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Streszczenie
W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metody analitycznego
hierarchicznego procesu do oceny atrakcyjności destynacji turystycznej. Analizę wykonano
na przykładzie sześciu destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej. W analizie porównywano
destynacje ze względu na atrakcyjność trzech rodzajów walorów naturalnych (urozmaicenie
linii brzegowej, parki narodowe i obszary naturalne wpisane na listy UNESCO) i pięć
rodzajów walorów kulturowych (obiekty wpisane na listę UNESCO (WHL), wielkie centra
krajoznawcze, muzea oraz wydarzenia kulturalne). W analizie posłużono się opiniami sześciu
ekspertów. W efekcie ustalono hierarchię atrakcyjności analizowanych destynacji.

Wstęp
Problem wyboru destynacji turystycznej na wakacje dotyka wielu turystów. Reklamy
agencji turystycznych, organizacji marketingu terytorialnego nie dają obiektywnej
odpowiedzi, który z reklamowanych kierunków jest rzeczywiście atrakcyjny i pod jakim
względem. Przy wyborze kierunków wyjazdów współcześni turyści kierują się informacjami
dostępnymi w mediach, Internecie lub radami znajomych. Różnorodne rankingi destynacji
i oceny atrakcyjności cechują się z jednej strony wysokim stopniem subiektywizmu (jeżeli
wykonywane są przez pojedynczych badaczy) lub stanowią wynik głosowania
niereprezentatywnych i bliżej nieokreślonych grup turystów. Oceny atrakcyjności
turystycznej, rozumianej jako zdolność obszaru do przyciągania turystów, mają w polskiej
literaturze dość długą tradycję. Do głównych metod można zaliczyć: słowną metodę
kwalifikacyjną, metodę bonitacji punktowej, metodę ankietową, metody taksonomiczne
i syntetyczne rozwoju funkcji turystycznych. Ich przegląd można znaleźć w pracy I. Potockiej
[2009]. Zaproponowana w niniejszej pracy ocena atrakcyjności z wykorzystaniem
Analitycznego Hierarchicznego Procesu (AHP) w oparciu o wiedzę ekspercką łączy w sobie
zalety wyżej wymienionych podejść i unika subiektywizmu metod bonitacyjnych, jak również
metod taksonomicznych i syntetycznych nie uwzględniających swoistej specyfiki walorów
naturalnych i kulturowych. Jest to metoda, która ma ułatwić organizatorom imprez
turystycznych podejmowanie decyzji o kierunku organizowanych wyjazdów, a także pomóc
samym turystom w wyborze destynacji na wakacyjny wypoczynek.
Celem niniejszego artykułu jest zatem ustalenie hierarchii atrakcyjności destynacji
żeglarskiej turystyki czarterowej z wykorzystaniem metody Analitycznego Hierarchicznego
Procesu.

Walory i atrakcje turystyczne jako motywatory wyjazdów turystycznych
Rola walorów lub atrakcji turystycznych w ruchu turystycznym jest niepodważalna.
Z jednej strony stanowią one jeden z głównych elementów systemu turystyki [Gunn 1972;

51

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 8/2014 (sierpień 2014)

Leiper 1990; Mill i Morrison 2002; Sharpley 2006], z drugiej, są istotnymi elementami
motywacji osób podejmujących aktywność turystyczno-rekreacyjną, stanowiąc tzw. czynniki
przyciągające (ang. pull factors) do obszarów recepcji ruchu turystycznego [Crompton 1979;
Dann 1977]. W związku z tym waloryzacja lub ocena atrakcyjności regionów turystycznych
jest ważnym problemem w procesie zarządzania destynacjami, a także w procesie
opracowywania i promocji oferty turystycznej przez touroperatorów.
O wyborze kierunku wyjazdu turystycznego decyduje w znacznym stopniu atrakcyjność
turystyczna obszaru, kojarzona w polskiej literaturze przedmiotu z rangą walorów
turystycznych, dostępnością komunikacyjną i stanem zagospodarowania turystycznego
[Warszyńska, Jackowski 1978].
Jedna z najczęściej cytowanych definicji walorów turystycznych autorstwa
J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego [1978] mówi, że jest to „zespół elementów środowiska
naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które – wspólnie lub każde z osobna – są
przedmiotem zainteresowania turysty”. Mając na uwadze podstawowe motywy
podejmowania aktywności turystycznej, walory turystyczne można podzielić na:
wypoczynkowe, specjalistyczne i krajoznawcze [Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski 1992;
Rogalewski 1974; Warszyńska, Jackowski 1978; Wyrzykowski 1975]. Z kolei walory
krajoznawcze, najogólniej można podzielić na: naturalne (przyrodnicze) i kulturowe
(antropogeniczne)1. Niektórzy autorzy, jak na przykład O. Rogalewski, dokonał bardziej
szczegółowej klasyfikacji walorów krajoznawczych wydzielając z nich: walory środowiska
przyrodniczego, walory tradycyjnej kultury ludowej, walory dóbr kultury i walory
współczesnych osiągnięć człowieka [Rogalewski 1972]. Bardzo szczegółową klasyfikację
walorów krajoznawczych można znaleźć w Instrukcji Inwentaryzacji Krajoznawczej Polski
[PTTK 1990]. Oprócz grupy walorów środowiska przyrodniczego wyodrębniono tam siedem
grup walorów kulturowych: obiekty archeologiczne, zabytki architektury i urbanistyki,
upamiętnione miejsca historyczne, zabytki techniki, muzea/archiwa/zbiory, obiekty i ośrodki
kultury ludowej oraz obiekty współczesne/imprezy (wydarzenia kulturalne). Ponadto
w każdej z grup wyróżniono od pięciu do ośmiu podgrup.
Ciekawe spojrzenie na sposoby klasyfikacji walorów kulturowych zaproponowali
P. Szmatuła i P. Zmyslony [2013]. Wyodrębnili oni trzy grupy kryteriów kategoryzacyjnych:
względem kryterium pochodzenia, funkcji oraz charakteru (wymiaru) waloru. Pierwsze
kryterium – pochodzenia – pozwala rozróżnić walory antropogeniczne (kulturowe)
od przyrodniczych (naturalnych), drugie – funkcji – określa jaką funkcję pełnią dane walory
w trakcje wyjazdu turystycznego (np. walory krajoznawcze takie jak zabytki architektury,
muzea, skanseny pełnią funkcję poznawczą lub edukacyjną), trzecie kryterium – znaczenia –
wskazuje na rolę walorów (kulturowych, miejsc i wydarzeń) jako czynników z jednej strony
pobudzających do podjęcia aktywności turystycznej, a z drugiej strony, przyciągających ruch
turystyczny w określone miejsca i destynacje.
W ostatnim czasie, w polskiej literaturze fachowej (a zwłaszcza w literaturze
branżowej) obok pojęcia walorów turystycznych pojawiło się pojęcie atrakcji turystycznych.
Atrakcje turystyczne można rozumieć w dwojaki sposób [Nowacki 2014]:
 w sensie szerokim, jako atrakcje turystyczne (ang. tourist attractions) – czyli wszystkie
cechy i elementy środowiska (miejsca, obiekty, obszary), które przyciągają do siebie
turystów;
 w sensie wąskim, jako atrakcje dla odwiedzających (ang. visitor attractions) – czyli
miejsca, obiekty lub niewielkie obszary wydzielone z otaczającej przestrzeni,
funkcjonujące przez cały rok i zarządzane w celu udostępnienia odwiedzającym.
Szczegółową dyskusję pojęcia atrakcji turystycznej i wzajemnych zależności z pojęciem
walorów turystycznych można znaleźć w pracy Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan,
determinanty zadowolenia osób zwiedzających [Nowacki 2012].
1

