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 WSTĘP

	 Turystyka	nad	jeziorami	cieszy	się	popularnością	na	całym	świecie	(Hall	i	in.	
2006),	jest	nawet	wyróżniana	jako	odrębna	forma	turystyki	lake tourism	(w	Polsce	
czasem	jako	turystyka	jeziorna;	Duda-Gromada	2009).	Pobyt	nad	jeziorami	często	
utożsamiany	jest	z	bliskim	kontaktem	z	przyrodą.	Wobec	faktu,	że	powierzchnia	
terenów	o	dziewiczej	przyrodzie	zmniejsza	się	na	całym	świecie,	obszary	wodne	
położone	w	krajobrazie	rolno-leśnym	w	coraz	większym	stopniu	przejmują	tę	rolę.	
Jednocześnie	 jednak	postęp	 technologiczny	 i	postępująca	urbanizacja	sprawiają,	
że	większość	ludzi	ma	na	co	dzień	ograniczony	kontakt	z	przyrodą,	a	korzystając	
z	 niej	 ceni	 zagospodarowanie	 gwarantujące	 komfort	 tego	doświadczenia	 (Konu	
i	in.	2010).
	 Dla	 turystyki	 związanej	 z	 wodą	 charakterystyczne	 jest	 nierównomierne	wy-
korzystanie	przestrzeni;	najintensywniej	eksploatowana	jest	strefa	brzegowa.	Jak	
zauważają	B.	Newsome	i	in.	(2012)	wiele	prac	z	zakresu	turystyki	i	rekreacji	kon-
centruje	się	wyłącznie	na	obszarach	 lądowych	bądź	wodnych,	podczas	kiedy	 to	
granica	między	nimi	ma	 szczególne	 znaczenie	 tak	pod	względem	atrakcyjności	
dla	turystyki,	jak	i	ewentualnych	zagrożeń	związanych	z	jej	rozwojem.	Rola	od-
powiedniego	zagospodarowania	turystycznego	strefy	brzegowej	jezior	jest	ogrom-
na.	Ułatwia	ono	pokonanie	bariery	woda-ląd,	umożliwiając	swobodne	korzystanie	
z	obu	środowisk.	Jednocześnie	chroni	strefę	brzegową	przed	niepożądanymi	wpły-
wami	i	negatywnym	oddziaływaniem	człowieka.	To	tu	koncentruje	się	najwięcej	
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aktywności	turystyczno-rekreacyjnych.	W	ujęciu	przyrodniczym	brzeg	jeziora	jest	
granicą	między	dwoma	ekosystemami	o	zupełnie	różnym	sposobie	funkcjonowa-
nia	–	wodnym	i	lądowym.	Im	większe	różnice	między	jednostkami,	tym	granica	
stanowi	większą	barierę.	Jednocześnie	charakter	strefy	granicznej	–	jej	wewnętrz-
na	struktura,	zróżnicowanie,	szerokość	itp.	mają	zasadnicze	znaczenie	dla	sposobu	
funkcjonowania	granicy	i	decydują,	czy	będzie	miała	ona	charakter	przewodzący	
(działając	jak	przepuszczalna	membrana)	czy	też	skupiający	(przyciągając	organi-
zmy	do	siebie,	ale	ograniczając	ich	tranzyt).	Prawidłowości	stwierdzone	na	gruncie	
ekologii	krajobrazu	wydają	się	możliwe	do	aplikowania	również	w	badaniach	nad	
turystyką,	co	wynika	z	prostego	faktu,	że	turyści	są	organizmami	żywymi	penetru-
jącymi	krajobraz	(Kulczyk	2010).
	 Jedną	z	kluczowych	aktywności	związanych	z	turystyką	i	rekreacją	na	obsza-
rach	pojeziernych	jest	żeglarstwo.	Dotyczy	to	także	najważniejszego	turystycznie	
rejonu	pojeziernego	w	Polsce,	krainy	Wielkich	Jezior	Mazurskich	(WJM).	Badania	
ankietowe	przeprowadzone	latem	2014	roku	wykazały,	że	jest	to	jedna	z	kluczo-
wych	 aktywności	wykonywanych	 przez	 turystów	 na	 tym	obszarze.	 Żeglowanie	
od	czasu	do	czasu,	często	 lub	bardzo	często	zadeklarowało	37%	wszystkich	 re-
spondentów1.	Większym	zainteresowaniem	wśród	badanych	cieszyły	się	 jedynie	
aktywności	niespecjalistyczne:	kąpiele	w	jeziorze	lub	rzece	(wykonywane	przez	
85%	ankietowanych),	spacerowanie	(82%)	oraz	piknikowanie	i	plażowanie	(79%).	
Skoro	zatem,	 jak	wynika	z	badań,	co	 trzeci	 turysta	odwiedzający	WJM	żegluje,	
zagospodarowanie	regionu	na	potrzeby	żeglarstwa	ma	bardzo	duże	znaczenie.	
	 Celem	artykułu	jest	krytyczna	analiza	istniejącego	zagospodarowania	turystycz-
nego	strefy	brzegowej	WJM	dla	żeglarstwa.	Skupimy	się	na	portach	i	przystaniach	
żeglarskich,	które	są	najważniejszymi	elementami	tego	systemu.	Choć	ich	znacze-
nie	jest	powszechnie	rozpoznane,	specjaliści	od	zagospodarowania	turystycznego	
stosunkowo	rzadko	poświęcają	im	uwagę.	Znacznie	częściej	analizowane	są	porty	
i	przystanie	morskie,	jednak	wyniki	tych	badań	trudno	przenieść	na	turystykę	je-
ziorną,	zupełnie	inne	są	bowiem	uwarunkowania	przyrodnicze,	społeczne,	ekono-
miczne	i	techniczne.	

PORTY I PRZYSTANIE ŻEGLARSKIE JAKO ELEMENT 
ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

	 Porty	i	przystanie	są	ważnym	elementem	zagospodarowania	turystycznego	ob-
szarów	pojeziernych.	Bazując	na	ogólnym	podziale	obiektów	zagospodarowania	
turystycznego	na	bazę	noclegową,	gastronomiczną,	komunikacyjną	i	towarzyszą-
cą,	A.	Kowalczyk	i	M.	Derek	(2010)	zaliczają	tego	typu	obiekty	do	urządzeń	ko-

1	Badanie	przeprowadzone	na	próbie	516	osób	w	2	weekendy	i	2	dni	robocze	w	wakacje	2014	roku.	
Respondenci	byli	ankietowani	przed	dyskontami	 lub	sklepami	ogólnospożywczymi	w	ośrodkach	
rozrządowych	dla	turystyki	(9	miejscowości	gminnych).	Szczegółowe	wyniki	tych	badań	nie	zosta-
ły	jeszcze	opublikowane.
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munikacyjnych.	W	swojej	wcześniejszej	pracy	A.	Kowalczyk	 (2001)	precyzuje,	
że	porty	i	przystanie	są	urządzeniami	komunikacyjnymi	o	charakterze	sportowo-
-rekreacyjnym	(podobnie	jak	wyciągi	narciarskie).	
	 Istniejące	klasyfikacje	portów	 i	przystani	powstały	na	potrzeby	urządzeń	ob-
sługujących	ruch	morski.	B.	K.	Mazurkiewicz	(2010)	dzieli	tego	typu	obiekty	na	
przystanie,	porty	jachtowe	i	mariny.
	 Przystań	jachtowa	to	miejsca	postojowe	dla	jachtów	lub	innych	jednostek	re-
kreacyjnych	przy	nabrzeżach	lub	pomostach,	które	powinny	zapewniać	bezpieczne	
cumowanie	dla	nie	więcej	niż	50	jednostek.	Większe	obiekty	to	porty	jachtowe:	
małe	–	od	50	do	200	stanowisk,	średnie	–	od	200	do	500	stanowisk	i	duże	–	powy-
żej	500	stanowisk.	Według	B.	K.	Mazurkiewicza	(2010)	port	jachtowy	różni	się	
od	przystani	nie	tylko	rozmiarem,	ale	faktem,	iż	jego	obszar	winien	być	osłonięty	
przed	wpływem	wiatrów,	fal	i	prądów.	W.	Skóra	(2012)	w	opracowaniu	dotyczą-
cym	infrastruktury	dla	turystyki	wodnej	na	śródlądziu	proponuje	taki	sam	podział	
według	wielkości,	jednak	przystanie	uważa	po	prostu	za	najmniejszy	rodzaj	portu	
jachtowego.	
	 Na	przystań	czy	port	składają	się	nie	tylko	urządzenia	postojowe	–	pomosty	lub	
keje,	ale	również	budynki	i	urządzenia	techniczne	zapewniające	obsługę	jachtów	
oraz	ich	załóg.	W.	Skóra	(2012)	dzieli	usługi,	które	powinien	oferować	port	(przy-
stań)	jachtowy	na:
-	podstawowe	(bosmanat	lub	kapitanat	portu,	miejsca	dla	jachtów,	informacja	

turystyczna);
-	usługi	portowe	dla	gości	(sanitariaty	i	prysznice,	dostęp	do	wody	pitnej	i	ener-

gii	elektrycznej,	odbiór	śmieci	stałych	i	ścieków,	odbiór	ścieków	zaolejonych,	pral-
nia,	dostęp	do	paliwa).	Do	listy	tej	należałoby	dodać	usługi	czarterowe	(możliwość	
wynajęcia	 jachtu)	 oraz	 parking,	 na	 którym	wypływający	w	 rejs	mogą	 zostawić	
samochód;
-	usługi	techniczne:	naprawa	silników	i	innych	urządzeń	technicznych	oraz	elek-

tronicznych,	żaglomistrz,	urządzenia	do	wyciągania	i	wodowania	jachtów,	plac	do	
zimowania);
-	 usługi	 dodatkowe	 (autor	 nazywa	 je	 usługami	w	otoczeniu	portu,	 ale	 często	

