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WPROWADZENIE

Turystyka jest czynnikiem, który w istotny sposób mo¿e stymulowaæ
rozwój ekonomiczny regionu. Jej wp³yw na gospodarkê uzale¿niony jest przede
wszystkim od atrakcyjnoœci turystycznej okreœlonego obszaru.
Po³o¿one w pó³nocno-zachodniej czêœci Polski województwo zachodniopomorskie posiada korzystne warunki do rozwoju turystyki, które charakteryzuj¹ siê
m.in.: przygranicznym i nadmorskim po³o¿eniem (woj. zachodniopomorskie
posiada granice o ³¹cznej 873,9 km, z czego 186,6 km przypada na granicê
z Niemcami, a 184,9 na pas nadmorski); obfitoœci¹ wód powierzchniowych (wody
powierzchniowe obszaru l¹dowego i morskie wody wewnêtrzne zajmuj¹ ³¹cznie
oko³o 6% obszaru województwa i stanowi¹ oko³o 16% powierzchni wód kraju);
wysok¹ lesistoœci¹ (obszary leœne na terenie województwa zajmuj¹ powierzchniê
ponad 8 tys. km2, co stanowi oko³o 35% ogólnej powierzchni regionu, przy czym
zaznaczyæ nale¿y, ¿e lesistoœæ województwa ulega systematycznemu zwiêkszeniu
i mo¿e osi¹gn¹æ nawet 40%); wystêpowaniem wielu interesuj¹cych obiektów
dziedzictwa kulturowego (m.in. œredniowieczne miasta wyposa¿one w mury
obronne, budynki historyczne, obiekty sakralne; zamki ksi¹¿êce, rycerskie
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i zakonne; zabytki techniki: latarnie morskie, m³yny wodne, cegielnie, tartaki,
zabudowania portowe) (Województwo zachodniopomorskie... 2007).
POTENCJA£ TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Z uwagi na koncentracjê wy¿ej wymienionych walorów turystycznych
mo¿na przyj¹æ, ¿e najwiêkszym potencja³em turystycznym w województwie
zachodniopomorskim charakteryzuj¹ siê pasy:
1) nadmorski – obejmuj¹cy Œwinoujœcie (miasto na prawach powiatu) oraz
gminy: Miêdzyzdroje, Wolin, Dziwnów, Rewal, Trzebiatów, Ko³obrzeg (gminy
miejska i wiejska), Mielno, Ustronie Morskie, Dar³owo (gminy miejska i wiejska), Postomino,
2) pojezierny:
– Pojezierze Drawskie, na którego terenie mieszcz¹ siê gminy: Bia³y Bór,
Borne Sulinowo, Chociwel, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Dobrzany, Iñsko,
Marianowo, Ostrowice, Szczecinek (gminy miejska i wiejska), Wêgorzyno;
– Pojezierze Myœliborskie obejmuj¹ce gminy: Barlinek, Bierzwnik, Cedynia, Chojna, Choszczno, Drawno, Krzêcin, Lipiany, Moryñ, Myœlibórz, Nowogródek Pomorski, Pe³czyce, Trzciñsko Zdrój;
– Pojezierze Wa³eckie, na którego terenie znajduj¹ siê gminy: Cz³opa,
Miros³awiec, Tuczno, Wa³cz (gminy miejska i wiejska);
– Pojezierze We³tyñskie obejmuj¹ce gminy: Banie, Gryfino, Kobylanka,
Stare Czarnowo.
Potencja³ turystyczny okreœlonego obszaru nie wynika tylko z wystêpowania ró¿norodnych walorów naturalnych i antropogenicznych, lecz uzale¿niony jest w du¿ym stopniu od zagospodarowania turystycznego danego terenu.
Poziom zagospodarowania turystycznego okreœlonego obszaru mo¿na zmierzyæ
za pomoc¹ zmiennych charakteryzuj¹cych bazê noclegow¹ i natê¿enie ruchu
turystycznego.
W roku 2006 w rejonie pasa nadmorskiego i pojezierzy znajdowa³o siê 736
(86,6%) turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz blisko 99,4
tys. (91,4%) miejsc noclegowych województwa zachodniopomorskiego (Turystyka… 2007).
Ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych statystycznych do opisu stopnia rozwoju
bazy noclegowej wyró¿nionych obszarów zastosowano: wskaŸnik Deferta,
przedstawiaj¹cy liczbê miejsc noclegowych przypadaj¹cych na 100 mieszkañców sta³ych danego terytorium; wskaŸnik gêstoœci bazy noclegowej, obrazuj¹cy liczbê miejsc noclegowych przypadaj¹cych na 1 km2 terytorium.
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Wyznaczone mierniki pe³ni¹ rolê stymulant w ocenie rozwoju bazy noclegowej, czyli im wiêksze przyjmuj¹ wartoœci, tym lepiej rozwiniêta jest baza
noclegowa danego obszaru. W ocenie rozwoju bazy noclegowej najwa¿niejsz¹
rolê przypisuje siê wskaŸnikowi Deferta (Kowalczyk 2002, Lijewski i in. 2002).
Miernik ten najczêœciej przyjmuje wartoœci z przedzia³u od 0,0 do 100,0.
W przypadku jednostek administracyjnych o niewielkim zagospodarowaniu
turystycznym wartoœci wskaŸnika s¹ niskie i oscyluj¹ wokó³ dolnej granicy
przedzia³u. Najwy¿sze wartoœci zbli¿one do górnej granicy przedzia³u miernik
ten przyjmuje dla ma³ych miejscowoœci o bardzo wysoko rozwiniêtej funkcji
turystycznej.
WskaŸniki przedstawione w tabeli 1 wskazuj¹ na zdecydowanie wiêksz¹
gêstoœæ bazy noclegowej w rejonie pasa nadmorskiego ni¿ na obszarach pojezierzy województwa zachodniopomorskiego. Oceniaj¹c poziom rozwoju bazy
noclegowej na podstawie kszta³towania siê wartoœci obliczonych miar, mo¿na
stwierdziæ, ¿e rejon pasa nadmorskiego spe³nia funkcjê turystyczn¹, a tereny
pojezierzy to obszary o nieznacznym zagospodarowaniu turystycznym.
Tab. 1. Baza noclegowa pasa nadmorskiego i pojezierzy w województwie zachodniopomorskim
w 2006 r.
Tourist accommodation in the seaside area and in the zachodniopomorskie voivodship lake district
in 2006
Turystyczne obiekty
zbiorowego
zakwaterowania