Choć w ostatnim czasie ten oczywisty podział zaczyna być kwestionowany [por. Kowalczyk 2013].
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Żeglarska turystyka czarterowa
Żeglarstwo turystyczne to wyprawy dalsze do innych portów i na inne akweny [Kramer
1993]. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku morskie żeglarstwo turystyczne w Polsce
polegało na wyprawach organizowanych na polskich jachtach wypływających głównie
z polskich portów. Celem takich wypraw były głównie porty Morza Bałtyckiego, czasem
Północnego. Do wyjątków należały wyprawy dalsze, gdyż wymagało to albo
wielomiesięcznego udziału w takiej wyprawie, albo trudnej, ze względów logistycznych,
etapowej wymiany załóg na poszczególnych etapach rejsu. Jednak wraz z otwarciem granic
i wzrostem zamożności społeczeństwa polskiego, popularnością zaczęła się cieszyć żeglarska
turystyka czarterowa, a więc wyjazdy drogą lądową lub powietrzną do atrakcyjnych dla
turystyki żeglarskiej regionów, na miejscu wyczarterowanie (wypożyczanie) jachtu
i realizowanie rejsów w regionie: żeglowanie po okolicznym akwenie, zwiedzanie atrakcji,
kąpiele, nurkowanie itd. Motywy poznawcze i edukacyjne odgrywają w takich wyjazdach
bardzo istotną rolę: są przez żeglarzy na równi traktowane z motywami relaksacyjnymi
[Nowacki 2002]. Payeras z zespołem [2010] stwierdził wręcz, że atrakcyjność wybrzeży jest
najważniejszym motywem przyciągającym żeglarzy do destynacji żeglarskiej. Celami takich
rejsów (motywami przyciągającymi) są zwykle najważniejsze walory i atrakcje turystyczne
regionu, po którym odbywa się żegluga.
Żeglarska turystyka czarterowa należy do produktów turystycznych kategorii premium,
które przyczyniają się do wzrostu aktywności turystycznej w regionie, wzrostu wydatków
ponoszonych przez turystów oraz zmiany postrzegania wizerunku destynacji turystycznej
[Payeras i in. 2010]. Według badań przeprowadzonych przez A. Alcover i in. [2011],
żeglarska turystyka czarterowa jest produktem, gdzie dzienny wydatek turysty przynosi
gospodarce regionu znacznie więcej niż tradycyjny turysta i zbliżony do innych rodzajów
produktów turystycznych, takich jak turystyka golfowa, które lokalne władze promują
i przeznaczają wiele lokalnych zasobów (ziemię, wodę itd.). Dlatego, jak twierdzą A. Alcover
i in. [2011], żeglarska turystyka czarterowa powinna stanowić ważny element polityki
promocji turystycznych. Należy ją traktować jako wartość dodaną, posiadającą duży potencjał
wzrostu i kreującą pozytywny wizerunek destynacji turystycznych.

Destynacje żeglarskiej turystyki czarterowej
Szerszym pojęciem od waloru turystycznego jest destynacja turystyczna, definiowana
jako obszar docelowy migracji ruchu turystycznego – państwo, region, duże miasto raczej niż
pojedyncza atrakcja lub kurort czy hotel [Echtner, Ritchie 1991; Nadeau, Heslop, O’Reilly,
Luk 2008; Nowacki 2007].
Pojęcie destynacji określają dwie płaszczyzny: wewnętrzna (struktura), rozumiana jako
system współdziałających ze sobą podmiotów i zewnętrzna, czyli wizerunek, sposób
postrzegania destynacji przez turystów [Komisja Europejska 2000; Kruczek, Zmyślony
2010]. W. Framke [2002] dokonał próby teoretycznego wyjaśnienia zagadnień związanych ze
znaczeniem słów destynacja turystyczna. Autor losowo wybrał kilkadziesiąt definicji
„destynacja turystyczna”, które stworzono na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Dokonał
podstawowego podziału na trzy zasadnicze obszary (podejścia) naukowe: humanistyczny,
socjologiczny i ekonomiczny. Do pierwszej grupy zostały zakwalifikowane definicje,
w których punktem nadrzędnym była jednostka geograficzna (ang. geographical unit) jako
obszar koncentracji turystów, gdzie dzięki odpowiedniej infrastrukturze, turysta jest
elementem doświadczającym atrakcji. Druga grupa definicji (podejście socjologiczne), jako
punkt nadrzędny stawiała turystę, który przebywa w pewnej przestrzeni turystycznej, wśród
wartościowych, nie zawsze fizycznych atrakcji turystycznych, funkcjonujących także
w formie wyobrażeń. W centrum zainteresowania podejścia ekonomicznego znajduje się
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marketing jako narzędzie biznesowe, które poprzez wzajemne interakcje pomiędzy turystami,
przedsiębiorstwami turystycznymi oraz atrakcjami kreuje odpowiedni produkt turystyczny.
W niniejszym artykule, pod pojęciem destynacji żeglarskiej rozumie się obszar,
charakteryzujący się specyficznymi cechami, sprzyjającymi uprawianiu żeglarstwa, na
którego terenie znajdują się zarówno atrakcje przyrodnicze, kulturowe, jak i odpowiednie
zagospodarowanie turystyczne sprzyjające uprawianiu żeglarstwa.

Próba typologii destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej w Europie
Problematyce regionów turystycznych poświęcono specjalny numer czasopisma Folia
Turistica z 2009 roku. Część z artykułów, które znalazły się w tym zbiorze, dotyczyła
delimitacji regionów turystycznych Polski. Wśród głównych kryteriów delimitacji regionu
turystycznego K. Mazurski wymienił następujące kryteria: krajoznawcze, turystyczne
(koncentracji ruchu turystycznego i związanego z tym zagospodarowania), mieszane
turystyczno-krajoznawcze oraz atrakcyjności turystycznej obszaru (nasycenia atrakcjami
turystycznymi) [Mazurski 2009, ss. 11-12]. Podobnie S. Liszewski [2009] stwierdził, że
głównym wyznacznikiem regionu turystycznego jest jego funkcja turystyczna opisywana
parametrami ruchu turystycznego, w tym, między innymi jego koncentracją. W świetle
powyższego wyodrębnienie regionów żeglarskiej turystyki czarterowej powinno opierać się
na analizie koncentracji tego ruchu, czyli liczbie jachtów pływających w danym regionie, jak
również zagospodarowania turystycznego (liczby marin, firm oferujących czarter jachtów
oraz liczby jachtów dostępnych do czarteru).
Próbę typologii akwenów żeglarskich dokonał L. Butowski [2010]. Jako materiał do
analizy wykorzystał tomy locji – specjalistycznych wydawnictw opisujących wody żeglowne
oraz wybrzeża z punktu widzenia sprawnej i bezpiecznej żeglugi. Podział akwenów
żeglarskich przedstawiony przez L. Butowskiego nie uwzględnia jednak żadnego z wyżej
wymienionych kryteriów.
Stosując wymienione powyżej kryteria koncentracji i zagospodarowania ruchu
turystycznego, w niniejszej pracy, za kryterium wyznaczenia regionu żeglarskiej turystyki
czarterowej (dalej nazywanego destynacją) uznano liczbę firm w danym regionie oferujących
jachty czarterowe dopuszczone do żeglugi po danym regionie2. Na tej podstawie wyróżniono
następujące destynacje żeglarskiej turystyki czarterowej:
1. Chorwackie i słoweńskie wybrzeże Adriatyku wraz z wyspami (163)3.
2. Greckie wybrzeża Morza Egejskiego i Jońskiego wraz z wyspami (94).
3. Tureckie wybrzeże Morza Egejskiego (39) wraz z wyspami.
4. Włoskie wybrzeże Morza Tyrreńskiego z wyspami, m.in. Korsyką, Sardynią, Elbą
i Sycylią (103).
5. Baleary z hiszpańskim wybrzeżem Morza Śródziemnego (50).
6. Wybrzeże Morza Bałtyckiego (niemieckie, szwedzkie, polskie i litewskie) wraz
z wyspami (29).

