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Wprowadzenie
Województwo warmiñsko-mazurskie, powszechnie zwane krain¹ tysi¹ca jezior, znane
jest jako centrum ¿eglarstwa œródl¹dowego (Piotrowski, Kamiñski, 1996; Kruk, 2003). Obok
jezior na terenie województwa wystêpuj¹ liczne rzeki, które s¹ tak¿e atrakcj¹, szczególnie
znan¹ osobom uprawiaj¹cym turystykê aktywn¹ (kwalifikowan¹) w postaci sp³ywów kajakowych (Merski, Warecka, 2008). Mo¿na wymieniæ najwa¿niejsze rzeki w g³ównych mezoregionach województwa warmiñsko-mazurskiego:
m Pojezierze Olsztyñskie z £yn¹ (rys. 1) i Wad¹giem,
m Pojezierze Mr¹gowskie z Krutyni¹,
m Krainê Wielkich Jezior Mazurskich z Pis¹, Orzysz¹ i Sapin¹,
m Pojezierze E³ckie z £aŸn¹ Strug¹ i Leg¹,
m Wzgórza Szeskie, Krainê Wêgorapy z Go³dapi¹ i Wêgorap¹,
m Równinê Mazursk¹ z rzekami Omulew i Pis¹.
Obok tych g³ównych rzek nale¿y wspomnieæ o licznych dop³ywach i ca³¹ sieæ kana³ów,
na przyk³ad: Elbl¹ski, Mazurski, Kozielski, Kiermas, Wiktorii.
Sieæ cieków (rzek, kana³ów) wraz z licznymi jeziorami jest wykorzystywana w turystyce
aktywnej. Organizacja sp³ywów kajakowych oferowana jest przez liczne firmy specjalizuj¹ce siê w tego rodzaju dzia³alnoœci. Informacje o nich widoczne s¹ w sieci Internet, na stronach stowarzyszeñ wodniackich i poszczególnych firm (rys. 2). Zawieraj¹ szczegó³owe
informacje o dzia³alnoœciach firm, a tak¿e podstawowe informacje o szlakach kajakowych.
Celem pracy by³o wykorzystanie danych tematycznych z sieci Internet oraz narzêdzi
geoinformacyjnych i zbiorów referencyjnych do wykonania analiz geoinformacyjnych oce-
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Rysunek 1. Rzeka £yna w okolicach
Lidzbarka Warmiñskiego
(www_1, www_2)
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Rysunek 2.
Rozproszone
zbiory w sieci
Internet o firmach
kajakowych
(Za³¹cznik)
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niaj¹cych istniej¹cy potencja³ turystyki kajakowej Warmii i Mazur. Potencja³ mo¿na oceniaæ
w ró¿norodny sposób (Milewska, 2010; Baliñska, 2009). W niniejszej publikacji przyjêto, ¿e
bêdzie prezentowany wynikami wybranych analiz przestrzennych (Gotlib i in., 2007), opartych na zbiorach tematycznych i danych referencyjnych. Przeprowadzone analizy przestrzenne
oceni¹ g³ównie dostêpnoœæ i sposób prowadzonych us³ug turystycznych w tym zakresie
oraz wska¿¹ na rozk³ad przestrzenny badanych obiektów.

Dane zród³owe
Próby realizacji za³o¿onych badañ by³y podejmowane wczeœniej, gdy¿ wspó³autorka jest
czynnym cz³onkiem Oddzia³u Warmiñsko Mazurskiego PTTK w Olsztynie i dzia³a w klubie
wodnym „Kilwater” tego Oddzia³u (www_3). Udostêpnione bezp³atne referencyjne dane
przestrzenne z Centralnego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK),
odnosz¹ce siê do Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000 (BDO_250), w
zakresie cieków wodnych i bazy punktów adresowych, zachêci³y do podjêcia planowanych
wczeœniej prac badawczych. Dysponuj¹c tymi danymi nale¿a³o tylko pozyskaæ zbiory tematyczne zwi¹zane z turystyk¹ kajakow¹. S¹ one dostêpne w sieci Internet, lecz s¹ rozproszone
i w celu poszukania i zebrania danych nale¿a³o poœwieciæ sporo czasu (rys. 2).
Do realizacji badañ wykorzystano dane pozyskane ze stron www (rys. 2) firm organizuj¹cych sp³ywy kajakowe (Za³¹cznik). Na podstawie zebranych danych utworzono wstêpn¹
bazê w arkuszu Excel. Dane pos³u¿y³y do realizacji badañ maj¹cych na celu okreœlenie potencja³u regionu Warmii i Mazur w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej dotycz¹cej aktywnej turystyki kajakowej.

