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UDEPTYWANIA SZLAKOW TURYSTYCZNYCH
W TATRACH POLSKICH
NA SRODOWISKO GLEBOWE

Opracowanie dotyczy zmian właściwości fizycznych gleby szlaków turystycznych w Tatrach,
będących wynikiem udeptywania przez liczne grupy turystów wędrujących corocznie tymi szlakami. Zmiany te przedstawiono w oparciu o badania przeprowadzone w latach 1996—1998
w Dolinie Małej Łąki. W okresie wymienionych lat wykonane zostały pomiary zwięzłości gleby
oraz oznaczona została gęstość objętościowa i porowatość gleby na udeptywanych ścieżkach i przylegających do nich powierzchniach. Uzyskane wyniki wykazały wysoce istotny wpływ udeptywania gleby na szlaku turystycznym na wymienione właściwości fizyczne. Zwięzłość gleby na
szłaku turystycznym była prawie czterokrotnie większa niż na terenie obok ścieżki. Odnotowano
również wzrost gęstości i zmniejszenie porowatości na glebie udeptywanej do głębokości
ok. 25 cm.
Słowa kluczowe: szlaki turystyczne, udeptywanie, właściwości fizyczne gleby.
Key words: tourist trails, trampling, physical soil properties.

I. WSTĘP
Udeptywanie szlaków turystycznych w górach stanowi swoiste źródło degradacji środowiska glebowego, a także szaty roślinnej wielu masywów górskich
będących obiektami wędrówek grupowych i indywidualnych. Ze względu na
nasilający się ruch turystyczny jak również inne formy czynnego wypoczynku
w górach presja na środowisko jest też coraz większa, na co wskazują badania
szeregu autorów, a między innymi A. Łajczaka (1990), S$. Michalika (1990),
Z. Witkowskiego (1994), S. Kopcia i T. Głąba (1998).
Szczególnym obiektem wzmożonego ruchu turystycznego są Tatry Polskie.
Zajmują one około 220 km?, co stanowi poniżej 1% powierzchni wszystkich
naszych gór. Tworzą one najpiękniejszy fragment Karpat Polskich. To tutaj
występują najwyższe wzniesienia, wysokogórskie stawy, szumiące lasy, zarośla,
kosodrzewiny i ukwiecone hale czy polany. Stwarza to wszystko niepowtarzalne,
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nawet w skali Europy, piękno krajobrazowe przyciągające wielu turystów z kraju
i zagranicy, pragnących własnymi oczami dostrzec te wspaniałe uroczyska i przemierzyć własnymi stopami szlaki prowadzące do najwyższych niekiedy szczytów
górskich.
Z. obliczeń prowadzonych przez Dyrekcję Tatrzańskiego Parku Narodowego
wynika, że w skali roku wszystkie szlaki tatrzańskie przemierza około 2,5 miliona
osób. Średnio dziennie szlakami tymi przechodzi około 10 tysięcy osób, a w dniach
największego szczytu nawet 45 tysięcy. Tak olbrzymia liczba turystów skoncentrowanych na niewielkiej przestrzeni, a szczególnie na ścieżkach szlaków turystycznych stanowi olbrzymią presję ludzką na te powierzchnie, pozostawiając wyraźne
ślady swej bytności w tym regionie. Najbardziej oczywisty ślad pozostawiają stopy
człowieka przy pokonywaniu kolejnych szlaków lub „własnych” ścieżek górskich.
Podkreślić należy, że każdorazowy nacisk stopy ludzkiej na powierzchnię gruntu,
zwłaszcza przy większym jego uwilgotnieniu powoduje ugniatanie górnej warstwy
gleby. Niekiedy następuje także zerwanie wierzchniej warstwy gleby wraz z rosnącymi na niej roślinami przez protektorowane podeszwy ciężkich butów turystycznych. Ma to miejsce podczas poślizgów w czasie wchodzenia pod górę,
a jeszcze częściej przy schodzeniu w dół.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie skutków antropopresji na
jednym z częściej uczęszczanych szlaków w Tatrach.
II. TEREN

