udział jego przekraczał zazwyczaj 90% azotu całkowitego. 
Spośród form azotu mineralnego stężenie azotanów nie przekraczało 
przeważnie 1 mg·dm-3, jonów amonowych 0,4 mg·dm-3, jonów 
azotynowych 0,02 mg·dm-3. Fosfor całkowity występował w badanych 
próbkach wody średnio na poziomie 0,04 mg·dm-3, zakres uzyskanych 
wyników mieścił się przeważnie w przedziale <0,01-0,11 mg·dm-3. 
Główną postać fosforu stanowiła forma organiczna, ortofosforany 
występowały zazwyczaj poniżej 0,01 mgPO4·dm-3. Najwyższe wartości 
fosforu całkowitego stwierdzono w wodzie jezior: Glinki, Dubczyńskiego, 
Hańskiego i Rogóźne. Zawartość związków organicznych w wodach jezior 
określona na podstawie stężenia ogólnego węgla organicznego wykazała 
zakres od około 3 mg·dm-3 do ponad 30 mg·dm-3. Najniższe wartości 
notowano w wodach jeziora Białego Włodawskiego, najwyższe w 
wodach jezior Glinki i Hańskie. 

Ocenę jakości wód jeziornych badanych w latach 1995-2007 
przedstawiono na podstawie danych WIOŚ w Lublinie (tab. 6). Ocena 
oparta była na „Wytycznych Monitoringu Podstawowego Jezior” 
(Kudelska i in. 1994), w której za podstawę klasyfikacji przyjęto klasy 
czystości wód na podstawie wskaźników fizycznych, chemicznych 
i biologicznych oraz podatność zbiornika na degradację, określoną na 
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podstawie wskaźników morfometrycznych misy jeziornej oraz 
zlewniowych.  
 

Tabela 6. Stan czystości wód jeziornych w zlewni Włodawki w latach 1995-2006 
(na podstawie WIOŚ Lublin) 

Table 6. The state of lakes’ water purity in the catchment of the Włodawka 
River in 1995-2006 (according to Regional Inspectorate of Environmental 

Protection in Lublin) 
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Białe 
Włodawskie 

I II II II II II I I I I I I I 

Czarne 
Włodawskie 

II - - - II - - - - - II - - 

Długie - II - - - - II - - - - II - 

Dubeczyńskie - III - - - - - - - - - - - 

Glinki PZK - - - - PZK - - PZK - - PZK - 

Karaśne - - - - - - - - - - - - - 

Koseniec III - - - - - - - - III - - - 

Lipieniec III - - III - - - - - - - - - 

Lubowierz - - - - - - - - - - - - - 

Lubowierzek - - - - - - - - - - - - - 

Perespa III - - III - - - - - II - - - 

Płotycze PZK III - - - - - - - II - - - 

Rogóźne - - - - - - - - - - - - - 

Sumin III - III - - III - - - III - - - 

Świerszczów - - - - - - - - - - - - - 

Święte III - - - - - - - - - II   

Wereszczyńskie PZK - - - II - - - - - - - - 

Wspólne III - - III - - - - - III - - - 

Wytyckie - III - - - III - - - - - III - 

 
W latach 1995-2007 z 20 jezior w dorzeczu Włodawki badaniami 

objęto 14. Wśród badanych jezior najwyższą klasę jakości wód miało 
jezioro Białe Włodawskie (I lub II klasa). Najgorszą klasę wód miało 
jezioro Glinki, którego wody były pozaklasowe (PZK). Pozostałe badane 
jeziora miały przeważnie II lub III klasę czystości wód. Jak dotychczas 
oceny stanu czystości wód nie wykonano dla jezior: Karaśne (jezioro 
zanikające), Lubowierz, Lubowierzek, Rogóźne, Świerszczów i Płotycze. 
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W roku 2007 nastąpiła zmiana sposobu klasyfikacji czystości wód 
jeziornych związana z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685). W latach 
2007-2012 WIOŚ w Lublinie badał 5 jezior w dorzeczu Włodawki 
w oparciu o nowe wytyczne ich klasyfikacji: Białe Włodawskie, Czarne 
Włodawskie, Perespa, Sumin oraz Wspólne. Stan ekologiczny jezior 
oceniony był na podstawie wskaźników biologicznych (chlorofil „a”, 
indeks makrofitowy ESMI, indeks okrzemkowy) oraz wspierających 
wskaźników fizyczno-chemicznych (przewodność, przeźroczystość, azot 
całkowity, fosfor ogólny, nasycenie tlenem hypolimnionu, stężenie tlenu 
nad dnem). W 5 stopniowej ocenie stanu ekologicznego jezior uzyskano 
następujące wyniki:  

 bardzo dobry (I klasa) - Białe Włodawskie 2007-2009, 
 dobry (II klasa) - Białe Włodawskie 2010-2012, Sumin 2009, 

Wspólne 2008, Czarne Włodawskie 2007, Perespa 2007,  
 umiarkowany (III klasa) – brak, 
 słaby (IV klasa) – brak, 
 zły (V klasa) - brak. 

 
PODSUMOWANIE 

 
Obszar dorzecza Włodawki znajduje się na terenie Polesia, w strefie 

przylegającej do północnych krańców Wyżyny Lubelskiej. W centralnej 
części jest to teren płaski, a na południu i północy znacznie zróżnicowany 
hipsometrycznie. System hydrograficzny dorzecza poddawany był silnej 
antropopresji, głównie poprzez wykonywanie różnych systemów 
odwodnieniowych w regionie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 
Obecne dorzecze powstało poprzez przyłączanie kolejnych obszarów 
bezodpływowych. Współczesna długość cieków wynosi 1490 km, co przy 
powierzchni dorzecza 724,5 km2 daje średnią gęstość sieci rzecznej 
(odwodnieniowej) 2,06 km na km2 zlewni. W dorzeczu Włodawki 
stwierdzono istnienie 1495 zwartych obszarów podmokłości, z których 
największe powierzchnie zajmują: Krowie Bagno (36,9 km2), dolina 
środkowej Tarasienki z Żółwiowymi Błotami (26,6 km2), Durne Bagno, 
obszar między Jeziorem Długim a Zbiornikiem Wytyckim (23,2 km2), 
dolina środkowej i dolnej Włodawki (15,2 km2), dolina górnej i środkowej 
Krzemianki (11,9 km2), Bagno Bubnów (10,0 km2). 
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Wody podziemne występują bardzo płytko. W okresie wiosennym na 
przeważającej części terenu zwierciadło wody utrzymuje się na 
głębokości kilku decymetrów. W okresie lata stany wody obniżają się 
o 1,5-3 m. Zasobność wodna i głębokość występowania wody jest silnie 
uzależniona od zasilania atmosferycznego. Wody podziemne 
i powierzchniowe koncentrycznie spływają do Włodawki. Nachylenia 
zwierciadła wody podziemnej zmieniają się regionalnie. Największe 
spadki hydrauliczne stwierdzane są w strefach granicznych Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego z Łukiem Uhruskim i Garbem Włodawskim. 
W obrębie obszaru pojeziernego zwierciadło wody jest płaskie, lekko 
nachylone ku dolinie Włodawki. Wody podziemne cechuje duże 
zróżnicowanie hydrochemiczne, co wynika zarówno z litologii warstw 
skalnych, jak też jest konsekwencją antropopresji. 

W latach 1951-2007 średni przepływ Włodawki profilu Okuninka 
wynosił 2,15 m3·s-1. Jego wielkość zmieniała się w dużych granicach, gdyż 
najniższy średni roczny odpływ (w 1977 roku) miał wartość 0,61 m3·s-1, 
a najwyższy 5,17 m3·s-1 (w 1975 roku). Skrajne przepływy w profilu 
wodowskazowym przepływy zmieniały się od 0,16 m3·s-1 do 48,2 m3·s-1. 
Zasoby wody dorzecza Włodawki, wyrażone przy pomocy odpływu 
jednostkowego średni mają wartość 3,77 dm3·s-1 km-2, w półroczu 
zimowym są wyższe - 5,25 dm3·s-1·km-2, a w letnim obniżają się do 
2,60 dm3·s-1·km-2. W czasie wysokich wezbrań spływ wody z jednego 
kilometra kwadratowego przekracza 30 dm3, a w czasie głębokich 
niżówek nie osiąga 0,5 dm3. 

W składzie chemicznym wód rzecznych dominują minerały 
węglanowe. Mineralizacja wód utrzymuje się w przedziale od 300 do 
500 mg·dm-3. Zawartość chlorków i azotanów utrzymuje się na niskim 
poziomie - kilka mg·dm-3, natomiast siarczanów - kilkudziesięciu mg·dm-

3. Zawartość azotu ogólnego kształtuje się najczęściej w zakresie 1,5-
3,5 mg·dm-3, a 2/3 tej wielkości stanowią mineralne zawartości azotu 
ogólnego. Fosfor ogólny występuje zazwyczaj na poziomie 0,1-
0,35 mg·dm-3, a jego mineralne formy stanowią poniżej 50%. Wody 
powierzchniowe są bardzo podatne na eutrofizację. 
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The paper presents results of hydrological and hydrochemical 

research of surface and groundwaters in the Włodawka River basin. The 
area is located in the Polesie region, in the zone adjacent to the north 
peripheries of the Lublin Upland. In the central part it is flat area, 
however in the north and south surface relief is more diversified. 
Present area of the basin was formed by connection of several 
catchments without outflow, and hydrographical system was under 
strong human impact, mainly under intensive melioration works in the 
region of Łęczna-Włodawa Lake District.  

Based on the hydrometric materials of Institute of Meteorology and 
Water Management, Department of Hydrology UMCS, and archive 
materials, dynamics and spatial diversification of water resources in the 
catchments of the Włodawka River basin were analyzed. In 1951-2007 
the average discharge of the Włodawka River in water gauge Okuninka 
was 2.15 m3·s-1. Extreme values in that water gauge were changing in 
the range 0.16 m3·s-1 do 48.2 m3·s1. Water resources of the basin, 
expressed as specific runoff, had value of 3.77 dm3·s-1 km-2. During 
floods, water runoff from one square kilometer exceeds even 30 dm3, 
and while deep droughts does not reach 0.5 dm3. 

Water resources and depth of groundwaters’ occurrence depends on 
atmospheric feeding. Surface and groundwaters concentrically flow 
toward the Włodawka River. Inclinations of the groundwater table 
change in regional scale: within the lake district it is flat and slightly 
sloped toward the valley of the Włodawka River, but the highest 
hydraulic inclination is observed in the border zones of the Łęczna-
Włodawa Lake District, Łuk Uhruski and Garb Włodawski. Groundwaters 
are characterized by variety of chemical properties, which is the result of 
lithology of rock layers, as well the consequence of human impact. 
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In chemical composition of river waters hydrocarbonates minerals 
dominate. Mineralization of waters is within the range 300-500 mg·dm-3. 
The content of total nitrogen is from 1.5 to 3.5 mg·dm-3, and 2/3 of that 
value mineral forms of total nitrogen compose. Total phosphorus is 
observed on the level 0.1-0.35 mg·dm-3, and its mineral forms constitute 
below 50% of the total. Surface waters are strongly subjected to 
eutrophication. 
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WSTĘP I CEL PRACY 
 

W kompleksowej ocenie środowiska geograficznego dla potrzeb 
turystyki duży problem stanowi ocena wartości poszczególnych jego 
walorów. Istotny, bowiem wpływ na wartość uwzględnionych walorów ma 
forma turystyki (wypoczynkowa, poznawcza, kwalifikowana). Te trudności 
dotyczą także, a może przede wszystkim bonitacji warunków klimatycznych. 

Obszar Polesia Lubelskiego posiada liczne walory:  

 naturalne - czyste powietrze, lasy, jeziora; 

 kulturowe – sąsiedztwo czterech kultur (polskiej – ukraińskiej 
– białoruskiej - żydowskiej). 

Stanowią one duży potencjał pod względem rekreacji i turystyki.  
Ocena atrakcyjności tych walorów w dużym stopniu zależy od 

występujących tu warunków pogodowych oraz klimatycznych 
(Błażejczyk, Kunert 2011; Jędrusik i in. 2010; Preś 2007). Całokształt 
stanów pogodowych, determinujących i stymulujących turystykę tego 
regionu, stanowi zespół czynników, które: 

 decydują o potencjale turystycznym szeregu obszarów; 

 stanowią bardzo ważny czynnik dla dochodów z gospodarki 
turystycznej; 

 powodują powstawanie komfortowych lub dyskomfortowych 
warunków pogodowych dla uprawiania turystyki np. 
zapotrzebowanie na dodatkowy ubiór, możliwość uprawiania 
turystyki wymagającej zwiększonego wysiłku fizycznego; 

 wpływają na popyt turystyczny poprzez decyzje konsumenckie 
na wybór regionu; 

 określają pakiet zamawianych usług oraz rozkład aktywności 
w ciągu dnia; 
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 wpływają na organizm człowieka i jego zdrowie (sprzyjają 
występowaniu: stresu termicznego lub udaru cieplnego, alergii 
i duszności związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz 
schorzeń skóry i oczu wywołanymi nadmiernym 
promieniowaniem UV; 

 powodują wzrost pobudliwości nerwowej związany z nagłymi 
zmianami elementów meteorologicznych (ciśnienie 
atmosferyczne, prędkość wiatru itp.). 

Oceny przydatności klimatu danego obszaru dokonuje się 
z wykorzystaniem wartości podstawowych elementów 
meteorologicznych takich jak: usłonecznienie rzeczywiste, stopień 
zachmurzenia nieba, temperatura powietrza, suma opadów 
atmosferycznych, prędkość wiatru, wilgotność powietrza oraz 
opracowanych na ich podstawie liczby dni charakterystycznych. 
Dodatkowo wykorzystuje się wskaźniki obliczane na podstawie wartości 
wybranych elementów meteorologicznych np. wskaźnik Humidex, 
wielkość ochładzają powietrza, wskaźnik ochładzania wiatrem, wskaźnik 
UTCI oparty na bilansie cieplnym człowieka. 

Głównym celem pracy jest ocena zasobów klimatycznych Polesia 
Lubelskiego dla potrzeb rekreacji, turystyki i agroturystyki oraz 
porównanie ich z zasobami klimatycznymi Lubelszczyzny i innymi 
regionami Polski w drugiej połowie XX wieku. 

Dodatkowy cel opracowania to porównanie wybranych elementów 
pogodowych na obszarze Polesia Lubelskiego w latach 2001-2012 
z danymi z okresu 1951-2000. 

