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I. Podstawa opracowania recenzji 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska mgr Moniki 

Kordowskiej pt. „Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach Natura 

2000 – szanse i bariery”, której promotorem jest dr hab. Sylwia Kulczyk. 

Recenzję niniejszą opracowano na podstawie pisma Dziekana Wydziału 

Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 

października 2019 roku. 

 

II. Uwagi ogólne  

Recenzowana praca sytuuje się w nurcie badań naukowych z zakresu 

geografii turystyki i gospodarki przestrzennej z pewnymi odniesieniami do 

ochrony przyrody. 

Autorka podjęła się kompleksowego badania potencjału rozwojowego 

turystyki ornitologicznej w Polsce, jako przedmiot badań wybierając Obszary 

Specjalnej Ochrony wyznaczone w ramach programu „Natura 2000”. Wybór 

taki można uznać za trafny, ponieważ Obszary Specjalnej Ochrony wyznacza 

się na terenach, gdzie występują ważne dla wspólnoty europejskiej gatunki 

ptaków, co powoduje, że są to zarazem obszary potencjalnie 

najatrakcyjniejsze dla amatorów obserwowania awifauny. Trzeba jednak 

pamiętać, że obszary te wyznacza się dla ochrony ptaków a nie dla rozwoju 

funkcji turystycznej, która z punktu widzenia organu nadzorującego Obszary 

Specjalnej Ochrony jest wtórna w stosunku do ochrony przyrody. 

W tym miejscu trzeba też zauważyć, że turystyka ornitologiczna jest 

Polsce zdecydowanie niszową formą aktywności turystycznej, stąd badania 

wymagały od autorki wiele wysiłku, by dotrzeć do kompetentnych osób i do 
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literatury przedmiotu, na którą w znacznej mierze składają się publikacje 

zagraniczne. 

Praca składa się z ośmiu rozdziałów (w tym wstępu i wniosków), spisów 

literatury, rycin, fotografii i tabel oraz trzech załączników zawierających 

formularze użyte w trakcie badań terenowych. Część tekstowa pracy 

obejmuje 280 stron. Bibliografia zawiera 403 pozycje (318 książek i 

artykułów, 65 dokumentów i 20 stron internetowych), w tym 172 

anglojęzyczne i pojedyncze w innych językach obcych. Ponadto praca zawiera 

58 rycin, 101 fotografii i 101 tabel. 

 

We wstępie Autorka sformułowała cele pracy. Główny cel określiła jako 

„wyróżnienie typów obszarów specjalnej ochrony ptaków w kontekście ich 

potencjału i zagospodarowania na potrzeby turystyki ornitologicznej oraz 

określenie znaczenia obszarów ptasich Natura 2000 dla rozwoju turystyki 

ornitologicznej”. Tak sformułowanemu celowi służyć miało udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

 

1. Jakie wyróżniamy typy przestrzeni turystycznej obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 i jakie są ich cechy charakterystyczne?  

2. Jakie cechy musi posiadać obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000, aby stać się popularnym miejscem obserwacji?  

3. Jakie są szanse i bariery rozwoju przestrzeni turystycznej obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000?  

4. Jakie wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy odpowiadają za organizację 

turystyki ornitologicznej na opisywanych obszarach? 

5. Czy obecność obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

przyczynia się do rozwoju turystyki ornitologicznej na tym terenie oraz w 

graniczących z nimi miejscowościach?  

 

Zarówno cel, jak i pytania badawcze nie budzą wątpliwości, podobnie 

jak brak hipotez badawczych, który Autorka uzasadniła „eksploracyjnym” 

charakterem pracy, podejmującej stosunkowo słabo zbadane zagadnienie. 