BADAŃ

ORAZ METODYKA

Badania prowadzono na Polanie Małej Łąki położonej w Tatrach Zachodnich
pomiędzy Doliną Kościeliską a Strążyską. Polana ta zajmuje powierzchnię około
12 ha i składa się z części dolnej oraz leżącej na wzniesieniu tzw. Małej Łąki.
Całość położona jest na wysokości od 1150 do 1240 m n.p.m.
Podłoże geologiczne dna doliny tworzą utwory gruzowo-piaszczyste pochodzenia morenowego, a na stokach utwory rumowiskowe na łupkach i dolomitach.
Na całej polanie występują gleby typu brunatnego, średnio głębokie, o składzie
mechanicznym glin średnich pylastych, ubogich w fosfor i potas, przy niewielkim
na ogół, ale pogłębiającym się zakwaszeniu.
Występująca tu roślinność jest bujna z dominacją wyczyńca łąkowego i przywrotnikow, a na Małej Łące przywrotników z mietlicą pospolitą i śmiałkiem
darniowym. W latach obserwacji polana opanowana została ponadto przez
pokrzywę, co świadczy o żyzności gleb tu występujących.
W przeszłości cała polana użytkowana była rolniczo — częściowo wypasana
owcami, a częściowo koszona. Obecnie wyłączona jest z użytkowania pasterskiego, ale stanowi ważny element paszowy dla zwierzyny płowej.
Ге względu na duże walory krajobrazowe polana jest ulubionym szlakiem
turystycznym wielu osób zmierzających tą drogą na Giewont, Halę Kondratową,
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Kopę Kondracką i Kasprowy Wierch oraz w drugą stronę przez Małołączniak,
Ciemniak, Dolinę Tomanową do Doliny Kościeliskiej.
Duża liczba turystów przechodzących codziennie wymienionym szlakiem
wywiera niewątpliwie wpływ na środowisko glebowe i roślinne, powodując
przede wszystkim systematyczne poszerzanie szlaku i ciągłe jego udeptywanie
oraz zagęszczanie wierzchniej warstwy gleby.
Biorąc powyższe pod uwagę, przez trzy kolejne lata od 1996 do 1998, na
omawianym terenie przeprowadzono kilkakrotne pomiary następujących parametrów właściwości fizycznych gleby na ścieżkach turystycznych i terenach do
nich przylegających: zwięzłość gleby określono penetrografem STIBOKA, gęstość
objętościową 1 porowatość gleby — metodą Kopecky'ego.

III. WYNIKI BADAŃ
Przeprowadzone obserwacje i dokonane pomiary wykazały, że na przeważającej części Polany Małej Łąki wydeptany szlak turystyczny ma szerokość
dochodzącą, a nawet przekraczającą, 2 m. Na szlaku tym, wyraźnie udeptanym,
następuje zmiana właściwości fizycznych gleby takich jak zwięzłość, porowatość,
gęstość objętościowa. Uzyskane w czasie pomiarów parametry wskazują w wyrażny sposób na zróżnicowanie tych właściwości na szlaku i poza nim.
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Zwięzłość gleby na szlaku jest wyraźnie wyższa i wynosi średnio 1,9 MPa
w powierzchniowej warstwie (0—5 cm), podczas gdy na terenie nie udeptywanym
0,4—0,6 MPa. Różnice są widoczne do 20 cm głębokości.
gęstość objętościowa/bulk density

05°

0,6

[2- cm]
0,7

08

0,9

porowatość ogólna/total porosity

[em* - 100 cm*]

1,0

0

5

8

3

9

go
10 +---

о

15

©

20

+.

4

Ryc.

2.