 
PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ KLIMATYCZNYCH 

NA OBSZARZE POLESIA 
 

Ogólna charakterystyka klimatu Polesia Lubelskiego występuje 
w opracowaniach dotyczących regionalizacji klimatycznej Lubelszczyzny, 
w których Polesie wyodrębniono, jako odrębną jednostkę klimatyczną 
(Kaszewski 2008; Zinkiewicz W., Zinkiewicz A. 1973, 1975). 

Pierwsze obszerne opracowanie klimatu Polesia Lubelskiego 
przedstawił W. Zinkiewicz (1963). Autor zwrócił uwagę na stosunkowo 
niewielkie zróżnicowanie wybranych elementów klimatycznych tego 
obszaru, ze względu na małe deniwelacje. Charakterystykę ogólnych 
warunków klimatycznych Polesia znajdujemy także w pracach A. Gluzy 
i K. Siwka (1994), J. Szajdy i in. (1995) oraz B.M. Kaszewskiego (2000, 
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2002a, 2005). Zmiany klimatu na tym obszarze przedstawili w swoich 
w pracach R. Dobrowolski i in. (2010) oraz B.M. Kaszewski i in. (2009). 

Szereg prac przedstawiających charakterystykę klimatyczną 
wybranych obszarów Polesia dotyczy:  

 Poleskiego Parku Narodowego (Gluza i in. 2001; Kaszewski 
2002b; Kaszewski i Siłuch 2009; Siłuch i in. 2004; Siłuch, 
Kaszewski 2010); 

 Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Michna i in. 1981a, b; 
Gluza i Siwek 1993; Kołodziej i in. 1991; Warakomski 1998). 

 
MATERIAŁ I METODY 

 
Podstawą opracowania były dobowe wartości wybranych elementów 

meteorologicznych ze stacji IMiGW we Włodawie (φ=51º55'N; 
λ=23º53'E, H=142 m n.p.m.) z lat 1951-2012: temperatura powietrza 
(średnia, maksymalna i minimalna), usłonecznienie rzeczywiste, suma 
dobowa opadu atmosferycznego, prędkość wiatru oraz zjawiska 
atmosferyczne. Jak wykazały wcześniejsze badania, dane z Włodawy są 
reprezentatywne dla całego obszaru Polesia (Kaszewski i in. 2009). 

Na podstawie wartości dobowych wybranych elementów 
meteorologicznych obliczono: charakterystyki miesięczne, roczne 
i wieloletnie analizowanych elementów meteorologicznych oraz 
określono częstość występowania tzw. dni charakterystycznych 
i wybranych zjawisk pogodowych. 

 
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

KLIMATU POLESIA (1951-2000) 
 

W regionalizacji klimatycznej Lubelszczyzny według 
B.M. Kaszewskiego (2008) Polesie Lubelskie znajduje się w regionie II 
Poleskim (ryc. 1). Jest to największy wyróżniony region na 
Lubelszczyźnie. Cechuje się on bardzo małą zmiennością przestrzenną 
wartości większości elementów klimatu. Średnia roczna temperatura 
powietrza wynosi 7,4°C, okres wegetacyjny trwa ok. 212 dni, a suma 
roczna opadu atmosferycznego około 550 mm. 

Średnia roczna wielkość strumienia promieniowania całkowitego na 
tym obszarze (ryc. 2) należy do największych w Polsce i przekracza 
10,25 MJ*m-1d-1 (Woś 2010). Najmniejsze wartości strumienia 
promieniowania całkowitego występują tak jak w całej Polsce w grudniu, 
średnio około 2 MJ*m-1d-1 (tab. 1). Największe wartości w lipcu dochodzą 
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do około 20 MJ*m-1d-1. Suma promieniowania okresu od maja do 
sierpnia wynosi przeciętnie ok. 60% wartości rocznej. 

W podziale Polski na regiony usłonecznienia rzeczywistego, 
wydzielonych na podstawie danych z 46 stacji IMGW za lata 1976-2000, 
Polesie Lubelskie leży w subregionie Ia, regionu I (ryc. 3). Średnie roczne 
usłonecznienie wynosi tu ponad 1650 godzin, a jego zmienność wynosi 
7-9 %. Szczególnie dobre warunki solarne panują w tym regionie latem 
(Koźmiński i Michalska 2005). 
 

 

Ryc. 1. Regiony klimatyczne Lubelszczyzny (za: Kaszewski, 2008) 

Fig. 1. Climatic regions of Lublin Region (according to: Kaszewski 2008) 
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Tabela 1. Przebieg roczny całkowitego promieniowanie słoneczne 
[MJ*m-1d-1] (za: Miara i in. 1987) 

Table 1. Annual course of total solar radiation [MJ*m-1d-1] 
(according to: Miara i in. 1987) 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2,67 4,59 8.65 13,18 16,79 19,92 18,78 16,55 11,76 6,58 3,0 1.96 10,39 

 
 

 

Ryc. 2. Promieniowanie słoneczne w Polsce (za: Miara in. 1987) 
Fig. 2. Solar radiation in Poland (according to: Miara in. 1987) 

 
Średnia roczna suma godzin ze Słońcem w latach 1951-2000 we 

Włodawie wyniosła 1675. W przebiegu rocznym sumy miesięczne 
powyżej 220 godzin (średnio ponad 7 godzin dziennie) notowane były od 
maja do sierpnia, z maksimum lipcu (tab. 2). 
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Średnie roczne zachmurzenie ogólne nieba na obszarze Polesia 
Lubelskiego wynosi 66 % (tab. 3). Najmniejsze wartości występują tego 
elementu występują w okresie od czerwca do września, z minimum w 
sierpniu (54 %) i maksimum w grudniu (80 %). 

 
 

 

Ryc. 3. Regiony usłonecznienia w Polsce  
(za: Koźmiński i Michalska 2005) 

Fig. 3. Sunshine duration regions in Poland 
(according to: Koźmiński and Michalska 2005) 
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Ważną informacja o stosunkach nefologicznych danego obszaru, jest 
częstość występowania dni pogodnych i dni pochmurnych (tab. 3). 
Polesie na tle Polski wyróżnia się stosunkowo dużą liczbą dni pogodnych 
w roku, których notuje się blisko 37 (ryc. 4). Korzystnie pod względem 
liczby tych dni, wypada jesień, kiedy to na analizowanym obszarze 
notuje się ich średnio 11 (Woś 2010). Dni pochmurne występują średnio 
w 136 dniach roku, przy czym warto podkreślić ich małą częstość 
w okresie lata (około 20 dni). Mniej takich dni występuje tylko nad 
morzem (Hel i Świnoujście) i w Polsce południowo-wschodniej. 
 

 

Ryc. 4. Średnia roczna liczba dni pogodnych w Polsce 1951-2000 
(za: Woś 2010) 

Fig. 4. The average annual number of clear days in Poland 
1951-2000 (according to: Woś 2010) 

 
Średnia temperatura powietrza na Polesiu wynosi 7,4 oC (tab. 4, 

ryc. 5). Jest to obszar chłodniejszy od najcieplejszych obszarów 
Lubelszczyzny o około 0,4°C. Przebieg roczny temperatury powietrza na 
obszarze Polesia nie odbiega od przebiegu temperatury w Polsce. 



ZASOBY KLIMATYCZNE POLESIA LUBELSKIEGO POD KĄTEM REKREACJI I TURYSTYKI 

 

51 

 

 

Ryc. 5. Temperatura powietrza na Polesiu Lubelskim na tle rozkładu 
temperatury na Lubelszczyźnie (za: Kaszewski 2008) 

Fig. 5. Air temperature on Polesie Lubelskie Region in comparison 
with temperature on Lublin Region (according to: Kaszewski 2008) 

 
Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (-3,8°C), a najcieplejszym 

lipiec (18,1°C). Trzy miesiące XII, I i II charakteryzują się ujemną średnią 
temperaturą powietrza. W styczniu i lutym minimalna temperatura była 
niższa od -30°C. Najniższą temperaturę powietrza -34,2oC zanotowano 
8 stycznia 1987 roku. Średnia liczba dni mroźnych wynosi 40, a najwięcej 
takich dni notuje się w styczniu (13). Występują one od listopada do 
kwietnia. 



BOGUSŁAW M. KASZEWSKI, KRZYSZTOF SIWEK, ANDRZEJ GLUZA 

 

52 
 

 

 
 



ZASOBY KLIMATYCZNE POLESIA LUBELSKIEGO POD KĄTEM REKREACJI I TURYSTYKI 

 

53 

 

Ryc. 6. Opad atmosferyczny na Polesiu Lubelskim na tle rozkładu opadu na 
Lubelszczyźnie (za: Kaszewski 2008) 

Fig. 6. Precipitation on Polesie Lubelskie Region in comparison 
with precipitation on Lublin Region (according to: Kaszewski 2008) 

 
Liczba dni przymrozkowych wynosi blisko 85. Tylko dwa miesiące są 

wolne od przymrozków tj. lipiec i sierpień. Najwięcej takich dni 
występuje w marcu, blisko 19.  

Temperatura maksymalna przekraczała 20°C w miesiącach od marca 
do października, a w miesiącach od maja do września 30°C. Dni gorące, 
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których średnio notuje się 50, na analizowanym obszarze występują od 
końca kwietnia do początku października. Najwyższą temperaturę 
maksymalną wynoszącą 36,2°C zanotowano: 15 sierpnia 1952 r. oraz 
13 lipca 1959 roku. 

Roczna suma opadów we Włodawie w latach 1951-2000 wyniosła 
536,5 mm (tab. 5). W porównaniu do innych obszarów Lubelszczyzny są 
to wartości najniższe w porównaniu z innymi regionami Lubelszczyzny. 
Najwyższe sumy roczne notowane są na Roztoczu i przekraczają 700 mm 
(ryc. 6). Ponad 38 % sumy rocznej opadu wystąpiło w lecie, a tylko 16% 
w zimie. Najwyższe opady notowano w lipcu (80,2 mm), a najniższe 
w lutym – 26,0 mm oraz w styczniu (26,2 mm). Maksymalny opad 
dobowy (81,0 mm) wystąpił 17 lipca 1965 roku. 

Roczna liczba dni z opadem ≥1,0 mm w latach 1951-2000 wyniosła 
96,7 (tab. 5). Najwięcej takich dni notuje się w okresie lata (VI, VII, VIII) - 
27,2 co stanowi 28,1 % sumy rocznej. W ujęciu miesięcznym najwięcej 
ich notowano w lipcu (około 10), a najmniej w październiku (około 7). 

Liczba dni z opadem ≥10,0 mm wyniosła 13. Blisko połowa tych dni 
występowała w lecie (ponad 6). Dni takie były notowane sporadycznie 
w zimie. Najwięcej takich dni notowano w lipcu (2,5) a najmniej w lutym. 

Spośród zjawisk atmosferycznych zwrócono uwagę na dwa 
wpływające niekorzystnie na turystykę tj. mgłę i burzę. 

Średnia liczba dni z mgłą za okres 1966-2000 wynosi 40 (tab. 6). 
W przebiegu rocznym liczby dni z mgłą zaznaczają się dwa okresy. 
Pierwszy od września do marca z liczbą dni 4-5, drugi od kwietnia do 
sierpnia z liczba dni 1-2. 

Liczba dni z burzą wynosi średnio 26 (tab. 7). W przebiegu rocznym 
występują dwa maksima: w czerwcu i sierpniu. W miesiącach IX-IV burze 
notowane są sporadycznie i nie każdego roku. 
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WARUNKI KLIMATYCZNE POLESIA LUBELSKIEGO W LATACH 2001-2012 

NA TLE WIELOLECIA (1951-2000) 
 

Średnia roczna suma usłonecznienia rzeczywistego w latach 2001-
2012 była wyższa w porównaniu z okresem 1951-2000 o ponad 
160 godzin (tab. 2). W przebiegu rocznym wyższe wartości notowane 
były w miesiącach od marca do listopada. Zwraca uwagę fakt, że 
w miesiącach od maja do sierpnia suma godzin ze Słońcem przekraczała 
w każdym miesiącu 250 godzin, z maksimum w lipcu – 266 godzin 
(średnio dziennie 8,6 godziny). 

Wzrostowi usłonecznienia rzeczywistego nie towarzyszył spadek 
średniego zachmurzenia ogólnego nieba w roku (tab. 3). Nieco niższe 
wartości zachmurzenia w latach 201-2012 w porównaniu z okresem 
50 lat wystąpiły w kwietniu maju, lipcu, sierpniu wrześniu i listopadzie. 
Nieco mniej zanotowano liczby dni pogodnych (szczególnie w okresie VI-
VIII) i więcej dni pochmurnych. Tych ostatnich było więcej w okresie X-III, 
podczas gdy w okresie IV-IX liczba tych dni była mniejsza. 

Średnia temperatura powietrza we Włodawie w latach 2001-2012 
była o 0,8°C wyższa od średniej z lat 1951-2000 (tab. 4). W każdym 
z analizowanych lat średnia temperatura była wyższa niż średnia dla 
okresu wieloletniego (ryc. 7). „Najcieplejszym” był rok 2008, gdy średnia 
była wyższa od wieloletniej o 1,5°C. 

W przebiegu rocznym temperatury powietrza, tylko w grudniu 
średnia za okres 2001-2012 była niższa niż w latach 1951-2000 (tab. 4). 
Największa różnica (miedzy analizowanymi okresami) wystąpiła w lipcu – 
1,9°C. Warto podkreślić, że w trzech miesiącach: kwietniu, lipcu 
i sierpniu w okresie 2001-2012: tylko w jednym roku średnia była niższa 
niż średnia wieloletnia. 

Najniższe temperatury minimalne w okresie 2001-2012 były wyższe 
w każdym miesiącu niż notowane w latach 1951-2010. W przypadku 
najwyższych temperatur maksymalnych w kwietniu i wrześniu 
zanotowano wyższe temperatury w latach 201-2012 niż w stwierdzone 
w wieloleciu 1951-2000. 

Z wyższą średnia temperaturą powietrza w latach 2001-2012 
w porównaniu z okresem wieloletnim koresponduje wyraźnie większa 
liczba dni gorących (o około 11 dni) i mniejsza liczba dni z przymrozkiem 
(o 12 dni). Mimo wyższych średnich temperatur powietrza w latach 
2001-2012 w porównaniu z okresem 50 lat liczba dni mroźnych 
(Tmax<0°C) była tylko o 2 niższa niż w wieloleciu (tab. 4). 
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Ryc. 7. Przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych 
we Włodawie w latach 1951-2012 

Fig. 7. Course of air temperature and precipitation in Włodawa 
in the period 1951-2012 

 
Dodatkową charakterystyką stosunków termicznych jest czas trwania 

poszczególnych pór roku określonych na podstawie średnich dobowych 
wartości temperatury (tab. 8). Długość trwania pór roku w latach 2001-
2012 zmieniła się w stosunku do wielolecia. Największy przyrost dotyczy 
lata, którego okres wydłużył się aż o 20 dni. Wydłużyła się także wiosna – 
o 3 dni. Skróceniu uległy: przedwiośnie i przedlecie (o 8 dni) oraz zima 
(o 4 dni). 