Charakterystyka destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej w Europie
M. Nowacki [2013] wymienia dziewięć czynników, które decydują o atrakcyjności
destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej. Są to: atrakcyjność krajoznawcza regionu,
postawy mieszkańców, postawy urzędników państwowych, infrastruktura publiczna, stosunek
Dane o liczbie firm czarterowych dostarczyła firma active-sails.pl na podstawie analizy systemów rezerwacji
czarterów jachtów.
3
W nawiasie podano liczbę funkcjonujących w danym regionie firm oferujących czarter jachtów.
2
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ceny do jakości, stopień trudności akwenu, zagospodarowanie turystyczne, dostępność
komunikacyjna i klimat.
W niniejszym artykule skoncentrowano się na analizie atrakcyjności badanych
regionów żeglarskiej turystyki czarterowej ze względu na atrakcyjność walorów
krajoznawczych – zarówno tych kulturowych jak i przyrodniczych. Przyjęto, że turystyka
kulturowa jest ruchem powodowanym chęcią doświadczenia walorów (atrakcji) kulturowych
(które mogą stanowić główny motyw podróży) [Kowalczyk 2013; Mikos v. Rohrscheidt
2008; Richards 2003; World Tourism Organisation 1985], jak i mieszanych (takie rozróżnia
się na Liście Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNSECO) oraz
przyrodniczych, które mogą stanowić motywy drugorzędne, gdyż motywacja turystów jest
zwykle złożona. Co więcej, obecnie trudno jest precyzyjnie oddzielić walory przyrodnicze od
kulturowych, gdyż jak twierdzi A. Kowalczyk [2013], wiele z nich (zasobów przyrodniczych)
po uznaniu za walory staje się atrakcjami kulturowymi.
Poniżej pokrótce scharakteryzowano walory głównie krajoznawcze sześciu wyżej
wymienionych destynacji. Charakterystykę wykonano na podstawie doświadczenia własnego
autorów, wykazu obiektów na listach UNESCO oraz prac J. Warszyńskiej [2000]
i Z. Kruczka [2008]. Wskazano na główne walory krajoznawcze dostępne dla turystówżeglarzy. Przyjęto, że walor jest dostępny do zwiedzania dla turystów żeglujących jachtem,
jeżeli znajduje się on w odległości nie większej jak jedna godzina jazdy samochodem od
wybrzeża.

Chorwackie i słoweńskie wybrzeże Adriatyku wraz z wyspami
Wybrzeże Słowenii i Chorwacji jest jednym z najpopularniejszych destynacji
żeglarskiej turystyki czarterowej na świecie. Jest to wybrzeże typu dalmatyńskiego,
charakteryzujące się pasmem podłużnych wysp leżących równolegle do linii brzegowej
i powstałych w skutek zalania przez morze pasm górskich. Liczba różnej wielkości wysp
wynosi niemal tysiąc dwieście, co bardzo urozmaica linię brzegową.
Wyjątkowy walor wybrzeża stanowią morsko-lądowe parki narodowe: Wysp
Briońskich, Kornaty, Mljet i rzeki Krka, które są dostępne przede wszystkim od strony morza.
Do najstarszych zachowanych walorów kulturowych zaliczyć należy relikty obecności
Rzymian, które zachowały się w postaci planów urbanistycznych miast w Puli i Splicie,
zabytków architektury takich jak Pałac Dioklecjana w Splicie, amfiteatr i świątynia cesarza
Augusta I w Puli, łuk triumfalny w Rijece, forum w Zadarze, a także licznych ruin
(m.in. murów obronnych w Rijece). W średniowieczu obszar ten był poddany wpływom
kulturowym rzymskich katolików, Bizancjum, Słowian oraz Wenecjan. Z tego okresu
pochodzą pozostałości zabudowy miejskiej Vrsaru z zamkiem biskupim z XVI wieku,
zabudowa Starego Miasta, katedra św. Dujma, kościoły, bramy miejskie i ratusz w Splicie,
katedra św. Jakuba, pałac biskupi i Orsinich, ratusz i kościoły Szybenika, rotunda św. Donata,
katedra, klasztor Franciszkanów i pałace w Zadarze, kościoły, katedra, loggia miejska i ratusz
w Trogirze, katedra, dom-miejsce urodzenia Marco Polo w Korczuli, kościoły bizantyjskie
na wyspie Brać, budynki w stylu weneckim w Hvarze oraz romańskie opactwo z XII wieku
na Mljecie. Nazywany „Perłą Adriatyku” Dubrownik większość swoich zabytków zawdzięcza
okresowi renesansu. Należą do nich zabudowa Starego Miasta, katedra, pałace Rektorów
i Sponza, świetnie zachowane bramy miejskie i okalające miasto mury obronne, kościoły
i kamienice mieszczańskie. W późniejszych okresach nie powstały już tak znaczące obiekty,
ale na uwagę zasługują barokowy kościół z sarkofagiem św. Eufemii w Roviniju i pensjonaty
z XIX wieku w Opatiji. O szczególnej wartości kulturowej wybrzeża Chorwacji, świadczy
wpisanie sześciu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to: zespół
bazyliki Eufrazjana w Poreču, Stare Miasto w Trogirze, zabytkowy kompleks z pałacem
Dioklecjana w Splicie, Stare Miasto w Dubrowniku, krajobraz kulturowy okolic Starego
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Gradu i katedra św. Jakuba w Szybeniku. Wśród muzeów na uwagę zasługują: Muzeum
Żeglarstwa i Historii Chorwackiego Wybrzeża oraz Muzeum Przyrodnicze w Rijece,
Muzeum Archeologiczne, Muzeum Miejskie, Galeria Sztuki i Muzeum Etnograficzne
w Splicie, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Marynarki
w Dubrowniku, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne Istrii w Puli, Muzeum
Narodowe, Ekspozycja Sztuki Sakralnej i Muzeum Archeologiczne w Zadarze. Chorwacja
słynie także z produkcji win. Do najbardziej popularnych należą wina regionalne (często
produkcji domowej, serwowane do posiłków w lokalnych restauracjach). Najwięcej winnic
znajduje się na wyspach Kvarneru. Lokalnego kolorytu dodają festiwale. Do najbardziej
znanych należą: „Hideout” na Pagu, „Outlook” i „Dimensions” w Puli, „Soundwave Croatia”
w Tisno, „Stop Making Sense” w Zadarze i „Electric Elefant” w Splicie. Latem często mają
miejsce spektakle teatralne i koncerty w Dubrowniku, Splicie, Krku, Korculi, a także w wielu
mniejszych miejscowościach prezentując tradycje ludowe i folklor.
Fot. 1. Port jachtowy przy Starym Mieście w Primosztenie (Dalmacja)