Zwróciłbym jedynie uwagę na pojawiające się w pierwszym pytaniu 

określenie „typy przestrzeni turystycznej”, które w moim odczuciu użyte 
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zostało zbyt swobodnie, zważywszy, że w polskiej literaturze przedmiotu 

koncepcja przestrzeni turystycznej i jej typologia były przedmiotem licznych 

opracowań Stanisława Liszewskiego i Bogdana Włodarczyka, którzy nadali 

temu terminowi konkretne znaczenie, do czego jednak Autorka w ogóle się 

nie odnosi. 

W badaniach wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Komisji 

Europejskiej, Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych, Polskiej 

Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  Autorka sięgnęła 

także do licznych dokumentów uchwalonych przez władze samorządowe 

gmin (strategie, plany rozwoju lokalnego, studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego) oraz do planów zadań ochronnych 

ustanowionych dla poszczególnych Obszarów Specjalnej Ochrony. 

 

W badaniach Doktorantka zastosowała szereg metod. W szczególności 

posłużyła się metodą hierarchicznej analizy problemu, którą wykorzystała do 

opracowania typologii Obszarów Specjalnej Ochrony. Ponadto zastosowała 

analizę dokumentów planistycznych i strategicznych gmin, a w badaniach 

terenowych metody obserwacji otwartej i uczestniczącej ukrytej, 

inwentaryzację zagospodarowania turystycznego oraz indywidualne wywiady 

pogłębione. Na podstawie zebranych w ten sposób danych wykonała analizy 

SWOT dla poszczególnych badanych obszarów. Trzeba też podkreślić 

wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej oraz wizualizacji 

kartograficznej. Praca jest bogato ilustrowana mapami tematycznymi 

przedstawiającymi przestrzenne zróżnicowanie badanych zjawisk, które to 

mapy znakomicie ułatwiają interpretację i pozytywnie wpływają na 

czytelność wywodów. 

 

III. Struktura pracy 

Pierwszy rozdział zasadniczej części pracy, opatrzony numerem 2, ma 

charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim, głównie na podstawie literatury 

przedmiotu, ogólne zagadnienia dotyczące turystyki i znaczenia walorów 

środowiskowych dla jej rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz 
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zagospodarowania turystycznego i zarządzania ruchem turystycznym na 

obszarach cennych przyrodniczo.  

 

W kolejnym rozdziale (3.) przedstawiona została sieć ekologiczna Natura 

2000. Autorka omówiła podstawy prawne jej tworzenia, genezę polskiej sieci 

obszarów „naturowych”, zasady funkcjonowania i wpływ Natury 2000 na 

działalność gospodarczą. Do tego rozdziału mam kilka uwag. Doktorantka  

skoncentrowała się na aspektach przestrzennych, co jest poniekąd 

zrozumiałe, zważywszy Jej geograficzne wykształcenie. Zbyt pobieżnie jednak 

potraktowała formalnoprawne uwarunkowania funkcjonowania Natury 2000. 

W szczególności dla pełnego obrazu wskazane byłoby omówienie relacji 

między obszarami „naturowymi” a krajowymi formami ochrony przyrody, 

zwłaszcza parkami narodowymi i krajobrazowymi. Jest to o tyle istotne, że 

obszary „naturowe” w bardzo wielu przypadkach przenikają się terytorialnie z 

parkami a zarządzają nimi wszystkimi trzy rodzaje podmiotów umocowanych 

w różnych strukturach administracji – Naturą 2000 Regionalni Dyrektorzy 

Ochrony Środowiska, parkami narodowymi dyrektorzy nadzorowani 

bezpośrednio przez ministra, parkami krajobrazowymi zaś dyrektorzy 

nadzorowani przez marszałków województw. Sposób ułożenia relacji między 

tymi podmiotami ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania 

poszczególnych obszarów chronionych, co przekłada się także na ich 

udostępnianie turystyczne i zagospodarowanie. 

W kontekście genezy sieci Natura 2000 w Polsce bodaj na wzmiankę 

zasługuje udział organizacji społecznych w procesie jej tworzenia, który był 

decydujący dla kompletności całej sieci. Organizacje pozarządowe bowiem 

opracowały i przekazały Komisji Europejskiej (a następnie sukcesywnie 

uzupełniały) tzw. shadow list, obejmującą obszary nieuwzględnione w 

projektach rządowych. 