W latach 2001-2012 suma opadów wyniosła 568,4 mm i była wyższa 
od opadów z okresu 1951-2000 o 31,9 mm. (tab. 5, ryc. 7). Sumy roczne 
opadu były bardzo zróżnicowane. Najniższa sumę- 384,0 mm 
zanotowano w roku 2003. Niższe opady roczne (382,7 mm) wystąpiły 
tylko w roku 1969. Najwyższa sumę (734,3 mm) zanotowano w roku 
2009. Wyższe sumy wystąpiły tylko w latach 1974 (871,8 mm) i 1966 
(750,4 mm). Warto zwrócić uwagę na fakt, wystąpienia w 6 kolejnych 
latach (2006-2011) rocznych sum większych od średniej. Jest to jedyny 
taki ciąg opadów w okresie od 1951 roku. 
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Tab. 8. Termiczne pory roku we Włodawie w latach 
1951-2000 i 2001-2012 

Table 8. Thermal seasons in Włodawa in the years 
1951-2000 i 2001-2012 

 

Pora roku 1951-2000 2001-2012 Różnica 

Zima  3XII 8 III 96 7 XII 8 III 92 -4 

Przedwiośnie 9 III 4 IV 27 9 III 27 III 19 -8 

Wiosna 5 IV 29 IV 25 28 III 24 IV 28 +3 

Przedlecie 30 IV 1 VI 33 25 IV 19 V 25 -8 

Lato 2 VI 31 VIII 91 20 V 7 IX 111 +20 

Polecie 1 IX 2 X 32 8 IX 8 X 31 -1 

Jesień 3 X 31 X 29 9 X 5 XI 28 -1 

Przedzimie 1 XI 2 XII 32 6 XI 6 XII 31 -1 

 
W przebiegu rocznym najwyższe opady wystąpiły w lipcu - 89,4 mm 

(wzrost w porównaniu z okresem 1951-2000 o 9,2 mm) a najniższe 
w lutym – 26,6 mm (wzrost w porównaniu z okresem 1951-2000 o 
0,6 mm) i w grudniu - 26,7 mm (spadek w porównaniu z okresem 1951-
2000 o 6,9 mm). Zwraca uwagę przyrost opadów w okresie V-VIII. 
W porównaniu z latami 1951-2000 łączna suma opadów była wyższa 
o ponad 56 mm  

Maksymalny opad dobowy wystąpił 11 sierpnia 2006 i wyniósł 
88,9 mm. Był to najwyższy opad dobowy w całym okresie 1951-2012. 

Roczna liczba dni z opadem ≥1,0 mm w latach 2001-2012 była 
zbliżona do analogicznej liczby dni z opadem w latach 1951-2000. 
I wyniosła 96,3. Najwięcej takich dni notowano w czerwcu (10,5), 
a najmniej (6) w kwietniu. 

Liczba dni z opadem ≥10,0 mm w latach 2001-2012 wyniosła ok. 15 
(wzrost o 2 dni niż w okresie 1951-2000). Najwięcej takich dni notowano 
w lipcu (3), a sporadycznie były notowane w lutym (0,2). Ponad połowa 
tych dni (8,0) była notowana w okresie lata co stanowiło 54% rocznej 
liczby takich dni. Sporadycznie notowane były w zimie. 

W latach 2001-2012 średnia roczna liczba dni z mgłą była o 12 
większa niż w okresie 1966-2000 (tab. 6). Liczba dni z tym zjawiskiem 
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była wyższa w miesiącach od lipca do lutego. Największy przyrost 
wystąpił w listopadzie o 5 dni. 

Częstość występowania burz w okresie 2001-2012 była wyższa średni 
o 5 w roku (tab. 7). W okresie tym burze występowały częściej, 
w porównaniu z wieloleciem 1951-2000, w kwietniu i maju oraz lipcu 
i wrześniu. Korzystnym z punktu uprawiania turystyki jest spadek 
częstości występowania burz w czerwcu i sierpniu. 

 
WNIOSKI 

 

 Polesie Lubelskie wyróżnia się na tle Polski pod względem 
zasobów energii słonecznej. Tu notuje się największe wartości 
promieniowania słonecznego i usłonecznienia. Jest to 
niewątpliwie ważna cecha z punktu widzenia turystyki na tym 
obszarze. 

 Cechą korzystną z punktu widzenia turystyki jest też stosunkowo 
mała suma opadów atmosferycznych i liczba dni z opadem. 

 W latach 1951-2012 nastąpił wyraźny wzrost usłonecznienia 
i temperatury powietrza na analizowanym terenie, szczególnie 
zauważalny w XXI wieku. 

 Długość trwania pór roku w latach 2001-2012 zmieniła się, 
w stosunku do wielolecia. Największy przyrost dotyczy lata, 
którego okres wydłużył się aż o 20 dni. Wydłużyła się także wiosna 
– o 3 dni. Skróceniu uległy: przedwiośnie i przedlecie (o 8 dni) oraz 
zima (o 4 dni). 

 W analizowanym okresie, ponad 60 lat nie stwierdzono istotnych 
zmian sum rocznych opadu atmosferycznego. 

 Jednocześnie w ostatnich latach zauważono wzrost częstości 
występowania zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia turystyki: 
liczby dni gorących, liczby dni z opadem ≥10,0 mm, głównie 
w miesiącach letnich; liczby dni z burzą, głównie w kwietniu, maju 
i w lipcu. 
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The main aim of this paper is the assessment of climate 

resources of Polesie Lubelskie for the use of recreation, tourism and 
agritourism and their comparison with climate resources of Lublin 
Region and other Polish regions in the second half of 20th century. 
Additional aims are: the comparison of selected weather components 
from Polesie Lubelskie in years 2001-2012 with data from 1951-2000. 

The elaboration is based on daily values of selected weather 
components from IMGW meteorological station in Włodawa 
(φ=51º55'N; λ=23º53'E, H=142 m a.s.l) from years 1951-2012: air 
temperature (mean, maximum and minimum), effective sunshine 
duration, daily precipitation totals, wind velocity and weather 
phenomena. 

As previous research has shown, Polesie Lubelskie distinguishes 
itself with solar energy resources. Here the highest values of solar 
radiation and effective sunshine duration are noted. Analyzed area also 
distinguishes itself with relatively high number of clear days and 
(especially in summer) low frequency of overcast day. Another beneficial 
feature for tourism is relatively low value of total precipitation and low 
number of precipitation days. 

In years 1951-2012 there was sharp increase in effective 
sunshine duration and air temperature on the area analyzed, especially 
noticeable in 21st century. The length of seasons in years 2001-2012 has 
changed in relation to years 1951-2000. The highest raise was in 
summer, which became 20 days longer. Spring also became longer – for 
about 3 days. Early spring and early summer became 8 days shorter 
each, and early winter became 4 days shorter. During research period, 
over 60 years there has been no relevant changes of annual 
precipitation totals. Simultaneously in recent years there was the 
increase in frequency of occurrence of unfavorable phenomenon for 
tourism: number of hot days, number of days with precipitation 
≥10,0 mm, mainly in summer months, number of days of thunderstorms, 
mainly in April, May and July. 
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WSTĘP 
 

W przestrzeni geograficznej Polski wyodrębniają się obszary, które 
dzięki bogatym zasobom przyrodniczym i kulturowym umożliwiają 
realizację wypoczynkowych, zdrowotnych i poznawczych potrzeb 
człowieka. Obszary pojezierzy, obok terenów nadmorskich i górskich, są 
najważniejszymi obszarami wykorzystywanymi przez ruch turystyczny. 
Badanie ich atrakcyjności turystycznej jest wyrazem zrozumienia roli, 
jaką turystyka odgrywa lub może odgrywać w przestrzeni geograficznej, 
a także życiu społecznym i ekonomicznym danego regionu. 

Według A. Boguckiej (1976) atrakcyjność turystyczna najczęściej 
rozumiana jest jako występowanie cechy charakterystycznej 
przyciągającej turystów, dzięki walorom krajobrazu, pomników historii 
oraz obiektów zagospodarowania przestrzennego. Atrakcyjność 
turystyczna jest czynnikiem integrującym elementy, które stanowią 
podstawę ruchu turystycznego, dlatego powinno się rozpatrywać ją 
kompleksowo, biorąc pod uwagę walory turystyczne, zagospodarowanie 
terenu oraz dostępność komunikacyjną (Warszyńska i Jackowski 1978). 

Problem oceny atrakcyjności terenu dla turystyki nie jest nowy 
(Bartkowski 1986; Sołowiej 1992). Według D. Sołowiej (1992) 
atrakcyjność analizuje się z punktu widzenia tzw. człowieka 
standardowego, czyli takiego, który istnieje jako typ, ale nie istnieje w 
rzeczywistości. Dotychczas jednak nie opracowano uniwersalnej metody 
oceny atrakcyjności turystycznej obszarów dla potrzeb turystyki. Metodą 
oceny stosowaną najczęściej i dającą poprawne wyniki jest bonitacja 
punktowa (Bezkowska 2003). 
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Ze względu na złożoność zjawisk oraz analizowanych elementów 
środowiska geograficznego w pracy przyjęto, że badany obszar 
uwzględnia tereny piętnastu gmin wchodzących w skład Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego (ryc. 1). 

 

 
 

Ryc. 1. Obszar badań – analizowane gminy na tle granic 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

Fig. 1. Research area – borders of analyzed communes and Łęczyńsko-
Włodawskie Lake District 

 
Omawiane gminy, administracyjnie należą do czterech powiatów: 

włodawskiego (Urszulin, Hańsk, Stary Brus, Włodawa – gmina wiejska 
i miejska, Wola Uhruska), łęczyńskiego (Cyców, Ludwin, Łęczna, 
Puchaczów), lubartowskiego (Ostrów Lubelski, Uścimów) 
i parczewskiego (Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica). 
 

METODY BADAŃ 
 

Do oceny atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego zastosowano metodę bonitacji punktowej, która daje 
możliwość sprowadzenia do wspólnego mianownika wszystkich cech 
niepodobnych do siebie i ocenianych w różnych kategoriach wartości. 
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Tworząc tzw. szeregi bonitacyjne (od wartości najwyższych - 
najatrakcyjniejszych do najniższych i najmniej atrakcyjnych) mamy 
możliwość oceny walorów o charakterze ilościowym i jakościowym 
(Bezkowska 2003). W metodzie bonitacji punktowej ocena cech 
dokonywana jest w powierzchniach (polach podstawowych) przez 
przyporządkowanie cechom określonych wielkości punktowych, jako 
oznaczenie kolejności w szeregu bonitacyjnym. Bonitacja może być 
odnoszona do pól naturalnych lub geometrycznych, a przyjęcie pól 
o określonym kształcie i wielkości odpowiada szczegółowości prezentacji 
i badania. W pracy przyjęto pola o powierzchni 1 km2. Kształt pól 
określono sześciobokami, które są optymalnym rozwiązaniem problemu 
pola odniesienia (Mościbroda 1999). 

W metodzie bonitacji punktowej oprócz istniejących obiektywnie 
warunków środowiskowych, zarówno przyrodniczych, jak i społeczno-
ekonomicznych, dużą rolę odgrywa subiektywny czynnik psychologiczny. 
Zdaniem T. Bartkowskiego (1986) nie obniża on praktycznej przydatności 
takiej oceny. Stosowanie tej metody wymaga jednak gruntownego 
poznania zjawiska i terenu badań. 

Ocenę atrakcyjności turystycznej obszaru przeprowadzono opierając 
się na analizach walorów przyrodniczych, kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego (w tym dostępności komunikacyjnej). 

Walory turystyczne stanowią zespół elementów środowiska 
naturalnego (przyrodniczego) oraz kulturowego (pozaprzyrodniczego), 
które wspólnie lub każde z osobna, są przedmiotem zainteresowania 
turysty (Kowalczyk 2000). W ocenie atrakcyjności przyrodniczej 
uwzględniono (tab. 1): ukształtowanie terenu (analizowane pod 
względem wysokości względnych), wody powierzchniowe (w zakresie 
udziału w powierzchni terenu zbiorników wodnych, czystości wód oraz 
występowania rzek), zalesienie (udział powierzchni leśnych), 
występowanie form ochrony przyrody oraz zróżnicowanie krajobrazowe 
(analizowane pod kątem ilości typów użytkowania ziemi).  

Grupa walorów kulturowych jest szczególnie atrakcyjna dla 
krajoznawstwa i turystyki wędrownej. Obejmują one elementy powstałe 
w wyniku działalności człowieka. Są to zarówno obiekty materialne, jak 
i wszelkie działania kulturalne, sportowe i rozrywkowe. W ocenie 
walorów kulturowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
uwzględniono (tab. 2): zabytki architektury i budownictwa (w tym 
tradycyjne budownictwo wiejskie i muzea), zabytki archeologiczne oraz 
miejsca pamięci narodowej, kultu religijnego i współczesne imprezy. 

W badaniach nad rozwojem turystyki na określonym obszarze istotna 
jest ocena stanu zagospodarowania turystycznego. Zagospodarowanie 
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turystyczne, określane również mianem infrastruktury turystycznej, 
tworzy zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie 
określonego obszaru, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu 
turystycznego (Kowalczyk 2000). W ocenie zagospodarowania 
turystycznego i dostępności komunikacyjnej Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego uwzględniono (tab. 3): elementy podstawowej 
infrastruktury (bazę noclegową/liczbę miejsc noclegowych 
i budownictwo letniskowe oraz bazę gastronomiczną/liczbę miejsc 
w obiektach), obiekty bazy towarzyszącej, a także stopień dostępności 
komunikacyjnej.  
 