Źródło: fot. M. Nowacki

Greckie wybrzeże Morza Egejskiego i Jońskiego wraz z wyspami
Wyspy stanowią ponad 20% powierzchni Grecji, co w połączeniu z bardzo
urozmaiconą linią brzegową, której długość wynosi ponad 15 tys. km, stanowi dużą atrakcję
dla turystyki żeglarskiej. Z drugiej strony, wyspy greckie są w znacznej mierze skaliste,
trudno dostępne i położone w znacznym oddaleniu od siebie. Ponadto bardzo silne wiatry,
które często wieją w sezonie letnim, wymagają od żeglarzy dużych umiejętności.
Z parków narodowych na uwagę zasługują cztery: Wąwozu Samari na Krecie, Enu na
wyspie Kefalina, Sounion na półwyspie Attyka i Morski Park Narodowy Zakintos.
Dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych walorów decydujących
o atrakcyjności tego regionu. W okresie starożytnym (2000-1100 lat p.n.e.), na obszarze
Morza Egejskiego dominowała kultura minojska i kreteńska (ruiny pałaców królewskich
w Knossos i Fajstos na Krecie) oraz mykeńska – starożytne Mykeny i Tiryns na Peloponezie
(WHL UNESCO4).
Najważniejszy dla rozwoju literatury, sztuki i filozofii okres w historii Grecji tzw. okres
klasyczny przypada na czasy od wojen perskich do śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r.
4

Ang. World Heritage List – Lista Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO.
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p.n.e.). Do najciekawszych walorów z tego okresu należy Akropol w Atenach, centrum
handlowe, polityczne i religijne starożytnego świata ze świątynią Apolla na wyspie Delos
(WHL UNESCO), świątynia Posejdona na przylądku Sounion, sanktuarium Asklepiosa
w Epidauros (WHL UNESCO), świątynia Zeusa w Olimpii (WHL UNESCO), Świątynia
Apollona w Bassaj na Peloponezie, antyczne miasta Pythagorion i Herajon na wyspie Samos.
Inne ciekawe obiekty zachowały się na wyspach: Kos (rzymskie forum, świątynia
Asklepiona), Santorini (ruiny Thiry). W późniejszym okresie Grecja pozostawała pod
panowaniem Macedończyków i Cesarstwa Rzymskiego.
W średniowieczu na obszarze tym dominowało Bizancjum wraz z Wenecją,
a w wiekach XV-XIX – Turcja. Znalazło to wyraz w obecności około 9 tys. kościołów
i ponad 200 klasztorów (bizantyjskich i prawosławnych): wyspy Andros, Paros, Patmos,
Tinos. Bizantyjskie miasto Mistra (UNESCO) i bizantyjskie klasztory w Dafni, Ossios Lukas
i Nea Moni na wyspie Chios. Weneckie Stare Miasto wraz z fortami w Korfu, średniowieczne
miasto na Rodos (UNESCO), zabytkowe centrum z klasztorem św. Jana Teologa oraz Grota
Apokalipsy na wyspie Patmos. W Atenach pozostałością tego okresu są: zabudowa dzielnicy
Plaka oraz liczne kościoły i klasztory. Lista zabytków znajdujących się na wyspach jest
bardzo długa: starówka z czasów zakonu joannitów, średniowieczne mury obronne, zabudowa
mieszkalna, Pałac Wielkich Mistrzów na Rodos, miasta na Krecie takie jak Iraklion (Stary
Port, mury obronne, starówka), Retimno (starówka, port, ruiny twierdzy), Chania (dzielnica
wenecka, klasztory, kościoły). Wyjątkowym zabytkiem techniki jest wciąż użytkowany XIXwieczny Kanał Koryncki, który łączy Morze Egejskie z Jońskim. Atrakcją samą w sobie jest
oryginalne budownictwo, często o charakterze zabytkowym. Typowe są małe wąskie domy
z wyróżniającymi się niebieskimi okiennicami, drzwiami i ościeżnicami.
Dużym zainteresowaniem cieszą się greckie muzea: Narodowe Muzeum
Archeologiczne i Akropol w Atenach, Pałac Wielkiego Mistrza na Rodos, Muzea
Archeologiczne w Delfach, w Iraklionie (Kreta), w Andros, Muzeum Morskie oraz Muzeum
Heraklionu na Krecie. Najbardziej popularnym regionem produkcji wina jest Kreta (gdzie
powstaje 25% całej produkcji win greckich) oraz Rodos.
Wydarzenia kulturalne nawiązują do tradycji antycznych (inscenizacje starożytnych
przedstawień w antycznych teatrach w Atenach i Epidauros), jak i obyczajów ludowych.
W sezonie odbywa szereg festiwali („Rockwave” w Atenach, „Średniowieczna Róża”
w Rodos, Festiwal Muzyczny na Itace), festynów (np. „światło i dźwięk” na wzgórzu Pnyks
w Atenach, w Paleo Frourio na Korfu, w Pałacu Wielkich Mistrzów na Rodos) oraz procesji
i świąt religijnych (zwłaszcza 15 sierpnia – w dzień Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny –
najciekawsze na Tinos, Paros i Andros).
Fot. 2. Miasteczko Adamas na wyspie Milos na Cykladach

Źródło: fot. M. Nowacki
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Tureckie wybrzeże Morza Egejskiego
Na tureckie wybrzeże Morza Egejskiego składa się zaledwie kilka wysp (pozostałe
tworzące archipelag Dodekanez należą do Grecji). Pomimo tego, dzięki wyjątkowo
urozmaiconej linii brzegowej porozcinanej licznymi, bezpiecznymi zatokami bogatymi
w klify i piaszczyste plaże, wybrzeże to jest wyjątkowo atrakcyjne. W Turcji utworzono aż
40 parków narodowych, z których dwanaście położonych jest w rejonie Morza Egejskiego.
Należą do nich: Jaskinia Altınbeşik, Beydağları, Półwyspu Dilek i Delty Rzeki Büyük,
Półwyspu Gallipoli, Jezioro Gala, Góry Kazdağı, Kanion Köprülü, Marmaris, Saklıkent, Góry
Spil, Góry Güllük-Termessos i Tanıtım.
Jednym z najstarszych miejsc archeologicznych są ruiny Troi sięgające 3000 lat p.n.e.
(WHL UNESCO). W okresie starożytnym teren dzisiejszej Turcji zachodniej był pod silnym
wpływem kultury greckiej i helleńskiej. Z tego okresu pochodzi wiele zabytków, do których
należą: pozostałości starożytnych miast Ksantos i Letoon, ruiny Halikarnasu w Bodrum,
pozostałości akropolu, świątyni i teatru w Bergamie, ruiny świątyni w Datcy, ruiny świątyni
Artemidy, agora i teatr w Efezie, świątynia Artemidy w Sardes, gimnazjon i termy w Milecie,
Agora, świątynia Eskulapa i Smyrna w Izmirze, teatr w Fethiye, ruiny starożytnego
Pergamonu w Bergamie oraz fortecy w Marmaris. Wyjątkową atrakcję stanowią także wykute
w skale grobowce w Demre i Kaunos odwiedzane przez ponad 1,5 mln turystów rocznie.
Z kolei z okresu cesarstwa bizantyjskiego zachowało się na tym obszarze wiele
zabytków, do których należą liczne bazyliki (m.in. Czerwona Bazylika w Bergamie), kościoły
bogato wyposażone w ikonostasy i ikony. Z okresu późniejszego warto wspomnieć
o interesującym zamku Joannitów z XV wieku w Bodrum.
Bogate zbiory posiadają miejscowe muzea: Etnograficzne i Ephesus w Izmirze,
Podwodnej Archeologii i Sztuki Zeki Muren w Bodrum, miejskie w Fethiye i Marmaris.
W Turcji odbywa się co roku ponad 1000 festiwali, w tureckim rejonie Morza
Egejskiego na uwagę zasługują: International World Music Festival w Fethiye, International
Culture and Art Festival w Alanyi, International Fair oraz European Jazz Festival w İzmirze.