 

Rozdział 4. zawiera omówienie zastosowanych metod badawczych. 

Szczególnie obszernie omówiona została metoda hierarchicznej analizy 

problemu i jej poszczególne etapy. Do metod badawczych mam trzy uwagi. 

1. Wśród kryteriów oceny atrakcyjności badanego obszaru dla turystyki 

ornitologicznej warto byłoby uwzględnić obecność (lub nie) masowej turystyki 
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na tym obszarze. Znamienne jest, że w niektórych wywiadach 

przeprowadzonych w ramach badań pobrzmiewa opinia o negatywnym 

wpływie (a przynajmniej zagrożeniach) jaki masowa turystyka wywiera na 

środowisko, w tym na ornitofaunę. 

2. Szkoda, że w inwentaryzacji bazy informacyjnej i specjalistycznej nie 

uwzględniono danych, czyim staraniem tworzono poszczególne elementy tej 

bazy. Pozwoliłoby to precyzyjniej określić znaczenie różnych podmiotów w 

tworzeniu infrastruktury turystycznej (RDOŚ, dyrekcje parków narodowych i 

krajobrazowych, Lasy Państwowe, samorządy, organizacje społeczne lub 

gospodarcze, Lokalne Grupy Działania itp.). 

3. Jako miernik poziomu rozwoju funkcji turystycznej zastosowano 

wskaźnik gęstości bazy noclegowej, przy czym porównywano ów wskaźnik 

obliczony dla poszczególnych gmin ze wskaźnikiem obliczonym dla 

odpowiadających im jednostek funkcjonalnych, czyli obszaru ptasiego 

Natura 2000 wraz z przylegającymi do jego granic miejscowościami w obrębie 

danej gminy. Z opisu wynika, że posłużono się tu danymi pochodzącymi z 

różnych źródeł. Wskaźnik dla gmin obliczano na podstawie danych o liczbie 

miejsc noclegowych publikowanych przez GUS, natomiast wskaźnik dla 

jednostek funkcjonalnych na podstawie danych z inwentaryzacji terenowej 

dokonanej przez Doktorantkę. Badania kilku autorów przeprowadzone w 

różnych częściach Polski wielokrotnie wykazywały, że dane GUS odnośnie 

bazy noclegowej z reguły są zaniżone w stosunku do stanu faktycznego. 

Jeżeli zatem inwentaryzacja została przeprowadzona sumiennie, to uzyskane 

w jej wyniku dane są bardziej miarodajne niż te pozyskane z oficjalnej 

statystyki. W tej sytuacji należy więc zachować pewną ostrożność w 

interpretacji obliczonych wskaźników. 

 

Rozdział piąty, choć objętościowo niepozorny (21 stron), jest bardzo 

istotny dla oceny pracy. Zawiera on typologię Obszarów Specjalnej Ochrony 

ptaków pod względem ich przydatności dla turystyki ornitologicznej. 

Podstawą klasyfikacji było pięć kryteriów: uwarunkowania naturalne, walory 

ornitologiczne, uwarunkowania formalne, uwarunkowania społeczne i 

dostępność obszaru dla turysty. Na podstawie wskaźników, obliczonych 

zgodnie z procedurą omówioną w rozdziale 4., wyróżnionych zostało pięć 



 6 

typów obszarów od najbardziej atrakcyjnych do najmniej przydatnych dla 

turystyki ornitologicznej. Jest to autorska klasyfikacja, będąca istotnym 

osiągnięciem Doktorantki. Zwracam tylko uwagę na błąd w ryc. 11 (s. 93), 

gdzie w legendzie odwrócono kolejność (typ I opisano jako V, II jako IV itd.), 

co może zdezorientować czytelnika.  