oferowane	są	na	jego	terenie):	bankomat,	usługi	telekomunikacyjne,	gastronomia,	
sklepy,	punkt	wymiany	butli	gazowych,	sklep	z	wyposażeniem	żeglarskim.
	 A.	Kowalczyk	i	M.	Derek	(2010)	usługi	z	grupy	podstawowych	i	technicznych	
określają	 jako	 „bezpośrednio	 związane	 z	 żeglarstwem”,	 natomiast	 należące	 do	
pozostałych	 dwóch	 grup	 klasyfikują	 jako	 „nie	 związane	 bezpośrednio	 z	 żeglar-
stwem”.
	 Ranking	 polskich	 portów	 jachtowych	 czasopisma	 „Żagle”	 (Lato	 z	 żaglami	
2014)	rozróżnia	9	typów	usług,	które	powinny	być	dostępne	w	porcie	jachtowym.	
Z	obsługą	jachtów	(usługi	techniczne)	wiążą	się:	dostępność	slipu	bądź	dźwigu,	
czartery,	możliwość	zimowania	oraz	dostępność	paliwa.	Do	pobytu	żeglarzy	odno-
szą	się	natomiast	dostępność	pryszniców,	pralni,	prądu	na	kei,	internetu	oraz	bazy	
noclegowej.	
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	 Szczególną	formą	przystani	są	przystanie	turystyczne,	budowane	w	celu	umoż-
liwienia	krótkiego	pobytu	na	lądzie,	w	pobliżu	atrakcji	turystycznych	i	w	centrach	
miast.	Tego	 typu	 obiekty	 oferują	 jedynie	 podstawowe	usługi,	 do	 których	B.	K.	
Mazurkiewicz	(2010)	zalicza:	zaplecze	sanitarne	WC	+	natryski,	punkty	poboru	
wody	 pitnej,	 punkty	 poboru	 energii	 elektrycznej,	 punkt	 informacji	 turystycznej	
i	śmietnik.
	 Szczególnym	 rodzajem	portu	 jachtowego	 jest	marina.	W	 tym	przypadku	do-
pełnieniem	portu	jest	zabudowa	mieszkalna,	która	może	służyć	pobytowi	stałemu	
bądź	czasowemu	(Mazurkiewicz	2010,	Skóra	2012).	
	 T.	Luković	(2013)	wyróżnia	cztery	typy	miejsc	postoju	dla	rekreacyjnych	jed-
nostek	pływających:	kotwicowiska,	miejsca	cumownicze,	suche	mariny	i	mariny.	
Kotwicowisko	 (anchorage)	 to	miejsce	osłonięte	 od	wiatru,	 o	 głębokości	 umoż-
liwiającej	rzucenie	kotwicy.	Zazwyczaj	jest	pozbawione	dodatkowych	urządzeń,	
transport	na	brzeg	zapewnia	własny	ponton.	Miejsce	cumownicze	(berthing) rozu-
miane	jest	jako	pomost	zapewniający	bezpośredni	dostęp	do	brzegu,	ale	bez	dodat-
kowych	udogodnień.	Specjalną,	nie	związaną	bezpośrednio	z	samym	żeglowaniem	
kategorią	są	suche	mariny	(dry marinas),	czyli	place	do	zimowania	łodzi.	Czwartą	
kategorią	stanowią	właściwe	porty	jachtowe	(marinas).	T.	Luković	(2012)	dzieli	
je	według	rozmiarów	na	siedem	kategorii	(100	miejsc	i	mniejsze,	101-500	miejsc,	
501-1000,	1001-2000,	2001-5000,	>5001).	Z	badań	 tego	samego	autora	wynika	
jednak,	że	największe	mariny	na	śródlądowych	wodach	Europy	mają	poniżej	2000	
stanowisk	 postojowych,	 ze	 średnią	 95	miejsc.	 T.	 Luković	 (2012)	 wskazuje	 też	
szereg	możliwych	innych	podziałów	portów	jachtowych:	ze	względu	na	standard	
zagospodarowania,	sposób	budowy,	usytuowanie	względem	wybrzeża,	rodzaj	wła-
sności	i	rodzaj	akwenu.	Zauważa	też,	że	istotną	cechą	różniącą	od	siebie	poszcze-
gólne	porty	jachtowe	jest	ich	powiązanie	z	otoczeniem.	W	ramach	tego	podziału	
autor	wyróżnia:
-	porty	rozwijające	się	niezależnie	od	otoczenia;
-	porty	z	dużym	zapleczem	usługowym,	wspierające	rozwój	lokalny;
- porty miejskie;
-	porty	stanowiące	część	większego	obszaru	intensywnie	zagospodarowanego		

turystycznie	(np.	porty	Lazurowego	Wybrzeża);
-	porty	koegzystujące	z	portami	rybackimi	bądź	handlowymi;
-	porty	będące	częścią	kompleksu	urządzeń	sportowych.

Oprócz	 różnic	występujących	 pomiędzy	 różnymi	 kategoriami	 portów/przystani,	
należy	zwrócić	uwagę	również	na	różnorodność	ich	użytkowników.	Są	wśród	nich	
rezydenci	 –	właściciele	 i	 użytkownicy	 jachtów	 stacjonujących	w	 danym	porcie	
przez	cały	sezon,	a	często	również	w	nim	zimowanych.	W	skali	sezonu	spędzają	
oni	w	porcie	relatywnie	dużo	czasu.	Często	znają	się	między	sobą	 i	mogą	mieć	
wpływ	na	atmosferę	panującą	na	przystani.	Do	grona	rezydentów	portu	zaliczyć	
można	również	stacjonujące	w	nim	firmy	zajmujące	się	wynajmem	jachtów	i	szko-
leniami	żeglarskimi.	Drugą	grupę	stanowią	goście,	odwiedzający	port	najczęściej	
na	jedną	noc	bądź	tylko	na	kilka	godzin.	Rezydenci,	jednostki	czarterowe/	szkole-
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niowe	i	goście	zazwyczaj	mają	przypisane	stanowiska,	co	ułatwia	utrzymanie	ładu	
w	porcie.	Stosunek	liczby	miejsc	postojowych	dla	gości	i	rezydentów	bywa	bardzo	
różny.	Istnieją	również	porty/mariny	zamknięte,	dostępne	jedynie	dla	wąskiej	gru-
py	stałych	użytkowników.	
	 Większość	przytoczonych	wyżej	podziałów,	pomimo	iż	dostrzegają	i	uwzględ-
niają	istnienie	żeglarstwa	śródlądowego,	zostało	opracowanych	z	myślą	o	turysty-
ce	morskiej.	Mogą	jednak	stanowić	punkt	wyjściowy	dla	opracowania	typologii	
przystani	i	portów	jachtowych	uwzględniającej	specyfikę	infrastruktury	na	obsza-
rach	pojeziernych	w	Polsce.

OBSZAR BADAŃ

	 Kraina	Wielkich	Jezior	Mazurskich	zajmuje	centralną	część	Pojezierza	Mazur-
skiego.	 Zgodnie	 z	 regionalizacją	 fizycznogeograficzną	 J.	 Kondrackiego	 (1988),	
region	ten	ma	powierzchnię	1732	km2	(w	tym	486	km2	jezior).	Regionalizacje	na	
potrzeby	 turystyki	 zaliczają	 do	Krainy	WJM	 również	 centralną	 część	 graniczą-
cej	z	nim	od	południa	Równiny	Mazurskiej	(Lijewski	i	 in.	2002,	Mileska	1963)	
W	granicach	administracyjnych	Krainę	Wielkich	Jezior	Mazurskich	można	utoż-
samiać	z	obszarem	gmin	Węgorzewo,	Pozezdrze,	Giżycko,	Miłki,	Ryn,	Mikołaj-
ki,	Ruciane-Nida,	Pisz	i	Orzysz2	(łącznie	2811	km2).	Omawiany	obszar	nazywany	
bywa	„Krainą	Tysiąca	Jezior”.	Jeziorność	gmin	Giżycko	 i	Mikołajki	przekracza	
20%.	Dla	turystyki	wodnej	kluczowy	jest	fakt,	że	jeziora	te	mają	relatywnie	duże	
rozmiary	i	są	ze	sobą,	naturalnie	bądź	sztucznie,	połączone.	Podobne	cechy	mają	
w	Polsce	Pojezierze	Iławsko-Ostródzkie	i	Drawskie,	a	w	Niemczech	Wielkie	Je-
ziora	Meklemburskie	(Mecklenburgische Großseengebiet).	W	żadnym	z	wymie-
nionych	przypadków	powierzchnia	połączonych	ze	sobą	wód	otwartych	nie	jest	tak	
duża	jak	w	przypadku	WJM.	Główny	szlak	żeglowny,	utrzymywany	i	znakowany	
przez	Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie	(Pisz	–	Węgorzewo),	
liczy	110	km	(Lijewski	i	in.	2002).	Dla	turystów	dostępne	są	również	akweny	nie	
wliczane	w	jego	skład	(np.	długie	na	23	km	j.	Nidzkie).	W	niniejszym	artykule	
jako	szlak	WJM	rozumiane	są	wszystkie	jeziora	połączone	ze	sobą	naturalnie	bądź	
sztucznie,	w	sposób	umożliwiający	ciągłość	żeglugi	(patrz	ryc.	1).
	 Tradycje	 turystyki	w	 regionie	 sięgają	pierwszej	połowy	XX	w.	W	 tym	okre-
sie	turystyka	wodna	polegała	głównie	na	wycieczkach	parowcami	i	przejażdżkach	
wiosłówkami,	 ale	 zaczęły	 też	 powstawać	 pierwsze	 przystanie	 jachtowe	 (Giżyc-
ko),	intensywnie	rozwijało	się	też	żeglarstwo	lodowe.	Turyści	zaczęli	eksplorować	
WJM	już	w	pierwszym	dziesięcioleciu	po	drugiej	wojnie	światowej,	w	drugiej	po-
łowie	lat	50.	powstały	pierwsze	przystanie	i	ośrodki	szkoleniowe.

