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Zarys treści. W artykule dokonano przeglądu wyników badań dotyczących transgranicznej przestrzeni tury-
stycznej. Niniejsza praca koncentruje się na kształtowaniu transgranicznej przestrzeni turystycznej powiązanej 
z akwenem Morza Bałtyckiego. Przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu oraz bazy danych. Przepro-
wadzony przegląd wykazał, że przedmiot badań, jaki stanowią transgraniczna morska i nadmorska przestrzeń 
turystyczna, jest rzadko opisywany w literaturze, jednakże oddzielne filary koncepcji transgranicznej przestrzeni 
turystycznej, takie jak np. przestrzeń turystyczna, granice, współpraca transgraniczna oraz integracja transgra-
niczna, są przedmiotem wielu opracowań. Dodanie do wymienionych powyżej pojęć „morza” jako miejsca reali-
zacji tejże integracji, pozwoli sformułować koncepcję „morskiej transgranicznej przestrzeni turystycznej”.

Słowa kluczowe: morska przestrzeń turystyczna, nadmorska przestrzeń turystyczna, region Morza Bałtyckiego, 
współpraca transgraniczna, integracja transgraniczna.

Wstęp

Przestrzeń morska jest przestrzenią specyficzną, która od prawieków pełni różne funkcje 
w egzystencji człowieka. W większości przypadków jest ona przestrzenią transgranicz-
ną, a do basenów morskich często przylega więcej niż jeden kraj (np. Morze Adriatyc-
kie – 6, Morze Bałtyckie – 9, Morze Czarne – 6, Morze Północne – 7). Granice morskie 
państw są inne niż lądowe; przede wszystkim oddzielają strefy, na których obowiązuje 
różne prawo morskie. Współpraca transgraniczna pomiędzy państwami, które oddziela 
morze, nawet jeśli jest to wąski pas o szerokości kilkunastu mil, jest znacznie trudniejsza 
niż współpraca między państwami, których granicę stanowi ląd. Co za tym idzie, integra-
cja transgraniczna przestrzeni morskiej jest poważnym wyzwaniem. Jednocześnie patrząc 
z perspektywy przyszłości – zagospodarowanie przestrzeni morskiej staje się coraz bar-
dziej istotne w agendach dotyczących planowania przestrzennego państw – integracja 
ta, jako podstawa rozwoju sąsiadujących państw oraz makroregionów, staje się potrzebą. 
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Z uwagi na fakt, iż w Traktacie Lizbońskim (EC, 2007) podkreśla się dużą rolę turystyki i jej 
znaczenie dla Unii Europejskiej, uznając, że turystyka odgrywa ważną rolę we współpra-
cy transgranicznej i rozwoju obszarów nadgranicznych, a dodatkowo Komisja Europejska 
stwierdza, że morza i oceany stanowią klucz do przyszłości UE i wielu innych państw (EC, 
2016, za Zaucha, 2018, s. 19), w niniejszym opracowaniu skupiono się na temacie integra-
cji transgranicznej morskiej przestrzeni turystycznej, rozumianej jako proces scalania się 
odrębnych układów strukturalno-funkcjonalnych (Więckowski, 2010). Ponadto J. Zaucha 
(2018, s. 42) stwierdza, że zwłaszcza rozwój zagospodarowania przestrzeni morskiej przy-
pomina nieco mechanizmy specyficzne dla przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej (Zaucha 
2018).

Na podstawie przeglądu dotychczas opublikowanych opracowań naukowych au-
tor podjął próbę połączenia pojęć dotyczących morskiej przestrzeni turystycznej, granic 
morskich, morskiej współpracy transgranicznej oraz integracji transgranicznej między 
regionami położonymi na wybrzeżach państw rozdzielonych morzem i zaproponowania 
nowej – bardziej spójnej i kompleksowej – koncepcji transgranicznej morskiej przestrzeni 
turystycznej na przykładzie regionu Morza Bałtyckiego. W poprzednich opracowaniach 
autorstwa M. Więckowskiego i D. Cerića (2016) oraz D. Cerića i M. Więckowskiego (2019) 
wskazano, iż w regionie Morza Bałtyckiego rośnie znaczenie morskiej transgranicznej 
współpracy turystycznej. Literatura na temat współpracy transgranicznej realizowanej 
na obszarach lądowych jest bogata (Timothy i Saarinen, 2013), jednakże niewiele pozycji 
dotyczy morskiej współpracy transgranicznej, a komponent turystyki jest w inicjalnej fazie 
opisu w literaturze.

Obszar badań to region Morza Bałtyckiego. Trudno podać jedną definicję tego regionu 
oraz wskazać jego granice. W jednym z podejść badacze zakładają, że granica regionu 
nie jest wyraźną linią, ale raczej tworzy strefę (Mączak i Samsonowicz, 1962), natomiast 
w innym podejściu, bazującym na istniejących granicach politycznych, badacze do regionu 
dołączają Islandię, Republikę Czeską, Słowację lub Ukrainę. Na podstawie analizy literatu-
ry, obszarów działań organizacji międzyrządowych, realizacji międzynarodowych progra-
mów i inicjatyw międzynarodowych w regionie, A.P. Klemeshev i inni (2017) wyznaczyli 
trzy zasięgi regionu Morza Bałtyckiego: wąski, rozszerzony i szeroki. W niniejszym artykule 
przyjęto, że region Morza Bałtyckiego obejmuje terytoria, gdzie planowanie przestrzenne 
odbywa się w ramach programu VASAB, co pokrywa się z zaproponowanym przez A.P. Kle-
mesheva i innych (2017) rozszerzonym regionem Morza Bałtyckiego (ryc. 1).

Z punktu widzenia rynku usług turystycznych od 1990 r. notowany jest wzrost liczby 
turystów odwiedzających ten region i rośnie ona szybciej niż ogólna liczba międzynaro-
dowych turystów w Europie, która jest najczęściej odwiedzanym kontynentem na świecie 
(UNWTO, 2013, 2019). Region ten cechuje dynamika zmian politycznych, które miały duży 
wpływ na kształtowanie się współpracy pomiędzy państwami położonymi wokół Morza 
Bałtyckiego oraz na międzynarodową integrację. Obszar intensywnych kontaktów poli-
tycznych, gospodarczych i kulturalnych w drugiej połowie XX w. został przedzielony żelazną 
kurtyną, a kontakty pomiędzy dwoma blokami państw ograniczały się przede wszystkim 
do kwestii ekologicznych. Wymiana osobowa i handlowa pomiędzy krajami bloku wschod-
niego i zachodniego była bardzo ograniczona. Region Morza Bałtyckiego uważano wtedy 
za peryferia Europy i był on postrzegany za coś niezmiernie odległego i niedostępnego 
(Palmowski, 2000; Herschell, 2011; Kolosov i Więckowski, 2018).
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Dopiero przemiany geopolityczne w latach 1989–1991 miały olbrzymie konsekwencje 
dla całego obszaru. Już w połowie lat 90. istniały setki inicjatyw, programów i organizacji 
promujących współpracę w regionie (Stålvant i Westermann, 1996). Stopniowe rozszerza-
nie Unii Europejskiej i powstanie strefy Schengen stanowiło dodatkowe znaczne impulsy 
do integracji regionu. Po powiększeniu Unii Europejskiej w roku 2004 wszystkie państwa 
sąsiadujące z Morzem Bałtyckim, za wyjątkiem Rosji, zostały częścią Unii Europejskiej, jak 
również weszły do strefy Schengen. W konsekwencji role granic w regionie zostały cał-
kowicie zmienione, a Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem Unii Europejskiej, 
która poprzez różne narzędzia wspiera integrację w regionie. W 2009 r. powstała pierwsza 
strategia makroregionalna Unii Europejskiej – dotyczyła ona regionu Morza Bałtyckiego 
i jest dowodem na rozbudowane sieci współpracy. Na współpracę transgraniczną w regio-
nie wpływ ma nie tylko historia polityczna (żelazna kurtyna, granice) i peryferyjne położe-
nie regionu, ale także relacje historyczne między poszczególnymi krajami, istnienie bariery 
naturalnej w postaci morza, odległości, dostępność i różnice kulturowe (języki, tożsamość, 
religia itp.). Dlatego nie powinno dziwić, że funkcjonują tu dwustronne lub wielostron-
ne formy terytorialnej współpracy międzynarodowej, czasem obejmujące tylko część re-

