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ZNACZENIE REZERWATÓW PRZYRODY
W ROZWOJU EKOTURYSTYKI
W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
The importance of nature reserves in the development
of ecotourism in the Silesian Beskids

ABSTRAKT: Celem pracy jest ocena atrakcyjności turystycznej rezerwatów przyrody Beskidu Śląskiego ze względu na możliwości rozwoju ekoturystyki na obszarach górskich. Badania terenowe, przeprowadzone w latach 2010–2014, polegały na przeglądzie rezerwatów pod kątem ich atrakcyjności
turystycznej. Zebrane informacje uzupełniono o dane z materiałów kartograficznych. Otrzymana baza
danych posłużyła do waloryzacji rezerwatów metodą bonitacji punktowej. Kryteria należały do następujących kategorii: szata roślinna, przyroda nieożywiona, atrakcyjność krajobrazowa, dostępność
turystyczna, zaplecze turystyczne.
SŁOWA KLUCZOWE: aktywność turystyczna, gatunki charyzmatyczne, ochrona przyrody, turystyka
florystyczna
ABSTRACT: The aim of the research was to estimate the tourist attractiveness of the Silesian Beskids
nature reserves in order to identify the opportunities for ecotourism development in mountain areas.
During the field research, carried out in 2010–2014, reserves were scrutinised for tourist attractiveness.
The data were completed with cartographic sources. Received database was used to evaluate the attractiveness of reserves using point bonitation method. The bonitation was based on the criteria from the following categories: vegetation, inanimate nature, landscape attractiveness, availability, tourism facilities.
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Wstęp
Beskid Śląski stanowi jeden z najpopularniejszych obszarów turystycznych
w Polsce. Wynika to przede wszystkim z bliskości aglomeracji miejskich: górnośląskiej,
rybnickiej i ostrawskiej oraz z lokalizacji na
terenie tego pasma dużych ośrodków uzdrowiskowych – Wisły i Ustronia. Dostępność
Beskidu Śląskiego zapewnia dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa, po-

wiązana z gęstą siecią szlaków turystycznych.
Czynniki te, w zestawieniu z rozległymi obszarami cennymi przyrodniczo, świadczą
o tym, że Beskid Śląski jest doskonałym
miejscem dla rozwoju ekoturystyki.
Najlepiej zachowane, a zarazem najcenniejsze przyrodniczo miejsca w polskiej
części Beskidu Śląskiego, są chronione w 6
rezerwatach przyrody. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa 2004), udostępnienie turystyczne rezerwatu przyrody jest
163