Informacja o firmach organizuj¹cych sp³ywy kajakowe
W pracy zebrano informacje o 78 firmach oferuj¹cych organizacjê sp³ywów kajakowych
na terenie Warmii i Mazur, a tak¿e w najbli¿szych okolicach poza granicami województwa.
Dane zebrane w arkuszu Excel (Hoœci³owicz, 2015), zlokalizowano na mapie, przy zastosowaniu narzêdzi zwi¹zanych z geolokalizacj¹, wykorzystuj¹c do tego adres firmy i punkty
adresowe. Dziêki narzêdziom GIS (www_4) lokalizacjê mo¿na pokazaæ w ró¿ny sposób.
Ró¿ne prezentacje lokalizacji (rys. 3) nios¹ inn¹ informacjê. Lokalizacja firm koncentruje siê
w œrodkowo-po³udniowej czêœci województwa, w powiatach mr¹gowskim, piskim i olsztyñskim. Du¿e zagêszczenie firm wystêpuje w okolicach Rucianego Nidy (szlak rzeki Krutyni) i Olsztyna (szlak rzeki £yny).

Dane referencyjne o ciekach wodnych
Obok punktowej bazy z informacjami o firmach, utworzono zbiory liniowe obrazuj¹ce
cieki wodne, na których firmy proponuj¹ organizacjê sp³ywów. Wykonano je na podstawie
udostêpnionych zbiorów cieków z bazy BDO_250, pobranej z CODGiK. Wybrano 81 cieków, w tym 72 rzeki i 8 kana³ów (rys. 4). Z tego 56 rzek i 8 kana³ów jest w ofercie firm.
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Rysunek 4. Cieki wodne:
a – dane pobrane z CODGiK
b – dane wyselekcjonowane
do realizacji pracy

a

b
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Rysunek 3. Baza z informacjami o firmach organizuj¹cych sp³ywy kajakowe. Ró¿na wizualizacja zbiorów geometrycznych przedstawiaj¹ca
rozmieszczenie firm: za pomoc¹ sygnatur punktowych i kartodiagramu
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Baza relacyjna wi¹¿¹ca dane o firmach i ciekach wodnych
Zebrane dane punktowe i liniowe powi¹zano relacjami „wiele do wielu” (Hernndez, 2000;
www_5), wi¹¿¹c firmy z ciekami i cieki z firmami. W ten sposób powsta³ informator kajakarza (Hoœci³owicz, 2015). Pozwala on w prosty sposób na informacjê o firmach, wraz z
wymienionymi rzekami, na których organizuj¹ sp³ywy (rys. 5a). Podobnie przy wyborze
rzeki, np. Marózki (rys. 5b) mamy ogólne i szczegó³owe informacje o 13 firmach organizuj¹cych tam sp³ywy.

a

b
Rysunek 5. Informator kajakarza: a – informacje o firmie Drwêca PPHU Adam Kopiczyñski
wraz z informacj¹ o firmie i wyliczonymi rzekami, na których firma organizuje sp³ywy,
b – firmy oferuj¹ce sp³ywy na rzece Marózce
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Analizy przestrzenne na podstawie
utworzonej bazy relacyjnej
Z zebranych danych wykonano podstawowe analizy przestrzenne pozwalaj¹ce okreœliæ
istniej¹cy potencja³ do uprawiania turystyki kajakowej. Przyjêto, ¿e potencja³ wi¹¿e siê z
istniej¹cymi ciekami i firmami proponuj¹cymi organizacjê sp³ywów.