Ryc. 1. Granice regionu Morza Bałtyckiego
Boundaries of the Baltic Sea Region
Opracowanie własne na podstawie Klemeshev i inni (2017).
Author’s own elaboration based on Klemeshev et al. (2017).
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gionu, cały region lub większy obszar. Wzrost popytu turystycznego oraz przedstawiona 
kompleksowość regionu Morza Bałtyckiego, związana ze zmianą roli granic rozbudowaną 
współpracą i zaawansowaną regionalną integracją, sprawiają, że jest to ciekawy obszar 
do badania procesów kształtowania się transgranicznej morskiej przestrzeni turystycznej.

Postępowanie badawcze

Niniejszy artykuł wpisuje się w koncepcję nurtów badawczych dotyczących granic w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej zaproponowanych przez V. Kolosova i M. Więckowskiego 
(2018). Przede wszystkim niniejsze badania wpisują się w tematykę zarządzania granicami 
i obszarem oraz zarządzania transgranicznego (dla tworzenia wspólnej, transgranicznej 
przestrzeni, w tym przypadku turystycznej). Opisanie i zrozumienie istoty transgranicznej 
morskiej przestrzeni jest możliwe dzięki analizie dokumentów strategicznych i planistycz-
nych, analizie działań marketingowych oraz transgranicznemu brandingowi regionalne-
mu. Analiza wpływu granic na codzienne życie społeczności granicznych, rozwój rutynowej 
praktyki interakcji transgranicznych oraz ich konsekwencje nadają nowy sens badaniom 
przestrzeni morskiej oraz badaniom nad tworzeniem się przestrzeni turystycznej dla spo-
łeczności lokalnych i przez te społeczności lokalne. Artykuł wykracza jednocześnie poza 
wspomniane nurty badawcze, wypełniając lukę badawczą, związaną z nowymi zagad-
nieniami dotyczącymi przestrzeni powiązanej z akwenami morskimi, a także z granicami 
morskimi.

Przestrzeń geograficzną, definiowaną na wiele sposobów, można podzielić na prze-
strzeń lądową oraz morską. Zjawisko turystyki wstępuje w obu tych częściach oraz na ich 
styku, można zatem wydzielić morską przestrzeń turystyczną. W pierwszej części artykułu 
przywołane zostały definicje przestrzeni turystycznej, a także morskiej i nadmorskiej prze-
strzeni turystycznej. Druga część zawiera przegląd badań nad granicami morskimi oraz 
wskazuje na specyfikę tych granic. Współpraca transgraniczna, szczególnie ta w regionie 
Morza Bałtyckiego, została przedstawiona w trzeciej części, a powiązana z nią czwarta 
część artykułu zawiera przegląd dotychczasowych badań nad integracją transgraniczną 
zwłaszcza na tych obszarach, gdzie morze stanowi barierę pomiędzy państwami. W dys-
kusyjnej części artykułu zaprezentowano próbę wyjaśnienia koncepcji kształtowania się 
transgranicznej przestrzeni turystycznej morskiej. Rycina 2 przedstawia schemat uwypu-
klający główne składowe koncepcji.

Morska i nadmorska przestrzeń turystyczna

Pojęcie przestrzeni geograficznej jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nie ist-
nieje jedna, powszechnie przyjęta definicja. Kwestia ta była i jest przedmiotem badań 
wielu znanych fizyków, biologów, geografów, historyków, ekonomistów, politologów, pla-
nistów przestrzennych, socjologów, filozofów i badaczy kultury (Zaucha, 2018). Przestrzeń 
geograficzna może być zdefiniowana jako przestrzeń zróżnicowana jakościowo i złożona 
z elementów przyrodniczych oraz antropogenicznych znajdujących się na powierzchni 
ziemi (Leszczycki, 1972), jako środowisko materialne człowieka złożone ze środowiska 
przyrodniczego oraz istniejącego trwałego zainwestowania […] będące przedmiotem 
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zagospodarowania przestrzennego (Dziewoński, 1988) oraz jako zbiór obiektów geo-
graficznych, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje stanowiące tworzywo tej 
przestrzeni (Parysek, 2007). Te definicje są według J. Zauchy (2018) najczęstsze w polskim 
piśmiennictwie.

D. Harvey (1973) stwierdził, że każda forma działalności określa własną przestrzeń, 
a to skutkuje możliwością wyznaczania nieskończenie wielu przestrzeni i ich definicji. 
Pionierzy polskiej geografii turyzmu J. Warszyńska i A. Jackowski w książce „Podstawy 
geografii turyzmu” (1979) określają przestrzeń turystyczną jako przede wszystkim część 
przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której zachodzą zjawiska tury-
styczne, nie precyzując, czym są te zjawiska. Później przestrzeń turystyczną zdefiniowano 
bardziej szczegółowo. B. Włodarczyk (2007) uzupełnia definicję o występowanie zjawiska 
ruchu turystycznego. B. Meyer (2008) stosuje kryterium funkcjonalne, określając prze-
strzenią turystyczną każdy obszar, w ramach którego rozwija się funkcja turystyczna lub 
istnieją inne przejawy turystyki. Według M. Więckowskiego (2014) przestrzeń turystyczna 
jest niewątpliwie czymś więcej niż tylko fragmentem Ziemi pełniącym funkcje turystyczne 
– to sieć powiązań pomiędzy elementami takimi jak: występowanie turystów, infrastruk-
tury, z której korzystają, miejsc, które odwiedzają, ich oznaczeń, obsługi (usługodawców, 
właścicieli, zarządców i kreatorów), ale też wyobrażeń, doświadczeń i przeżyć; jest ona 
zmienna, nieuchwytna i trudno definiowalna. Przestrzeń turystyczną można pojmować 
jako sieć; w tym rozumieniu istotne są węzły tej sieci (np. centra turystyczne, konkretne 

Ryc. 2. Schemat koncepcyjny kształtowania się pojęcia transgraniczna przestrzeń turystyczna akwenów mor-
skich i nadmorskich
Conceptual scheme for cross-border tourism space in maritime area
Opracowanie własne / Author’s own elaboration.
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i relatywnie zlokalizowane atrakcje). Nie ma w niej stałych powiązań, bo są one zmienne, 
sezonowe, a tworzą je, obsługują i korzystają z nich różni ludzie (często jednokrotnie); te 
wymienione powyżej elementy będą coraz bardziej istotne w badaniach związanych z tu-
rystyką (Więckowski, 2014).