Z kolei najobszerniejszy rozdział 6. (153 strony) poświęcony jest 

szczegółowej analizie wybranych sześciu Obszarów Specjalnej Ochrony pod 

względem potencjału rozwojowego dla turystyki ornitologicznej. Do badań 

wytypowano Ostoję Biebrzańską, Pobrzeże Słowińskie, Dolinę Górnej Narwi, 

Ostoję Rogalińską, Pogórze Przemyskie i Małopolski Przełom Wisły. Pewien 

niedosyt budzi dość ogólnikowe uzasadnienie wyboru tych a nie innych 

obszarów. Autorka wyjaśnia, że kryterium była przynależność do 

wyróżnionych uprzednio typów Obszarów Specjalnej Ochrony 

(reprezentowane jest wszystkie pięć typów), że „poszukiwano takich 

obszarów, które cieszą się już pewną popularnością wśród miłośników 

ptaków” oraz odwołując się do bliżej nie przedstawionych wyników swoich 

wcześniejszych badań przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej. 

Pozwolę sobie zatem zauważyć, że dobór obszarów do szczegółowych 

badań uważam za nader trafny. Reprezentowane są bowiem zarówno 

Obszary Specjalnej Ochrony przenikające się terytorialnie z parkami 

narodowymi lub krajobrazowymi, jak również takie, z którymi nie 

współwystępują krajowe formy obszarowej ochrony przyrody lub pokrywają 

się na nieznacznej powierzchni. Zbadano Obszary Specjalnej Ochrony o 

ugruntowanej renomie wśród miłośników obserwowania ptaków, jak również 

mało popularne, gdzie w celu przeprowadzenia wywiadów Doktorantka 

musiała się specjalnie umawiać z respondentami. Reprezentowany jest 

zarówno obszar intensywnie wykorzystywany jako miejsce letniego 

wypoczynku (Pobrzeże Słowińskie), obszar wypoczynku świątecznego w 

sąsiedztwie wielkiego miasta (Ostoja Rogalińska), jak również obszar o 

generalnie słabo rozwiniętej funkcji turystycznej (Dolina Górnej Narwi). Taki 

dobór pozwolił na w miarę wszechstronne zbadanie uwarunkowań turystyki 

ornitologicznej na obszarach o różnym charakterze. 

Badania obszarów przeprowadzono według jednolitego wzorca 

obejmującego: 
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– kwerendę dokumentów strategicznych i planistycznych gmin, a także 

planów zadań ochronnych Obszarów Specjalnej Ochrony, 

– inwentaryzację zagospodarowania turystycznego w rozbiciu na bazę 

noclegową, żywieniową, towarzyszącą, informacyjną, specjalistyczną, 

organizatorów turystyki ornitologicznej, z podsumowaniem w postaci analizy 

zagęszczenia obiektów zagospodarowania turystycznego, 

– indywidualne wywiady pogłębione z turystami zainteresowanymi 

obserwacjami ptaków, 

– analizę SWOT przeprowadzoną dla każdego obszaru pod kątem 

możliwości rozwoju na nim turystyki ornitologicznej. 

Rozdział ten jest bogato ilustrowany mapami tematycznymi znakomicie 

ułatwiającymi interpretację przedstawianych danych. 

W rozdziale tym brakuje mi trzech elementów. 

1. We wstępnych opisach poszczególnych Obszarów Specjalnej Ochrony 

nie wspomina się o współwystępowaniu na tym samym obszarze parków 

narodowych lub krajobrazowych (z wyjątkiem Ostoi Rogalińskiej), a jest to 

istotne, bo często efektem ich działalności jest tworzenie inwentaryzowanej w 

ramach badań infrastruktury. Podobnie nie wymienia się jednostek podziału 

administracyjnego w obrębie których leży dany obszar (dopiero w dalszej 

części wyszczególnione są powiązane terytorialnie gminy). 