Tabela 1. Kryteria oceny atrakcyjności przyrodniczej obszaru 
Table 1. Valuation criteria of natural attractiveness of area 

 

Kryterium oceny 
Liczba punktów Dodat-

kowe 
punkty 

4 3 2 1 0 

Ukształtowanie 
terenu wysokości 
względne 

> 20 11-20 6-10 3-5 < 2 – 

Wody 
powierzchniowe  
% wód stojących 
naturalnych 

76-100 51-75 26-50 1-25 < 1 
– czystość 
jezior 1) 
– rzeki 2) 

Lasy  
% udział powierzchni 

76-100 51-75 26-50 1-25 < 1 – 

Formy ochrony 
przyrody 

– PN PK 
rezerwat, 

użytek 
ekologiczny 

brak – 

Dobór kryteriów w oparciu o następujące opracowania: Karolczak (2002), Sołowiej 
(1992) i Wiluś (1997) 
1) I kl. – 2 pkt, II kl. – 1 pkt; 2) długość > 0,1 km – 1 pkt.; 3) cztery typy użytkowania: las-
łąka-woda-pola; 4) trzy typy użytkowania: las-łąka-woda, las-łąka-pole, łąka-woda-pole, 
woda-pole-las; 5) dwa typy użytkowania: las-łąka, las-woda, łąka-woda; 6) dwa typy 
użytkowania: pole-łąka, pole-woda, pole-las; 7) jeden typ użytkowania, np. łąka 

 
Ocenę atrakcyjności turystycznej przeprowadzono przy 

wykorzystaniu programów ArcView i ArcGIS z zakresu Geograficznych 
Systemów Informacyjnych (GIS). W wyniku oceny wymienionych 
elementów powstała mapa atrakcyjności turystycznej, na podstawie 
której wyznaczono obszary wyróżniające się na tle całego badanego 
obszaru dużą atrakcyjnością turystyczną. 

 
Tabela 2. Kryteria oceny atrakcyjności kulturowej obszaru 

Table 2. Valuation criteria of cultural attractiveness of area 
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Kryterium 

oceny 
Liczba punktów 

Dodatkowe 
4 3 2 1 

Zabytki 
architektury i 
budownictwa 
wartość 
zabytków1 

b. duża 
8-6 p. 

duża 
5-4 p. 

średnia 
3-2 p. 

mała 
1 p. 

tradycyjne 
budownictwo 
wiejskie +1 pkt. 
 
muzea 
+1 pkt. 

Zabytki 
archeologiczne 
Czytelność 
w terenie 

– grodziska kurhany grobowce – 

Miejsca 
pamięci 
narodowej 
znaczenie 

między-
narodowe 

krajowe regionalne lokalne – 

Miejsca kultu 
religijnego  
znaczenie 

między-
narodowe 

krajowe regionalne lokalne – 

Współczesne 
imprezy  
znaczenie 

między-
narodowe 

krajowe regionalne lokalne – 

Dobór kryteriów w oparciu o opracowanie M. Karolczak (2002) 

1 wartość zabytków ustalono na podstawie kryteriów: wieku (1-4 pkt.) oraz przyznano 
punkty dodatkowe za: występowanie obiektów w zespole + 1 pkt. 
i wpis do Rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego + 3 pkt. 

 
 

Analiza literatury przedmiotu i zapoznanie się z sytuacją społeczno-
gospodarczą regionu oraz wielkością i strukturą bazy noclegowej oraz 
ruchu turystycznego okazały się bardzo przydatne w badaniach 
ankietowych; pozwoliły na wybór techniki losowania i dobór próby 
reprezentatywnej turystów wypoczywających na obszarze Pojezierza. 
Doboru próby dokonano za pomocą losowania warstwowego, 
indywidualnego, zależnego, metodą subiektywnego wyboru. 
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Badania ankietowe przeprowadzono wśród turystów w lipcu 
i sierpniu 2005-2006 na obszarach o największej atrakcyjności 
turystycznej oraz o najwyższej koncentracji ruchu turystycznego. 
Badaniami objęto następujące obszary: jezioro Białe (Okuninka), jezioro 
Zagłębocze (Lejno, Jagodno), jezioro Piaseczno (Rozpłucie, Piaseczno), 
jezioro Krasne (Krasne), jezioro Łukcze (Krasne Krzywe, Rogóźno), jezioro 
Bialskie (Białka), jezioro Rogóźno (Rogóźno). Z badań wykluczono osoby 
poniżej 15 roku życia, ponieważ przyjmuje się, że samodzielnie nie 
stanowią one o zachowaniach turystycznych. Zebrano ponad 850 ankiet 
wypełnionych przez turystów wypoczywających na Pojezierzu Łęczyńsko-
Włodawskim. Wyniki badań ankietowych opracowano przy 
zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania do statystycznej 
analizy danych SPSS. 

Końcowy badań etap polegał na kameralnym opracowaniu i analizie 
zebranego materiału za pomocą metod statystycznych 
i kartograficznych.  
 

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POJEZIERZA 

 
Atrakcyjność turystyczną Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

określono przy wykorzystaniu wyników waloryzacji elementów 
przyrodniczych i kulturowych środowiska oraz infrastruktury 
turystycznej. 

Najwyższe wskaźniki atrakcyjności przyrodniczej określono dla 
obszarów Poleskiego Parku Narodowego i parków krajobrazowych: 
Poleskiego, Pojezierze Łęczyńskie, Nadwieprzańskiego i Sobiborskiego. 
Spośród walorów kulturowych szczególnie cenione są zabytki 
architektury i budownictwa, będące świadectwem historii obszaru. 
Stwierdzono, że walory kulturowe na analizowanym terenie 
skoncentrowane są głównie w miastach oraz większych 
miejscowościach. W polach podstawowych najwyższe wskaźniki 
atrakcyjności walorów kulturowych zanotowano na obrzeżach regionu, 
głównie w części wschodniej (Włodawa, Wola Uhruska) i zachodniej 
(Łęczna, Parczew). Analiza rozmieszczenia poszczególnych elementów 
zagospodarowania turystycznego wskazuje na ich bardzo silną 
koncentrację w okolicach jezior. Najwyższy stopień zainwestowania 
obszaru pod względem infrastruktury turystycznej charakteryzuje tereny 
nad najbardziej atrakcyjnymi jeziorami Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego (Białe, Bialskie, Krasne, Piaseczno, Rogoźno i Łukcze). 
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Ogólny obraz atrakcyjności turystycznej otrzymano poprzez 
zsumowanie liczby punktów w polach podstawowych uzyskanych na 
poszczególnych etapach analizy. Wynikiem analiz jest waloryzacja 
końcowa przedstawiająca atrakcyjność turystyczną Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego (ryc. 2). Na uwzględnione elementy atrakcyjności 
turystycznej badanego obszaru przyznano łącznie 17 124 punkty. 
Kompleksowy wskaźnik atrakcyjności w polach podstawowych wahał się 
od 1 do 39. Analiza wielkości liczbowych wskaźników atrakcyjności 
turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wskazuje, że na ich 
wielkość największy wpływ mają walory przyrodnicze. Suma punktów 
uzyskanych za walory przyrodnicze zdecydowanie przewyższa pozostałe. 
W przeciętnym wskaźniku atrakcyjności turystycznej Pojezierza 
obliczonym na poziomie 7,5 pkt. na walory przyrodnicze przypada 
6,1 pkt., zagospodarowanie i dostępność komunikacyjną – 1,2 pkt., 
a walory kulturowe – tylko 0,2 pkt. 

Punkty uzyskane łącznie za poszczególne elementy atrakcyjności 
turystycznej zgrupowano w przedziałach i wydzielono pięć klas 
atrakcyjności I-V. Przyjęto, że obszary, które zostały zaklasyfikowane do 
klasy V to obszary „bardzo atrakcyjne”, do klasy IV – „atrakcyjne”, do III – 
„średnio atrakcyjne” i II – „mało atrakcyjne”. Natomiast pola, w których 
suma punktów była najniższa, sklasyfikowano w klasie I – jako obszary 
„nieatrakcyjne”. 

Uwzględniając wielkości wskaźnika atrakcyjności turystycznej 
i przyjętą klasyfikację (klasy I-V) stwierdzono, że z ogólnej liczby 17 124 
punktów około 67 % reprezentuje przedziały I i II – o najniższej 
atrakcyjności (tab. 4). Na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim największy 
obszar zajmują tereny sklasyfikowane jako „mało atrakcyjne”. W tym 
przedziale znalazło się 861 pól, co stanowi prawie 38 % powierzchni 
analizowanego obszaru. Mniejszy obszar obejmują obszary 
zaklasyfikowane jako „nieatrakcyjne” 665 pól – 29,1 %. Na obszary 
sklasyfikowane jako III – „średnio atrakcyjne”, IV – „atrakcyjne i V – 
„bardzo atrakcyjne” przypada łącznie 33,2 % powierzchni. W przedziale 
o najwyższym stopniu atrakcyjności znalazły się 24 pola podstawowe, co 
stanowi 1,1 % wszystkich pół podstawowych. Średnia liczba punktów 
przypadająca na jedno pole podstawowe w poszczególnych klasach 
atrakcyjności wahała się od 3,9 dla obszarów w klasie I – nieatrakcyjnych 
do 26,0 w klasie V – bardzo atrakcyjnych. 
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Ryc. 2. Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
Fig. 2. Tourist attractiveness of Łęczyńsko-Włodawskie Lake District 

 
W klasie V atrakcyjności turystycznej – obszary „bardzo „ – 

sklasyfikowano 24 pola podstawowe. Odnoszą się one do 12 obiektów, 
w tym siedmiu jezior (Bialskie, Białe, Krasne, Łukcze, Piaseczno, Rogoźno 
i Zagłębocze) i pięciu miejscowości (Hola, Łęczna, Sosnowica, Włodawa i 
Wola Uhruska). Przeciętny wskaźnik atrakcyjności turystycznej wyrażony 
liczbą punktów przypadających na 1 km2 waha się od 21,0 do 33,5. 

Łącznie nad wszystkimi jeziorami skupia się 16 pól, co stanowi 66,7 % 
wszystkich sklasyfikowanych jako „bardzo atrakcyjne”. Największa liczba 
pól sklasyfikowanych w najwyższej klasie atrakcyjności skupiona jest 
wokół jezior: Białego (5 pól), Bialskiego (3 pola) oraz przy jeziorach 
Łukcze-Rogóźno (3 pola). O tak dużej atrakcyjności tych obszarów 
zadecydowały głównie elementy zagospodarowania turystycznego. 
W każdym przypadku punkty uzyskane za ten element atrakcyjności 
turystycznej stanowiły ponad połowę punktów i stanowiły od 51,3 % 
w przypadku jezior Łukcze-Rogóźno do 56,9 % – jezioro Bialskie. 
W przypadku obszarów nad jeziorami największe znaczenie spośród 
elementów zagospodarowania turystycznego miały: baza noclegowa 
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(26,0-36,4%), baza gastronomiczna (19,2-36,4 %) i baza towarzysząca 
(22,0-34,6 %). Duży udział w atrakcyjności terenów jeziornych mają także 
walory przyrodnicze (szczególnie powierzchnie wodne). W zależności od 
jezior stanowiły one od 34,7 do 47,6 %. W przypadku niektórych jezior 
(Białe, Zagłębocze) duże znaczenie dla atrakcyjności mają również 
powierzchnie leśne. 

 
Tabela 4. Zróżnicowanie klas atrakcyjności w gminach 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
Table 4. Differentiation of tourist attractiveness grades in communes of 

Łęczyńsko-Włodawskie Lake District 

 

Gminy 

Li
cz

b
a 

p
ó

l 

Klasy atrakcyjności 

I 
nieatrakcyjne 

II 
mało 

atrakcyjne 

III 
średnio 

atrakcyjne 

IV 
atrakcyjne 

V 
bardzo 

atrakcyjne 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Cyców 191 110 13,8 54 5,4 20 3,0 7 2,6 0 0,0 

Dębowa 
Kłoda 

223 97 12,2 81 8,1 38 5,8 4 1,5 3 10,7 

Hańsk 224 47 5,9 119 12,0 45 6,8 13 4,9 0 0,0 

Ludwin 161 50 6,3 42 4,2 39 5,9 24 9,1 6 21,4 

Łęczna 124 49 6,0 30 3,0 27 4,0 15 6,0 3 11,0 

Ostrów Lub. 178 76 9,6 68 6,8 25 3,8 9 3,4 0 0,0 

Parczew 218 98 12,0 74 7,0 27 4,0 19 7,0 0 0 

Puchaczów 118 56 7,0 37 3,7 13 2,0 12 4,5 0 0,0 

Sosnowica 215 17 2,1 74 7,4 86 13,1 35 13,2 3 10,7 

Stary Brus 170 25 3,1 94 9,5 36 5,5 14 5,3 1 3,6 

Urszulin 213 32 4,0 59 5,9 75 11,4 47 17,7 0 0,0 

Uścimów 145 33 4,2 37 3,7 50 7,6 23 8,7 2 7,1 

Włodawa 325 63 7,9 128 12,9 101 15,4 27 10,2 6 21,4 

Włodawa m. 31 7 0,9 18 1,8 3 0,5 1 0,4 2 7,1 

Wola Uhruska 203 35 4,4 79 7,9 72 11,0 15 5,7 2 7,1 

Łącznie* 
273

9 
795 100 994 100 657 100 265 100 28 100 

* liczba pól w odniesieniu do gmin jest wyższa od liczby ustalonej dla Pojezierza, gdyż 
pola podstawowe, które leżały na granicy kilku gmin zaliczano do każdej z gmin.  

 
Minimalny wpływ na wielkość wskaźnika atrakcyjności turystycznej 

na obszarach „bardzo atrakcyjnych” związanych z jeziorami, miały 
walory kulturowe. Spośród nich największe znaczenie mają 
organizowane tam imprezy. Przykładem są jeziora Białe i Piaseczno, 
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gdzie jedyne punkty jakie przyznano w tym elemencie atrakcyjności 
dotyczyły imprez kulturalnych i sportowych. Ponadto punkty przyznane 
za walory kulturowe dotyczyły zabytków znajdujących się we wsiach 
położonych w sąsiedztwie jezior – głównie kościołów oraz tradycyjnego 
budownictwa wiejskiego. 

Drugą grupę obszarów „bardzo atrakcyjnych” turystycznie na 
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim stanowią miejscowości. W grupie tej 
znalazły się dwa najważniejsze miasta: Łęczna i Włodawa, w obszarze, 
których znalazły się po dwa pola podstawowe z największą liczbą 
punktów. Pozostałe cztery to wsie (Hola, Sosnowica, Uhrusk i Wola 
Uhruska) położone w południowo-wschodniej i północno-zachodniej 
części Pojezierza. W przypadku tych obszarów o ich atrakcyjności 
turystycznej najczęściej decydowały walory kulturowe. W przypadku Holi 
stanowiły one aż 75 % ogólnej sumy punktów i obejmowały głównie 
zabytki architektury wraz z istniejącym tam skansenem 
i organizowanymi imprezami kulturalnymi. Duże znaczenie walory te 
odegrały również w Łęcznej i Włodawie, miastach o największym 
nagromadzeniu walorów kulturowych. Jeśli chodzi o walory przyrodnicze 
to ich rola w kształtowaniu atrakcyjności zawierała się w granicach 18,2-
45,5 %. Największą rolę odegrały one w Sosnowicy, w której oprócz 
istotnych walorów kulturowych znajdują się powierzchnie leśne oraz 
zbiorniki wodne. Zagospodarowanie turystyczne na obszarach 
miejscowości uznanych za „bardzo atrakcyjne” w głównej mierze 
uwarunkowane było ich dostępnością komunikacyjną oraz 
funkcjonowaniem obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej. Tylko 
w przypadku Holi punkty przyznano wyłącznie za dostępność 
komunikacyjną. W Woli Uhruskiej natomiast pojawiły się dodatkowe 
punkty za elementy bazy towarzyszącej. 