2 	Strategia	Rozwoju	Krainy	Wielkich	Jezior	Mazurskich	(Wielkie	Jeziora	Mazurskie	2020	–	strate-
gia	2014)	obejmuje	również	gminy	miejską	i	wiejską	Mrągowo,	jednak	pod	względem	przyrodni-
czym	jest	to	to	już	obszar	Pojezierza	Mrągowskiego.	Gmina	ta	jedynie	na	długości	kilkuset	metrów	
graniczy	z	jeziorem	Ryńskim,	stanowiącym	część	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich.
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	 Najważniejszymi	ośrodkami	rozrządowymi	ruchu	turystycznego	w	omawianym	
regionie	są	Giżycko,	Mikołajki,	Węgorzewo	i	Ruciane-Nida.	W	miejscowościach	
tych	skoncentrowana	jest	baza	noclegowa	i	towarzysząca,	co	przekłada	się	na	in-
tensywny	ruch	turystyczny.	Jego	skala	nie	jest	jednak	znana.	Statystyki	dotyczące	
liczby	 i	 stopnia	wykorzystania	miejsc	 noclegowych	w	 gminach	 nie	 dostarczają	
danych	w	odpowiedniej	skali	przestrzennej	ani	informacji	o	aktywnościach	podej-
mowanych	przez	korzystających	z	noclegów.	W	ograniczonym	stopniu	uwzględ-
niają	indywidualną	bazę	noclegową,	a	w	ogóle	nie	obejmują	noclegów	„w	terenie”	
(np.	na	jachtach),	które	to	formy	zakwaterowania	są	w	Krainie	WJM	bardzo	po-
pularne.	Istniejące	szacunki	odnoszące	się	do	turystyki	żeglarskiej,	będącej	jedną	
z	najpopularniejszych	form	aktywności	w	regionie,	są	bardzo	zróżnicowane,	a	jed-
nocześnie	mało	wiarygodne.	M.	Czech	(2011)	szacuje	liczbę	pływających	po	WJM	
jachtów	na	60	000,	w	żaden	sposób	nie	uzasadnia	jednak	tego	szacowania,	przez	
niektórych	traktowanego	jako	zupełnie	nierealne	(Kozak	2011).	Jeśli	chodzi	zaś	
o	pojemność	turystyczną	istniejącej	bazy,	to	inwentaryzacja	przeprowadzona	przez	
R.	Chomicza	i	I.	Batyk	(2012)	wykazała,	że	na	Wielkich	Jeziorach	Mazurskich	jest	
5675	miejsc	w	91	portach.	W	portach	tych	można	wynająć	1195	jednostek	pływa-
jących.	Autorzy	nie	precyzują	jednak,	co	rozumieli	pod	pojęciem	„port”.
	 Najliczniejszą	grupą	jednostek	pływających	po	WJM	są	jachty	żaglowe	(Kul-
czyk	i	in.	2015).	Panująca	od	kilkunastu	lat	„moda”	do	wprowadzania	na	śródlą-
dzie	dużych	 jednostek	o	parametrach	morskich	wydaje	 się	wygasać.	Większość	
żaglówek	ma	od	6,5	do	9,5	m	długości,	co	zapewnia	dobrą	relację	komfortu	do	
właściwości	nautycznych.	Oprócz	jachtów	żaglowych	po	WJM	pływają	również	
jachty	motorowe,	których	liczba	w	ostatnich	latach	wydaje	się	rosnąć.	Są	to	za-
równo	jednostki	o	cechach	sportowych,	jak	i	tzw.	„pływające	domy”	(houseboats), 
przeznaczone	 do	 rejsów	 o	 charakterze	 wypoczynkowo-poznawczym.	 Z	 punktu	
widzenia	obsługi	w	portach	i	przystaniach	między	wymienionymi	typami	jedno-
stek	nie	ma	większych	różnic	(aczkolwiek	nawodne	stacje	benzynowe	znajdują	się	
tylko	w	5	portach	WJM),	więc	używane	w	tekście	pojęcia	„jachty”	i	„żeglarstwo”	
odnoszą	się	do	wszystkich	wymienionych.

METODY BADAŃ

	 Badanie	obejmowało	dwa	zakresy:	ilościowy	i	jakościowy.	Pierwszy	z	nich	słu-
żył	określeniu	lokalizacji	i	pojemności	portów	i	przystani	na	szlaku	WJM,	drugi	
zaś	prowadził	do	sformułowania	funkcjonalnego	modelu	portów	jachtowych.		
	 Inwentaryzacja	składała	się	z	etapów	kameralnego	i	terenowego.	Do	prac	kame-
ralnych	wykorzystano	dostępne	materiały	informacyjne,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	raportu	„Lato	z	Żaglami”	(edycje	2014	i	2015)	publikowanego	corocz-
nie	przez	miesięcznik	„Żagle”	oraz	informacji	zawartych	na	portalach	porty24.pl	
i	mazury.info.pl	(czerwiec	2015).	Posiłkowano	się	również	danymi	z	portalu	„Czas	
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w	las”	prowadzonym	przez	Lasy	Państwowe.	Dane	z	prac	kameralnych	zweryfiko-
wano	i	uzupełniono	podczas	badań	terenowych	latem	2014	i	2015	r.
	 Za	cytowanymi	wyżej	autorami	przyjęto	podstawowy	podział	na	porty	jachto-
we	i	przystanie.	Ponieważ	przystanie	często	nie	mają	wyznaczonych	miejsc	po-
stojowych,	nie	badano	ich	pojemności.	Natomiast	w	przypadku	portów	za	cechę	
kluczową	uznano	ich	rozmiar,	mierzony	liczbą	miejsc	postojowych.	Porty	na	szla-
ku	WJM	mają	stosunkowo	niewielkie	rozmiary,	więc	przedstawione	wyżej	klasy-
fikacje	nie	znajdują	w	tym	przypadku	zastosowania.	Dokonano	zatem	podziału	na	
porty	bardzo	małe	–	do	25	miejsc	postojowych,	małe	–	26-50	miejsc,	średniej	wiel-
kości	–	51-100	miejsc,	duże	–	101-200	miejsc	i	bardzo	duże	–	powyżej	200	miejsc	
postojowych.	Dla	każdego	z	portów	określono	dostępne	w	nim	usługi	wg	klasy-
fikacji	W.	Skóry	(2012);	kategorię	usług	dodatkowych	uzupełniono	o	dostępność	
czarterów	i	organizację	imprez	sportowych	lub	kulturalnych.	Lokalizacja	wszyst-
kich	portów	i	przystani	została	skartowana,	co	pozwoliło	na	ich	podział	na	obiekty	
położone	w	miastach	i	poza	nimi	oraz	na	określenie	liczby	oraz	pojemności	portów	
dla	każdej	gminy	na	szlaku	WJM.	
	 Obserwacje	o	charakterze	jakościowym,	prowadzone	w	sezonach	letnich	2014	
i	2015,	obejmowały	zachowania	użytkowników	portów,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	podejmowanych	przez	nich	aktywności.	