Analiza lokalizacji firm organizuj¹cych sp³ywy kajakowe
Analizy przestrzenne na obiektach punktowych przedstawiaj¹cych lokalizacjê firm wykonano narzêdziami z pakietu Spatial Analyst: gêstoœæ, odleg³oœæ euklidesowa (Crosier i in.,
2002: Esri, 2015; Felcenloben, 2011). Z uzyskanych wyników analizy pokazanych na rysunku 6 mo¿na odczytaæ, ¿e œrednia odleg³oœæ w linii prostej do firmy z dowolnego punktu na
terenie województwa wynosi 11 km, maksymalna zaœ 33 km, gêstoœæ lokalizacji firm zwiêksza siê w okolicach Rucianego Nidy (szlak rzeki Kruryni) i Olsztyna (szlak rzeki £yny).
Analiza danych pozwala tak¿e scharakteryzowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ firm. Dane z
wykonanej statystyki sumarycznej, wskazuj¹ ¿e po³owa firm (42) obs³uguje tylko jedn¹ rzekê (rys. 7). S¹ to lokalne firmy. Firma „S³onik” zlokalizowana w Ja¿d¿ówkach na terenie
Pojezierza I³awskiego oferuje organizacjê sp³ywów w ca³ym regionie, reklamuj¹c siê dobr¹
lokalizacj¹. Proponuj¹ sp³ywy a¿ na 41 ciekach na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego. W sumie piêæ firm wskazuje na swój du¿y potencja³, mo¿liwoœæ organizacji sp³ywów na ponad dziewiêciu rzekach. Z porównania wyników analiz przedstawionych na rysunkach 6 i 7 wynika, ¿e wiêkszoœæ firm przy szlaku Krutyni, wi¹¿¹ swoj¹ dzia³alnoœæ z
organizacj¹ sp³ywów tylko na tej rzece.
W bazie zebrano tak¿e przybli¿one dane o liczbie kajaków bêd¹cych w posiadaniu firm. Nie
wszystkie firmy chcia³y udzieliæ informacji w tym zakresie, wiêc zbiory uzupe³niono wiedz¹
autorów i konsultacjami z organizatorami sp³ywów. Wizualizacja (Medyñska-Gulij, 2011) tych
danych (rys. 8) wskazuje na du¿y potencja³ firm po³o¿onych na najpopularniejszym szlaku
rzeki Krutyni. S¹ to firmy w wiêkszoœci obs³uguj¹ce tylko jedn¹ rzekê. Inne firmy, posiadaj¹ce
mniej sprzêtu, jak zauwa¿ono powy¿ej (rys. 7), oferuj¹ sp³ywy na wiêkszej liczbie cieków.
Na podstawie zebranych danych mo¿na by³o okreœliæ najpopularniejsze cieki, na których
s¹ organizowane sp³ywy. W œrodowisku turystycznym powszechnie znany jest szlak Krutyni. W wyniku analizy potwierdzono te opinie, a tak¿e wskazano na du¿¹ popularnoœæ szlaków rzek £yny i Wel, Drwêcy, Omulwi (rys. 9).

Wyniki rozk³adu przestrzennego firm i cieków
oraz mo¿liwoœci rozwoju potencja³u
W celu okreœlenia potencja³u aktywnej turystyki kajakowej wykonano analizy rozk³adu
kierunkowego na dwóch zbiorach danych: obiektów liniowych obrazuj¹cych cieki wodne i
punktowych zwi¹zanych z po³o¿eniem firm. W wyniku analizy utworzono dwie elipsy odchylenia standardowego, które wizualizuj¹ tendencje centralizacji zjawiska, dyspersji i kierunkowych trendów (Esri, 2015). Porównanie wielkoœci i wzajemnego po³o¿enia tych elips
(rys. 10) prowadzi do wniosków, ¿e istnieje mo¿liwoœæ rozwoju firm organizuj¹cych sp³ywy
kajakowe. Wskazuj¹ na to wielkoœci elips. Ró¿nica wielkoœci elips wskazuje na niedomiar
firm w pó³nocnej i po³udniowo-zachodniej czêœci województwa, przy szlakach Kana³u Elbl¹skiego, rzek: Pas³êki, Drwêcy, Omulwi.