Nad Morzem Bałtyckim mamy do czynienia z dwoma dodatkowymi aspektami prze-
strzeni turystycznej – jej specyfiką nadmorską i morską oraz transgraniczną (Cerić i Więc-
kowski, 2019). Ponieważ obszary morskie nie są stale zamieszkane przez ludzi, część 
badaczy dopiero od niedawna uznaje przestrzeń morską za część przestrzeni geograficznej 
(Borsa, 2004). Przestrzeń morska rzadko jest obiektem badań geografów. Najszerzej na te-
mat przestrzeni morskiej pisał J. Zaucha (2018). Tenże autor w książce „Gospodarowanie 
przestrzenią morską” przede wszystkim identyfikuje mechanizmy kształtujące zagospoda-
rowanie przestrzeni morskiej oraz pogłębia i integruje wiedzę w zakresie gospodarowania 
przestrzenią morską. Niewątpliwie badacze przestrzeni morskiej uważają, że przestrzeń 
morska jest częścią przestrzeni geograficznej (Butowski, 2014; Zaucha, 2018), jednak 
pod znakiem zapytania pozostaje zasięg morskiej przestrzeni: może ona być ograniczona 
do obszaru wód morskich, do obszaru wód morskich i linii brzegowej lub – dodatkowo – 
w jej skład może wchodzić obszar, przez który są realizowane przepływy pomiędzy węzła-
mi na lądzie. J. Zaucha (2018) twierdzi, że w rzeczywistości nie istnieje jedna przestrzeń 
morska, a każda jej delimitacja ma charakter subiektywny, ponieważ mamy do czynienia 
z wieloma nakładającymi się na siebie przestrzeniami o różnym zasięgu i intensywności 
konstytuujących je relacji. Przestrzeń morska według J. Zauchy (2018, s. 28) obejmuje 
„morską część powierzchni ziemi wraz z jej antropogenicznym zagospodarowaniem, któ-
rego elementy pozostają we wzajemnych związkach przestrzennych i czasowych; do prze-
strzeni morskiej należy zaliczyć jej lądowe punkty obsługi, np. porty czy kąpieliska (także 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli)”. Aby zdefiniować przestrzeń morską, 
J. Zaucha (2018) na podstawie D. Tyldesley’a (2004) i J. Zauchy (2008) identyfikuje najważ-
niejsze cechy wyróżniające ją od przestrzeni lądowej:

• większe znaczenie czynnika transgranicznego, brak możliwości zahamowania 
na granicy państwa, przenikania negatywnych oddziaływań transgranicznych, 
np. zanieczyszczeń, hałasu, wibracji czy napływu organizmów obcych dla danego 
ekosystemu;

• większa niż na lądzie elastyczność kształtowania korytarzy transportowych, np. w za-
leżności od potrzeb innych użytkowników obszarów morskich;

• inne niż na lądzie kształtowanie się proporcji własnościowych (nikły udział wła-
sności prywatnej, znaczne ograniczenia władztwa nad przestrzenią w odniesieniu 
do wyłącznej strefy ekonomicznej);

• ograniczoność informacji, na podstawie których kształtują się relacje człowiek – 
przestrzeń; w badaniach na ten temat wskazano liczne luki.

Dodatkowo, morze ma tę specyfikę, że z punktu widzenia ekonomii ważny staje się 
obszar pod jego powierzchnią – woda i jej zasoby (np. do pozyskania soli, połowu ryb) oraz 
dno morza, które może służyć np. do położenia kabli energetycznych, rurociągów oraz 
budowy fundamentów dla elementów konstrukcji morskiej farmy wiatrowej czy platformy 
dla wydobycia surowców.

Istnieją dwie podstawowe formy turystyki powiązane z obszarem morza: turystyka 
nadmorska oraz turystyka morska. Turystyka nadmorska jest związana z brzegiem i jej 
przestrzeń obejmuje wąski pas morski o szerokości determinowanej niewielką głębo-
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kością morza. Do turystyki nadmorskiej zalicza się turystykę konwencjonalną kąpielową 
oraz uprawianie sportów wodnych. W miastach nadmorskich istnieje jeszcze turystyka 
poznawcza z naciskiem na poznawanie specyfiki układów urbanistycznych, w tym dziel-
nic nadmorskich, portów oraz zabytkowych części miast. Do turystyki nadmorskiej można 
również włączyć turystykę poznawczą przyrodniczą, która obejmuje zwiedzanie wybrzeży, 
wydm, klifów, a także brzegu morskiego.

Turystyka morska natomiast jest związana z otwartym morzem i zalicza się do niej 
turystykę jachtową, wycieczki morskie (cruising) oraz nurkowanie (por. Cerić, 2018). Tury-
styka morska jest obsługiwana przede wszystkim przez porty, które są na lądzie. Wyraźnie 
widać nakładanie się obszarów turystyki nadmorskiej i turystyki morskiej na brzegu. L. Bu-
towski (2014) określa morską przestrzeń turystyczną jako realną przestrzeń geograficzną 
obejmującą akweny morskie oraz związane z nimi funkcjonalnie obszary lądowe, które 
ze względu na występujące w ich obrębie specyficzne walory morskie są odwiedzane 
przez turystów. J. Zaucha (2018) wykorzystując myśli J.H. von Thünena i A. Webera, upo-
rządkował obraz przestrzeni morskiej, wyznaczając strefy lokalizacyjne na morzu i struktu-
ry liniowe. Chociaż zaproponowany schemat jest uproszczeniem rzeczywistości, wyraźnie 
widać lokalizację turystyki nadmorskiej (tereny kąpieliskowe oraz kąpieliska) oraz turystyki 
morskiej (szlaki żeglugowe), która jako przestrzeń turystyczna kształtuje się w znacznym 
stopniu w układzie pasmowym.

Granice morskie

Granice są jednym z głównych obiektów badań geografii politycznej i ich funkcje oraz 
znaczenie zostało szeroko przeanalizowane. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na ba-
dania granic miało wpływ również krytyczne i postmodernistyczne podejście rozwijają-
cych się nauk społecznych (Nilsson, 2018). Zmiana sposobu postrzegania wpłynęła na to, 
że najczęściej omawiano granice w kontekście kształtowania się procesów społecznych 
(Brunet-Jailly, 2011), a badacze skupili się na poznaniu wszelkich procesów związanych 
z istnieniem granic (Paasi, 1996). D. Timothy (1995, s. 525) zdefiniował międzynarodowe 
granice jako „niewidzialne, pionowe płaszczyzny przecinające przestrzeń powietrzną, gle-
bę i podglebie między sąsiednimi państwami, wyznaczając granicę terytorium, na którym 
państwo może wykonywać swoją suwerenność”. Jednak, pomimo częstego przekonania 
o trwałości granic, nie są one same w sobie statyczne, ale są dynamiczne i zmienne w for-
mie i znaczeniu (Boggs, 1932; Prescott, 1987; Meyer i inni, 2019).