WYNIKI BADAŃ

	 Na	32	jeziorach	tworzących	szlak	WJM	funkcjonują	102	porty	jachtowe	i	40	
przystani	(ryc.	1).	Na	11	jeziorach	brak	jest	portów	jachtowych.	Są	to	jeziora	o	nie-
wielkich	 rozmiarach	 (np.	 Szymon),	 położone	 na	 uboczu	 i	 trudno	 dostępne	 (np.	
Tyrkło)	 bądź	 objęte	 ochroną	 rezerwatową	 (np.	 Dobskie).	 Zróżnicowanie	 jezior	
pod	względem	liczby	miejsc	postojowych	na	kilometr	linii	brzegowej	przedstawia	
ryc.	2.	Największa	gęstość	miejsc	postojowych	na	kilometr	linii	brzegowej	(100)	
charakteryzuje	 jezioro	Sztynorckie.	Ten	niewielki	akwen	jest	właściwie	wyłącz-
nie	portem,	bo	ze	względu	na	 swoje	 rozmiary	 i	 stopień	zanieczyszczenia	wody	
sam	w	sobie	nie	jest	atrakcyjny	dla	rekreacji	wodnej.	Duża	–	powyżej	20	–	liczba	
miejsc	 postojowych	 na	 km	 linii	 brzegowej	wyróżnia	 również	 jeziora	Niegocin,	
Tajty,	Ryńskie,	Bełdany	i	Boczne.	Dwa	pierwsze	leżą	w	granicach	największego	
miasta	regionu	–	Giżycka,	porty	na	jez.	Ryńskim	również	znajdują	się	w	mieście,	
natomiast	porty	na	Bełdanach	 i	 jez.	Bocznym	zlokalizowane	 są	we	wsiach,	bę-
dących	popularnymi	miejscami	 letniego	wypoczynku.	Sumaryczne	dane	dla	po-
szczególnych	 jezior	 dają	 pewien	 pogląd	 na	 poziom	 rozwoju	 omawianego	 typu	
zagospodarowania,	nie	odzwierciedlają	jednak	w	pełnie	jego	zróżnicowania	prze-
strzennego.	Logicznym	jest,	że	koncentruje	się	ono	w	istniejących	nad	brzegami	
jezior	miejscowościach.	
	 Liczbę	portów	i	miejsc	postojowych	w	odniesieniu	do	jednostek	podziału	ad-
ministracyjnego	przedstawia	tabela	1.	Dla	porównania	w	tej	samej	tabeli	zawarto	
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Ryc. 1.	Porty	i	przystanie	Wielkich	Jezior	Mazurskich
Fig. 1	The	Great	Mazurian	Lakes	trail	–	marinas	and	berhinas
Źródło:	opracowanie	własne.	
Source:	Authors’	own	work.
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Ryc. 2.	Szlak	Wielkich	Jezior	Mazurskich		-	gęstość	miejsc	postojowych	na	jeziorach
Fig. 2. The	Great	Mazurian	Lakes	–		density	of	mooring	places	per	kilometer	of	a	shore
Źródło:	opracowanie	własne.	
Source:	Authors’	own	work
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informacje	o	liczbie	obiektów	i	miejsc	noclegowych	w	obiektach	zbiorowego	za-
kwaterowania	(BDL	GUS,	dane	za	2014).	Z	danych	tych	wynika,	że	porty	jachto-
we	stanowią	znaczące	uzupełnienie	bazy	noclegowej	w	regionie	Wielkich	Jezior	
Mazurskich.
	 W	miastach	działa	36	portów	 i	5	przystani.	Pozostałe	obiekty	zlokalizowane	
są	na	terenach	wiejskich,	ale	najczęściej	we	wsiach	dysponujących	również	inną	
bazą	turystyczną.	Porty	miejskie	i	wiejskie	różnią	się	nieznacznie	pod	względem	
średniej	wielkości	 (72	miejsca	w	miastach,	 64	 poza	 nimi).	Należy	 jednak	 pod-
kreślić,	 że	 tak	w	miastach,	 jak	 i	 poza	 nimi	 rozmiary	 poszczególnych	 obiektów	
są	bardzo	zróżnicowane.	Najmniejsze	porty	mają	poniżej	10	stanowisk	(licząca	6	
miejsc	Ekomarina	Węgorzewo	położona	jest	w	mieście).	Z	trzech	największych,	
liczących	powyżej	300	miejsc	portów	2	znajdują	się	we	wsiach	(Sztynort	i	Letni	
Ogród	w	Wygrynach),	 zaś	 kolejny	 na	 granicy	 obszaru	miejskiego	 (Pod	Dębem	
w	Rucianem	Nidzie).
	 Najwięcej	portów	znajduje	się	w	Giżycku	(9	obiektów,	łącznie	784	miejsca	po-
stojowe):	4	obiekty	zlokalizowane	są	nad	Niegocinem,	4	nad	jeziorem	Kisajno	i	1	
przy	kanale	Łuczańskim.	Siedem	kolejnych	portów	(łącznie	578	miejsc	postojo-
wych)	zlokalizowanych	jest	w	bezpośredniej	bliskości	zachodniej	granicy	miasta,	
nad	jeziorami	Kisajno	i	Tajty.	Niewiele	mniej,	bo	8	portów	zlokalizowanych	jest	
w	Mikołajkach,	 ale	 ich	 pojemność	 jest	 znacznie	mniejsza	 (łącznie	 372	miejsca	
postojowe).	W	Mikołajkach	istnieje	również	jedna	przystań	–	tzw.	keja	miejska,	
pełniąca	 jednocześnie	funkcję	bulwaru	spacerowego	i	mogąca	pomieścić	ok.	50	
jachtów.	Należy	zwrócić	uwagę,	że	o	ile	chodniki	i	ławki	ciągu	spacerowego	utrzy-
mywane	są	w	dobrym	stanie,	samo	nabrzeże	(pomimo,	że	miasto	pobiera	za	cu-
mowanie	opłaty)	od	lat	jest	zaniedbane	w	stopniu	zagrażającym	bezpieczeństwu	
cumujących	jednostek.	W	Rucianem-Nidzie	znajduje	się	7	portów	o	łącznej	liczbie	
600	miejsc	postojowych,	a	także	4	przystanie.	Trzeba	jednak	zauważyć,	że	granice	
administracyjne	Rucianego-Nidy	obejmują	obszar	znacznie	większy,	aniżeli	same	
jednostki	osadnicze,	więc	w	granicach	miasta	znajdują	się	również	porty	i	3	przy-
stanie,	które	de	facto	są	oddalone	od	miasta	rozumianego	jako	obszar	zwartej	za-
budowy	i	centrum	usługowe.	Do	portów	typowo	„miejskich”	należałoby	zaliczyć	
jedynie	3	porty	 (2	w	Nidzie,	1	w	Rucianem)	–	 łącznie	155	miejsc	postojowych	
oraz	1	przystań.	W	Rynie	działa	5	portów	jachtowych	(370	miejsc	postojowych),	
a	w	Węgorzewie	4	(246	miejsc	postojowych).	Należy	podkreślić,	że	w	Węgorze-
wie	wszystkie	 porty	 zlokalizowane	 są	w	 centrum	miasta,	 nad	 rzeką	Węgorapą,	
a	wpłynięcie	do	nich	nie	wiąże	się	z	dodatkowymi	utrudnieniami	(niebezpieczne	
dla	większych	jachtów	kable	energetyczne	przebiegające	nad	rzeką	zostały	kilka	
lat	temu	zakopane).	Najmniejsza	dostępność	dla	żeglarzy	cechuje	Pisz.	Trzy	por-
ty	oferują	162	miejsca	postojowe,	ale	wszystkie	są	oddalone	od	centrum	miasta.	
Jeśli	turyści	zdecydują	się	na	wpłynięcie	rzeką	do	centrum	miasta	(co	utrudnia	ko-
nieczność	położenia	masztu),	mogą	tam	zacumować	przy	skromnym,	betonowym	
nabrzeżu.	
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Tabela 1. Porty	 jachtowe	 i	 obiekty	 zbiorowego	 zakwaterowania	według	gmin	w	2014	
roku
Table 1.	Ports	and	accomodation	per	municipality	in	2014
Gmina 
Municipality

Liczba 
portów 
Number 
of ports

Liczba miejsc 
postojowych 
Number of 
mooring places

Liczba obiektów 
zbiorowego 
zakwaterowania
Number of col-
lective accomo-
dation facilities

Liczba miejsc 
Number of 
beds

Giżycko	
gm.	miejska		
urban area

9 794 26 1915

Giżycko	
gm.	wiejska
rural area

16 1198 40 3439

Mikołajki	
obszar	miejski			
urban area

8 372 25 3026

Mikołajki	
obszar	wiejski		
rural area

7 238 9 974

Miłki 6 191 6 150
Orzysz 
obszar	miejski	
urban area

0 0 2 20

Orzysz 
obszar	wiejski		
rural area

0 0 19 596

Pisz	
obszar	miejski	
urban area

3 162 8 599

Pisz	
obszar	wiejski	
rural area

3 138 6 566

Pozezdrze 3 95 9 102
Ruciane-Nida	
obszar	miejski		
urban area

7 600 18 1334

Ruciane-Nida	
obszar	wiejski		
rural area

14 1368 22 1645
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Ryn	
obszar	miejski		
urban area

5 370 10 1097

Ryn	
obszar	wiejski	
rural area

7 425 19 258

Węgorzewo	
obszar	miejski		
urban area

4 246 10 1028

Węgorzewo	
obszar	wiejski		
rural area

10 555 15 477

SUMA	/	
TOTAL

102 6752 244 17226

Źródło:	Bank	Danych	Lokalnych	Głównego	Urzędu	Statystycznego,	opracowanie	własne	
Source:	Bank	of	Local	Data,	Statistical	Office	of	Poland,	Authors’	own	work

	 Na	obszarach	wiejskich	najwięcej	portów	 jachtowych	znajduje	 się	w	gminie	
Ruciane-Nida,	 na	 której	 terenie	 leżą	większe	 fragmenty	 linii	 brzegowej	 dużych	
jezior:	Śniardw,	Bełdanów	i	Nidzkiego.	Czternaście	portów	dysponuje	1368	miej-
scami	postojowymi.	Większość	z	nich	znajduje	się	we	wsiach,	z	reguły	znacznie	
przekształconych	w	 związku	 z	 rozwijającą	 się	 funkcją	 turystyczną.	 Szczególna	
koncentracja	miejsc	postojowych	w	portach	cechuje	położone	nad	Bełdanami	Wy-
gryny	 (4	porty,	680	miejsc)	 i	Piaski	 (2	porty,	265	miejsc).	Duża	część	brzegów	
jezior	w	gminie	Ruciane-Nida	jest	zalesiona	–	do	dyspozycji	żeglarzy	jest	7	przy-
stani	przy	polach	biwakowych.	Drugą	pod	względem	liczby	portów	na	obszarze	
wiejskim	jest	gmina	Giżycko	(16	portów,	łącznie	1198	miejsc	postojowych).	Więk-
szość	z	nich	zgrupowana	jest	w	miejscowościach	o	dobrze	rozwiniętej	infrastruk-
turze	turystycznej	położonych	w	okolicach	Giżycka:	Wilkasach	(5	portów,	łącznie	
470	miejsc	postojowych)	i	Pięknej	Górze	(3	porty,	305	miejsc).	Trzy	porty	w	Bo-
gaczewie	mogą	przyjąć	140	jachtów.	Zarówno	w	gminie	Giżyck,	jak	i	Ruciane-
-Nida	porty	jachtowe	są	stosunkowo	duże:	średnia	liczba	miejsc	to	90	dla	gminy	
Ruciane-Nida	 i	75	w	gminie	Giżycko.	Najmniejsze,	a	 jednocześnie	stosunkowo	
nieliczne	porty	znajdują	się	w	gminie	Miłki	(6	obiektów,	średnio	32	miejsca)	i	Po-
zezdrze	(3	porty,	średnio	32	miejsca).	W	przypadku	gminy	Miłki	5	portów	zloka-
lizowanych	jest	w	miejscowości	Rydzewo.	Małe	rozmiary	portów	uwarunkowane	
są	stosunkami	własnościowymi	(gęsta	zabudowa	brzegu),	jednak	łącznie	w	Rydze-
wie	może	cumować	jednocześnie	140	jachtów.
	 Porty	jachtowe	na	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich	mają	zróżnicowane	roz-
miary.	Udział	portów	i	sumę	miejsc	postojowych	dla	poszczególnych	kategorii	za-
warto	w	tabeli	2.	Wynika	z	niej,	że	na	szlaku	WJM	dominują	porty	małe	i	średniej	
wielkości	(zarówno	pod	względem	wielkości	obiektów,	jak	i	liczby	miejsc	posto-
jowych).	Z	drugiej	strony	cztery	największe	porty	skupiają	niemal	20%	wszyst-
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kich	miejsc	postojowych	na	Mazurach.	Trzy	z	nich:	Letni	Ogród	w	Wygrynach	
(500	miejsc)	oraz	Pod	Dębem	w	Rucianem-Nidzie	(300	miejsc)	 i	Sztynort	(300	
miejsc)	to	obiekty	dedykowane	turystyce	wodnej,	położone	poza	terenami	miej-
skimi	(„Pod	Dębem”	leży	wprawdzie	w	granicach	Rucianego-Nidy,	jednak	poza	
obszarem	zabudowanym).
	 Przystanie	na	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich	można	podzielić	na	2	 typy.	
Większość	–	28	z	40	obiektów	–	to	przystanie	przy	polach	namiotowych,	najczę-
ściej	na	terenach	leśnych.	Obiekty	te	służą	przede	wszystkim	cumowaniu	jachtu	
na	noc.	Umożliwiają	bliski	kontakt	z	naturą,	ale	jednocześnie	pozwalają	korzystać	
z	podstawowej	infrastruktury	sanitarnej,	wody	(nie	na	wszystkich	polach	namioto-
wych	dostępna	woda	nadaje	się	do	picia)	i	śmietników.	
	 Dwanaście	przystani	umożliwia	cumowanie	w	miejscach	przyciągających	że-
glarzy	 bądź	 to	 ze	względów	 krajoznawczych	 (Leśniczówka	 Pranie),	 bądź	 logi-
stycznych.	Przystanie	istnieją	w	3	miastach.	W	Mikołajkach	jest	to	wspomniana	
już,	intensywnie	użytkowana	keja	miejska.	W	Piszu	betonowe	nabrzeże	w	centrum	
miasta	jest	właściwie	nie	użytkowane	ze	względu	na	utrudniony	dostęp	z	jeziora.	
Z	kolei	w	Rucianem-Nidzie	przystań	nad	jez.	Guzianka	Wielka,	położona	w	cen-
trum	miasta,	 jest	 formalnie	 terenem	leśnym.	Podobnie	 jak	w	przypadku	portów,	