Analizę atrakcyjności turystycznej przeprowadzono również 
w gminach (tab. 4). Obszary zakwalifikowane do klasy V – „bardzo 
atrakcyjne” znajdowały się na terenie dziewięciu gmin, z udziałem od 
3,6% do 21,4%. Największy udział powierzchni sklasyfikowanej w stopniu 
najwyższej atrakcyjności określono w gminach Ludwin i Włodawa 
(21,4 %). 

Stosunkowo dużym udziałem (10,7 %) charakteryzują się tereny 
Dębowej Kłody i Sosnowicy. Obszary uznane za „atrakcyjne”, obejmujące 
klasę IV obejmują znacznie większe obszary Pojezierza. Największy ich 
udział określono w gminach: Urszulin (17,7 %), Sosnowica (13,2 %) oraz 
Włodawa (10,2 %).  
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ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

Badania ankietowe dotyczące atrakcyjności turystycznej Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego prowadzono wśród turystów 
wypoczywających w miesiącach wakacyjnych na plażach usytuowanych 
nad najbardziej atrakcyjnymi jeziorami regionu: Białym, Bialskim, 
Zagłębocze i Piaseczno. Ankietowani to osoby w wieku od 16 do 77 lat. 
Największą grupę stanowiły osoby w wieku 21-25 lat. Deklarowane 
wykształcenie to głównie średnie (46,8 %) i wyższe (35,3 %). 
Respondentami były częściej kobiety – 60,4 %. 

Wśród ankietowanych turystów zdecydowanie przeważali Polacy. 
Tylko jedna osoba – uczestniczka kolonii – pochodziła z Łucka (Ukraina) 
oraz jedna – z Irlandii (Polka mieszkająca w Dublinie). Pozostałych 848 
respondentów mieszkało w Polsce.  

Turyści wypoczywający na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 
pochodzili z 14 województw (z wyjątkiem lubuskiego i warmińsko-
mazurskiego). Reprezentowali oni 158 miejscowości (w tym 67 
z województwa lubelskiego), położonych w 90 powiatach (w tym prawie 
wszystkie, z wyjątkiem powiatu janowskiego, z województwa 
lubelskiego). 

Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy województwa lubelskiego – 
587 osób (69,2 %) oraz mazowieckiego – 149 (17,6 %). Następnie dość 
znaczny udział mieli turyści z województwa podkarpackiego 48 (5,7 %) 
oraz małopolskiego 18 (2,1 %) i śląskiego 16 (1,9 %). Turyści 
z pozostałych województw mieli już znacznie mniejszy udział poniżej 1 % 
(tab. 5, ryc. 3). 

Spośród miast najliczniejsze reprezentacje turystów miały: Lublin 
242 osoby (28,5 %) i Chełm 68 (8,0 %). Biorąc pod uwagę miasta spoza 
województwa lubelskiego najwięcej turystów przyjechało z Warszawy 
(6,1%), Siedlec (2,7 %) oraz Radomia (2,4 %) (ryc. 3). 

Zdecydowana większość ankietowanych osób (82,6 %) wypoczywała 
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim nie po raz pierwszy. W grupie tej 
przeważały osoby, które przyjeżdżają tu od kilku lat (1-9) – 55,9 %. Od 
kilkunastu lat (10-19) przyjeżdża tu 27,2% ankietowanych, a od ponad 20 
lat – 16,9 %. W grupie ankietowanych było 13 osób (2,5 %), które 
przyjeżdżają na Pojezierze od około 40 do 50 lat. 
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Tabela 5. Miejsce zamieszkania ankietowanych turystów  

Table 5. Place of residence of responded tourists 

 

Województwo Liczba turystów % 

Dolnośląskie 6 0,7 

Kujawsko-Pomorskie 1 0,1 

Lubelskie 587 69,2 

Łódzkie 4 0,5 

Małopolskie 18 2,1 

Mazowieckie 149 17,6 

Opolskie 2 0,2 

Podkarpackie 48 5,7 

Podlaskie 4 0,5 

Pomorskie 3 0,4 

Śląskie 16 1,9 

Świętokrzyskie 7 0,8 

Wielkopolskie 1 0,1 

Zachodniopomorskie 2 0,2 

Suma 848 100,0 

źródło: badania własne 

 
Motyw przyjazdu, który najczęściej podawali ankietowani związany 

był głównie z możliwością wypoczynku nad wodą – 87,4 % wskazań. 
W dalszej kolejności na decyzję o przyjeździe w wybrane miejsce 
decydowały: atrakcyjność krajobrazowa terenu (22,7 %) oraz bliskość 
miejsca zamieszkania – 22,5 % (ryc. 4). 

Turyści wypoczywający na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 
przyjeżdżają tu najczęściej w lipcu (99,9 % wskazań) oraz w sierpniu 
(66,8 %). Najmniej popularnym miesiącem jest listopad, który wskazało 
zaledwie 6 osób (ryc. 5). 

Większość turystów (87,6 %) przyjechała nad wybrane jezioro 
samochodem. Autobusem dotarło 6,2 %, busem komunikacji prywatnej 
– 3,8 %, a rowerem – 1,5 % ankietowanych. Najczęstszą formą przyjazdu 
– 52,8 % są przyjazdy z rodziną, zazwyczaj 4-osobową. Znaczny odsetek 
to również przyjazdy z grupą znajomych (niezorganizowane) – 31,9 %. 
Grupy te liczyły średnio 6 osób. 

Osoby wypoczywające na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 
przyjeżdżają tu najczęściej raz (40,4 %) lub kilka razy (38,7 %) w roku. 
Dużą grupę stanowią również osoby przyjeżdżające tu wielokrotnie 
(20,9 %). Analiza długości pobytu wskazuje, iż zazwyczaj są to pobyty 
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weekendowe (43,3 % wskazań), dłuższe 1-2 tygodniowe (38,5 % 
wskazań) oraz jednodniowe (21,7 %). 

 

 

Ryc. 3. Pochodzenie turystów wypoczywających na Pojezierzu Łęczyńsko-
Włodawskim (wyniki badań ankietowych) 

Fig. 3. Place of residence of respondents rested on Łęczyńsko-Włodawskie 
Lake District (survey results) 

 
Spośród osób korzystających z noclegów na Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim największą grupę (39,7 %) stanowią osoby przebywające 
w ośrodkach wypoczynkowych. Prawie co piąta ankietowana osoba 
(18,6 %) nocuje na prywatnej działce letniskowej. Znaczną grupę 
stanowią również osoby korzystające noclegów w kwaterach prywatnych 
(lub gospodarstwach agroturystycznych) – 16,8 % oraz z pól 
namiotowych – 14,8% (ryc. 6). 

Osoby ankietowane zapytano również o sposób spędzania wolego 
czasu. Około 95 % ankietowanych wskazuje, że głównie wypoczywa nad 
wodą. Około 25 % deklaruje, że spędza czas również w lokalach 
rozrywkowych oraz spacerując po najbliższej okolicy. Prawie 19 % 
ankietowanych w czasie wolnym uprawia sporty (głównie jazda na 
rowerze oraz sporty wodne). Zaledwie około 7,5 % wskazań dotyczyło 
zwiedzania okolicznych miejscowości. 
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Ryc. 4. Motywy przyjazdu turystów na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 
Fig. 4. Motives of tourists arrivals to Łęczyńsko-Włodawskie Lake District 

 

 
Ryc. 5. Struktura przyjazdów w celach turystycznych na Pojezierze 

Łęczyńsko-Włodawskie 
Fig. 5. Seasonality of tourists arrivals to Łęczyńsko-Włodawskie 

Lake District 
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Ryc. 6. Struktura zakwaterowania turystów w obiektach noclegowych 

Fig. 6. Type of accommodation used by responded tourists 

 
Zdecydowana większość ankietowanych (96,5 %) turystów uważa 

teren za atrakcyjny; w tym 59,4 % za „raczej atrakcyjny” oraz 37,1 % – 
„bardzo atrakcyjny”. W najmniejszym odsetku wskazań – 0,1 % podano, 
że jest „nieatrakcyjny” (ryc. 7). 

 
 

 
Ryc. 7. Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

przez turystów 
Fig. 7. Rating of tourist attractiveness of Łęczyńsko-Włodawskie Lake District 

by tourists 

 
Według ankietowanych o atrakcyjności analizowanego obszaru 

w głównej mierze decydują jeziora (96,3 % wskazań), lasy (30,5 %) oraz 
możliwość uprawiania sportów wodnych (22,9 %) (ryc. 8). 

Ankietowanych turystów poproszono również o ocenę, w skali od 1 – 
bardzo źle do 5 – bardzo dobrze, zagospodarowania turystycznego 
istniejącego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (ryc. 9). Najlepiej 
oceniono bazę gastronomiczną – 55,9 % oceniło ją „dobrze” oraz 22,6 % 
– „bardzo dobrze”. Jednocześnie zaledwie 0,6 % stanowiła ocen „bardzo 
źle”. Najgorzej ocenionym elementem zagospodarowania turystycznego 
jest dostępność komunikacyjna – możliwość dojazdu i poruszania się po 
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terenie. Ponad 15 % ankietowanych oceniło ją „źle” (11,5 %) oraz 
„bardzo źle” (3,8 %). W przypadku tego elementu przyznano również 
najmniej ocen „bardzo dobrych” – 13,6 % (ryc. 9). 
 

 
Ryc. 8. Elementy decydujące o atrakcyjności turystycznej Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego 
Fig. 8. Elements that determine tourist attractiveness of Łęczyńsko-Włodawskie 

Lake District 
 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie słabych stron 
zagospodarowania turystycznego obszaru. Największa grupa osób 
wskazała na zbyt małą liczbę szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych oraz na zbyt niski standard obiektów noclegowych 
(odpowiednio 36,9 % i 33,7 %). Respondenci negatywnie oceniają 
również istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych (28,2 %) oraz 
wskazywali na brak lub zbyt małą ilość wypożyczalni sprzętu wodnego 
(22,1 %). 

Wśród propozycji zmian, jakie należałoby poczynić, aby teren stał się 
bardziej atrakcyjny, najwięcej (19,2 %) dotyczyło rozbudowy lub 
poprawy istniejącej infrastruktury sportowo-rozrywkowej (w tym: boisk, 
zjeżdżalni, placów zabaw dla dzieci, wypożyczalni sprzętu wodnego). 
Duża grupa ankietowanych (15,8 %) wskazywała również na konieczność 
zwiększenia dbałości o czystość (m.in. ustawienia koszy na śmieci w 
pobliżu plaży). Ponadto same plaże oraz pomosty na jeziorach według 
15,0 % respondentów powinny zostać poprawione (lub stworzone). 
Wiele osób wskazuje również na konieczność podniesienia standardu 
istniejących obiektów bazy noclegowej (10,5 %) oraz gastronomicznej 
(6,7 %). Spośród elementów bazy towarzyszącej szczególną uwagę 
zwrócono na szlaki turystyczne (głównie rowerowe), a właściwie ich brak 
– 4,4 % odpowiedzi. Wśród odpowiedzi mniej licznych, ale istotnych 
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pojawił się element braku promocji oraz informatorów i folderów, które 
pozwalałyby na odwiedzenie ciekawych miejsc w okolicy, w której 
wypoczywają. 
 

 
Ryc. 9. Ocena elementów zagospodarowania turystycznego 

Fig. 9. Evaluation of tourist infrastructure components 

 
Analiza ruchu turystycznego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 

wskazuje, iż najbardziej popularną formą turystyki jest wypoczynek 
pobytowy, głównie w okolicach jezior. Skala i natężenie zjawiska 
związana jest z atrakcyjnością jezior i terenów je otaczających; główną 
rolę odgrywają tu lasy. 

 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest jednym z najważniejszych 

regionów turystycznych Lubelszczyzny. Jego atrakcyjność turystyczna 
oceniana była w kontekście walorów turystycznych (przyrodniczych 
i kulturowych), zagospodarowania turystycznego oraz dostępności 
komunikacyjnej. Elementy te ujęte w skali liczbowej były podstawą 
obliczenia wskaźnika atrakcyjności turystycznej. Przeprowadzone 
badania wykazały, że na wielkość liczbową wskaźnika atrakcyjności 
turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego największy wpływ 
(81,4 %) miały walory przyrodnicze. Prawie 5-krotnie mniejszym 
wpływem (15,5 %) charakteryzowały się elementy zagospo-darowania 
turystycznego, a tylko 3,1 % przypadało na walory kulturowe. 
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Wielkości liczbowe wskaźnika atrakcyjności były podstawą 
wydzielenia na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim obszarów o różnym 
stopniu atrakcyjności turystycznej. W wyniku przeprowadzonej 
waloryzacji wydzielono dwanaście obiektów „bardzo atrakcyjnych”, 
w tym siedem jezior (Bialskie, Białe, Krasne, Łukcze, Piaseczno, Rogóźno 
i Zagłębocze) oraz pięć miejscowości (Hola, Łęczna, Sosnowica, Włodawa 
i Wola Uhruska). O poziomie atrakcyjności jezior zadecydowały głównie 
elementy zagospodarowania turystycznego i walory przyrodnicze. 
Wyznaczone obiekty jeziorne charakteryzuje możliwość łatwego 
korzystania z wód, jak również odpowiednie zagospodarowanie strefy 
penetracji przybrzeżnej. Są to zbiorniki o dużej powierzchni (powyżej 50 
ha), należące do najgłębszych na omawianym obszarze, często położone 
w pobliżu kompleksów leśnych i o bardzo dobrej dostępności 
komunikacyjnej. Natomiast w przypadku pięciu miejscowości o stopniu 
atrakcyjności decydowały różne elementy. Dla Holi, Łęcznej i Włodawy 
były to w dominującej części walory kulturowe, dla Sosnowicy – głównie 
walory przyrodnicze, a dla Woli Uhruskiej – zagospodarowanie 
turystyczne. 