W niniejszej pracy skupiono się na granicach morskich między państwami. Zasadni-
czo granice państw występują na lądzie, wodzie i w powietrzu. Granice morskie to część 
granic wodnych, które przebiegają przez akweny morskie. Do przekroczenia tych granic 
służą środki transportu wodnego, a z przyczyn praktycznych punkty graniczne leżą na lą-
dach – w portach (Więckowski, 2010), co stanowi pierwszą specyfikę granic morskich. 
Kolejna cecha charakterystyczna polega na ich ujednoliconym położeniu w stosunku 
do linii wybrzeża oraz ich rodzaju w zależności od prawa morskiego. Prawo morskie jest 
jednym z najstarszych obszarów międzynarodowego prawa publicznego, które reguluje 
wykorzystanie Oceanu Światowego (Pyć, 2019). Zostało ono napisane przez „Ojca Prawa 
Narodów” Hugo Grotiusa w 1609 r., a jego paradygmaty, np. „wolność mórz”, stanowiły 
podstawę współczesnego prawa morskiego i są nadal aktualne: (1) państwa nadbrzeżne 
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mają prawo sprawować jurysdykcję na wyznaczonych obszarach swoich wód morskich 
i (2) ocean i jego zasoby poza jurysdykcją krajową pozostają otwarte do wykorzystania dla 
wszystkich państw.

Współcześnie, wykorzystanie obszarów morskich określa prawo międzynarodo-
we, m.in. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza – UNCLOS (1982), która zo-
stała przyjęta i podpisana w 1982 r., a zastąpiła ona cztery konwencje genewskie z 1958 r. 
Według tej konwencji państwa nadbrzeżne mają w miarę pełne władztwo do 12 mil mor-
skich od linii podstawowej (linia wybrzeża w stanie najdalszego odpływu lub granica 
zewnętrzna morskich wód wewnętrznych). Obszar ten został nazwany morzem terytorial-
nym (ryc. 3). Jurysdykcji w obszarze morza terytorialnego podlega przestrzeń powietrzna 
nad morzem w tym obszarze, samo morze, a także dno i jego podłoże. Linia graniczna 
morza terytorialnego stanowi granicę państwa. Państwa mogą wyznaczyć obszar o sze-
rokości 12 mil, który przylega do morza terytorialnego i nazywa się on strefą przyległą. 
Według konwencji UNCLOS, w strefie przyległej państwo nadbrzeżne może wykonywać 
kontrolę konieczną do zapobiegania naruszaniu jego przepisów, w tym celnych, skarbo-
wych, imigracyjnych lub sanitarnych na jego terytorium lub morzu terytorialnym oraz 
może karać naruszenie tychże przepisów. Jeszcze mniejszą jurysdykcję państwo zyskuje 
w kolejnej strefie nazwanej wyłączną strefą ekonomiczną, którą może wyznaczyć najdalej 
do 200 mil morskich od linii podstawowej, jeżeli strefa morza terytorialnego oraz ewen-
tualne strefy przyległe i wyłączne strefy ekonomiczne sąsiadujących państw nadmorskich 
na to pozwalają.

W wyłącznej strefie ekonomicznej, z wyłączeniem dna i jego podłoża oraz przestrzeni 
powietrznej ponad nią, uprawnienia państwa dotyczą zarządzania zasobami naturalnymi, 
prowadzenia badań naukowych i ochrony środowiska, a inne państwa mają prawo swo-
bodnej żeglugi, układania kabli i rurociągów, jednak w taki sposób, aby nie naruszać praw 
państwa nadbrzeżnego do korzystania ze swojej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Dno morskie i podłoże poza morzem terytorialnym na całej długości naturalnego prze-
dłużenia terytorium lądowego danego państwa aż do zewnętrznej krawędzi stoku kon-

Ryc. 3. Granice na morzu
Sea borders
Opracowanie własne na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS, 1982).
Author’s own elaboration based on United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982).
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tynentalnego nazywa się szelfem kontynentalnym. Szelf kontynentalny może rozciągać 
się aż do 350 mil, a prawa państwa nadbrzeżnego do korzystania z szelfu są podobne 
do praw obowiązujących w wyłącznej strefie ekonomicznej. Kolejną strefą, jeżeli wielkość 
morza lub oceanu to dopuszcza, jest strefa morza otwartego, nad którym żadne państwo 
nie ma zwierzchnictwa terytorialnego, w związku z tym mogą z niego korzystać wszystkie 
państwa (poza narodową jurysdykcją – por. Altvater i inni, 2019). Mimo względnie jasno 
sformułowanych międzynarodowych umów, precyzujących prawo morza, wiele nieporo-
zumień i kontrowersji nie zostało rozwiązanych do chwili obecnej (por. Kałuski, 2017).

Podobnie jak granice lądowe, granice morskie również cechują się dużą dynamiką. 
Przede wszystkim zmiana położenia oraz funkcji granic lądowych kończących się u brzegu 
morza najczęściej powoduje zmiany położenia oraz funkcji granic morskich. Przemiany 
historyczne zachodzące w regionie Morza Bałtyckiego oraz zmiana przebiegu granic lądo-
wych od pierwszego opisu rzymskiego historyka Tacyta w I w. do współczesności zostały 
dobrze opisane przez T. Stegnera (2009). Koncentrując się jednak na współczesnych zmia-
nach, najważniejsze z nich, które mają wpływ na współpracę transgraniczną, powiązane 
są z: dezintegracją byłego bloku socjalistycznego, zjednoczeniem Niemiec, odzyskaniem 
niepodległości przez Estonię, Łotwę i Litwę oraz włączeniem państw położonych wokół 
Morza Bałtyckiego do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Rosji). Chociaż w przeszłości region 
ten charakteryzował się zasadniczym podziałem między krajami nadbrzeżnymi na wschód 
i zachód, a Finlandia i Szwecja znajdowały się gdzieś pośrodku, wczesne lata dziewięćdzie-
siąte wprowadziły zupełnie nową erę w tym zakresie (Franckx, 1996). Dynamika zmian, 
powiązana przede wszystkim ze zmianą funkcji granic, którą można obserwować w ciągu 
ostatnich niecałych 30 lat, sprawia, że region Morza Bałtyckiego jest bardzo dobrym po-
ligonem badawczym do obserwacji procesów i kierunków rozwoju współpracy transgra-
nicznej, integracji oraz kreowania nowej przestrzeni transgranicznej, w tym turystycznej.

Granice morskie zmieniają się również niezależnie od zmiany granic lądowych. Na po-
czątku lat 90. przebieg granic morskich na Bałtyku został niemal całkowicie ustalony po-
między krajami, co jest rzadko spotykane na świecie (Franckx, 1996).

Ponowne zainteresowanie nierozwiązanymi problemami delimitacji granic morskich 
na Morzu Bałtyckim jest ściśle związane z koniecznością planowania przestrzennego w po-
szczególnych krajach i pojawiło się wraz z koniecznością przygotowania morskich planów 
przestrzennych.