Włoskie wybrzeże Morza Tyrreńskiego z Korsyką, Sardynią, Elbą i Sycylią
Włoskie wybrzeże Morza Tyrreńskiego jest wyjątkowo zróżnicowane pod względem
ukształtowania linii brzegowej. Wyspy Toskańskie z Elbą, Wyspy Liparyjskie, Sycylia
i wybrzeże Ligurii mają charakter górzysty oraz wysokie klifowe brzegi. Południowa część
wybrzeża Morza Tyrreńskiego jest w głównej mierze piaszczysta. Na omawianym obszarze
utworzono dziesięć Parków Narodowych: Circeo, Wezuwiusz, Cilento i Vallo di Diano,
Aspromonte, Pollino, Sila, z czego trzy na Sardynii: La Maddalena (archipelag w cieśninie
Bonifacio), Asinara, Gennargentu i Zatoki Orosei oraz Wysp Toskańskich. Wyspy
Liparyjskie i Etna znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Najstarsze ślady obecności ludzi na tym obszarze pochodzą z paleolitu i zachowały się
w postaci rytów skalnych w Apulii, Addaurze koło Palermo, w jaskiniach na Wyspach
Liparyjskich oraz neolitu i brązu (nuraghi, grobowce – budowle megalityczne) – Sardynia.
W rejonie Toskani, Umbri znajdują się liczne pozostałości kultury etruskiej i wczesnej
kolonizacji greckiej (sarkofagi, grobowce, fragmenty murów miejskich). Pozostałości po
greckiej obecności odnaleźć można w Syrakuzach oraz w Capaccio – kolonia Paestum.
Z okresu kultury helleńskiej pochodzą najstarsze budowle, które najliczniej występują
na Sycylii: Agrigento – Dolina Świątyń, Katania, Segesta, Syrakuzy. W tym okresie obok
Rzymu (Forum Romanum, akwedukty, świątynie, amfiteatry, cyrki, termy) rozwijały się
także mniejsze miasta. W Syrakuzach pozostały ruiny doryckich świątyń Zeusa i Apollina,
mury obronne twierdzy Eurialos i amfiteatr, zaś w Palermo pozostałości murów obronnych.
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W średniowieczu przewijały się wpływy ludów germańskich i Bizancjum,
a w późniejszym okresie, Francuzów, Hiszpanów oraz Wenecjan. Nastąpił dynamiczny
rozwój miast i ich architektury. Do dnia dzisiejszego zachowały się Palazzo di Normani
(twierdza z XII wieku) w Palermo, Castel Nuovo i Capuano, barokowy pałac królewski,
katedra San Gennaro w Neapolu oraz barokowe budowle, katedra św. Agaty w Katanii na
Sycylii. Wzdłuż włoskiego wybrzeża (szczególnie Toskanii) znajduje się wiele małych
zamków, które w chwili obecnej często pełnią rolę żywych muzeów – hoteli.
Dziesięć obiektów kulturowych, znajdujących się w strefie włoskiego wybrzeża, zostało
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cztery z nich znajdują się na
Sycylii: Villa Romana del Casale, Syrakuzy, starożytne Agrigento, późnobarokowe miasta
w dolinie Noto. Pięć leży na Półwyspie Apenińskim: rezerwaty archeologiczne w Pompejach,
Herkulanum i Torre Annunziata, Costiera Amalfitana, pałac wraz z parkiem, akweduktem
Vanvitelliego i kompleksem San Leucio, Park Narodowy Cilento i Vallo z ruinami Paestum,
Velia z Certosa di Padula, historyczne centrum Neapolu i jeden obiekt na Sardynii –
Su Nuraxi di Barumini.
We Włoszech funkcjonuje niemal 3,5 tys. różnego rodzaju muzeów i galerii, co
przekłada się na dużą liczbę tych obiektów w strefie wybrzeża. Na szczególną uwagę
zasługują: Regionalne Muzeum Archeologiczne Antonio Salinas w Palermo, Regionalne
Muzeum Archeologiczne w Syrakuzach i Agrigento na Sycylii, Narodowe Muzeum
Archeologiczne w Neapolu czy Muzeum Kultury Etruskiej w Volterra.
Ważne miejsce w kulturze włoskiej zajmują święta o charakterze religijnym:
św. Januarego w Neapolu, św. Agaty na Sycylii, św. Rozalii w Palermo, św. Efisio w Cagliari
na Sardynii, a także imprezy świeckie, jak np. parady gigantów w Mesynie, a także liczne
turnieje i parady uliczne.
Włochy są największym producentem wina na świecie. Jednym z najbardziej znanych
włoskich win jest czerwone Chianti z Toskanii. Pod względem jakości nie ustępują mu także
wina z Sycylii oraz Sardynii.
Korsyka, choć stanowi terytorium Francji, ze względu na swoje położenie jest bazą
wypadową i celem żeglarskiej turystyki czarterowej uprawianej z baz na Sardynii
i w Toskanii. Do najstarszych zabytków należy kościół w stylu romańskim i cytadela
w Bonifacio, w Ajaccio cytadela i Maison Bonaparte (miejsce urodzenia Napoleona).
Na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO wpisana została francuska
kuchnia. Jej jednym z głównych elementów są wina, z których produkcji słynie Korsyka.
Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się: zatoka Porto z Calanche de Piana,
zatoka Girolata oraz rezerwat Scandola na Korsyce.
Fot. 3. Bastion de l’Etendard w Bonifacio na Korsyce