2. Nie podano, kiedy dany Obszar Specjalnej Ochrony został utworzony, 

a może mieć to istotne znaczenie dla oceny uwzględniania lub nie „Natury 

2000” w analizowanych dokumentach strategicznych i planistycznych gmin, 

które powstawały w różnych latach. 

3. Bardzo odczuwalny jest brak analizy i mapy sieci szlaków 

turystycznych – zwłaszcza, że wielokrotnie Autorka o nich wspomina, np. 

odnosząc do nich lokalizację różnych obiektów czy urządzeń bazy 

turystycznej. 

 

Najmniej oczywiste jest dla mnie wydzielenie w pracy krótkiego (13 

stron) rozdziału siódmego. Umieszczono w nim syntetyczne podsumowania 

znaczenia przebadanych sześciu Obszarów Specjalnej Ochrony dla rozwoju 

turystyki ornitologicznej, które są de facto dokończeniem analiz zawartych w 

rozdziale 6. Zważywszy, że omówienia poszczególnych obszarów w rozdziale 
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6. kończą się tabelami analizy SWOT i sprawiają wrażenie urwanych, 

osobiście rozdział siódmy połączyłbym z szóstym, integrując treści dotyczące 

poszczególnych Obszarów Specjalnej Ochrony. 

 

Pracę zamyka podsumowanie (rozdział 8) zawierające rekapitulację 

najważniejszych wniosków. Syntetycznie przedstawiono zatem typologię 

Obszarów Specjalnej Ochrony i odpowiedzi na postawione we wstępie pytania 

badawcze. 

 

IV. Ocena wyników pracy 

Recenzowana rozprawa podejmuje stosunkowo nowe (w każdym razie na 

polskim gruncie) i słabo zbadane zagadnienie. Jest przy tym efektem 

solidnych badań empirycznych. Cel pracy i pytania badawcze zostały 

prawidłowo sformułowane a metody dobrze dobrane. I chociaż niektóre 

założenia mogą być dyskusyjne, to przecież właśnie dyskusja jest istotą 

nauki. Praca też nie wyczerpuje tematu, jednak nie jest to zadaniem 

rozprawy doktorskiej. Głównym osiągnięciem Doktorantki jest opracowanie 

autorskiej klasyfikacji Obszarów Specjalnej Ochrony pod względem 

potencjału dla rozwoju turystyki ornitologicznej. Ta część pracy w moim 

przekonaniu zasługuje na opublikowanie bez większych zmian.  

Jeśli chodzi o pytania badawcze, Autorka dzięki przeprowadzonym 

badaniom na pewno przybliżyła się do uzyskania odpowiedzi, choć niektóre z 

nich formułuje nieco ostrożnie. Za nadal otwarte należy uznać zwłaszcza 

pytanie o to, czy obecność Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków przyczynia 

się do rozwoju turystyki ornitologicznej. Przy powierzchownej interpretacji 

wyników badań można udzielić odpowiedzi pozytywnej. Wszelako trzeba brać 

pod uwagę, że część Obszarów Specjalnej Ochrony przenika się terytorialnie 

z parkami narodowymi i krajobrazowymi. I wyniki badań zdają się świadczyć 

o tym, że to raczej ich istnienie przyczynia się do rozwoju turystyki 

ornitologicznej. Jeśli zaś Obszar Specjalnej Ochrony nie jest zdublowany 

krajową formą ochrony obszarowej, jego wpływ na rozwój turystyki jawi się 

jako dalece słabszy. 
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W tym miejscu trzeba zauważyć, że ocena znaczenia Natury 2000 dla 

rozwoju turystyki (nie tylko ornitologicznej) wymaga wpierw rozstrzygnięcia 

wykraczającego poza ramy ocenianej pracy i kompetencje Autorki – czym 

właściwie jest „Natura 2000”? Czy ma to być swoista unijna „nakładka” na 

krajowy system ochrony przyrody, czy uzupełnienie krajowego systemu, czy 

też odrębny system na swój sposób konkurencyjny wobec tradycyjnych form 

obszarowej ochrony przyrody. Jak dotąd jasnej odpowiedzi w tym względzie 

nie ma, co moim zdaniem stanowi poważną trudność w sformułowaniu 

jednoznacznych odpowiedzi na pytania o znaczenie Obszarów Specjalnej 

Ochrony dla rozwoju turystyki ornitologicznej. 