Współpraca transgraniczna na obszarach morskich

Współpraca transgraniczna jest szczególną formą współpracy międzynarodowej, której 
charakterystycznymi cechami są sąsiedzkość kontaktów oraz lokalny lub regionalny po-
ziom współdziałania. Rada Europy definiuje współpracę transgraniczną jako każde wspól-
nie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów 
między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby stron, jak rów-
nież zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamie-
rzeń (CoE, 1980). Od roku 1990 tworzenie oraz ustanowienie instytucjonalne regionów 
przygranicznych i transgranicznych stało się ważną częścią polityki integracyjnej Unii Euro-
pejskiej (Wassenberg i inni, 2015; Mayer i inni, 2019).
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Współpracę transgraniczną w regionie Morza Bałtyckiego analizowali w swoich pra-
cach m.in. T. Palmowski (2000, 2002, 2017), E.K. Prokkola (2007), J.H. Nilsson i inni (2010), 
J. Kizielewicz (2012), E. Escach i L. Vaudor (2014), E.-K. Prokkola i M. Lois (2016), T. Stu-
dzieniecki (2009, 2016), M. Więckowski i D. Cerić (2016), D. Cerić i M. Więckowski (2019) 
oraz J. Zaucha i inni (2020). Znaczącego przełomu dokonały prace T. Palmowskiego (2000, 
2017), T. Studzienieckiego (2009, 2016) oraz praca J. Kizielewicz (2012).

T. Palmowski (2000) jako drugi w Polsce po „Europie Bałtyckiej” autorstwa J. Zale-
skiego i C. Wojewódki (1977), podejmuje temat współpracy transgranicznej w regionie 
Morza Bałtyckiego. W książce tej zwrócono uwagę na eliminowanie funkcji granic w re-
gionie Morza Bałtyckiego jako bariery, ale także wpływ granicy jako bariery przestrzennej 
na współpracę. T. Palmowski (2000) stwierdził m.in., że w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
w regionie Morza Bałtyckiego nastąpiła „eksplozja” różnych inicjatyw i form współpracy, 
którą ze względu na wielość i liczbę powiązań określono „zjawiskiem współpracy bałtyc-
kiej”. W 2017 r. został opublikowany artykuł pt. „Europa Bałtycka – 40 lat integracji”, gdzie 
T. Palmowski (2017) prezentuje czterdziestoletni proces integracji państw nadbałtyckich 
oraz polski wkład naukowy w ten proces. T. Palmowski (2017) zwraca uwagę na fakt, 
że od 2004 r. Bałtyk stał się wewnętrznym morzem UE, co niewątpliwie wzmocniło współ-
pracę krajów wokół Morza Bałtyckiego. Dodatkowo, autor ten wskazuje, że w wielu dzie-
dzinach więzi współpracy przybierają formę tworzenia sieci, a dynamiczny rozwój sieci 
obecnie obejmuje politykę, gospodarkę, kulturę i ochronę środowiska (Palmowski, 2017).

W 2009 r. pod redakcją T. Studzienieckiego powstał zbiór studiów pt. „Granice, współ-
praca i turystyka w Europie Bałtyckiej”. Zbiór obejmuje 14 artykułów podzielonych na dwie 
części: Granice i współpraca w Europie Bałtyckiej oraz Turystyka w Europie Bałtyckiej. 
T. Studzieniecki (2009) w artykule o ewolucji współpracy w Europie Bałtyckiej szczegółowo 
opisuję genezę i rozwój idei Europy Bałtyckiej oraz wskazuje 34 najważniejszych aktorów 
regionu – organizacje i inicjatywy międzynarodowe Europy Bałtyckiej, a także szczegó-
łowo przedstawia zarys i proces powstania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego. Siedem lat później T. Studzieniecki (2016) przedstawił rozwój oraz typologię 
współpracy transgranicznej, także na przykładzie regionu Morza Bałtyckiego. Autor prze-
analizował kluczowe determinanty rozwoju współpracy transgranicznej w regionie, a na-
stępnie porównał priorytety strategii Unii Europejskiej dla tegoż regionu z priorytetami 
programów współpracy terytorialnej Interreg. Stwierdzono, że priorytety te są zgodne 
ze sobą, ale struktura zasobów organizacyjnych współpracy w regionie nie jest w pełni wy-
dajna, co stanowi barierę dla rozwoju współpracy transgranicznej (Studzieniecki, 2016).

J. Kizielewicz (2012) przeanalizowała cele, formy i zakres współpracy podejmowanej 
przez różnorodne środowiska na rzecz rozwoju turystyki morskiej w regionie Morza Bał-
tyckiego. Autorka stwierdziła, że region jest obszarem intensywnej współpracy na różnych 
szczeblach pomiędzy rozmaitymi grupami interesu, a współpraca bałtycka zaowocowała 
sukcesami w realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE.

Współpraca turystyczna na obszarach transgranicznych nie jest łatwa i rzadko jest 
spontaniczna (Faby, 2006; Więckowski, 2010), a zatem wsparcie finansowe Unii Euro-
pejskiej jest znaczącym czynnikiem stymulującym jej rozwój (Jerabek, 2015; Stoffelen 
i Vanneste, 2017). Obecnie turystyka jest jednym z najważniejszych obszarów wsparcia 
w regionach transgranicznych (Butowski, 2009; Więckowski, 2010; Blasco i inni, 2014; 
Milewski, 2014; Gwizdała, 2015; Studzieniecki i Meyer, 2017), a znaczenie turystyki jako 
siły napędowej rozwoju regionalnego z czasem wzrosło (Nilsson i inni, 2010). E.K. Prok-
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kola (2008, s. 33) podsumowuje znaczenie i cele współpracy transgranicznej w turystyce 
w następujący sposób: „Współpraca transgraniczna w turystyce jest rozumiana jako spo-
sób na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju regionu, wzmocnienie 
tożsamości regionalnej i promowanie pojawienia się funkcjonalnego i wyimaginowanego 
regionu/ów”.

Temat turystyki transgranicznej rozwijającej się poprzez granice morskie był porusza-
ny przez wielu badaczy, ale nie był to główny cel ich badań. Analizując transgraniczne 
partnerstwo w zarządzaniu zasobami turystycznymi na przykładzie trzech parków mię-
dzynarodowych położonych na granicy USA – Kanada, D.J. Timothy (1999) zbadał także 
Międzynarodowy Park Roosevelt Campobello, który leży w całości na kanadyjskiej wyspie 
Campobello na Oceanie Atlantyckim, dostępnej dla ruchu kołowego tylko poprzez most 
z terytorium USA. Duża część literatury naukowej dotyczy zarządzania współpracą trans-
graniczną. Po tym jak C. Tosun i inni (2005) badali konieczność stworzenia skutecznych me-
chanizmów współpracy, K. Hartmann (2006) przeanalizowała obszar Jeziora Bodeńskiego, 
regionu przygranicznego podzielonego między Austrię, Szwajcarię oraz Niemcy. W ba-
daniach podkreślono znaczenie wdrożenia procesu zarządzania destynacją turystyczną, 
który może pomóc w zwiększeniu skuteczności współpracy transgranicznej. A. Weiden-
feld (2013) odnotował przykład transferu wiedzy we współpracy transgranicznej między 
Finlandią a Rosją na przykładzie jeziora Ładoga. Współpracę transgraniczną między obsza-
rami państw, których granica przebiega rzekami, analizowały C. Sadoff i D. Gray (2002), 
a jako wynik zaproponowały ramy analityczne rodzajów korzyści tej współpracy.