Potwierdzeniem atrakcyjności jezior i ich dużego znaczenia 
w kształtowaniu funkcji turystycznej są wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród turystów wypoczywających na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim. Respondenci jako motyw przyjazdu najczęściej 
podawali możliwość wypoczynku nad wodą – 87,4 % wskazań. 

Przeprowadzone badania wykazały, że obszar Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego to obszar wypoczynku w dużej mierze dla mieszkańców 
Lublina. Z tego miasta pochodziło 25,8 % ankietowanych turystów 
wypoczywających nad jeziorami. Ponadto wśród turystów znaczny 
odsetek stanowili mieszkańcy innych miast województwa lubelskiego 
(Chełm, Biała Podlaska) oraz Warszawy. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań terenowych z roku na rok zwiększa się liczba osób 
przyjeżdżających z miejscowości położonych w większej odległości od 
Pojezierza. Szczególnie zaznaczają się osoby z południa kraju – Rzeszów, 
Kraków oraz Górny Śląsk. Wśród tych turystów powodzeniem cieszą się 
zwłaszcza obiekty noclegowe o średnim i wysokim standardzie. 

W chwili obecnej w warunkach wolnorynkowej konkurencji 
podniesienie standardu wydaje się być pierwszym krokiem do 
przyciągnięcia turystów do obiektu. Właściciele obiektów, „zmuszeni” są 
do poszerzania oferty noclegowej o urządzenia i usługi towarzyszące. 
Wiele z istniejących obiektów noclegowych posiada na swym terenie 
plac zabaw, boiska do gry, wypożyczalnie sprzętu sportowego (rowerów, 
sprzętu wodnego), oferują jazdę konną. Widoczne są również próby 
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przyciągnięcia turystów poza typowym sezonem wakacyjnym. 
Najczęściej związane jest to z turystyką biznesową (konferencje, 
szkolenia) – coraz więcej obiektów jest przystosowanych do oferowania 
tego typu usług. Jednocześnie zauważalna jest również pojawiająca się 
pewna „specjalizacja” – powstały m.in. ośrodki rehabilitacyjno-
wypoczynkowe, dysponujące specjalistycznym sprzętem niezbędnym do 
prowadzenie turnusów leczniczych.  

Jednym z poważniejszych problemów dotyczących rozwoju turystyki 
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim jest miejscowe nadmierne 
zagęszczenie obiektów infrastruktury turystycznej. Otoczenie jezior 
(m.in. jeziora Białe, Bialskie) jest przeciążone, co często obniża jakość 
wypoczynku w ich sąsiedztwie. 
 

 

Diversification of tourist attractiveness of 
the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District 

and its assessment by tourists 
 

Renata Krukowska1, Mirosław Krukowski2 
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Lake districts, alongside coastal and mountain areas, belong to the 
most important areas for tourism. The Łęczyńsko-Włodawskie Lake 
District is one of the most important tourist areas of Lublin region. I this 
part the main theme is tourist attractiveness of the region. Natural 
assets, cultural assets and tourist infrastructure were taken into 
consideration. Evaluation of tourism attractiveness was carried out by 
using Geographical Information Systems (GIS) software – ArcView and 
ArcGIS. Analysis of tourism movement in the Łęczyńsko-Włodawskie 
Lake District indicates that the most popular form of tourism is a leisure 
tourism, mostly in the lakes. The scale and intensity of the phenomenon 
is related to the attractiveness of the lakes and surrounding areas. There 
are presented the results of surveys conducted on a group of 850 people 
rested on the most attractive lakes of area. The issues were mainly 
related to motives of arrival, ways of spending time and the assessment 
of tourist attractiveness of the area and the tourist infrastructure. The 
results indicate a high appreciation of the natural values of the area by 
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tourists. Tourists perceived both positive and negative impacts of 
tourism development. 
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Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej 
na obszarze Poleskiego Parku Narodowego 

 
Grzegorz Gołoś 

 
Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin 

 
 

WPROWADZENIE 
 

Utworzony 1 maja 1990 roku Poleski Park Narodowy (PPN), należy do 
najcenniejszych obszarów o charakterze przyrodniczym, w tym 
ornitologicznym, w skali ogólnoświatowej i jako taki został włączony 
m.in. do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO M&B „Polesie 
Zachodnie” oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak też jest 
chroniony na mocy konwencji RAMSAR. Prowadzone na tym terenie 
badania potwierdzają, że awifauna PPN liczy obecnie ponad 200 
gatunków ptaków, w tym wiele gatunków rzadkich. Niepodważalne 
bogactwo naturalne predestynuje ten obszar do rozwoju turystyki, 
w tym jej różnorodnych specjalistycznych form, do których zaliczyć 
można turystykę ornitologiczną (ang. birdwatching). 

Niniejszy artykuł bazuje na badaniach ankietowych 
przeprowadzonych przez autora w okresie od marca do października 
2010 r., których celem było zbadanie potencjału Poleskiego Parku 
Narodowego pod kątem rozwoju turystyki ornitologicznej. W badaniach 
wzięły udział 104 osoby, w tym 66 turystów – ornitologów oraz 
38 przewodników terenowych po Poleskim Parku Narodowym. 
W wyniku analizy zebranego materiału autor wskazuje na konieczność 
podjęcia określonych działań ukierunkowanych na stworzenie 
kompleksowego produktu turystycznego i determinujących rozwój 
turystyki o tym charakterze, z jednoczesnym podkreśleniem 
konieczności kanalizowania ruchu turystycznego, w celu uniknięcia 
nadmiernej antropopresji na ptaki i ich ostoje. 
 

POTENCJAŁ ORNITOLOGICZNY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 
 

Rozważania dotyczące perspektyw rozwoju turystyki ornitologicznej 
na obszarze Poleskiego Parku Narodowego należy rozpocząć od 
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określenia jego potencjału ornitologicznego. Zgodnie z koordynowanym 
przez Birdlife International programem wyznaczania ostoi ptaków (IBA – 
ang. Important Bird Areas) na terenie Parku wytyczono dwa takie 
obszary: Polesie oraz Bagno Bubnów. Oba zostały także ustanowione 
obszarami specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000. Najważniejsze 
gatunki ptaków lęgowych na tym terenie przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1. Kluczowe gatunki ptaków lęgowych stwierdzone na terenie ostoi 
Polesie i Bagno Bubnów (opracowanie własne na podstawie: Grzywaczewski 

i Różycki 2010 oraz Radziszewski i Matysiak 2010) 
Tab. 1. Main breeding birds found in the Polesie and Bagno Bubnów sanctuaries 
(based on Grzywaczewski and Różycki 2010; Radziszewski and Matysiak 2010) 

 

Rząd Rodzina 

Blaszkodziobe Anseriformes Kaczkowate Anatidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

1. Łabędź niemy Cygnus olor 

2. Gęgawa Anser anser 

3. Krawka Anas strepera 

4. Cyraneczka Anas crecca 

5. Cyranka Anas querquedula 

6. Płaskonos Anas clypeata 

7. Podgorzałka Aythya nyroca 

8. Gągoł Bucephala clangula 

Rząd Rodzina 

Grzebiące Galliformes Głuszcowate Tetraonidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

9. Cietrzew Tetrao tetrix 

Rząd Rodzina 

Perkozy Podicipediformes Perkozy Podicipedidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

10. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 

Rząd Rodzina 

Brodzące Ciconiiformes Czaplowate Ardeidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

11. Bąk Botaurus stellaris 

12. Bączek Ixobrychus minutus 

Rząd Rodzina 

Brodzące Ciconiiformes Bociany Ciconiidae 
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Lp. Nazwa gatunkowa 

13. Bocian czarny Ciconia nigra 

14. Bocian biały Ciconia ciconia 

Rząd Rodzina 

Szponiaste Falconiformes Jastrzębiowate Accipitridae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

15. Trzmielojad Pernis apivorus 

16. Bielik Haliaeetus albicilla 

17. Błotniak stawowy Circus aeruginosus 

18. Błotniak łąkowy Circus pygargus 

19. Orlik krzykliwy Aquila pomarina 

Rząd Rodzina 

Żurawiowe Gruiformes Chruściele Rallidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

20. Kropiatka Porzana porzana 

21. Zielonka Porzana parva 

22. Derkacz Crex crex 

Rząd Rodzina 

Żurawiowe Gruiformes Żurawie Gruidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

23. Żuraw Grus grus 

Rząd Rodzina 

Siewkowe Charadriiformes Siewkowate Charadriidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

24. Czajka Vanellus vanellus 

Rząd Rodzina 

Siewkowe Charadriiformes Bekasowate Scolopacidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

25. Kszyk Gallinago gallinago 

26. Dubelt Gallinago media 

27. Rycyk Limosa limosa 

28 Kulik wielki Numenius arquata 

29. Słonka Scolopax rusticola 

30. Krwawodziób Tringa totanus 

31. Samotnik Tringa ochropus 

Rząd Rodzina 

Siewkowe Charadriiformes Mewy Laridae 

Lp. Nazwa gatunkowa 
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32. Śmieszka Larus ridibundus 

Rząd Rodzina 

Siewkowe Charadriiformes Rybitwy Sternidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

33. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

34. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 

35. Rybitwa czarna Chlidonias niger 

36. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 

Rząd Rodzina 

Sowy Strigiformes Puszczykowate Strigidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

37. Puchacz Bubo bubo 

Rząd Rodzina 

Lelkowe Caprimulgiformes Lelkowate Caprimulgidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

38. Lelek Caprimulgus europaeus 

Rząd Rodzina 

Kraskowe Coraciiformes Zimorodkowate Alcedinidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

39. Zimorodek Alcedo atthis 

Rząd Rodzina 

Dzięciołowe Piciformes Dzięciołowate Picidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

40. Dzięcioł czarny Dryocopus martius 

41. Dzięcioł średni Dendrocopos medius 

42. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Skowronkowate Alaudidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

43. Lerka Lullula arborea 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Drozdowate Turdidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

44. Podróżniczek Luscinia svecica 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Pokrzewkowate Sylviidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

45. Świerszczak Locustella naevia 
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46. Brzęczka Locustella luscinioides 

47. Wodniczka Acrocephalus paludicola 

48. Jarzębatka Sylvia nisoria 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Muchołówkowate Musciapidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

49. Muchołówka mała Ficedula parva 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Dzierzbowate Laniidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

50. Gąsiorek Lanius collurio 

Rząd Rodzina 

Wróblowe Passeriformes Trznadlowate Emberizidae 

Lp. Nazwa gatunkowa 

51. Ortolan Emberiza hortulana 

 
Należy podkreślić, iż aktualny stan wiedzy (2013 rok) na temat 

występowania ptaków na obszarze Parku określa ich łączną liczebność 
na ponad 200 gatunków (tab. 2 – szczegółowa lista w formie 
tabelarycznej w załączeniu do niniejszego artykułu), co zgodnie z danymi 
Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego stanowi prawie 50% ogółu gatunków krajowej 
awifauny (www.komisjafaunistyczna.pl). Własną listę rankingową 
najcenniejszych gatunków ptaków występujących na obszarze PPN 
stworzyli natomiast respondenci w ramach prowadzonych badań 
ankietowych. Zdecydowanym faworytem tej klasyfikacji została 
wodniczka, a na kolejnych miejscach uplasowały się takie gatunki jak 
żuraw, cietrzew, puchacz, bielik i podgorzałka. Można uznać, iż to 
właśnie te gatunki ptaków mogą być swoistym magnesem 
przyciągającym do Parku turystów zainteresowanych obserwacjami 
ornitologicznymi.  

Powyższa krótka analiza potencjału ornitologicznego potwierdza tezę, 
iż obszar Poleskiego Parku Narodowego ze względu na bogactwo 
awifauny może być ważną destynacją turystyki ornitologicznej. Nie mniej 
jednak sam potencjał w przedmiotowym zakresie nie jest 
wystarczającym stymulantem ruchu turystycznego, w związku z czym 
należy wziąć pod uwagę także inne czynniki decydujące o potencjalnym 
rozwoju w tym kierunku, na co dobitnie wskazują wyniki 
przeprowadzonych badań ankietowych. 
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WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 
Przeprowadzone badania wskazują przede wszystkim, że 

zdecydowana większość respondentów (97 %) uznaje Poleski Park 
Narodowy za obszar atrakcyjny do prowadzenia obserwacji 
ornitologicznych oraz uważa (80 %), że turystyka ornitologiczna może 
być markowym produktem turystycznym tego regionu. Taki wynik należy 
przyjąć, jako zadowalający i potwierdzający tezę o potencjale obszaru 
w tej dziedzinie. 

Bardzo wysoki odsetek wśród badanych turystów – ornitologów 
(92 %) jest zainteresowany prowadzeniem obserwacji ornitologicznych 
na obszarze Poleskiego Parku Narodowego, a jednocześnie większość 
z nich (66 %) preferuje pobyty indywidualne 2-3 dniowe, a w dalszej 
kolejności także pobyty 4-7 dniowe (20 %). Co istotne 71 % z nich 
deklaruje także wolę uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach 
o charakterze ornitologicznym po terenie PPN, gdzie podobnie jak 
w przypadku wizyt indywidualnych preferowane są pobyty 2-3 dniowe 
(53 % wskazań). Tym samym zarysowują się wyraźnie duże szanse na 
rozwój ruchu turystycznego o tym charakterze, zarówno w formie 
turystyki indywidualnej, jak też zorganizowanej. 

Dodatkowo, potencjalni turyści (56 % wskazań) wyrażali chęć 
skorzystania z usług przewodników – ornitologów, jak również 
wytypowali gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne, jako 
optymalne miejsce noclegu (67 % wskazań) oraz wyżywienia (37 % 
wskazań). Tendencja ta pokazuje, iż rozwój turystyki ornitologicznej, 
będzie także znaczącym bodźcem dla rozwoju lokalnej gospodarki. 

Wśród najatrakcyjniejszych miejsc do uprawiania turystyki 
ornitologicznej ankietowani wymieniali (poczynając od miejsca 
najatrakcyjniejszego): Stawy Pieszowolskie (ścieżka przyrodnicza 
Perehod), Bagno Bubnów, Jezioro Łukie (ścieżka przyrodnicza Spławy), 
a w dalszej kolejności także Durne Bagno oraz Stawy Bruskie. Uznali 
również, że pożądane byłoby zwiększenie obszaru dostępnego do 
prowadzenia obserwacji ornitologicznych (46 % wskazań), w tym 
w szczególności w miejscach takich jak: Stawy Bruskie, Bagno Bubnów, 
Jezioro Łukie, Łąki Zienkowskie, Durne Bagno i okolice jeziora 
Wytyckiego. Tym samym zarysowuje się potrzeba przeanalizowania 
możliwości zmian w zakresie przyszłego poszerzenia obszaru tego typu. 