Źródło: fot. M. Nowacki
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Baleary i hiszpańskie wybrzeże Morza Śródziemnego
Hiszpańskie wybrzeże Morza Śródziemnego jest w większości płaskie za wyjątkiem
rejonu Gór Katalońskich (Costa Brava) oraz Gór Betyckich (Costa del Sol), zaś archipelag
Balearów składa się z pięciu głównych i około 100 mniejszych wysepek o różniej wielkości.
Dominują tam wybrzeża piaszczyste, poza masywem Tramontana w zachodniej część
Majorki. Na omawianym terenie istnieje jeden park narodowy – Archipelagu Cabrera –
położony na południowy-wschód od wybrzeży Majorki.
Dziedzictwo kulturowe Hiszpanii, podobnie jak większości krajów basenu Morza
Śródziemnego, jest bardzo bogate. Już w XI w. p.n.e. istniała kolonia założona przez Fenicjan
na Majorce. W okresie hegemonii greckiej i helleńskiej nastąpił rozwój miast i infrastruktury:
w tym okresie Grecy założyli Barcelonę a Rzymianie – Tarragonę (kompleks antycznego
miasta Tarraco z pałacem Augusta, ruinami amfiteatru, cyrkiem, akweduktem i murami
obronnymi – całość wpisana na Listę UNESCO) i Palmę na Majorce. W VII wieku rozpoczął
się okres dominacji Arabskiej, czego dowodem jest kompleks pałacowo-obronny Alhambra
w Grenadzie i inne pozostałości z czasów arabskich: meczet i stara dzielnica handlowa
w Rondzie. W okresie średniowiecza miasta wzbogaciły się o budowle w stylu gotyckim:
w Barcelonie powstała katedra, średniowieczny układ ulic i dzielnica gotycka, w Walencji –
katedra, historyczna dzielnica z XV wieku, w Palmie – pałac Almudaina i kościół
franciszkanów. Okres od XV do XIX wieku był złotym wiekiem za sprawą dominacji
hiszpańskiej i jej potęgi kolonialnej. Nastąpił niezwykły rozwój architektury i sztuki:
w Barcelonie powstał dziewiętnastowieczny układ urbanistyczny, secesyjne domy Ensanche,
pałac i park Guell, bazylika Sagrada Familia, Pałac Muzyki Katalońskiej, w Walencji –
budynek giełdy jedwabiu i Pałac dos Aguas (w stylu rokoko). Przez wieki na terenie
dzisiejszej Hiszpanii ścierały się wpływy kultur Chrześcijan, Żydów i Arabów, czego efektem
jest niezwykle różnorodne i bogate dziedzictwo kulturowe na tym obszarze. Na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazło się 11 obiektów: dwa na Balearach – Wyspa
Ibiza (bioróżnorodność i kultura) oraz Serra de Tramuntana (krajobraz kulturowy), cztery
znajdują się w kontynentalnej części Hiszpanii na wybrzeżu Morza Śródziemnego: Szpital
św. Pawła w Barcelonie, zespół archeologiczny Tarraco, klasztor w Poblet, Llotja de la Seda
w Walencji. Wśród obiektów muzealnych na uwagę zasługują: Narodowe Muzeum Sztuki
Katalońskiej oraz Muzeum Picassa w Barcelonie oraz Muzeum Diocesa w Palmie.
Fot. 4. Dalt Vila – zabytkowa część Eivissy – głównego portu na Ibizie

Źródło: fot. M. Nowacki
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Na ulicach hiszpańskich (szczególnie w miejscach turystycznych) obecny jest taniec
flamenco, wywodzący się od mniejszości etnicznych (Afrykanie, andaluzyjscy Romowie).
Życie kulturowe jest bardzo zróżnicowane. Ważnym elementem jest religia i święta z nią
związane: widowiskowe procesje odbywające się w Wielkanoc i Boże Ciało lub parady
karnawałowe. Wśród lokalnych świąt i ludowych ulicznych zabaw dużym zainteresowaniem
turystów cieszą się: bitwa pomidorowa La Tomatina w Bunol koło Walencji oraz Las Fallas
także w Walencji. W Katalonii znane jest święto winobrania odbywające się w październiku
(rejon słynie z produkcji musującego wina Cava).W Walencji prężnie działa Miasteczko
Sztuki i Nauki. W Barcelonie na uwagę zasługuje festiwal teatralny del Grec.

Wybrzeże i wyspy Morza Bałtyckiego (wybrzeże niemieckie, szwedzkie,
polskie i litewskie)
Południowe wybrzeże Morza Bałtyckiego (polskie, litewskie i niemieckie) jest płaskie
i piaszczyste (plaże, wydmy, jeziora przybrzeżne, mierzeje, płytkie zalewy i rozległe zatoki),
gdzieniegdzie urozmaicone stromymi klifami powstałymi wskutek abrazyjnej działalności
morza. Wybrzeże szwedzkie jest skaliste, z dużą liczbą zatok oraz skalistych wysp –
szkierów. Znajduje się tutaj pięć Parków Narodowych: Słowiński, Woliński, Jasmund,
Mierzei Kurońskiej, Żmudzki, Sitere na Łotwie, Vilsandi i Matsalu w Estonii.
Najstarsze ślady osadnictwa związane są z plemionami Swionów i Gotów, którzy
rozpoczęli osiedlać się na tych terenach około 5000 lat p.n.e. W późniejszym okresie zaczęły
dominować plemiona germańskie, rzymskie i słowiańskie. Na Rugii zachowały się relikty
historii zachodniosłowiańskiego państwa Ranów (świątynia Świętowita na Arkonie).
W wiekach X–XII następowała stopniowa chrystianizacja ludów zamieszkujących wybrzeża
Morza Bałtyckiego. W średniowieczu powstało wiele romańskich i gotyckich budowli:
w Lundzie – romańska katedra, w Gdańsku – gotyckie kościoły Mariacki i Dominikanów,
mury z basztami, opactwo cysterskie w Oliwie, zamek krzyżacki z XIII wieku w Malborku,
średniowieczne Stare Miasto, katedra, kościoły i bramy miejskie w Lubece, miejska
zabudowa gotycka, stare budynki uniwersyteckie w Rostoku, gotycki zamek w Malmo, ratusz
i arsenał w Goeteborgu, średniowieczne miasto handlowe, mury, zabudowa, kościoły
i gotycka katedra w Visby. W późniejszym okresie powstały: w Gdańsku – ratusz, Dwór
Artusa, twierdza Wisłoujście z XV wieku, kamienice z XVII wieku, w Kalmarze –
renesansowa twierdza, zamek (dominuje styl barokowy), w Malmo – renesansowy ratusz,
w Lund – budynki uniwersytetu, w Świnoujściu – zespół fortów z XIX wieku,
w Greifswaldzie – domy mieszczańskie z wysokimi szczytami.
Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się osiem obiektów: zamek
krzyżacki w Malborku, historyczne centra miejskie Stralsundu i Wismaru, hanzeatycka
Lubeka, stacja radiowa Varberg, port wojenny w Karlskronie, krajobraz rolniczy południowej
Olandii, hanzeatyckie miasto Visby i Mierzeja Kurońska.
Do najciekawszych muzeów można zaliczyć: Muzeum Narodowe i Morskie
w Gdańsku, Muzeum Morskie w Karlskronie, Rooseum w Malmö.
Do najciekawszych wydarzeń kulturalnych można zaliczyć Kieler Woche w Kilonii,
Open’er Festival w Gdyni, Sunrise Festival w Kołobrzegu, Sweden Rock Festival
w Sölvesborg w Szwecji oraz Positivus Festival Salacgriva na Łotwie.
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Fot. 5. Fort Anioła w Świnoujściu