Transgraniczna współpraca turystyczna pomiędzy krajami oddzielonymi morzami i du-
żymi zbiornikami wodnymi jest tematem rzadko badanym i opisywanym w literaturze. 
Badania zwykle dotyczą współpracy lądowej pomiędzy krajami mającymi dostęp do wspól-
nego basenu morskiego i posiadającymi wspólne granice lądowe, np. praca M. Bufona 
(2002) nad lokalnymi osiągnięciami we współpracy transgranicznej między Włochami, 
Austrią, Słowenią i Chorwacją na Górnym Adriatyku. Inna praca dotyczy rozwoju tury-
styki transgranicznej między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem (Guoa i inni, 2006) 
i pokazuje, w jaki sposób trudności w transporcie przez Cieśninę Tajwańską oraz napięcia 
polityczne między Chinami i Tajwanem utrudniają rozwój wielu rodzajów turystyki oraz 
mogą wpływać na szybkość jej wzrostu. Współpraca transgraniczna na Morzu Czerwonym 
w ramach Morskiego Parku Pokoju Morza Czerwonego, będąca wynikiem porozumienia 
pokojowego podpisanego między Jordanią a Izraelem w 1994 r., była przedmiotem analiz 
M.E. Portmana (2007). Stwierdza on, że   dwa kraje są motywowane do współpracy pomi-
mo podziału politycznego, ponieważ jasne jest, że bez kontroli środowiska i właściwego 
zarządzania, region ten może szybko stać się praktycznie martwą strefą, a w tym przypad-
ku utracone zostaną możliwości rozwoju turystyki, rekreacji i ochrony unikatowych zaso-
bów. Współpraca transgraniczna jest na ogół łatwiejsza, gdy strony dzieli granica lądowa, 
ponieważ tworzenie sieci przez granice morskie jest dużym wyzwaniem. M. Więckowski 
i D. Cerić (2016) stwierdzili, że sukces turystyki transgranicznej na przeciwległych wy-
brzeżach determinuje wiele zmiennych: odległość fizyczna, otwartość granicy, znaczenie 
i skala atrakcji turystycznych, dostępność transportowa do drugiego brzegu, różnice cen 
i informacje o atrakcyjności drugiej strony.

Dotychczas prowadzono i opublikowano wyniki licznych badań naukowych na temat 
współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, natomiast współpraca transgraniczna w zakre-
sie turystyki rzadko stanowi przedmiot badań, zwłaszcza jeśli dotyczy państw oddzielonych 
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granicą morską. Współpraca ta w dużej mierze pozostaje tylko częścią różnych raportów 
dotyczących projektów finansowanych przez UE lub rządy krajowe państw położonych 
nad Morzem Bałtyckim.

Integracja transgraniczna na obszarach morskich i nadmorskich

Współpraca transgraniczna prowadzi do integracji, która zakłada zlikwidowanie granicy 
(Gorzym-Wilkowski, 2005), zmiękczanie granic (Vitale, 2011) i jej funkcji dzielącej (bariery) 
oraz wzmacnianie więzi poprzecznych, przekraczających granicę, co można określić jako 
proces scalania odrębnych układów strukturalno-funkcjonalnych (Więckowski, 2010).

Jedną z najbardziej wpływowych teorii integracji europejskiej jest neofunkcjonalizm 
opracowany przez E.B. Haasa (1958). Teoria ta koncentruje się na efektach integracji, 
które prowadzą do większej integracji. Autor ten twierdzi, że czynnikiem dominującym 
w procesach integracji jest najczęściej współdziałanie ekonomiczne, a integracja ekono-
miczna wywołuje pojawienie się więzi politycznych, społecznych i kulturowych (Haas, 
1964, za Więckowski, 2010). Obecnie, stosunkowo duży nacisk kładzie się na skompliko-
wane kształtowanie polityki w UE i wielopoziomowe sprawowanie rządów (multi-level go-
vernance), próbując opracować teorię funkcjonowania i rozwoju UE (Wallace i inni, 2005).

Region Morza Bałtyckiego jest bardzo dobrym przykładem obszaru geograficznego 
do badania mechanizmów integracji dzięki efektowi skali, dobrze rozwiniętej współpra-
cy instytucjonalnej oraz licznym studiom i analizom (Zaucha, 2007). Koncepcja integracji 
w regionie wynika z troski o ochronę środowiska morskiego Morza Bałtyckiego (Palmow-
ski, 2017; Pacuk i inni, 2018). J. Zaleski i C. Wojewódka (1977) wprowadzili termin „Europa 
Bałtycka”, wizjonerski i trudny do zdefiniowania: najprościej byłoby przyjąć, że są to tereny 
leżące nad Morzem Bałtyckim, powiązane politycznie, historycznie i gospodarczo z tym 
akwenem wodnym. Nawiązując do ich artykułu, T. Palmowski (2017) twierdzi, że koncep-
cja integracji regionu Morza Bałtyckiego wykazała przyspieszony rozwój dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych, a procesy integracyjne nadal się rozprzestrzeniają, obejmując więcej 
dziedzin życia. Przez ostatnich 40 lat powstało mnóstwo prac na temat integracji regionu. 
Pierwszą próbę przeglądu badań naukowych powiązanych z regionem Morza Bałtyckiego 
przedstawił J. Zaucha (2007), a najbardziej wyczerpujący przegląd badań naukowych na te-
mat integracji w regionie przedstawili M. Pacuk i inni (2018). Zidentyfikowali oni 11 ob-
szarów badań w okresie 1971–2016 oraz wskazano najważniejsze dzieła i naukowców, 
którzy zajmowali się danym obszarem. W badaniach społeczno-ekonomicznych dotyczą-
cych integracji regionu badania nad gospodarką morską, włącznie z transportem (promy), 
portami, handlem morskim oraz turystyką były, ogólnie rzecz biorąc, liczne w latach sie-
demdziesiątych, mniej liczne w osiemdziesiątych, a znowu częste w latach dziewięćdzie-
siątych. Po zmianach politycznych, od lat dziewięćdziesiątych, głównym tematem badań 
była transformacja geopolityczna. Tematy podejmowane w tychże pracach dotyczyły po-
tencjału regionalnego, warunków i czynników wzrostu oraz różnych aspektów współpracy. 
Najnowsze prace poruszają problemy powstałe wskutek transformacji politycznych oraz 
integracji europejskiej – pytanie o rywalizację w skali globalnej oraz regionalnej wydaje się 
ważniejsze niż pytanie o współpracę.