Liczba miejsc
noclegowych

WskaŸnik
Deferta

WskaŸnik gêstoœci
miejsc noclegowych

632

92 281

52,51

52,51

Pojezierze Drawskie

49

3950

2,92

2,92

Pojezierze
Myœliborskie

26

1052

0,86

0,86

Pojezierze Wa³eckie

15

1115

2,04

2,04

Pojezierze
We³tyñskie

14

999

2,20

2,20

Rejony turystyczne
Pas nadmorski

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Turystyka... 2007; Województwo zachodniopomorskie
2007

Do charakterystyki rozmiarów ruchu turystycznego przyjêto nastêpuj¹ce
wielkoœci: liczba turystów korzystaj¹cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania; liczba turystów rejestrowana w bazie zbiorowego
zakwaterowania na km2; liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania; wskaŸnik liczby udzielonych noclegów (liczba udzielonych noclegów przypadaj¹ca na km2); wskaŸnik Charvata (obliczany
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jako liczba udzielonych noclegów przypadaj¹cych na 100 sta³ych mieszkañców); d³ugoœæ pobytu (liczba udzielonych noclegów turystom na liczbê turystów
w dniach); wskaŸnik wykorzystania pojemnoœci noclegowej (mierz¹cy liczbê
dni w roku, w których zajête by³o jedno miejsce noclegowe) (Kowalczyk 2002,
Lijewski i in. 2002).
Informacje opisuj¹ce ruch turystyczny w rejonie nadmorskim i pojezierzy
województwa zachodniopomorskiego przedstawia tabela 2.
Tab. 2. Miary charakteryzuj¹ce ruch turystyczny w pasie nadmorskim i pojezierzy województwa
zachodniopomorskiego w 2006 r.
Measures specifying tourist flows in the seaside area and lake districts of zachodniopomorskie
voivodship in 2006
Pas
nadmorski