Tabela 2	Porty	jachtowe	Wielkich	Jezior	Mazurskich	według	rozmiarów
Table 2	Ports	of	Great	Masurian	Lakes	by	their	capacity

Wielkość
Size

Liczba portów
Number of ports

Sumaryczna liczba 
miejsc postojowych
Total number of 
mooring places

Udział miejsc 
postojowych (w %)
Share of mooring 
places (%)

Bardzo	małe	(do	25	
miejsc)
Very small (up to 25 
mooring places)

21 350 5,2

Małe	(26-50	miejsc)
Small (26-50 mooring 
places)

39 1481 21,9

Średniej	wielkości	
(51-100	miejsc)
Middle size (51-100 
mooring places)

29 2163 32,0

Duże	(101-200	
miejsc)
Big (101-200 mooring 
places)

9 1438 21,3

Bardzo	duże	(pow.	
200 miejsc)
Very big (more than 
200 mooring places)

4 1320 19,5

Źródło:	opracowanie	własne.
Source:	Authors’	own	work.
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użytkowanie	przystani	 jest	płatne.	Wyjątkami	 są	miejsca,	gdzie	cumowanie	 jest	
częścią	usługi	oferowanej	przez	przystań	(np.	w	Folwarku	Łuknajno	goście	restau-
racji	zwolnieni	są	z	opłaty	za	postój).	Jedynie	w	dwóch	wsiach	regionu	(Zdory	nad	
jez.	Seksty	 i	Ogonki	nad	Święcajtami)	 istnieją	ogólnodostępne,	bezpłatne	przy-
stanie,	umożliwiające	turystom	wodnym	zrobienie	zakupów,	skorzystanie	z	bazy	
gastronomicznej	czy	po	prostu	spacer	po	wsi.	Miejsca	te	nie	są	jednak	oznakowane	
od	strony	wody,	co	utrudnia	odróżnienie	ich	od	innych	–	zazwyczaj	niedostępnych	
dla	wodniaków	–	pomostów.	
	 W	zakresie	usług	podstawowych	i	technicznych	większość	portów	oferuje	pe-
łen	zestaw	usług.	Sposób	i	zakres	ich	realizacji	mogą	się	jednak	znacząco	różnić,	
np.	możliwość	dokonania	drobnych	napraw	zależy	przede	wszystkim	od	obcią-
żenia	czasowego	pracowników	portu.	Nadwodne	 stacje	benzynowe	 funkcjonują	
tylko	w	Węgorzewie,	Sztynorcie,	Giżycku	(port	Dalba	nad	Niegocinem)	i	Miko-
łajkach,	lecz	w	większości	portów	możliwe	jest	awaryjne	uzupełnianie	zapasu	pa-
liwa.	Miejsca	postojowe	w	większości	portów	podzielone	są	na	rezydenckie	(dla	
jachtów	stacjonujących	w	danym	porcie	przez	cały	sezon)	 i	gościnne.	Stosunek	
miejsc	 obu	 typów	 jest	 różny,	 zazwyczaj	miejsca	 rezydenckie	 stanowią	 do	 50%	
pojemności	portu.	Lokalizacja	miejsc	rezydenckich	i	gościnnych	przy	oddzielnych	
pomostach	 ma	 służyć	 zapewnieniu	 rezydentom	 maksymalnego	 komfortu	 oraz	
usprawniać	funkcjonowanie	portu.	Miejsca	postoju	są	zazwyczaj	oznaczone,	nie-
kiedy	wskazuje	je	osobiście	pracownik	portu.	W	większości	portów	znajdują	się	
tablice	informacyjne	określające	zasady	użytkowania	obiektu,	informujące	o	pro-
gnozie	pogody	oraz	usługach	 i	 atrakcjach	w	pobliżu.	 Informacje	 te	mają	 raczej	
charakter	praktyczny	aniżeli	krajoznawczy.	Należy	jednak	zauważyć,	że	dostęp-
ność	tych	ostatnich	zwiększa	się,	w	wielu	portach	eksponowane	są	również	mapy	
szlaku	WJM	z	opisem	krajoznawczym.		Większość	z	portów	na	WJM	oferuje	pełen	
zestaw	 usług	 (z	wyjątkiem	 pralni,	 którymi	 dysponuje	 około	 połowa	 obiektów),	
jednak	zasady	ich	udzielania	różnią	się	znacząco.	Zasadnicze	różnice	występują	
w	jakości	sanitariatów	oraz	odpłatności	za	nie.	Kozak	(2011,	s.	55)	charakteryzując	
porty	WJM	zauważa,	że:	„..infrastruktura	sanitarna	nie	nadąża	(z	chlubnymi	wyjąt-
kami)	za	niczym”.	Standard	usług	ulega	wprawdzie	z	roku	na	rok	poprawie,	jednak	
problemem	pozostaje	brak	jednolitego	systemu	korzystania	z	sanitariatów.	W	jed-
nych	portach	są	one	całkowicie	bądź	częściowo	wliczone	w	cenę,	w	innych	za	każ-
dy	element	trzeba	osobno	płacić,	nie	wszędzie	też	prysznice	dostępne	są	przez	całą	
dobę.	W	przypadku	portów	będących	częścią	obiektów	hotelowych	żeglarze	mają	
możliwość	odpłatnego	skorzystania	ze	spa i wellness,	jednak	usługi	tego	typu	nie	
są	dedykowane	tej	grupie	odbiorców.	Istotną	usługą	z	zakresu	„sanitarnych”	jest	
dostępność	stanowisk	do	opróżniania	toalet	chemicznych.	W	przypadku	WJM	toa-
lety	te	pojawiły	się	na	jachtach	znacznie	wcześniej,	aniżeli	infrastruktura	na	brze-
gach.	W	ostatnich	 latach	nastąpiło	 jednak	jej	uzupełnienie,	ale	usługę	 tę	oferują	
głównie	nowsze	i	większe	porty	(w	tym	wszystkie	ekomariny	–	patrz	niżej).	Więk-
szość	portów	dysponuje	zapleczem	gastronomicznym,	które	często	pełni	również	
rolę	 rozrywkową.	W	wielu	portach	w	 sezonie	 regularnie	 odbywają	 cieszące	 się	
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dużą	popularnością	koncerty	szant	i	piosenek	żeglarskich.	Najczęściej	goszczą	one	
w	barach	i	tawernach,	ale	w	kilku	portach	(Sztynort,	Wioska	Żeglarska	w	Mikołaj-
kach)	znajdują	się	przeznaczone	dla	takich	imprez	amfiteatry.	Nieliczne,	większe	
porty	 posiadają	 zaplecze	 handlowe.	 Są	 to	 sklepy	 z	 osprzętem	 i	 odzieżą	 żeglar-
ską	bądź	artykułami	spożywczymi.	W	niektórych	portach	ma	miejsce	okazjonalna	
(prawdopodobnie	nieformalna)	sprzedaż	regionalnych	artykułów	żywnościowych,	
jak	wędzone	ryby	czy	kiszone	ogórki.	Usługi	tego	typu	wydają	się	cieszyć	popular-
nością,	a	ich	rozwój	może	stanowić	wsparcie	finansowe	dla	mieszkańców.	Usługi	
noclegowe	bardzo	 często	 są	nie	 tyle	dopełnieniem	portów,	 co	 zasadniczą,	 cało-
roczną	formą	działalności	obiektu.	Większość	hoteli	i	ośrodków	wypoczynkowych	
z	bezpośrednim	dostępem	do	linii	brzegowej	na	szlaku	WJM	udostępnia	również	
porty	jachtowe.	Port	może	być	też	częścią	kempingu.	Najczęściej	jednak	z	usług	
noclegowych	 i	 portu	korzystają	 różne	grupy	klientów,	dlatego	posługiwanie	 się	
terminem	„marina”	w	znaczeniu	sugerowanym	przez	Mazurkiewicza	i	Skórę	nie	
wydaje	się	w	tym	przypadku	słuszne.	Goście	nocujący	na	lądzie	mogą	korzystać	
z	oferty	rejsów	ze	sternikiem	bądź	innych	form	wypoczynku	na	wodzie,	jak	np.	
wypożyczanie	drobnego	sprzętu	pływającego.	W	tego	typu	obiektach	znajduje	się	
też	plaża	i	kąpielisko,	dostępne	zarówno	dla	gości	portu,	jak	i	obiektu	noclegowe-
go.	
	 Jak	wynika	z	przedstawionych	powyżej	informacji,	większość	portów	oferuje	
klientom	wachlarz	niezbędnych	usług.	Różnice	w	ich	jakości	mogą	jednak	być	bar-
dzo	duże.	Niedostatki	w	wyposażeniu,	zwłaszcza	te	obciążające	środowisko	przy-
rodnicze,	jak	brak	zlewni	toalet	chemicznych,	zostały	nagłośnione	po	2007	roku,	
kiedy	to	region	przystąpił	do	światowego	konkursu	New 7 Wonders of Nature. Jed-
nocześnie	pojawiła	się	możliwość	dofinansowania	tego	rodzaju	inwestycji	ze	środ-
ków	europejskich.	Jednym	z	pierwszy	miast,	które	z	tej	możliwości	skorzystało,	
było	Giżycko,	gdzie	w	2008	rozpoczęto	starania	o	budowę	nowoczesnego,	przyja-
znego	środowisku	portu	nad	jez.	Niegocin.	Projekt	Ekomariny,	którego	realizację	
wyceniono	na	blisko	20	mln	PLN,	uzyskał	dofinansowanie	z	Europejskiego	Fun-
duszu	Rozwoju	Regionalnego.	W	2011	roku	w	miejscu	dawnego,	zaniedbanego	
portu	miejskiego	otwarto	nowoczesny	obiekt	na	138	miejsc,	oferujący	komplek-
sowe	usługi	oraz	dający	łatwy	dostęp	do	centrum	miasta	 turystom	wodnym,	ale	
jednocześnie	atrakcyjny	dla	 turystów	 lądowych	 (ryc.	3),	którzy	mogą	korzystać	
z	bazy	gastronomicznej,	sklepów	ze	sprzętem	sportowym	i	pola	namiotowego.	No-
wopowstały	taras	widokowy,	łatwo	dostępny	dzięki	kładce	i	pasażowi	pieszemu	łą-
czącemu	port	z	główną	ulicą	miasta,	niemal	natychmiast	stał	się	popularnym	celem	
spacerowiczów	(ryc.	4).	Można	z	niego	obserwować	również	regaty	rozgrywane	
na	Niegocinie	(w	ciągu	sezonu	w	Ekomarinie	odbywa	się	kilka	imprez	o	znaczeniu	
ogólnopolskim).
	 Budowa	Ekomariny	była	znaczącym	krokiem	w	kierunku	budowy	wizerunku	
Giżycka	jako	miasta	zwróconego	ku	jeziorom3,	a	 jednocześnie	przyjaznego	śro-
3	Co	nie	musi	się	przekładać	na	sukces	ekonomiczny.	Liczne	pustostany	w	pasażu	prowadzącym	do	
portu	oraz	narzekania	żeglarzy	na	zbyt	wysokie	opłaty	sugerują,	że	inwestycja	może	być	trudna	do	
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Ryc. 3.	Ekomarina	Giżycko
Fig. 3.	Ecomarina	Giżycko
Źródło:	opracowanie	własne.	Source:	Authors’	own	work.