W Polsce integracja przestrzenna w zakresie turystyki była przedmiotem badań przede 
wszystkim M. Więckowskiego (por. Więckowski, 2002, 2004, 2008, 2018). W wyniku badań 
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autor stwierdził m.in., że „w transgranicznym wykorzystaniu obszaru niezbędne są: przej-
ścia graniczne, szlaki turystyczne dochodzące do przejść granicznych, szlaki turystyczne 
biegnące wzdłuż granicy oraz udostępnione dla turystów z sąsiedniego kraju, odpowied-
nio dopasowana i rozlokowana baza noclegowa, spójny system transportowy, w tym linie 
komunikacji autobusowej, samochodowej i kolejowej, wspólna, uzgodniona informacja 
turystyczna, a dla rozwoju turystyki międzynarodowej wspólna oferta turystyczna i mar-
keting” (Więckowski, 2010, s. 89). Bazując na pracach O.J. Martinez (1994) oraz C. Ricq 
(2006), M. Więckowski (2010) zaproponował koncepcję procesu integracji transgranicznej 
przestrzeni turystycznej. Koncepcja ta składa się z czterech etapów integracji przestrzeni 
turystycznych sąsiadujących państw: przestrzeń współwystępująca, przestrzeń złączona, 
przestrzeń otwarta oraz przestrzeń zintegrowana (Więckowski, 2010, 2018). Jednakże jak 
stwierdził autor, ostatnie, najwyższe stadium – „przestrzeń zintegrowana”, jest zjawiskiem 
trudnym do osiągnięcia w praktyce. Wymaga ona w pełni otwartych granic państw, licz-
nych dróg i szlaków transgranicznych, kompatybilnego zagospodarowania turystycznego, 
zwłaszcza bazy noclegowej, a także postrzegania danego obszaru jako transgranicznego 
regionu turystycznego (m.in. wspólne: nazwa, marka, promocja, system informacji tury-
stycznej) oraz silnych przepływów transgranicznych, zbliżonych wielkością do przepływów 
turystycznych w każdym z obszarów krajowych (Więckowski, 2010). Z kolei M. Więckowski 
i D. Cerić (2016) zaproponowali koncepcję rozwoju integracji transgranicznej przestrzeni 
turystycznej krajów oddzielonych morzem.

W przeglądzie badań z okresu 1971–2016 na temat integracji regionu Morza Bałtyc-
kiego, M. Pacuk i inni (2018) wymienili prace W. Toczyskiego i innych (2007), T. Studzie-
nieckiego (2009), M. Grzybowskiego (2011), T. Palmowskiego (2011), J. Kizielewicz (2012) 
oraz K. Skrzeszewskiej (2012) jako te o znaczącym wkładzie w rozwój badań w obszarze  
turystyki. T. Palmowski (2017) twierdzi, że badania na temat integracji regionu Morza 
Bałtyckiego są rozproszone, a te najnowsze najczęściej odnoszą się jedynie do marginesu 
szerokiego spektrum problemów. W tym szerokim spektrum znajduje się transgraniczna 
integracja turystyczna, jednak pomimo rosnącego znaczenia interdyscyplinarnego obszaru 
badań granicznych, turystyka i rekreacja nie odgrywają istotnej roli (Saarinen, 2017; Mayer 
i inni, 2019). Porównując z innym zagadnieniami poruszanymi przez polskich geografów, 
badania nad tematem integracji przestrzeni turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego 
były nieliczne.

Dyskusja – transgraniczna przestrzeń turystyczna akwenu morskiego

Zdaniem autora, istnieje potrzeba bardziej precyzyjnego zdefiniowania przestrzeni tury-
stycznej powiązanej z akwenami morskimi, aby nie rozdzielać jej na przestrzeń nadmorską 
i morską. Łączenie istniejących „krajowych” przestrzeni turystycznych może doprowa-
dzić do wytworzenia się transgranicznej przestrzeni turystycznej. Jeżeli do przekroczenia 
morskich granic służą środki transportu morskiego, a punkty graniczne (rozumiane jako 
miejsca kontroli granicznych) z przyczyn praktycznych znajdują się na lądzie – w por-
tach (Więckowski, 2010), to nie można mówić o rozdzielonej przestrzeni, np. morskiej 
i nadmorskiej w kontekście definicji przestrzeni morskiej i nadmorskiej przedstawionych 
w podrozdziale „Morska i nadmorska przestrzeń turystyczna”. Chociaż obecne definicje 
przestrzeni morskiej i nadmorskiej nie precyzują ich granic i wyraźnie wskazują, że cho-
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dzi o nakładające się na siebie przestrzenie, należy przedstawiać je jako całość. Defini-
cja transgranicznej przestrzeni turystycznej powiązanej z akwenami morskimi powinna 
uwzględnić zatem znacznie większy obszar niż zakładają to definicje przestrzeni: morskiej 
i nadmorskiej. Do takiego podejścia nawiązują też myśli badaczy: przestrzeń transgranicz-
na jest trudna do zdefiniowania, a część autorów definiuje ją jako obszar zdeterminowany 
zakresem przestrzennym współpracy transgranicznej (Studzieniecki 2009; Fedyk i inni, 
2017; Studzieniecki i Palmowski, 2019) lub zasięgiem występowania więzi transgranicz-
nych (Więckowski, 2004). Współpraca transgraniczna zachodzi zatem w znacznie więk-
szym obszarze, niż zakładają to definicje przestrzeni morskiej i nadmorskiej (ryc. 4).

Pojęcia oraz różne definicje regionu transgranicznego przedstawił W.A. Gorzym-Wil-
kowski (2005). W turystyce istotny jest region turystyczny, który jest częścią przestrzeni 
turystycznej, a często bywa nazwany destynacją turystyczną (Wanagos 2000; Marczak 
i Borzyszkowski, 2009; Kruczek, 2017). Sami turyści prawdopodobnie w ten właśnie spo-
sób określiliby obszar, w którym się poruszają (przestrzeń turysty – por. Kowalczyk 2014). 
Z punktu widzenia marketingu terytorialnego, destynacja turystyczna jest bardzo istotna, 
ale wymaga wyznaczenia granic (Fedyk i inni, 2017). Krytycznej analizy dotychczasowych 
koncepcji i delimitacji destynacji turystycznej optymalnych dla turystyki na przykładzie re-
gionu Morza Bałtyckiego dokonali T. Studzieniecki i T. Palmowski (2019). W ich delimitacji 
szczególne znaczący jest czynnik współpracy międzynarodowej, w tym współpracy teryto-
rialnej. Granice obszarów tej współpracy, która dotyczy zarówno obszarów przybrzeżnych, 
jak i tych niegraniczących z Bałtykiem, wzięto pod uwagę podczas delimitacji zarówno 
destynacji turystycznej regionu Morza Bałtyckiego, jak i samego regionu. Współpraca 
transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jest obecnie rozbudowana, wielopoziomowa 
i obejmuje różne obszary działań, w tym turystykę. Wspierana jest ona przez makroregio-
nalne strategie Unii Europejskiej regionu Morza Bałtyckiego oraz unijne programy dofinan-
sowania. Turystyka morska i nadmorska ma znaczącą rolę na obszarze Morza Bałtyckiego: 
jest ona i pozostanie jedną z najważniejszych branży gospodarki (EUNETMAR, 2013), więc 
turystyka transgraniczna odgrywa istotną rolę w szeroko zrozumianym rozwoju regionu.

Ryc. 4. Uproszczony schemat transgranicznej przestrzeni turystycznej powiązanej z akwenami morskimi
Simplified scheme of cross-border tourism space in relation to sea areas
Opracowanie własne / Author’s own elaboration.
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Zmiana funkcji granic z zamkniętych w kierunku otwartych jest podstawowym ele-
mentem kreowania transgranicznej przestrzeni ogólnie, w tym turystycznej przestrzeni 
powiązanej z akwenami morskimi. Jak wskazano wcześniej, morska przestrzeń turystyczna 
kształtuje się w znacznym stopniu w układzie pasmowym, a punkty graniczne morskie 
leżą na lądach – w portach. Granica morska jest dobrze zdefiniowana w literze prawa. Na-
tomiast jej przekraczanie jest często niezauważalne tam, gdzie ona rzeczywiście istnieje. 
Można stwierdzić, że relacje transgraniczne związane z takimi niezauważalnymi granicami 
państwowymi – morskimi, zwłaszcza pomiędzy państwami, które są członkami Unii Eu-
ropejskiej oraz strefy Schengen, można budować łatwiej niż tam, gdzie istnieją granice 
lądowe, tzw. „twarde”, mając przy tym na uwadze istniejącą barierę morską pomiędzy tym 
państwami. Budując relacje transgraniczne, można zbudować transgraniczną przestrzeń 
turystyczną powiązaną z akwenami morskimi.