Źródło: fot. M. Nowacki

Porównanie atrakcyjności destynacji za pomocą metody AHP
Analityczny Proces Hierarchiczny5 (AHP) jest jedną z matematycznych metod
stosowanych we wspomaganiu podejmowania wielokryterialnych problemów decyzyjnych.
Metodę zaczęto opracowywać od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, zaś jej
ostateczne sformułowanie zaproponował Thomas L. Saaty [Kwiesielewicz 2002]. Istota
metody polega na porównaniu parami analizowanych wariantów decyzyjnych względem
wszystkich kryteriów oceny, z wykorzystaniem specjalnych tablic oceny dla każdego
z kryteriów w oparciu o określoną skalę ocen [Kozioł i in. 2011]. Wielką zaletą tej metody
jest możliwość porównania cech ilościowych z cechami jakościowymi poprzez ustalenie
pomiędzy nimi związków. Ocen poszczególnych kryteriów dokonują kompetentni dla danej
dziedziny eksperci. AHP wykorzystuje się we wspomaganiu procesu decyzyjnego w biznesie,
energetyce, służbie zdrowia, zarządzaniu zasobami i transporcie [Saaty 1987]. W obszarze
turystyki AHP stosowano do porównania atrakcyjności parków narodowych USA
[Deng, King i Bauer 2002] oraz porównania percepcji atrakcyjności walorów naturalnych
Zachodniej Wirginii dokonywanej przez dyrektorów biur obsługi ruchu turystycznego
i turystów [Deng, Dyre i Wang 2012], a także jako narzędzie wspomagające wybór sposobu
zagospodarowania turystycznego nieczynnego kamieniołomu [Marciniak 2013].
Ocenę za pomocą metody AHP realizuje się w następujących krokach [Kozioł
i in. 2011]:

5

Nazywana też metodą analitycznej hierarchizacji.
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1. Budowa modelu hierarchicznego. Dekompozycja problemu decyzyjnego i budowa
hierarchii czynników (kryteriów) wpływających na rozwiązanie problemu.
2. Określenie dominacji czynników głównych (preferencji globalnych). Ocena przez
porównanie parami udziału czynników głównych (jako względnej istotności
kryteriów) realizacji stanu docelowego.
3. Określenie dominacji wariantów. Określenie wzajemnych priorytetów (istotności) w
odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych.
4. Klasyfikacja wariantów decyzyjnych. Wyznaczenie uporządkowania wariantów
decyzyjnych z uwzględnieniem na ich udział w realizacji celu nadrzędnego.
Interpretacja wyników.
Zgodnie w powyższym schematem postępowania, w pierwszym kroku ustalono
hierarchiczną strukturę walorów krajoznawczych w następujący sposób:
1. Na pierwszym, najwyższym poziomie analizy wydzielono dwa typy walorów
krajoznawczych: naturalne (przyrodnicze) i kulturowe (antropogeniczne).
2. Na drugim, niższym poziomie, wśród walorów przyrodniczych wyróżniono trzy
rodzaje walorów: urozmaicenie linii brzegowej, parki narodowe i obszary naturalne
wpisane na listy UNESCO (WHL6 i M&B). Wśród walorów kulturowych wyróżniono
pięć rodzajów walorów: obiekty kulturowe wpisane na listę UNESCO (WHL), wielkie
centra krajoznawcze, muzea oraz wydarzenia kulturalne (ryc. 1).

Urozmaicenie linii
brzegowej
Walory naturalne

Parki narodowe

Obszary UNESCO
Walory krajoznawcze
Obiekty UNESCO
Walory kulturowe

Centra krajoznawcze

Zabytki architektury

Muzea
Wydarzenia kulturalne

Ryc. 1. Przyjęta w pracy struktura hierarchiczna typów walorów krajoznawczych

W następnym kroku dokonano porównania parami atrakcyjności wyodrębnionych kategorii
(typów) walorów krajoznawczych. W ocenie wykorzystano 9-stopniową skalę porównań
zaproponowaną przez Saaty’ego (tabela 1).
World Heritage List – Lista Światowego Dziedzictwa, Man and Biosfere – Lista Światowych Rezerwatów
Biosfery.
6
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Tabela 1. Skala porównań w AHP [Saaty 1987]
Skala
Znaczenie
Opis
ważności
1
Równoważność
Oba typy (grupy) walorów są tak samo istotne/atrakcyjne.
3
Słaba preferencja
Pierwszy typ walorów (grupa) jest trochę bardziej
istotny/atrakcyjny niż drugi.
5
Istotna preferencja
Pierwszy typ (grupa) walorów bardziej istotny/atrakcyjny niż drugi.
7
Wyraźna
Pierwszy typ (grupa) walorów jest znacznie bardziej
preferencja
istotny/atrakcyjny niż drugi.
9
Bezwzględna
Pierwszy typ walorów (grupa) jest bezwzględnie bardziej
preferencja
istotny/atrakcyjny niż drugi.
Uwaga: Powyższa skala zakłada również możliwość wystąpienia preferencji pośrednich. W takim przypadku
mogą wystąpić wartości 2, 4, 6 i 8.

W przypadku relacji przeciwnej (preferencji drugiego typu nad pierwszym), wartość
współczynnika przyjmuje wartość odwrotną (1, 1/3, 1/5, 1/7 i 1/9) i odpowiednio (1/2, 1/4,
1/6 i 1/8).
W analizie wykonywanej metodą AHP wykorzystuje się opinię ekspertów, którzy
dokonują subiektywnej oceny poszczególnych typów i rodzajów walorów krajoznawczych
pomiędzy sobą parami. W niniejszym badaniu w ocenie wzięło udział sześciu ekspertów –
specjalista z dziedziny geografii turyzmu (dr nauk geograficznych), turystyki (dr hab. nauk
o turystyce), mgr turystyki i rekreacji – jachtowy sternik morski i turystyki żeglarskiej (trzech
kapitanów jachtowych). Eksperci dokonywali ocen indywidualnie, wypełniając przygotowane
przez autorów tabele porównań, po wysłuchaniu instrukcji przekazanej przez jednego
z autorów.
W pierwszym kroku oceny, eksperci porównali atrakcyjności walorów naturalnych
z kulturowymi. Eksperci uznali, że w ocenie atrakcyjności krajoznawczej destynacji
żeglarskich walory naturalne i kulturowe mają takie same znaczenie. Tak więc, wektor
ważności dla poziomu najwyższego przybrał wartość 0,5 (walory naturalne) i 0,5 (walory
kulturowe). W następnym kroku dokonano porównań atrybutów dla poziomu drugiego: trzy
pary porównań dla walorów naturalnych, dziesięć par porównań dla walorów kulturowych.
W następnym kroku obliczono wartości macierzy znormalizowanej według wzoru
[Kozioł i in. 2011]:

zaś wektor priorytetów cząstkowych według wzoru:

gdzie:

W tabelach 2 i 3 przedstawiono uzyskane wartości macierzy znormalizowanej oraz
wektory ważności dla walorów naturalnych i kulturowych. Obliczone wartości wektora
atrakcyjności dla walorów naturalnych wskazują, że najwyższą rangę atrakcyjności eksperci
przyznali urozmaiceniu linii brzegowej (0,57), znacznie mniejszą obszarom naturalnym na
listach UNESCO (0,24) i najmniejszą parkom narodowym (0,19) (tabela 2).
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Tabela 2. Uzyskane wartości macierzy znormalizowanej oraz wartości wektora istotności
walorów naturalnych
Wektor
Typ walorów naturalnych
A
B
C
atrakcyjności
Urozmaicenie linii brzegowej (A)
0,68
0,60
0,44
0,57
Parki narodowe (B)
0,18
0,15
0,24
0,19
Obszary naturalne na listach UNESCO (C)
0,14
0,25
0,31
0,24
SUMA
1,00
1,00
1,00
1,00