Ryc. 4.	Ekomarina	Gizycko.	Widok	z	tarasu	widokowego	na	port		i	kładkę	prowadzącą	
do	miasta.	Czerwiec	2014,	fot.	autorki.	
Fig. 4.	Ecomarina	Giżycko.	View	from	the	watching	terrace	to	the	port	and	the	foot-
bridge.	June	2014,	authors’	photo.
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dowisku.	Inwestycja	ta	wyprzedziła	większy	projekt	budowy	ekomarin	na	całych	
Mazurach,	którego	realizacja	rozpoczęła	się	w	2011.	Projekt,	zainicjowany	przez	
Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	i	Bezpieczeństwa	Wielkich	Jezior	Mazurskich,	
polegał	na	budowie	bądź	przebudowie	istniejących	portów	w	celu	stworzenia	sie-
ci	 obiektów	 przyjaznych	 środowisku	 i	 samym	 żeglarzom.	 Zasadniczym	 celem,	
który	umożliwił	współfinansowanie	budowy	ekomarin	ze	 środków	Europejskie-
go	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	było	stworzenie	sieci	punktów	odbioru	nie-
czystości	płynnych	z	jachtów.	Nacisk	położono	także	na	dostępność	pozostałych	
usług	sanitarnych	oraz	bezpieczeństwo	i	komfort	cumowania.	Usługi	oferowane	
przez	przystanie	zostały	podzielone	na	podstawowe	i	uzupełniające.	Do	podstawo-
wych	zaliczono:	cumowanie	jachtów,	usługi	socjalno-bytowe	(woda,	WC,	prysz-
nic,	pralnio-suszarnia	oraz	mini	zaplecze	kuchenne),	odbiór	ścieków	jachtowych	
i	 nieczystości	 stałych	 oraz	 usługi	 infrastruktury	wspierającej	 (dostęp	 do	 energii	
elektrycznej	i	wody	na	pomoście,	możliwość	wymiany	butli	gazowych).	Do	usług	
uzupełniających	–	opcjonalnych	–	zaliczono	usługi	gastronomiczne,	noclegowe,	
handlowe,	czarterowe	i	szkutnicze.	Założono,	że	szeroka	paleta	usług	uzupełniają-
cych	pozwoli	na	generowanie	przychodów	z	działalności	portu,	natomiast	ceny	za	
samo	cumowanie	i	korzystanie	z	węzła	sanitarnego	będą	ustalone	na	minimalnym	
poziomie	(eko-mazurymariny.pl).	Obecnie	na	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich	
działa	7	tego	typu	obiektów	(kolejne	3	funkcjonują	na	szlaku	jez.	Jeziorak	na	Poj.	
Iławskim,	 a	 jedna	 w	Mrągowie).	 Realizacja	 projektu	 niewątpliwie	 przyczyniła	
się	do	podniesienia	standardu	usług	na	szlaku	WJM.	Trzeba	jednak	zauważyć,	że	
w	czterech	przypadkach	(Wilkasy,	TKKF	Korektywa,	PTTK	Kamień,	Mikołajki)	
idea	„ekomariny”	oznaczała	po	prostu	możliwość	pozyskania	funduszy	na	unowo-
cześnienie	istniejących	już	portów.	Nowe	obiekty	powstały	w	Piszu,	Rynie	i	Wę-
gorzewie.	Za	najbardziej	udaną	należy	uznać	inwestycję	w	Rynie	(ryc.	5).	Zloka-
lizowany	w	miejscu	dawnej	przystani	miejskiej	port	zapewnia	żeglarzom	komplet	
usług,	jednocześnie	zaś	jest	atrakcyjnym	celem	spacerów.	Podczas	budowy	zadba-
no	nie	tylko	o	część	„lądową”	obiektu,	ale	również	pogłębiono	część	akwenu,	na	
której	znajdują	się	stanowiska	cumownicze.	Tym	samym,	wraz	z	budową	ekomari-
ny,	zwiększyła	się	nie	tylko	dostępność	usług,	ale	również	bezpieczeństwo	żeglugi	
i	cumowania.	Najmniejszą	z	ekomarin	jest	inwestycja	w	Węgorzewie,	umożliwia-
jąca	postój	zaledwie	6	jachtów.	Jej	rozmiary	zostały	najwyraźniej	dostosowane	do	
działki,	którą	dysponowało	miasto.	Tuż	obok	działają	jednak	3	duże	i	popularne	
porty.	W	tej	sytuacji	inwestycja	w	nowy,	kosztowny	obiekt,	wydaje	się	kontrower-
syjna.
	 Wbrew	 założeniom	projektu	 budowy	 ekomarin	 na	 szlaku	WJM,	 zrealizowa-
ne	inwestycje	nie	są	spójne	–	ani	pod	względem	identyfikacji	wizualnej,	istotnej	
również	w	kategoriach	budowy	świadomości	ekologicznej	użytkowników,	ani	pod	
względem	sposobu	funkcjonowania	–	cenniki	poszczególnych	obiektów	różnią	się	
zasadniczo,	co	potencjalnym	użytkownikom	może	sprawiać	trudność	nie	tyle	fi-
nansową,	co	logistyczną	–	nigdy	nie	wiedzą,	czego	mają	się	spodziewać	(np.	czy	
zbilansowania.	Problem	ten	nie	jest	jednak	tematem	tego	artykułu.	
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Ryc. 5.	Ekomarina	Ryn.	Na	pierwszym	planie	miejsca	postojowe	dla	jachtów.	Lipiec	
2014,	fot.	autorki.
Fig. 5.	Ecomarina	Ryn,	view	on	mooring	places.	July	2015,	authors’	photo.

myjąc	naczynia	trzeba	mieć	przy	sobie	drobne	do	aparatu	wrzutowego	(np.	Ryn)	
czy	też	usługa	jest	darmowa	(np.	Korektywa).	To	zróżnicowanie	zasad	obowiązu-
jących	w	poszczególnych	portach	jest,	jak	wspomniano	już	wyżej,	typowe	dla	ca-
łego	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich.	Ekomariny	miały	być	krokiem	w	stronę	
przyjaznej	dla	turystów	unifikacji,	ale	jak	na	razie	ten	cel	nie	został	osiągnięty.	Nie-
wątpliwie	jednak	omawiany	projekt	podniósł	standardy	usług	oferowanych	przez	
porty	jachtowe	i	przyczynił	się	do	zdrowej	konkurencji	w	tym	zakresie.	Warto	za-
uważyć,	że	samo	słowo	„ekomarina”	najwyraźniej	zdobyło	na	Wielkich	Jeziorach	
Mazurskich	pewną	popularność,	bo	pojawia	się	 również	w	nazwach	portów	nie	
związanych	z	opisywanymi	projektami	(np.	ekomarina	SunPort	nad	jez.	Tałty).