a

a

b
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Rysunek 7.
Ocena firm pod wzglêdem
liczby obs³ugiwanych rzek:
a – zestawienie sumaryczne,
b – lokalizacja

b
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Rysunek 6. Analiza
lokalizacji firm
kajakowych:
a – raster gêstoœci
firm wykonany
metod¹ skupieñ,
kó³kami zaznaczono
miejsca o lokalizacji
du¿ej liczby firm
organizuj¹cych
sp³ywy kajakowe,
b – raster odleg³oœci
euklidesowej od firm
z klasyfikacj¹ metod¹
naturalnych przerw
na 5 klas

a

b
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Rysunek 9. Wynik
analizy okreœlaj¹cy
popularnoœæ rzek
w ofertach firm
kajakowych:
a – wynik sumaryczny
przypisuj¹cy ka¿dej
rzece liczbê firm
maj¹cych ofertê
dotycz¹c¹ tej rzeki,
b – wizualizacja
lokalizacji
najpopularniejszych
rzek
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Rysunek 8. Potencja³
firm okreœlony liczb¹
posiadanych kajaków.
Firmy na szlaku
Krutyni posiadaj¹
du¿y potencja³
do organizacji
sp³ywów.
Pozosta³e firmy
organizuj¹ sp³ywy
wykorzystyj¹c
ograniczon¹ liczbê
sprzêtu p³ywaj¹cego
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Rysunek 10. Rozk³ad przestrzenny lokalizacji firm i lokalizacji rzek do wskazania potencja³u do rozwoju nowych firm w pó³nocej
i po³udniowo-zachodniej czêœci województwa
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Wnioski
Podjêcie badañ zwi¹zanych z prób¹ oceny potencja³u turystyki kajakowej Warmii i Mazur
by³o znacznie u³atwione dziêki mo¿liwoœci skorzystania z danych referencyjnych pozyskanych z CODGiK. Wk³ad w³asny polega³ na pozyskaniu danych tematycznych, zbudowaniu
bazy z wykorzystaniem informacji z portali internetowych firm organizuj¹cych sp³ywy kajakowe i wykonaniu analiz. Dostêpne dane referencyjne i narzêdzia analityczne GIS daj¹ szerokie mo¿liwoœci wykonywania opracowañ tematycznych. Geolokalizacja obiektów na podstawie udostêpnionych zbiorów punktów adresowych stanowi doskona³e narzêdzie do transformacji zbiorów tekstowych do uk³adu przestrzennego.
Stworzone zbiory danych zosta³y udostêpnione kadrze turystycznej PTTK w Olsztynie i
firmom do akceptacji lub weryfikacji danych. Powszechnie uwa¿a siê (Karbowiak, 2008;
Marks-Bielska, Babuchowska, 2013), ¿e rozwój turystyki w regionie Warmii i Mazur jest
blokowany przez brak infrastruktury (lotniska, drogi, hotele, zagospodarowane brzegi jezior
i cieków wodnych). Te aspekty nie by³y uwzglêdnione w podjêtych badaniach.
Stworzona baza, wraz z danymi referencyjnymi, umo¿liwi³a przeprowadzenie analiz przestrzennych w wybranych aspektach. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazuj¹ na nierównomierny rozwój firm z wybranej dziedziny turystyki aktywnej – kajakowej. Rozwój firm
uzale¿niony jest od promocji wszystkich szlaków kajakowych. Przyk³ad Krutyni o du¿ym
potencjale zwi¹zanym z organizacj¹ sp³ywów, wskazuje na mo¿liwoœæ rozwoju innych atrakcyjnych odcinków szlaków wodnych, których na badanym terenie nie brakuje.
Istniej¹cy potencja³ œrodowiskowo-geograficzny Warmii i Mazur nie jest w pe³ni wykorzystany w przedsiêbiorczoœci zwi¹zanej z turystyk¹. Zebrane zbiory i wyniki analiz powinny
byæ pomocne przy inicjowaniu wspó³dzia³ania firm i doskonaleniu produktów turystycznych. Stworzenie klastra przedsiêbiorstw organizuj¹cych turystykê aktywn¹ w regionie autorzy uwa¿aj¹ za uzasadnione. Pozyskane zbiory zwi¹zane z turystyk¹ aktywn¹ (Wiœniewska
i in., 2003) powinno siê integrowaæ z innymi zbiorami, w celu stworzenia wiêkszej dostêpnoœci do nich, w ramach budowy turystycznego systemu informacyjnego.
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Streszczenie
Celem pracy by³o przeprowadzenie analiz przestrzennych pozwalaj¹cych oceniæ potencja³ turystyki
kajakowej regionu Warmii i Mazur. Bazê wyjœciow¹ danych przestrzennych stanowi³y pliki przedstawiaj¹ce sieæ cieków wodnych oraz punkty adresowe, pobrane ze strony internetowej Centralnego Oœrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dane tematyczne o turystyce kajakowej zebrano z sieci
Internet, gdy¿ przyjêto, ¿e sieæ jest g³ównym Ÿród³em informacji, do której siêgaj¹ potencjalni turyœci. Z
78 portali zebrano informacje o firmach oferuj¹cych sp³ywy kajakowe na terenie Warmii i Mazur.
Wybrano dane, uporz¹dkowano je w formie bazy tematycznej odniesionej do przestrzeni, przy wykorzystaniu bazy adresowej. Po³¹czone dane przestrzenne i opisowe stanowi³y bazê do realizacji badañ.
Przeprowadzono analizy zwi¹zane z ocen¹ mo¿liwoœci i dostêpnoœci do uprawiania turystyki kajakowej.
Wyniki dostarczy³y informacji pozwalaj¹cych oceniæ potencja³ turystyki kajakowej regionu Warmii i
Mazur. Wykorzystuj¹c dane przedstawione na portalach, zliczono ¿e na 64 ciekach wodnych (rzekach
i kana³ach) oferowane s¹ sp³ywy kajakowe. Dostêpnoœæ do najbli¿szej firmy z dowolnego miejsca w
województwie nie przekracza 35 km. Firmy s¹ zlokalizowane w pobli¿u najbardziej atrakcyjnych
odcinków rzek: Krutyni, £yny, Welu, Sapiny, Drwêcy, E³ku, Marózki, Omulwi. Liczba firm oferuj¹cych
organizacjê sp³ywów jest du¿a, s¹ to g³ównie firmy dzia³aj¹ce lokalnie, gdy¿ po³owa z nich promuje
pojedyncze rzeki. W wyniku przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e region Warmii i Mazur ma
du¿y potencja³ do uprawiania turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej. Jak wykaza³y
wyniki badañ, nale¿y go promowaæ i rozwijaæ.