Podobnie obliczono wartości wektora atrakcyjności dla walorów kulturowych.
Najwyższą rangę eksperci przyznali obiektom z listy UNESCO (0,30), nieco mniejszą
centrom krajoznawczym i zabytkom architektury (0,21), nieco mniejszą wydarzeniom
kulturalnym (0,17), zaś najmniejszą muzeom (0,10).
Tabela 3. Uzyskane wartości macierzy znormalizowanej oraz wartości wektora istotności
walorów kulturowych
Wektor
Typ walorów kulturowych
D
E
F
G
H
atrakcyjności
Obiekty kulturowe lub mieszane na liście
0,30
0,40
0,22
0,25
0,35
0,30
UNESCO (D)
Wielkie centra krajoznawcze (E)
0,19
0,18
0,23
0,24
0,24
0,21
Zabytki architektury (F)
0,26
0,22
0,22
0,17
0,18
0,21
Muzea (G)
0,12
0,09
0,14
0,08
0,06
0,10
Wydarzenia kulturalne (H)
0,12
0,11
0,19
0,26
0,17
0,17
SUMA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

W następnym kroku analizy eksperci dokonali porównań parami ośmiu grup walorów
krajoznawczych z sześciu analizowanych destynacji, co dało w sumie konieczność wykonania
stu dwudziestu porównań parami. Przykładowe wartości macierzy porównań dla
urozmaicenia linii brzegowej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Macierz porównań pomiędzy destynacjami pod względem urozmaicenia linii
brzegowej w kategorii walorów naturalnych
Chorwackie ze
Destynacja
Greckie
Tureckie
Włoskie
Hiszpańskie Bałtyckie
słoweńskim
Chorwackie ze
1
3,56
4,33
3,71
6,00
7,67
słoweńskim
Greckie
0,81
1
2,73
2,57
3,87
7,00
Tureckie
0,21
1,27
1
2,26
4,86
6,22
Włoskie
2,47
3,61
2,96
1
4,33
6,33
Hiszpańskie
0,18
1,05
1,33
0,45
1
5,67
Bałtyckie
0,13
0,15
0,63
0,17
0,30
1
SUMA
4,80
10,63
12,99
10,16
20,36
33,89

W tabeli numer 5, zestawiono ostateczne wartości średnie wskaźnika priorytetów
uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy. W wyniku przeprowadzonej analizy można
stwierdzić, że analizowane destynacje żeglarskiej turystyki czarterowej można sklasyfikować
w trzy główne grupy ze względu na atrakcyjność krajoznawczą. Najwyższą atrakcyjność
posiada wybrzeże Chorwacji i Słowenii (0,253), Włoch (0,252) oraz Grecji (0,236). Znacznie
mniejszą atrakcyjnością cechuje się wybrzeże Hiszpanii (0,121) oraz Turcji (0,118).
Najmniejszą atrakcyjnością cechuje się wybrzeże Bałtyku (0,079).
Porównanie uzyskanego rankingu destynacji ze względu na atrakcyjność walorów
krajoznawczych z rankingiem destynacji ze względu na liczbę firm czarterowych w regionie
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(tabela 5) wskazuje, że rozwój żeglarskiej turystyki czarterowej w regionie jest silnie
skorelowany z atrakcyjnością walorów krajoznawczych regionu.
Tabela 5. Uzyskany ranking destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej ze względu na
atrakcyjność walorów krajoznawczych
Miejsce w
Wartość średnia
Liczba firm
Nazwa destynacji
rankingu
wskaźnika priorytetu
czarterowych w regionie
1.
Chorwacja i Słowenia
0,253
163
2.
Włochy
0,252
103
3.
Grecja
0,236
94
4.
Hiszpania
0,121
50
5.
Turcja
0,118
39
6.
Bałtyk
0,079
29

Zakończenie
Celem powyższego artykułu była ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji
żeglarskiej turystyki czarterowej oraz ustalenie hierarchii tych destynacji z wykorzystaniem
metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu. Analizę przeprowadzono dla sześciu
głównych europejskich destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej: Chorwacji i Słowenii,
Włoch, Grecji, Hiszpanii, Turcji i państw basenu Morza Bałtyckiego. Analizę
przeprowadzono z pomocą sześciu ekspertów z dziedziny geografii, turystyki i żeglarstwa
morskiego. W wyniku analizy udało się ustalić hierarchię destynacji żeglarskiej turystyki
czarterowej. Do grupy najatrakcyjniejszych europejskich destynacji zaliczono Chorwację
i Słowenię, Włochy oraz Grecję. W przeprowadzonej analizie oceniano jedynie krajoznawcze
walory przyrodnicze i kulturowe. Nie objęto analizą pozostałych elementów, które mogą mieć
wpływ na atrakcyjność turystyczną destynacji. Można do nich zaliczyć: pozostałe
nieuwzględnione walory krajoznawcze (np. osobliwości przyrody, walory kultury ludowej,
zabytki techniki, obiekty współczesne itp.), zagospodarowanie turystyczne i dostępność
komunikacyjna obszaru [Rogalewski 1974], stan środowiska naturalnego i efekty jego
ochrony [Gołębski 2002], a także postawy mieszkańców, postawy urzędników państwowych,
infrastruktura publiczna, stosunek ceny do jakości, stopień trudności akwenu oraz klimat
[Nowacki 2013]. W przyszłych badaniach dotyczących oceny atrakcyjności dla potrzeb
turystyki żeglarskiej należałoby uwzględnić także te elementy.
Na wyniki uzyskane za pomocą metody AHP, co oczywiste, rzutuje wiedza
i indywidualne preferencje ekspertów wykorzystanych w badaniu. Eksperci pochodzący
z południa Europy, mogliby znacznie wyżej ocenić atrakcyjność wybrzeża Bałtyku, choćby
ze względu na piękne i rozległe plaże lub bogate w gatunki siedliska leśne niespotykane na
południu Europy. Z drugiej strony, atrakcyjność jest pojęciem wysoce subiektywnym i jeśli
jej wyniki miały by posłużyć turystom z naszej części Europy, to powinna być dokonywana
przez ekspertów o zbliżonej do tych turystów wrażliwości kulturowej i percepcji
atrakcyjności.
Stwierdzona wysoka korelacja pomiędzy atrakcyjnością walorów krajoznawczych
regionu a poziomem rozwoju infrastruktury dla uprawiania żeglarstwa wskazuje na dużą
wagę jakie walory krajoznawcze regionu odgrywają w rozwoju turystyki żeglarskiej.

Podziękowania
Autorzy pragną złożyć podziękowania ekspertom, dzięki których wnikliwej wiedzy
udało się uzyskać dane do napisania powyższego artykułu.
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Evaluating Natural and Cultural Attractions for Sailing Tourism
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Abstract
This paper presents the use of the AHP method to assess the attractiveness of a tourism
destination. The research is based on the example of six sailing tourism destinations.
The analysis compared the destinations due to the attractiveness of the three types of natural
attractions (diversity of the coastline, national parks and natural areas inscribed
on the UNESCO list) and five types cultural attractions (objects inscribed on the UNESCO
World Heritage List (WHL), the main centers of tourist attractions, museums and cultural
events). The analysis uses six expert opinions. As a result, the hierarchy of attractiveness
of the analyzed destinations has been established.
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