DYSKUSJA

	 Przedstawione	wyżej	dane	pokazują,	że	porty	 jachtowe	i	przystanie	na	Wiel-
kich	Jeziorach	Mazurskich	są	bardzo	różnorodne	tak	pod	względem	lokalizacji	jak	
i	sposobu	funkcjonowania.	Ich	liczba	wydaje	się	relatywnie	duża,	zwłaszcza	w	po-
równaniu	do	danych	dotyczących	innej	bazy	noclegowej.	Przyjmując	za	R.	Chomi-
czem	i	I.	Batyk	(2012),	że	jednostki	czarterowe,	a	więc	te	najbliższe	pojęciu	„ogól-
nodostępnej	bazy	noclegowej”,	to	ok.	20%	całkowitej	pojemności	portów	oraz	że	
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przeciętny	jacht	ma	5	miejsc,	pojemność	„wodnej”	bazy	noclegowej	w	gminach	
Miłki,	Ryn	(obszar	wiejski),	Ruciane	Nida	(obszar	wiejski),	Pozezdrze	i	Węgorze-
wo	(obszar	wiejski)	przewyższa	liczbę	miejsc	noclegowych	na	lądzie.	Stwierdzona	
prawidłowość	jest	oczywiście	obciążona	niedostatkami	statystyki	publicznej,	która	
nie	uwzględnia	miejsc	noclegowych	w	gospodarstwach	agroturystycznych	i	kwa-
terach	prywatnych,	niemniej	wskazuje,	że	opisywany	rodzaj	zagospodarowania	ma	
duże	znaczenie	dla	turystyki	w	regionie	Wielkich	Jezior	Mazurskich.	
	 Linia	brzegowa	Wielkich	Jezior	Mazurskich	wydaje	się	nasycona	portami	jach-
towymi.	Obiektów	tych	nie	ma	jedynie	tam,	gdzie	ich	budowę	ograniczają	prze-
pisy	o	ochronie	przyrody	(np.	jezioro	Dobskie)	lub	tam,	gdzie	warunki	przyrod-
nicze	są	szczególnie	mało	sprzyjające	dla	ich	budowy	(np.	rozległe	płycizny	przy	
brzegu	na	Darginie	i	Śniardwach).	Różnice	w	rozmiarach	portów	odzwierciedlają	
strukturę	własności	terenów	położonych	wzdłuż	linii	brzegowej	jezior.	Tam,	gdzie	
z	 brzegiem	 graniczy	 dużo	małych	 działek,	 powstało	 też	więcej	małych	 portów	
(Mikołajki,	Rydzewo).	Wydaje	się	zatem,	że	właściciele	nadbrzeżnych	gruntów	są	
świadomi	potencjału	ekonomicznego,	jaki	tkwi	w	turystyce	wodnej	i	starają	się	go	
wykorzystać.	Jakkolwiek	na	szlaku	Wielkich	Jezior	Mazurskich	co	jakiś	czas	przy-
bywa	nowy	port	(ostatnio,	w	2015	roku,	„Zielona	przystań”	Bogaczewie,	gdzie	na	
potrzeby	żeglarzy	przystosowano	były	 staw	hodowlany),	w	kategoriach	 ilościo-
wych	poziom	zagospodarowania	jest	bliski	poziomu	nasycenia.	Zachodzące	zmia-
ny	powinny	być	ukierunkowane	przede	wszystkim	na	podnoszenie	jakości	i	uni-
fikację	sposobu	świadczenia	usług.	To	drugie	wskazanie	wydaje	się	o	tyle	trudne	
w	realizacji,	że	współpraca	pomiędzy	gestorami	portów	jachtowych	sprowadza	się	
najczęściej	do	ewentualnych	kontaktów	towarzyskich,	nie	ma	jednak	charakteru	
kompleksowych,	strategicznych	działań	(odnosi	się	to	również	do	obiektów	funk-
cjonujących	w	ramach	omawianego	wyżej	projektu	ekomarin).	
	 Należy	zaznaczyć,	że	choć	kluczowym	czynnikiem	decydującym	o	możliwo-
ści	uprawiania	turystyki	wodnej	na	śródlądziu	jest	istnienie	samego	akwenu,	czas	
aktywności	 na	wodzie	 stanowi	 relatywnie	 niewielką	 część	wszystkich	 zajęć	 tu-
rystów.	Maksymalna	koncentracja	 jachtów	na	wodzie	ma	miejsce	między	godz.	
12:00	a	14:00	(Kulczyk	i	in.	2015),	a	więc	stosunkowo	krótko.	Duża	grupa	żegla-
rzy	przybija	do	brzegu	na	obiad,	po	którym	pływanie	kontynuują	już	tylko	niektó-
rzy.	W	 rozliczeniu	 dobowym	 strefa	 brzegowa	 jest	 zatem	 znacznie	 intensywniej	
eksploatowana	aniżeli	sama	przestrzeń	wodna.	Zakres	penetracji	brzegu	przez	że-
glarzy	jest	oczywiście	kwestią	indywidualnych	preferencji,	 jednak	zależy	też	od	
urządzenia	portów	i	zagospodarowania	przestrzeni	wokół	nich.	Model	opisujący	te	
relacje	przedstawia	ryc.	6.
	 Porty	 i	 przystanie	 wpływają	 na	 funkcjonowanie	 strefy	 brzegowej	 dwojako.	
Liczba	usług	dostępnych	w	obiektach	oraz	ich	otoczeniu	decyduje	o	relacjach	mię-
dzy	portem	a	otoczeniem.	Turyści	wodni,	którzy	mogą	zaspokoić	wszystkie	swoje	
potrzeby	w	porcie,	rzadziej	opuszczają	go	w	celu	odwiedzenia	otoczenia.	Jedno-
cześnie	port	oferujący	liczne	usługi	dodatkowe,	np.	gastronomiczne	bądź	imprezy	
rozrywkowe,	jest	magnesem	–	dodatkową	atrakcją	–	również	dla	turystów	lądo-
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Ryc. 6.	Funkcjonowanie	portu	jachtowego	zależnie	od	dostępności	usług	w	porcie	i	jego	
otoczeniu.
Fig 6.	Marina’s	finctions	depending	of	availability	of	inside	and	outside	facilities.
Źródło:	Opracowanie	własne.
Source:	Authors’	own	work.

wych.	Im	mniej	usług	czy	atrakcji	dostępnych	jest	w	otoczeniu	portu,	tym	większa	
jego	zdolność	„pochłaniania”.	Przykładem	tego	typu	obiektów	są	duże,	komplek-
sowo	wyposażone	porty	na	terenach	wiejskich,	np.	port	w	Sztynorcie	lub	port	„Ko-
rektywa”	w	Piaskach.	Jeżeli	port	nie	oferuje	wielu	możliwości	spędzenia	czasu,	
a	położony	jest	na	terenie	miasta,	turyści	będą	szybciej	„przenikać”	do	otoczenia.	
Przykładem	takiego	portu	może	być	„Dalba”	w	Giżycku.	Relacja	usług	dostępnych	
w	porcie	i	jego	otoczeniu	decyduje	też	o	różnorodności	grupy	użytkowników.	Je-
śli	zaplecze	portu	stanowi	przyciągające	dużą	liczbę	turystów	miasto,	a	sam	port	
również	oferuje	wiele	usług,	wówczas	jego	użytkownicy	będą	bardzo	różnorodni	
(i	najprawdopodobniej	również	liczniejsi,	niż	w	przypadku	portu	porównywalnego	
pod	względem	rozmiaru,	ale	słabiej	wyposażonego	i	położonego	z	dala	od	centrów	
usługowych).	Przykładem	takiego	wielofunkcyjnego	portu	jest	opisana	wyżej	Eko-
marina	w	Giżycku.	Monofunkcyjność	jest	natomiast	cechą	większości	przystani	–	
są	użytkowane	głównie	przez	turystów	wodnych,	którym	ułatwiają	wydostanie	się	
na	brzeg,	ale	już	nie	oferują	szerszej	palety	usług.	
	 Porty	 i	 przystanie	 jachtowe	 są	ważnym	 elementem	 zagospodarowania	 strefy	
brzegowej	jezior.	Ich	wyposażenie	oraz	relacje	z	otoczeniem	decydują	o	charakte-
rze	ruchu	turystycznego.	Należy	zwrócić	uwagę,	że	przedstawiony	model	nie	ma	
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charakteru	wartościującego	–	zależnie	od	lokalnych	uwarunkowań	pożądane	mogą	
być	różne	modele	portów	i	ich	relacji	z	otoczeniem.	Uwaga	ta	dotyczy	w	szcze-
gólności	 przystani	 jachtowych.	Obiekty	 te,	 jako	 nie	 przynoszące	 zysków,	 które	
generować	może	oferujący	duży	wachlarz	usług	port	jachtowy,	stanowią	margines	
zainteresowania	władz	lokalnych	i	innych	decydentów	zaangażowanych	w	rozwój	
turystyki.	Tymczasem	są	one	istotnym	elementem	„przewodzącym”,	umożliwia-
jącym	kontakt	turystów	wodnych	z	lądem	i	vice	versa.	Wsie,	w	których	funkcjo-
nowałyby	bezpieczne	(i	bezpłatne)	przystanie	mogłyby	liczyć	na	wzrost	obrotów	
w	sklepach	i	punktach	gastronomicznych	w	sezonie	letnim.	