Ankietowani wskazywali także, że szczególnie preferowana przez nich 
pora roku przyjazdów do PPN to wiosna (74,5 % wskazań), choć 14,5 % 
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uznało, że pora roku w tym wypadku nie ma większego znaczenia. Wynik 
wskazuje tym samym na możliwość wydłużenia tradycyjnego sezonu 
turystycznego, tak bardzo pożądanego przez wielu organizatorów 
turystyki i gestorów bazy turystycznej. 

Jeżeli chodzi o ocenę infrastruktury dostępnej do prowadzenia 
obserwacji ornitologicznych, to według większościowej oceny (42,5 % 
wskazań) trudno wyrazić jednoznaczną opinię w tej sprawie, ale 
jednocześnie 41,5 % uznaje dobre przygotowanie Poleskiego Parku 
Narodowego pod tym kątem, a 16% jest odmiennego zdania. 
Respondenci wskazali jednak jednocześnie na widoczną potrzebę 
powstania nowych schronów/czatowni ornitologicznych (51 % wskazań), 
wież ornitologicznych (44,5 % wskazań), a także ścieżek ornitologicznych 
(43,5 % wskazań) oraz ewentualnie innych elementów infrastruktury (8 
% wskazań). Z pewnością ocena ta jest warta rozważenia i uwzględnienia 
przy długofalowych planach inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczną 
na badanym obszarze. 

Na konieczność powstania lokalnego podmiotu koordynującego 
wszelkie działania organizacyjne, informacyjne i promocyjne w zakresie 
turystyki ornitologicznej wskazało 57,5 % respondentów, a zaledwie 
13 % nie widzi takiej potrzeby. Analogicznie 49 % badanych widzi 
potrzebę powstawania w rejonie PPN wypożyczalni specjalistycznego 
sprzętu ornitologicznego. Należy uznać, że powstanie tego typu 
podmiotów z pewnością byłoby pomocne w rozwoju turystyki o tym 
charakterze i przyciągałoby do regionu nowych turystów o tego typu 
zainteresowaniach. 

Podobnie istotne byłoby także podjęcie różnego typu działań 
promocyjnych, tym bardziej, że 51 % ankietowanych uznało, że obecnie 
są one niewystarczające, wskazując jednocześnie, że szczególnie 
pomocna mogłaby być promocja internetowa, promocja bezpośrednia 
wśród miłośników ptaków, nawiązanie współpracy promocyjnej 
z organizacjami ornitologicznymi w Polsce i za granicą, a w dalszej 
kolejności także promocja poprzez wydawnictwa, organizacja wycieczek 
ornitologicznych po terenie PPN, promocja prasowa, telewizyjna 
i radiowa.  

 
PODSUMOWANIE 

 
W powyższym artykule przedstawiony został potencjał ornitologiczny, 

jak też perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze 
Poleskiego Parku Narodowego. Wykazano, że awifauna tego terenu liczy 
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prawie 50% składu gatunkowego awifauny krajowej, co lokalizuje go na 
bardzo wysokiej pozycji pod kątem bogactwa awifaunistycznego, a tym 
samym predestynuje do kluczowej roli w zakresie rozwoju turystyki 
ornitologicznej. Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że 
PPN jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki ornitologicznej, 
a ona sama może stać się markowym produktem turystycznym tego 
obszaru. Turyści – ornitolodzy potwierdzają swoje zainteresowanie 
prowadzeniem obserwacji na tym terenie i deklarują chęć pobytów 
zarówno w formie indywidualnej, jak i zorganizowanej. Nie mniej jednak 
rozwój w tym zakresie uzależniony jest od podjęcia różnorodnych 
działań stymulujących. Wśród nich należy uwzględnić inwestycje 
w infrastrukturę turystyczną o charakterze ornitologicznym, jak też 
zbadanie możliwości udostępnienia do tego typu celów nowych 
lokalizacji, a w szczególności kompleksu Stawów Bruskich. Istotne byłoby 
także powstanie na tym terenie podmiotu zajmującego się kompleksowo 
organizacją i promocją turystyki ornitologicznej, jak też specjalistycznej 
wypożyczalni sprzętu. Kolejnym ważnym czynnikiem byłoby także 
podjęcie różnorodnych działań promocyjnych, które pozwolą na dotarcie 
z potencjalną ofertą do zainteresowanych turystów.  

Na podstawie powyższych rozważań można sformułować następujące 
wnioski końcowe: 

 Bogactwo awifaunistyczne Poleskiego Parku Narodowego 
predestynuje ten obszar do rozwoju turystyki ornitologicznej. 

 Współczynnik potencjalnego zainteresowania uprawianiem 
turystyki ornitologicznej na terenie Parku jest wysoki i wskazuje 
na duże możliwości rozwoju w tym zakresie. 

 Turystyka ornitologiczna może stać się markowym produktem 
turystycznym PPN. 

 W stymulowaniu rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze 
Parku należy rozważyć różnorodne czynniki, w tym 
w szczególności: 

- możliwości rozszerzenia dostępności wybranych miejsc 
Parku do celów turystycznych; 
- inwestycje w nową – specjalistyczną infrastrukturę 
turystyczną; 
- powstanie podmiotu zajmującego się kompleksowo 
organizacją, informacją i obsługą turystyki ornitologicznej, 
a także wypożyczalni specjalistycznego sprzętu; 
- podjęcie różnorodnych działań promocyjnych. 
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 Organizatorzy turystyki i władze Parku muszą zwrócić szczególną 
uwagę na mądre kanalizowanie ruchu turystycznego, w celu 
uniknięcia nadmiernej antropopresji na ptaki i ich ostoje. 

Powyższa krótka analiza wskazuje, iż rozwój turystyki ornitologicznej na 
terenie Poleskiego Parku Narodowego jest możliwy i wskazany. Wymaga 
jednak uwzględnienia wymienionych powyżej elementów. Umiejętne 
wdrażanie produktu turystyki ornitologicznej na obszarze PPN powinno 
przyczynić się również do rozwoju innych form turystyki oraz tak bardzo 
istotnego rozwoju lokalnej gospodarki. 
 
 

Prospects of Ornithological Tourism in the Polesie National Park 
 

Grzegorz Gołoś 

 
Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS, Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin 

 
Established on 01 May, 1990, Poleski National Park (PNP) is one of the 
world's most valuable areas in terms of nature and ornitology and as 
such belongs, among other things, to Transboundary Biosphere Reserves 
UNESCO – West Polesie and European ecological network NATURA 2000. 
Its area is also protected under the Ramsar convention. According to 
research, it is estimated that its avifauna comprises over 200 species of 
birds, many of which are very rare. With its indisputable natural 
richness, the area of PNP is predisposed toward alternative forms of 
tourism such as birdwatching. This publication is a study based on a 
questionnaire survey carried out among two different groups of 
respondents, namely tourists – ornithologists and tour guides working in 
the park, and it discusses the prospects of ornithological tourism 
development in the given area. The author indicates the need for actions 
to create a comprehensive tourism product and, at the same time, 
channelling visitors along certain routes in order to to avoid the 
excessive anthropic pressure on birds and their sanctuaries. 
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ZAŁĄCZNIK 

 
Tabela 2. Alfabetyczna lista gatunkowa ptaków występujących na obszarze 

Poleskiego Parku Narodowego (opracowanie własne na podstawie: Grądziel i in. 
2008; Singer 2005, wywiady bezpośrednie, obserwacje terenowe, 

www.avionary.info; www.poleskipn.pl) 
Table 2. List of bird species found in Poleski National Park in alphabetical order 
(based on Grądziel et al, 2008; Singer 2005, direct interviews with employees of 

the PNP, field observations, www.avionary.info; www.poleskipn.pl) 

 

Lp. 

Nazwa gatunkowa 

St
at

u
s 

polska łacińska angielska niemiecka 

1.  Batalion  Philomachus 
pugnax  

Ruff Kampfläufer P 

2.  Bażant  Phasianus 
colchicus  

Pheasant Fasan L 

3.  Bączek   Ixobrychus 
minutus  

Little Bittern Zwergdommel L 

4.  Bąk    Botaurus 
stellaris  

Bittern Rohrdommel L 

5.  Białorzytka    Oenanthe 
oenanthe  

Wheatear Steinschmätzer L 

6.  Biegus 
zmienny  

Calidris alpina  Dunlin Alpenstrandläufer P 

7.  Bielaczek  Mergus 
albellus  

Smew Zwergsäger P 

8.  Bielik  Haliaeetus 
albicilla  

Whitetailed 
Eagle 

Seeadler L 

9.  Błotniak 
łąkowy  

Circus 
pygargus  

Montagu's 
Harrier 

Wiesenweihe L 

10.  Błotniak 
stawowy  

Circus 
aeruginosus  

Marsh Harrier Rohrweihe L 

11.  Błotniak 
zbożowy  

Circus 
cyaneus  

Hen Harrier Kornweihe P 

12.  Bocian biały  Ciconia 
ciconia  

White Stork Weissstorch L 

13.  Bocian 
czarny  

Ciconia nigra  Black Stork Schwarzstorch L 

14.  Bogatka  Parus major  Great Tit Kohlmeise L 

15.  Brodziec 
piskliwy  

Actitis 
hypoleucos  

Common 
Sandpiper 

Flussuferläufer P 

16.  Brodziec 
śniady  

Tringa 
erythropus  

Spotted 
Redshank 

Dunkler 
Wasserläufer 

P 

17.  Brzegówka  Riparia riparia  Sand Martin Uferschwalbe Z 
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18.  Brzęczka  Locustella 
luscinioides  

Savi's Warbler Rohrschwirl L 

19.  Cierniówka  Sylvia 
communis  

Whitethroat Dorngrasmücke L 

20.  Cietrzew  Tetrao tetrix  Black Grouse Birkhuhn L 

21.  Cyraneczka  Anas crecca  Teal Krickente P 

22.  Cyranka  Anas 
querquedula  

Garganey Knäkente L 

23.  Czajka  Vanellus 
vanellus  

Lapwing Kiebitz L 

24.  Czapla biała   Egretta alba  Great White 
Egret 

Silberreiher Z 

25.  Czapla 
nadobna      
       

Egretta 
garzetta   

Little Egret Seidenreiher P 

26.  Czapla siwa  Ardea cinerea  Grey Heron Graureiher L 

27.  Czarno-
główka  

Parus 
montanus  

Willow Tit Weidenmeise L 

28.  Czernica  Aythya 
fuligula  

Tufted Duck Reiherente L 

29.  Czubatka Parus 
cristatus  

Crested Tit Haubenmeise L 

30.  Czyż  Carduelis 
spinus  

Siskin Erlenzeisig L 

31.  Derkacz  Crex crex  Corncrake Wachtelkönig L 

32.  Droździk  Turdus iliacus  Redwing Rotdrossel P/L
? 

33.  Drzemlik      
                

Falco 
columbarius  

Merlin Merlin P 

34.  Dubelt  Gallinago 
media  

Great Snipe Doppelschnepfe L 

35.  Dudek  Upupa epops  Hoopoe Wiedehopf L 

36.  Dymówka  Hirundo 
rustica  

Swallow Rauchschwalbe L 

37.  Dzięcioł 
biało-
grzbiety  

Dendrocopos 
leucotos  

White-backed 
Woodpecker 

Weissrücken-
specht 

L 

38.  Dzięcioł 
czarny  

Dryocopus 
martius  

Black 
Woodpecker 

Schwarzspecht L 

39.  Dzięcioł 
duży  

Dendrocopos 
major  

Great Spotted 
Woodpecker 

Buntspecht L 

40.  Dzięciołek  Dendrocopos 
minor  

Lesser Spotted 
Woodpecker 

Kleinspecht L 

41.  Dzięcioł 
średni  

Dendrocopos 
medius  

Middle Spotted 
Woodpecker 

Mittelspecht L 

42.  Dzięcioł 
zielonosiwy  

Picus canus  Grey-headed 
Woodpecker 

Grauspecht L 
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43.  Dzięcioł 
zielony  

Picus viridis  Green 
Woodpecker 

Grünspecht L 

44.  Dziwonia  Carpodacus 
erythrinus  

Scarlet 
Rosefinch 

Karmingimpel L 

45.  Dzwoniec  Carduelis 
chloris  

Greenfinch Grünfink L 

46.  Gadożer Circaetus 
gallicus  

Short-toed Eagle Schlangenadler P 

47.  Gajówka  Sylvia borin  Garden Warbler Gartengrasmücke L 

48.  Gawron  Corvus 
frugilegus  

Rook Saatkrähe Z 

49.  Gągoł Bucephala 
clangula  

Goldeneye Schellente L 

50.  Gąsiorek  Lanius 
collurio  

Red-backed 
Shrike 

Neuntöter L 

51.  Gęgawa  Anser anser  Greylag Goose Graugans L 

52.  Gęś 
białoczelna  

Anser 
albifrons  

White-fronted 
Goose 

Blässgans P 

53.  Gęś mała  Anser 
erythropus  

Lesser White-
fronted Goose 

Zwerggans P 

54.  Gęś 
zbożowa 

Anser fabalis  Bean Goose Saatgans P 

55.  Gil  Pyrrhula 
pyrrhula  

Bullfinch Gimpel L 

56.  Głowienka  Aythya ferina  Pochard Tafelente L 

57.  Górniczek Eremophila 
alpestris 

Shore Lark Ohrenlerche P 

58.  Grubodziób  Cocco-
thraustes 
cocco-
thraustes  

Hawfinch Kernbeißer L 

59.  Grzywacz  Columba 
palumbus  

Wood Pigeon Ringeltaube L 

60.  Jarząbek  Bonasa 
bonasia  

Hazelhen Haselhuhn L 

61.  Jarzębatka  Sylvia nisoria  Barred Warbler Sperberg-
rasmücke 

L? 

62.  Jastrząb  Accipiter 
gentilis  

Northern 
Goshawk 

Habicht L 

63.  Jemiołuszka  Bombycilla 
garrulus  

Waxwing Seidenschwanz P 

64.  Jer Fringilla 
montifringilla  

Brambling Bergfink P 

65.  Jerzyk  Apus apus  Swift Mauersegler Z 
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66.  Kamusznik Arenaria 
interpres  

Turnstone Steinwälzer P 

67.  Kania 
czarna  

Milvus 
migrans  

Black Kite Schwarzmilan P 

68.  Kania ruda  Milvus milvus  Red Kite Rotmilan P 

69.  Kapturka  Sylvia 
atricapilla  

Blackcap Mönch-
sgrasmücke 

L 

70.  Kawka Corvus 
monedula 

Jackdaw Dohle L 

71.  Kląskawka  Saxicola 
torquata  

Stonechat Schwarzkehlchen L? 