 

V. Uwagi szczegółowe 

Opiniowana rozprawa doktorska mgr Moniki Kordowskiej, jak każda 

praca naukowa, zawiera pewne elementy dyskusyjne lub uchybienia. Poniżej 

przedstawiam niektóre z nich. 

Na mapie na ryc. 5 (s. 51) zupełnie nieczytelne są tereny, na których 

nakładają się na siebie obszary specjalnej ochrony (ptaków) i specjalne 

obszary ochrony (siedlisk). Czytelne są tylko te tereny, gdzie OSO i SOO mają 

wspólne granice. Przy tej skali lepiej byłoby przedstawić oddzielne mapy dla 

obu rodzajów obszarów „naturowych”. 

Na s. 62 znajduje się stwierdzenie że „przy odpowiedniej organizacji 

turystyka i tworzący ją turyści mogą stanowić narzędzie aktywnej ochrony 

przyrody”. Stwierdzenia takie pojawiają się w publicystyce, stosowane dla 

„rozmiękczania” oporów wobec obejmowania ochroną walorów 

przyrodniczych. W pracy naukowej zalecałbym większą wstrzemięźliwość 

przy pisaniu o dobrodziejstwach ze strony turystyki. 

W rozdziale 6. na mapach przedstawiających rozmieszczenie bazy 

turystycznej (skądinąd bardzo starannie i czytelnie wykonanych) brak 

wyjaśnienia, co oznaczają powierzchnie pokryte bladozielonym kolorem 

(domyślam się, że lasy), co zaś kryje się pod kolorem oliwkowozielonym 

(czyżby tereny podmokłe?). 

Na s. 140 mowa jest o zadaniach ochronnych dla Słowińskiego Parku 

Narodowego opracowanych jakoby na podstawie zarządzenia Ministra 
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Środowiska. Jest na odwrót – minister poprzez wydanie zarządzenia 

zatwierdza uprzednio przygotowany projekt zadań ochronnych. 

Na s. 217 znajduje się stwierdzenie, że „Plan ochrony Parku 

Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wyznacza strefy ochrony ścisłej, 

tereny objęte ochrona częściową oraz ochroną ekspozycji krajobrazowej”. 

Wydaje się to mało prawdopodobne, bowiem plany ochrony PK zgodnie z 

ustawą nie wprowadzają ochrony ścisłej ani czynnej (termin ochrona 

częściowa w odniesieniu do obszarów nie jest już używany). Ochrona ścisła 

lub czynna w PK występuje tylko w przypadku, gdy tworzony jest rezerwat, 

ale to na mocy innych dokumentów. 

W pracy gdzieniegdzie pojawiają się błędy gramatyczne (zapewne 

powstałe i przeoczone przy przeredagowywaniu tekstu) i literówki. 

Walory pracy podnosi bogata dokumentacja fotograficzna, choć niektóre 

zdjęcia są mało czytelne (wydrukowane w zbyt małych wymiarach). 

 

VI. Wnioski końcowe 

Niezależnie od podniesionych w recenzji kwestii dyskusyjnych, praca 

mgr Moniki Kordowskiej pt. „Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach 

Natura 2000 – szanse i bariery” stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego w dyscyplinie „geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna”. Autorka wykazała się zarówno wymaganym od doktora 

poziomem wiedzy teoretycznej, jak również opanowała warsztat badawczy w 

stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie pracy naukowej. Można 

zatem stwierdzić, że opiniowana praca spełnia ustawowe wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim.  

Wnoszę więc o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

Jelenia Góra, 15 lutego 2020 r. 