PODSUMOWANIE

	 Celem	niniejszego	artykułu	była	analiza	zagospodarowania	turystycznego	szla-
ku	WJM	dla	potrzeb	żeglarstwa.	Cel	ten	zrealizowano	poprzez	ilościowe	i	jako-
ściowe	badania	portów	i	przystani	żeglarskich.	Obiekty	te	decydują	o	charakterze	
ruchu	turystycznego	w	strefie	brzegowej,	która	jest	kluczowa	dla	rozwoju	turystyki	
nad	jeziorami.	
	 Jak	 wykazały	 przeprowadzone	 badania,	 szlak	 WJM	 jest	 dobrze	 wyposażo-
ny	w	porty	 jachtowe.	Najwięcej	stanowisk	postojowych	skupia	się	w	głównych	
miastach	 regionu,	 szczególnie	w	Giżycku,	które	wyróżnia	długa	 linia	brzegowa	
należąca	do	kilku	jezior.	Porty	jachtowe	regionu	oferują	szeroki	wachlarz	usług,	
zasady	ich	świadczenia	są	jednak	bardzo	zróżnicowane.	Wynikające	z	tego	poczu-
cie	chaosu	towarzyszące	użytkownikom	może		zarówno	nieco	obniżać	jakość	ich	
wypoczynku,	jak	i	skutkować	nieprawidłowościami	w	korzystaniu	z	usług	(wyni-
kającymi	np.	z	chęci	zaoszczędzenia	albo	nieznajomości	pewnych	rozwiązań	tech-
nicznych).	Autorki	zdają	sobie	sprawę,	że	pełna	unifikacja	sposobu	świadczenia	
usług	w	portach	jachtowych	jest	niemożliwa	choćby	ze	względu	na	wielką	różno-
rodność	właścicieli	i	zarządzających	portami	jachtowymi.	Wydaje	się	jednak,	że	
wypracowanie	pewnych	wspólnych	zasad	czy	choćby	spójnego	wzorca	informacji	
przyczyniłoby	się	do	podniesienia	ogólnego	poziomu	świadczonych	usług.
	 Kompleksowe	wyposażenie	większości	portów	na	WJM	sprawia,	że	pochłaniają	
one	ruch	turystyczny,	działając	jako	obiekty	noclegowe,	centra	usługowe	i	atrakcje	
w	jednym.	Budowa	większej	liczby	prostych	przystani,	które	w	większym	stopniu	
sprzyjają	przenikaniu	turystów	między	wodą	i	lądem,	mogłaby	zwiększyć	liczbę	
podmiotów	czerpiących	zyski	z	rozwoju	turystyki	wodnej,	ale	też	przyczyniłaby	
się	do	lepszego	udostępnienia	walorów	przyrodniczych	i	kulturowych	krainy	WJM	
turystom	wodnym	oraz	poszerzenia	oferty	turystycznej.	

Badania	w	 ramach	 projektu	 „Wykorzystanie	 koncepcji	 ecosystem	 services	 na	 potrzeby	
zarządzania	zrównoważonym	rozwojem	turystyki	na	przykładzie	obszarów	pojeziernych.	
Projekt	został	sfinansowany	ze	środków	Narodowego	Centrum	Nauki	przyznanych	na	pod-
stawie	decyzji	numer	DEC-2012/07/B/HS4/00306	
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The	research	project	“Use	of	the	ecosystem	services	concept	for	sustainable	management	
of	tourism	in	lake	areas”.	The	project	was	funded	by	National	Science	Center	on	the	basis	
of	a	decision	DEC-2012/07/B/HS4/00306

Literatura
Bank	Danych	Lokalnych,	Główny	Urząd	Statystyczny,	stat.gov.pl/bdl,	dostęp	15.02.2016.
Chomicz	R.,	Batyk	 I.,	 2012,	 Pomiar	wielkości	 ruchu	w	 turystyce	 żeglarskiej	 na	 szlaku	

Wielkich	Jezior	Mazurskich	–	stan	na	2012	r.,	Journal of Health Sciences	2	(6),	71-79.
Czaswlas.pl,	dostęp	15.02.2016.
Czech	M.,	2011,	Mazury:	cud	nie	tylko	natury,	Gazeta Wyborcza,	29.08.2011.
Duda-Gromada,	K.,	2009,	Turystyka	jeziorna	–	nowa	forma	turystyki,	Prace i Studia Geo-

graficzne,	42,	89-101.
Hall	M.	C.,	Härkönen	T.,	2006,	Lake Tourism: An Integrated Approach to Lacustrine To-

urism Systems,	Channel	View	Publications,	Bristol.
Kondracki	J.,	1988,	Geografia Fizyczna Polski,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa.
Konu	H.,	Tuohino	A.,	Komppula	R.,	2010,	Lake	Wellness-a	practical	example	of	a	new	se-

rvice	development	(NSD)	concept	in	tourism	industries,	Journal of vacation marketing, 
16	(2),	125-139.

Kowalczyk		A.,	Derek	M.,	2010,		Zagospodarowanie turystyczne,	Wydawnictwo	Naukowe	
PWN,	Warszawa.

Kowalczyk	A.,	2001,	Geografia turyzmu,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa.
Kozak	M.,	2011,	Turystyka	 jako	czynnik	rozwoju	regionów	Polski	Wschodniej,	eksper-

tyza	na	 zlecenie	Ministerstwa	Rozwoju	Regionalnego,	http://monitoruj.podkarpackie.
pl/assets/files/bazawiedzy/analizy,%20ekspertyzy/KOZAK_TURYSTYKA_PL_
WSCH_18_10_2011.pdf	dostęp	15.02.2016.

Kulczyk	S.,	2010,	Granice	w	krajobrazie	–	bariera	czy	atrakcja	 turystyczna?,	Problemy 
Ekologii Krajobrazu,	26,	247-256.

Kulczyk	S.,	Woźniak	E.,	Derek	M.,	Kowalczyk	M.,	2015,	Pomiar	marszrutowy	jako	narzę-
dzie	monitoringu	aktywności	turystycznej.	Przykład	Wielkich	Jezior	Mazurskich.	Pro-
blemy Ekologii Krajobrazu,	29,	111-120.

Lato	z	żaglami,	2014,	Żagle,	6/2014.
Lato	z	żaglami,	2015,	Żagle,	6/2015.
Lijewski	T.,	Mikułowski	B.,	Wyrzykowski	J.,	2002,	Geogafia turystyki Polski,	Państwowe	

Wydawnictwo	Ekonomiczne,	Warszawa.
Luković	T	(red.).,	2013, Nautical Tourism,	CAB	International,	Wallingford.
Luković,	T.,	2012,	Nautical	Tourism	and	Its	Function	 in	 the	Economic	Development	of	

Europe	[w:]	M.	Kasimoglu	(red.),	Visions for Global Tourism Industry–Creating and 
Sustaining Competitive Strategies,	In	Tech,	Rijeka.

Mazurkiewicz	B.	K.,	2010,	Porty jachtowe i mariny: projektowanie,	Fundacja	Promocji	
Przemysłu	Okrętowego	i	Gospodarki	Morskiej,	Gdańsk.

Mazuryinfo.pl,	dostęp	15.02.2016.
Mileska,	M.	I.,	1963,	Regiony turystyczne Polski: stan obecny i potencjalne warunki roz-

woju, PWN,	Warszawa.
Newsome	D.,	Moore	S.	A.,	Dowling	R.	K.,	2012,	Natural area tourism: Ecology, impacts 

and management,	Channel	View	Publications,	Bristol.
Porty24.pl,	dostęp	15.02.2016.



Zagospodarowanie turystyczne strefy brzegowej jezior...       49

Skóra	W.,	2012,	Inwestycje turystyczne nad wodą,	Wydawnictwo	PTTK	„Kraj”,	Warszawa.
Wielkie	 Jeziora	 Mazurskie	 2020	 –	 strategia,	 2014,	 www.gizycko.pl/download.php?i-

d=pdf/7994.pdf,	dostęp	15.02.2016.

Summary

	 The	aim	of	the	paper	is	the	critical	analysis	of	the	current	state	of	development	
of	sailing	facilities	–	marinas	and	berthing	sites	on	the	shores	of	the	Great	Masu-
rian	Lakes	(Poland).		The	research	is	both	of	quantitative	and	qualitative	character.	
Facilities	and	their	capacity	were	counted	and	mapped.	Field	observations	focused	
on	how	and	by	whom	these	facilities	are	used.	
	 The	sailing	trail	of	the	Great	Masurian	Lakes	consists	of	32	interconnected	la-
kes.	102	marinas	with	6752	mooring	places	and	40	berthing	sites	(mooring	places	
not	counted)	are	situated	on	the	shores	of	the	lakes	(fig.	1).	Small	and	middle	size	
ports	dominate	in	the	area	(table	2).	The	shores	of		Sztynorckie,	Niegocin,	Tałty,	
Bełdany	and	Boczne	are	the	most	densely	used	(more	than	20	mooring	places	per	
km	of	 the	 shoreline,	fig.	2).	The	highest	number	of	mooring	places	 is	available	
in	 towns,	with	Giżycko	 being	 the	 biggest	 harbor	 of	 the	Great	Masurian	Lakes.	
Although	marinas	in	the	study	area	are		generally	well	equipped,	terms	of	use	of	
services	vary	highly.		This	could	result	in	lower	level	of	customers’	satisfaction	or	
in	incorrect	patterns	of	use.		The	project	of		ecomarinas	–	modern,	nature	friendly	
marinas	is	recently	developed	(fig.	3,	4	and	5).	New	objects	have	enhanced	tourists	
facilities,	but	common	rules	of	use	of	services	has	still	to	be	developed.	
	 The	pattern	of	tourist	transfer	between	water	and	land	depends	on	availability	
of	services		both	in	marinas	and	in	their	surroundings	(fig.	6).	Sailors	who	meet	all	
their	needs	directly	in	marina	are	less	willing	to	go	outside.	At	the	same	time	ma-
rina	that	offer	wide	range	of	entertainment	or	gastronomy	amenities	usually	attract	
also	land	based	tourists.	The	less	services	or	tourist	attractions	are	available	outsi-
de,	the	more	people	tend	to	spend	their	time	in	the	marina	itself.	Big	marinas	that	
offer	big	diversity	of	services,	for	example	Sztynort,	have	high	“absorption	effect”.	
If	the	marina	has	limited	offer,	but	it	is	situated	in	an	attractive	and	well	developed	
area,	tourists	tend	to	penetrate	into	its	surroundings.	The	lower	is	the	diversity	of	
facilities	both	in	the	harbor	and	its	vicinity,	the	more	homogeneous	are	users.	For	
example	berthing	sites	have	usually	just	one	function	–	they	allow	sailors	to	pene-
trate	the	shore.	
	 The	majority	of	marinas	in	the	Great	Masurian	Lakes	tend	to	absorb	tourist	traf-
fic	rather	than	support	further	penetration.		We	suggest	that	construction	of	some	
simple	berthing	sites	could	increase	transfer	of	 tourists	between	water	and	land.	
This	could	help	to	expand	tourism	offer,	make	water	tourism	more	profitable	and	
contribute	to	a	better	sharing	of	natural	and	cultural	values	of	the	area.		