72.  Kobczyk Falco 
vespertinus  

Red-footed 
Falcon 

Rotfußfalke P 

73.  Kobuz  Falco 
subbuteo  

Hobby Baumfalke L 

74.  Kokoszka  Gallinula 
chloropus  

Moorhen Teichhuhn L 

75.  Kopciuszek  Phoenicurus 
ochruros 

Black Redstart Haus-rotschwanz L 

76.  Kormoran 
czarny  

Phalacrocorax 
carbo sinensis  

Cormorant Kormoran Z 

77.  Kos  Turdus 
merula  

Blackbird Amsel L 

78.  Kowalik  Sitta 
europaea  

Nuthatch Kleiber L 

79.  Krakwa  Anas strepera  Gadwall Schnat-terente L 

80.  Kraska  Coracias 
garrulus  

Roller Blauracke P 

81.  Krętogłów  Jynx torquilla  Wryneck Wendehals L 

82.  Krogulec  Accipiter 
nisus  

Sparrow-hawk Sperber L 

83.  Kropiatka  Porzana 
porzana  

Spotted Crake Tüpfelsumpfhuhn L 

84.  Kruk  Corvus corax  Raven Kolkrabe L 

85.  Krwawo-
dziób  

Tringa 
totanus  

Redshank Rotschenkel L 

86.  Krzyżówka  Anas 
platyrhyn-
chos  

Mallard Stockente L 

87.  Kszyk  Gallinago 
gallinago  

Snipe Bekassine L 

88.  Kukułka  Cuculus 
canorus  

Cuckoo Kuckuck L 

89.  Kulczyk  Serinus 
serinus  

Serin Girlitz L 

90.  Kulik wielki  Numenius 
arquata  

Curlew Großer 
Brachvogel 

L 
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91.  Kuropatwa  Perdix perdix  Grey Partridge Rebhuhn L 

92.  Kwiczoł  Turdus pilaris  Fieldfare Wacholderdrossel L 

93.  Kwokacz  Tringa 
nebularia  

Greenshank Grünschenkel P 

94.  Lelek  Caprimulgus 
europaeus  

Nightjar Ziegenmelker L 

95.  Lerka  Lullula 
arborea  

Woodlark Heidelerche L 

96.  Lodówka  Clangula 
hyemalis  

Long-tailed Duck Eisente P 

97.  Łabędź 
niemy  

Cygnus olor  Mute Swan Höcker-schwan L 

98.  Łęczak  Tringa 
glareola  

Wood Sandpiper Bruchwasser-
läufer 

P 

99.  Łozówka  Acrocephalus 
palustris  

Marsh Warbler Sumpfrohrsänger L 

100.  Łyska  Fulica atra  Coot Blässhuhn L 

101.  Makolągwa  Carduelis 
cannabina  

Linnet Bluthänfling L 

102.  Mazurek  Passer 
montanus  

Tree Sparrow Feldsperling L 

103.  Mewa 
białogłowa  

Larus 
cachinnans  

Caspian Gull Steppenmöwe L? 

104.  Mewa mała  Larus minutus  Little Gull Zwergmöwe P 

105.  Mewa siwa Larus canus  Common Gull Sturmmöwe Z 

106.  Mewa 
żółtonoga  

Larus fuscus  Lesser Black-
backed Gull 

Heringsmöwe P 

107.  Modraszka  Parus 
caeruleus  

Blue Tit Blaumeise L 

108.  Muchołówka 
białoszyja  

Ficedula 
albicollis  

Collared 
Flycatcher 

Halsband-
schnäpper 

L 

109.  Muchołówka 
mała  

Ficedula 
parva  

Red-breasted 
Flycatcher 

Zwerg-schnäpper L 

110.  Muchołówka 
szara  

Muscicapa 
striata  

Spotted 
Flycatcher 

Grausch-näpper L 

111.  Muchołówka 
żałobna  

Ficedula 
hypoleuca  

Pied Flycatcher Trauer-schnäpper L 

112.  Mysikrólik  Regulus 
regulus  

Goldcrest Wintergold-
hähnchen 

L 

113.  Myszołów 
włochaty 

Buteo 
lagopus  

Rough-legged 
Buzzard 

Rauh-fußbussard P 

114.  Myszołów 
zwyczajny  

Buteo buteo  Buzzard Mäusebussard L 

115.  Nurogęś  Mergus 
merganser  

Goosander Gänsesäger P 

116.  Nur 
czarnoszyi 

Gavia stellata Black-throated 
diver 

Pracht-taucher P 
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117.  Nur 
rdzawoszyi  

Gavia arctica  Red-throated 
Diver 

Sterntaucher P 

118.  Ohar Tadorna 
tadorna  

Shelduck Brandgans P 

119.  Oknówka  Delichon 
urbica  

House Martin Mehlschwalbe L 

120.  Orlik 
grubodzioby 

Aquila clanga  Spotted Eagle Schelladler Z 

121.  Orlik 
krzykliwy  

Aquila 
pomarina  

Lesser Spotted 
Eagle 

Schreiadler L 

122.  Ortolan  Emberiza 
hortulana  

Ortolan Bunting Ortolan L 

123.  Orzechówka  Nucifraga 
caryoca-
tactes  

Nutcracker Tannenhäher P 

124.  Orzeł 
przedni  

Aquila 
chrysaetos 

Golden Eagle Steinadler P 

125.  Paszkot  Turdus 
viscivorus  

Mistle Thrush Misteldrossel P/L? 

126.  Pełzacz 
leśny  

Certhia 
familiaris  

Treecreeper Waldbaumläufer L 

127.  Pełzacz 
ogrodowy  

Certhia 
brachyda-
ctyla  

Short-toed 
Treecreeper 

Garten-
baumläufer 

L 

128.  Perkoz 
dwuczuby  

Podiceps 
cristatus  

Great Crested 
Grebe 

Hauben-taucher L 

129.  Perkozek  Tachybaptus 
ruficollis  

Little Grebe Zwergtaucher L 

130.  Perkoz 
rdzawoszyi  

Podiceps 
grisegena  

Red-necked 
Grebe 

Roth-alstaucher L 

131.  Piecuszek  Phylloscopus 
trochilus  

Willow Warbler Fitis L 

132.  Piegża  Sylvia curruca  Lesser 
Whitethroat 

Klapper-
grasmücke 

L 

133.  Pierwiosnek  Phylloscopus 
collybita  

Chiffchaff Zilpzalp L 

134.  Pleszka  Phoenicurus 
phoenicurus  

Redstart Garten-
rotschwanz 

L? 

135.  Pliszka siwa  Motacilla alba  White Wagtail Bachstelze L 

136.  Pliszka żółta  Motacilla 
flava  

Yellow Wagtail Schafstelze L 

137.  Płaskonos  Anas clypeata  Shoveler Löffelente L 

138.  Płomy-
kówka  

Tyto alba  Barn Owl Schleiereule Z 

139.  Podgorzałka  Aythya 
nyroca  

Ferruginous 
Duck 

Moorente L 

140.  Podróżni- Luscinia Bluethroat Blaukehlchen L 
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czek  svecica  

141.  Pokląskwa  Saxicola 
rubetra  

Whinchat Braunkehlchen L 

142.  Pokrzywnica  Prunella 
modularis  

Dunnock Hecken-braunelle L 

143.  Potrzeszcz  Miliaria 
calandra  

Corn Bunting Grauammer L 

144.  Potrzos  Emberiza 
schoeniclus  

Reed Bunting Rohrammer L 

145.  Pójdźka  Athene 
noctua  

Little Owl Steinkauz L? 

146.  Przepiórka  Coturnix 
coturnix   

Quail Wachtel L 

147.  Puchacz  Bubo bubo  Eagle Owl Uhu L 

148.  Pustułka  Falco 
tinnunculus  

Kestrel Turmfalke L 

149.  Puszczyk  Strix aluco  Tawny Owl Waldkauz L 

150.  Puszczyk 
mszarny 

Strix nebulosa Great Grey Owl Bartkauz P 

151.  Raniuszek  Aegithalos 
caudatus  

Long-tailed Tit Schwanz-meise L 

152.  Remiz  Remiz 
pendulinus  

Penduline Tit Beutelmeise L 

153.  Rokitniczka  Acrocephalus 
schoeno-
baenus  

Sedge Warbler Schil-frohrsänger L 

154.  Rożeniec  Anas acuta  Pintail Spießente P 

155.  Rudzik  Erithacus 
rubecula  

Robin Rotkehlchen L 

156.  Rybitwa 
biało-
skrzydła  

Chlidonias 
leucopterus  

Whitewinged 
Tern 

Weißflügel-
Seeschwalbe 

L 

157.  Rybitwa 
białowąsa  

Chlidonias 
hybridus  

Whiskered Tern Weißbart-
Seeschwalbe 

L 

158.  Rybitwa 
czarna  

Chlidonias 
niger  

Black Tern Trauer-
seeschwalbe 

L 

159.  Rybitwa 
rzeczna 

Sterna 
hirundo 

Common Tern Flusseeschwalbe L 

160.  Rybitwa 
wielko-
dzioba  

Sterna caspia  Caspian Tern Raubseeschwalbe P 

161.  Rybołów Pandion 
haliaetus  

Osprey Fischadler P 

162.  Rycyk  Limosa limosa  Black-tailed 
Godwit 

Uferschnepfe L 
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163.  Rzepołuch Carduelis 
flavirostris 

Twite Berghänfling ? 

164.  Samotnik  Tringa 
ochropus  

Green 
Sandpiper 

Waldwasserläufer L 

165.  Sieweczka 
rzeczna  

Charadrius 
dubius  

Little Ringed 
Plover 

Flussregenpfeifer L 

166.  Siewka złota Pluvialis 
apricaria 

Golden Plover Goldregenpfeifer P 

167.  Siewnica Pluvialis 
squatarola  

Grey Plover Kiebitzregen-
pfeifer 

P 

168.  Sikora 
uboga  

Parus 
palustris  

Marsh Tit Sumpfmeise L 

169.  Siniak  Columba 
oenas  

Stock Dove Hohltaube P/L? 

170.  Skowronek  Alauda 
arvensis  

Skylark Feldlerche L 

171.  Słonka  Scolopax 
rusticola  

Woodcock Wald-schnepfe L 

172.  Słowik 
rdzawy  

Luscinia 
megar-
hynchos  

Nightingale Nachtigall P 

173.  Słowik szary  Luscinia 
luscinia  

Thrush 
Nightingale 

Sprosser L 

174.  Sokół 
wędrowny 

Falco 
peregrinus 

Peregrine Falcon Wanderfalke P 

175.  Sosnówka  Parus ater  Coal Tit Tannenmeise L 

176.  Sójka  Garrulus 
glandarius  

Jay Eichelhäher L 

177.  Sroka  Pica pica  Magpie Elster L 

178.  Srokosz  Lanius 
excubitor  

Great Grey 
Shrike 

Raubwürger L 

179.  Strumie-
niówka  

Locustella 
fluviatilis  

River Warbler Schlagschwirl L 

180.  Strzyżyk  Troglodytes  Wren Zaunkönig L 

181.  Szczygieł  Carduelis 
carduelis  

Goldfinch Stieglitz L 

182.  Szpak  Sturnus 
vulgaris  

Starling Star L 

183.  Śmieszka Larus 
ridibundus 

Black-headed 
Gull 

Lachmöwe L 

184.  Śpiewak  Turdus 
philomelos  

Song Thrush Singdrossel L 

185.  Świergotek 
drzewny  

Anthus 
trivialis  

Tree Pipit Baumpieper L 
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186.  Świergotek 
łąkowy  

Anthus 
pratensis  

Meadow Pipit Wiesenpieper L 

187.  Świergotek 
polny  

Anthus 
campestris  

Tawny Pipit Brachpieper L? 

188.  Świergotek 
rdzawo-
gardły  

Anthus 
cervinus  

Redthroated 
Pipit 

Rotkehlpieper P 

189.  Świerszczak  Locustella 
naevia  

Grasshopper 
Warbler 

Feldschwirl L 

190.  Świstun  Anas 
penelope  

Wigeon Pfeifente P 

191.  Świstunka  Phylloscopus 
sibilatrix  

Wood Warbler Waldlaubsänger L 

192.  Trzciniak  Acrocephalus 
arundinaceus  

Great Reed 
Warbler 

Drossel-
rohrsänger 

L 

193.  Trzcinniczek  Acrocephalus 
scirpaceus  

Reed Warbler Teichrohrsänger L 

194.  Trzmielojad  Pernis 
apivorus  

Honey Buzzard Wespenbussard L 

195.  Trznadel  Emberiza 
citrinella  

Yellow-hammer Goldammer L 

196.  Turkawka  Streptopelia 
turtur  

Turtle Dove Turteltaube L 

197.  Uszatka Asio otus  Longeared Owl Waldohreule L 

198.  Uszatka 
błotna 

Asio 
flammeus  

Short-eared Owl Sumpfo-hreule L? 

199.  Wąsatka  Panurus 
biarmicus  

Bearded Tit Bartmeise P/L? 

200.  Wilga  Oriolus 
oriolus  

Golden Oriole Pirol L 

201.  Wodniczka  Acrocephalus 
paludicola  

Aquatic Warbler Seggenrohrsänger L 

202.  Wodnik  Rallus 
aquaticus  

Water Rail Wasserralle L 

203.  Wrona siwa Corvus cornix  Hooded Crow Nebelkrähe Z 

204.  Wróbel  Passer 
domesticus  

House Sparrow Haussperling L 

205.  Zaganiacz  Hippolais 
icterina  

Icterine Warbler Gelbspötter L 

206.  Zausznik Podiceps 
nigricollis 

Black-necked 
Grebe 

Schwarz-
halstaucher 

L 

207.  Zielonka Porzana 
parva  

Little Crake Kleines 
Sumpfhuhn 

L 

208.  Zięba  Fringilla 
coelebs  

Chaffinch Buchfink L 
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209.  Zimorodek  Alcedo atthis  Kingfisher Eisvogel Z 

210.  Żołna  Merops 
apiaster  

Bee-eater Bienenfresser P 

211.  Żuraw  Grus grus  Crane Kranich L 

 
Objaśnienia: L – gatunek lęgowy, L? – gatunek prawdopodobnie lęgowy, Z – 
gatunek zalatujący, P – gatunek przelotny, ? – brak danych  
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