S

5

$

|

Ó

2

| —N
aL

—
25

Е

|

-0

numesewonnnnce=
Gęstości

Fig. 2. Bulk

density

objętościowa i porowatość gleby ugniatanej (U)
oraz nieugniatanej (N) w Dolinie Małej Łąki
and

porosity

na

szlaku

of compacted soil (U) on tourist trail and
in Mała Łąka Valley

turystycznym

uncompacted

(N)

Na powierzchniach udeptywanych zwiększa się też gęstość objętościowa
i porowatość, będące bardzo dobrym wskaźnikiem zmian zagęszczenia gleby.
Wartość gęstości objętościowej wzrasta o ok. 30%, tj. od 0,65 g:cm~? do
0,87 g'cm"* w powierzchniowej warstwie gleby udeptywanej (0—5 cm). Głębiej, przy 25 cm, gęstość się wyrównuje i osiąga wartość ok. 0,90 g-cm"*.
W przypowierzchniowej warstwie gleby na szlaku porowatość wynosi około

65 cm*-100

cm~*,

poza

szlakiem

74 cm*:100

cm”*.

Różnice

pomiędzy

gę-

stością i porowatością gleby na łące a obszarem udeptywanym maleją wraz
z głębokością i poniżej 25 cm są statystycznie nieistotne.
Zasięg zmian właściwości fizycznych gleby udeptywanej na szlaku turystycznym jest stosunkowo płytki (do 25 cm) w porównaniu z glebami użytkowanymi rolniczo, gdzie wzrost zagęszczenia obserwowany jest do głębokości 50 cm,
a nawet głębiej.
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Reasumując powyższe wyniki stwierdza się ewidentny wpływ udeptywania
gleby przez turystów na jej właściwości fizyczne, a także na szatę roślinną
występującą na ścieżkach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Zmiana właściwości
fizycznych gleby to wzrost jej zwięzłości i gęstości objętościowej, a zmniejszenie
porowatości. Pogorszenie właściwości fizycznych gleby, a w tym wzrost zwięzłości
oraz niszczenie struktury glebowej ma swoje odbicie w zaburzeniu prawidłowego
rozwoju korzeni. Na skutek udeptywania następuje też niszczenie roślinności, tak
że w pewnych okresach szlaki stanowią jedynie ziemiste ścieżki pozbawione
szaty roślinnej, przez co w okresach deszczu stają się one błotniste. W tym czasie
turyści unikając tych błotnistych ścieżek przechodzą obok nich — poszerzając
w ten sposób szlaki turystyczne niekiedy do kilku metrów, niszcząc na nich
pokrywę roślinną. W takich warunkach wegetować mogą tylko nieliczne, najbardziej odporne na udeptywanie gatunki roślin. Prowadzi to w efekcie do zubożenia florystycznego najbliższego otoczenia szlaków turystycznych, zmierzających
niekiedy do wytworzenia zbiorowisk zaledwie kilkugatunkowych lub nawet
monokulturowych.
IV. WNIOSKI
1. Ruch turystyczny w Dolinie Małej Łąki wywiera wyraźny wpływ na środowisko glebowe. Zmiany właściwości fizycznych gleby widoczne są na szlaku
do głębokości ok. 20 cm.
2. Zwięzłość gleby na szlaku dochodzi do 2 MPa i jest większa prawie czterokrotnie w porównanie z glebą nieugniataną.
3. Udeptywanie gleby powoduje również wzrost gęstości objętościowej o ok. 30%
oraz zmniejszenie porowatości ogólnej gleby o ok. 14%.
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THE INFLUENCE ON TURISTIC ANTROPOPRESION
ON SOIL ENVIRONMENT IN POLISH TATRA MOUNTAIN
Summary

The aim of this work is to show the influence of antropopresion on changes in physical properties
of soil. The researches were done in 1996--1998 in Mała Łąka Valley. The penetration resistance,
bulk density and total porosity were determined. The differences between compacted soil on a trail
and soil on the meadow are very significant. The penetration resistance on trail is higher (400%)
than on the meadow. Increasing in bulk density and decreasing in porosity were also noticed.
The depth of these changes is up to 25 cm.
Department of Agronomy Fundamentals
Agricultural University, Kraków