Pojezierze
Drawskie

Pojezierze
Myœliborskie

Pojezierze
Wa³eckie

Pojezierze
We³tyñskie

Turyœci korzystaj¹cy
z turystycznych obiektów
zbiorowego zakwaterowania

937 189

40 099

32 130

24 777

19 708

Liczba turystów rejestrowana
w bazie zbiorowego
zakwaterowania na km2

535,84

12,69

11,54

17,60

26,81

Liczba udzielonych noclegów
w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania

7 803 057

173 233

72 149

93 135

56 906

WskaŸnik liczby udzielonych
noclegów

4461,44

54,80

25,92

66,15

77,42

WskaŸnik Charvata

Rejony turystyczne

533,30

29,68

26,24

45,37

43,37

D³ugoœæ pobytu (liczba
udzielonych noclegów turystom
na liczbê turystów w dniach)

8,33

4,32

2,25

3,76

2,89

WskaŸnik wykorzystania
pojemnoœci noclegowej

84,56

43,86

68,58

83,53

56,96

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Turystyka... 2007; Województwo zachodniopomorskie
2007

Analiza informacji dotycz¹cych kszta³towania siê wielkoœci ruchu turystycznego w roku 2006 w pasie nadmorskim i obszarach pojezierzy pozwala na
wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków:
– w pasie nadmorskim i pojezierzach z turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania skorzysta³o 1,054 mln osób (co stanowi 68,3% korzystaj¹cych
z ogó³u turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania województwa
zachodniopomorskiego),
– zdecydowana wiêkszoœæ turystów skorzysta³a z turystycznych obiektów
noclegowych umiejscowionych w pasie nadmorskim (60,7% turystów korzy-
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staj¹cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania województwa
zachodniopomorskiego),
– ³¹czna liczba udzielonych noclegów w pasie nadmorskim i pojezierzach
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wynios³a 8,2 mln, co
stanowi³o 89,9% wszystkich noclegów udzielonych w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania województwa zachodniopomorskiego,
– liczba udzielonych noclegów podobnie jak w przypadku turystów korzystaj¹cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania koncentruje
siê w pasie nadmorskim, gdzie turystom udzielono 7,8 mln noclegów, co
stanowi³o 95,2% wszystkich noclegów udzielonych w województwie zachodniopomorskim,
– czas pobytu turystów w pasie nadmorskim jest znacznie d³u¿szy ni¿ w na
terenie pojezierzy,
– wskaŸniki wyznaczone w tabeli 2 wskazuj¹ na wiêksz¹ intensywnoœæ
ruchu turystycznego w pasie nadmorskim ni¿ w rejonie pojezierzy.
Potencja³ turystyczny okreœlonego obszaru opisywany jest przez ró¿norodne zmienne diagnostyczne. W celu hierarchizacji jednostek wielocechowych
mo¿na pos³u¿yæ siê miar¹ syntetyczn¹, która powstaje w wyniku agregacji
zmiennych. Obliczona w taki sposób miara pozwala na opis obiektów z³o¿onych
za pomoc¹ jednej wartoœci zmiennej syntetycznej.
Wartoœci miary syntetycznej odzwierciedlaj¹cej poziom potencja³u turystycznego badanych rejonów turystycznych obliczono za pomoc¹ formu³y bezwzorcowej wed³ug wzoru T. Grabiñskiego, S. Wydymusa, A. Zeliasia (1983):
q i = å a j x ¢ij
gdzie:
x ¢ij – znormalizowane wartoœci j-tej zmiennej dla i-tego obiektu wyznaczone
wed³ug fomu³y:
x ij
x ¢ij =
sj
x j – o œrednia arytmetyczna, s j – odchylenie standardowe j-tej zmiennej, a ij –
wagi nadane zmiennym diagnostycznym w oparciu o system wag wariancyjnych:
Vj
a ij = m
åV j
j =1