Istnieje wiele płaszczyzn integracji, a przestrzenny aspekt kształtowania się więzi i pro-
cesów integracji na obszarach przygranicznych zaproponował M. Więckowski (2004, s. 27):

„Określony zasięg przestrzenny tworzący się na terytorium dwóch lub więcej sąsiadujących 
państw, specyfika, a także wzajemne współzależności pomiędzy znamionami tego wykorzysta-
nia, które przekraczają granice państwa, tworzą powiązania, które można określić jako więzi 
transgraniczne. Więzi transgraniczne należy rozumieć jako regionalne powiązania przekraczają-
ce granicę. Można do nich zaliczyć wszelkie kontakty pomiędzy władzami, instytucjami i ludźmi 
z dwóch lub więcej, graniczących ze sobą państw. Są nimi też elementy sieci komunikacyjnej, 
połączenia komunikacyjne itp. Tworzą one określony zasięg przestrzenny, który może wyznaczać 
granice regionu transgranicznego.”

Jeżeli przyjmiemy taki sposób rozumienia procesu integracji transgranicznej oraz pro-
cesu kształtowania się regionu transgranicznego, każdy obszar przygraniczny, niezależnie 
od fizycznych barier, może zostać powiązany w przestrzeni: więzi to kontakty, sieci ko-
munikacyjne itp. Przestrzeń, w której kontaktują się władze, instytucje oraz mieszkańcy 
dwóch lub więcej graniczących ze sobą państw w kwestii szeroko rozumianego turyzmu, 
może zostać wyznaczona jako transgraniczna przestrzeń turystyczna. Jeżeli łączy ona pań-
stwa oddzielone granicą morską, można mówić o transgranicznej przestrzeni turystycznej 
powiązanej z akwenami morskimi. Fizyczny przepływ turystów statkami odbywający się 
w tej przestrzeni (występowanie ruchu turystycznego) dodatkowo wzmacnia możliwość 
wyznaczenia takiej przestrzeni.

W artykule dokonano przeglądu wyników badań przeprowadzonych na temat trans-
granicznej przestrzeni turystycznej powiązanej z akwenami morskimi. Przeprowadzony 
przegląd wykazał, że istnieje deficyt w zakresie tego typu badań, jednakże filary koncep-
cji transgranicznej przestrzeni turystycznej, takie jak np.: przestrzeń turystyczna, grani-
ce, współpraca transgraniczna oraz integracja transgraniczna, są przedmiotem wielu 
opracowań.

Morze Bałtyckie przestaje być obszarem separacji – staje się ono miejscem styku licz-
nych interesów politycznych, gospodarczych i ekologicznych. Na akwenie tym wraz z ob-
szarami przyległymi do niego transgraniczna przestrzeń turystyczna rozwija się głównie 
poprzez łączenie już istniejących krajowych przestrzeni turystycznych – przede wszyst-
kim nadmorskich miast lub regionów, a współpraca między podmiotami znajdującymi się 
z dwóch (lub więcej) stron granicy morskiej odgrywa znaczącą rolę w wytyczeniu granic 
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transgranicznej przestrzeni turystycznej powiązanej z akwenami morskimi oraz w procesie 
jej integracji.

Niniejszy artykuł miał na celu pokazanie złożoności definiowania transgranicznej prze-
strzeni turystycznej akwenu morskiego oraz wykazanie konieczności prowadzenia prac 
badawczych w tym obszarze. Wiele aspektów związanych z kształtowaniem omawianej 
przestrzeni pozostaje nieodkrytych. Badania, które obejmowałyby zarówno powiązania 
funkcjonalne, atrakcyjność, infrastrukturę oraz ruch turystyczny, jak i dostępność, analizę 
dokumentów strategicznych i planistycznych powiązanych z rozwojem turystyki, zarządza-
nie w turystyce, marketing terytorialny, tożsamość regionalną, kreowanie regionalnych 
produktów turystycznych oraz współpracę transgraniczną powiązaną z rozwojem turysty-
ki, w tym badania trwałości i efektów tej współpracy, przeprowadzone na obszarach czę-
ści lub całego akwenu morskiego należącego do dwóch lub więcej państw, umożliwiłyby 
zrozumienie procesów kształtowania się transgranicznej przestrzeni turystycznej akwenu 
morskiego. Być może badania te powinny być transgraniczne.

__________
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2017/27/N/HS4/02773, finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Summary

The article reports on work reviewing research into cross-border tourism space as this 
relates to sea areas. In essence, the review made it clear that the matter in question only 
appears in the literature rather rarely, even as its underpinning concepts involving to-
urism space, borders, cross-border cooperation and international integration have been 
the subject of many studies.

The Baltic Sea is no longer an area of separation, having become – more than ever – 
a meeting point of numerous political, economic and ecological interests. Within its basin 
(including adjacent areas of land and waters), cross-border tourism space is developing 
mainly as connections are formed between already-existing tourism space within given 
states – primarily coastal cities or regions. Connections via the sea confer physical shape 
upon maritime tourism space, by way of a banded pattern. In turn, cooperation between 
entities located on two (or more) sides of the maritime border plays a significant role 
in delimiting the boundaries of cross-border tourism space associated with sea areas, 
while also serving in the integration process relating to that space, which is actually more 
extensive than just the interconnected cross-border sea and the coastal spaces, given 
that cooperating entities may be located even beyond.

The author argues that space in which the authorities, institutions and residents 
of two or more neighbouring countries make contact with each other by way of tourism 
as conceived broadly can be designated cross-border tourism space. If it is countries se-
parated by a maritime border that are connected, then it is possible to speak of a cross-
-border tourism space linked to marine areas. The physical flow of tourists by ship that 
characterises the space in question (as tourist flows occur) provides further strengthening 
of the idea that such space is capable of being designated.

This research forms part of work on aspects of border management and the deve-
lopment of cross-border management (by which a common, cross-border space, in this 
case for tourism, is developed). The author also posits the existence of cognitive tourism 
in relation to coastal areas: in cities (urban systems in coastal districts, ports, historic parts 
of cities, spas), and along the natural shoreline (visits made to coast, shore, dunes and 
cliffs). The work is then brought to a close with suggestions for further research on the to-
pic, as based on an integrated approach embracing attractiveness, infrastructure and to-
urism flows, accessibility, the analysis of strategic and planning documents related to the 
development of tourism, tourism management, territorial marketing, regional identity, 
the creation of regional tourist products, cross-border cooperation relating to the deve-
lopment of tourism and the relevant impact of cooperation of this kind.

[Wpłynęło: sierpień; poprawiono: listopad 2019]
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