Abstract
The objective of the paper was to conduct a spatial analysis in order to assess the potential of canoeing
in Warmia and Mazury region. The input spatial data consisted of files presenting a network of
watercourses and address points, downloaded from the website of the Main Geodetic and Cartographic Documentation Centre. Thematic data on canoeing was collected from the Internet which was
assumed to be the main information source for potential tourists. Information about companies
offering canoeing in Warmia and Mazury was collected from 78 websites. Information from those
portals was used to create a thematic database, spatially referenced using the address database. The
combined spatial and descriptive data constituted the basis for further research. The analysis involved
the assessment of capacity and accessibility of canoeing.
The results provided information allowing to assess the canoeing potential in the region of Warmia
and Mazury. Basing on data presented on the websites, it has been counted that sixty-four waterways
(rivers and canals) offer canoeing. The distance to the nearest canoeing company from anywhere in
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the region does not exceed 35 km. The companies are located in the neighbourhood of the most
attractive river sections of: Krutynia, £yna, Wel, Sapina, Drwêca, E³k, Marózka, Omulew etc.. There
is a considerable number of companies offering canoeing and these are mainly companies operating
locally since half of them promotes a single river. On the basis of the analysis it can be concluded that
the region of Warmia and Mazury has a great potential for the tourists interested in paddle sport. Thus,
canoeing has to be promoted and developed, as it is reflected in the results.
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Za³¹cznik
Wykaz adresów stron internetowych firm organizuj¹cych sp³ywy kajakowe
na terenie Warmii i Mazur