V j – wspó³czynnik zmiennoœci j-tej zmiennej.
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Wyznaczona w sposób bezwzorcowy miara umo¿liwia okreœlenie, o ile
wy¿szy lub ni¿szy jest potencja³ turystyczny pewnego obiektu od innego.
Wartoœci syntetycznych miar potencja³u turystycznego obliczone w oparciu
o opisane wczeœniej zmienne diagnostyczne charakteryzuj¹ce poziom rozwoju
bazy noclegowej i wielkoœæ ruchu turystycznego przedstawia tabela 3.
Tab. 3. Syntetyczne miary potencja³u turystycznego rejonów turystycznych
Synthetic measures of tourist potential in the tourist regions
Rejony turystyczne
Wartoœci miary syntetycznej

Pas
nadmorski

Pojezierze
Drawskie

Pojezierze
Myœliborskie

Pojezierze
Wa³eckie

Pojezierze
We³tyñskie

2,359

0,298

0,193

0,293

0,304

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Turystyka... 2007; Województwo zachodniopomorskie
2007

Wartoœci miernika syntetycznego obliczone dla opisywanych obszarów
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e potencja³ turystyczny województwa zachodniopomorskiego koncentruje siê w rejonie nadmorskim, który w wysokim stopniu
wykorzystuje swoje warunki naturalne sprzyjaj¹ce rozwojowi turystyki.
Odmienna sytuacja wystêpuje w przypadku terenów pojezierzy, które mimo
sprzyjaj¹cych warunków naturalnych nie s¹ w stanie na swoim obszarze
w istotny sposób pe³niæ funkcji turystycznej.
Przedstawiona metoda hierarchizacji rejonów turystycznych mo¿e tak¿e
pos³u¿yæ do oceny ich wewnêtrznego zró¿nicowania z uwagi na wielkoœæ
potencja³u turystycznego. Ocenê wewnêtrznego zró¿nicowania rejonów przeprowadzono, wyró¿niaj¹c dwie grupy gmin. Pierwsz¹ stanowi¹ gminy wchodz¹ce w sk³ad pasa nadmorskiego, a drug¹ gminy pojezierzy. G³ówn¹ przyczyn¹
takiego podzia³u jest zdecydowanie wiêkszy potencja³ turystyczny gmin nadmorskich ni¿ gmin pojezierzy. Wartoœci syntetycznych miar potencja³u turystycznego dla gmin nadmorskich przedstawiono w tabeli 4.
Tab. 4. Syntetyczne miary potencja³u turystycznego gmin pasa nadmorskiego
Synthetic measures of tourist potential local government units placed in the seaside area
Gminy
Ko³obrzeg (gmina miejska)

Wartoœci miary syntetycznej
2,545

Rewal

1,882

Dziwnów

1,631

Mielno

1,326

Ustronie Morskie

0,895

Miêdzyzdroje

0,812

Œwinoujœcie

0,747

Potencja³ turystyczny województwa zachodniopomorskiego

Dar³owo (gmina miejska)

0,681

Postomino

0,536

Dar³owo (gmina wiejska)

0,518

Ko³obrzeg (gmina wiejska)

0,485

Trzebiatów

0,372

Wolin

0,155
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Tab. 5. Syntetyczne miary potencja³u turystycznego gmin pojezierzy
Synthetic measure of tourist potential of lake communes
Gminy
Wa³cz (gmina miejska)

Wartoœæ miary
3,715

Szczecinek (gmina miejska)

2,773

Z³ocieniec

1,631

Czaplinek

1,590

Kobylanka

1,509

Iñsko

1,419

Tuczno

1,098

Gryfino

0,898

Moryñ

0,756

Myœlibórz

0,734

Barlinek

0,678

Nowogródek Pomorski

0,569

Banie

0,506

Miros³awiec

0,429

Choszczno

0,418

Chojna

0,405

Drawsko Pomorskie

0,384

Cedynia

0,382

Stare Czarnowo

0,328

Borne Sulinowo

0,322

Dobrzany

0,300

Bia³y Bór

0,272

Marianowo

0,178

Pe³czyce

0,153

Wa³cz (gmina wiejska)

0,140

Szczecinek (gmina wiejska)

0,129

Chociwel

0,127

Ostrowice

0,104

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Turystyka... 2007; Województwo zachodniopomorskie
2007
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Wœród gmin nadmorskich najwiêkszym potencja³em turystycznym charakteryzuj¹ siê: Ko³obrzeg (gmina miejska), Rewal oraz Dziwnów. Najmniejszym
potencja³em cechuje siê gmina Wolin. Gminy wchodz¹ce w sk³ad pasa nadmorskiego cechuj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem z uwagi na potencja³
turystyczny, o czym œwiadczy przekraczaj¹ca 70% wartoœæ wspó³czynnika
zmiennoœci.
Gminy pojezierzy s¹ w wiêkszym jeszcze stopniu ni¿ gminy nadmorskie
zró¿nicowane pod wzglêdem potencja³u turystycznego (tab. 5). Wskazuje na to
obliczona dla gmin pojezierzy wartoœæ wspó³czynnika zmiennoœci, która wynosi
84%. Najwiêkszy potencja³ turystyczny wœród gmin pojezierzy maj¹: Wa³cz
(gmina miejska), Szczecinek (gmina miejska), Z³ocieniec, a najmniejszy
Ostrowice, Chociwel Szczecinek (gmina wiejska).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Potencja³ turystyczny województwa zachodniopomorskiego stanowi przede
wszystkim pas nadmorski, w którym wystêpuje najwiêksze natê¿enie ruchu
turystycznego oraz znajduje siê najwiêksza liczba miejsc noclegowych.
Rejony pojezierzy województwa mimo sprzyjaj¹cych warunków naturalnych cechuj¹ siê s³abym zagospodarowaniem turystycznym, w wyniku czego
nie pe³ni¹ funkcji turystycznej.
Zagospodarowanie turystyczne jest jednym z g³ównych czynników determinuj¹cych potencja³ turystyczny.
Gminy wchodz¹ce w sk³ad rejonów turystycznych charakteryzuj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem pod wzglêdem potencja³u turystycznego, co œwiadczy o nierównomiernym rozmieszczeniu zagospodarowania turystycznego.
Wzrost zagospodarowania turystycznego rejonów pojezierzy przyczyniæ siê
mo¿e do zwiêkszenia potencja³u turystycznego województwa zachodniopomorskiego.
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SUMMARY
Tourism is a factor which can significantly influence economical development of regions.
Strength of influence depends on number and variety of tourist values. Zachodniopomorskie
voivodeship, which is placed in the north-west part of Poland, has good conditions for tourist development. Refering to landscape values there are five tourist regions in Zachodniopomorskie
voivodeship: the seaside area, Drawsko Lakeland, Myœlibórz Lakeland, Wa³cz Lakeland, We³tyñ
Lakeland. Besides landscape values it is a tourist arrangement that creates tourist potential in
a particular region. To estimate stage of tourist arrangement indirectly, accommodation base and
intensity of tourist flows can be analyzed. In the article, using a synthetic measure, estimation of
tourist potential in five chosen regions of zachodniopomorskie voivodeship was carried out. This
procedure made it possible to divide the regions into a part which fulfill tourist functions (the
seaside area) and regions with inconsiderable tourist arrangement (lake districts).