http://www.wuja.republika.pl/szl_kaj.html, 02.02.2015
http://www.wyprawsie.pl/index.php?obiekty_id=67,
02.02.2015
http://mazurypttk.pl/page/81/mapa, 02.02.2015
http://dryf.elk.pl/, 10.01.2015
http://kajaki.barczewo.pl/, 10.01.2015
http://kajaki.info-pl.com/, 10.01.2015
http://kajakidzialdowo.com/, 10.01.2015
http://kajakimikolajki.pl/, 10.01.2015
http://kajaki-olsztynek.pl/, 10.01.2015
http://kajaki-pokoje.mazury.com/, 10.01.2015
http://kajaki-sztum.pl/, 10.01.2015
http://kajakiwarmia.pl/, 10.01.2015
http://mazury.grajan.pl/oferta/lato/splywy-kajakowe,
10.01.2015
http://mazurypttk.pl/, 10.01.2015
http://sapinakajaki.mazury.com/, 10.01.2015
http://sapinakajaki.pl/, 10.01.2015
http://sorkwity.pttk.pl/, 10.01.2015
http://splywajmy.pl/, 10.01.2015
http://splywybrodnica.com.pl/, 10.01.2015
http://stanicaukta.com.pl/, 11.01.2015
http://szarpietravel.pl/, 11.01.2015
http://wodanmazury.pl/, 11.01.2015
http://www.aktywna-turystyka.pl/, 11.01.2015
http://www.aktywniewarmia.pl/, 11.01.2015
http://www.akwen.pl/, 11.01.2015
http://www.auto-motor.com.pl/kajaki.html, 11.01.2015
http://www.camp.com.pl/, 11.01.2015
http://www.dolinabiebrzy.pl/, 11.01.2015
http://www.frajda-mazury.pl/pl/, 11.01.2015
http://www.goksirbaranowo.pl/tsk_pliki/stanica.htm,
11.01.2015
http://www.kajaki.augustow.pl/, 11.01.2015

http://www.kajaki.mazurypolska.pl/index.html,
11.01.2015
http://www.kajaki.pl/, 11.01.2015
http://www.kajaki.warmia.pl/, 11.01.2015
http://www.kajakicentrum.pl/, 11.01.2015
http://www.kajakidrweca.pl/, 11.01.2015
http://www.kajakiempowelu.pl/, 11.01.2015
http://www.kajaki-krutynia.pl/, 11.01.2015
http://www.kajakimazurskie.pl/, 11.01.2015
http://www.kajaki-mazury.pl/, 11.01.2015
http://www.kajaking.pl/, 11.01.2015
http://www.kajakisapina.pl/, 12.01.2015
http://www.kajaki-tumiany.pl/, 12.01.2015
http://www.kajakiwegorzewo.pl/kajaki/, 12.01.2015
http://www.kanu-mragowo.pl/, 12.01.2015
http://www.lekuk.pl/oferta/dla-kajakarzy, 12.01.2015
http://www.meander.netiak.pl/, 12.01.2015
http://www.sloniksplywy.pl/, 12.01.2015
http://www.splyw.pl/, 12.01.2015
http://www.splywy.info.pl/, 12.01.2015
http://www.splywy.pl/, 12.01.2015
http://www.splywydrweca.pl/, 12.01.2015
http://www.splywyelk.pl/, 12.01.2015
http://www.splywymazury.com/, 12.01.2015
http://www.splywy-suwalszczyzna.pl/, 12.01.2015
http://www.stanicaspychowo.pl/splywy-kajakowe,
12.01.2015
http://www.ukta.pl/, 12.01.2015
http://www.wypozyczalnia.mazury.pl/, 12.01.2015
http://www.welem.pl, 12.01.2015
www.hsmazury.pl, 12.01.2015
http://www.wuja.republika.pl/szl_kaj.html, 12.01.2015
http://www.wyprawsie.pl/index.php?obiekty_id=67,
12.01.2015

