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Streszczenie. Artyku³ prezentuje wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych
wœród pracowników wszystkich polskich parków narodowych zajmuj¹cych siê
ich udostêpnieniem dla turystyki. Skupiono siê na problematyce okreœlania
wskaŸników ch³onnoœci i pojemnoœci turystycznej.
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Abstract. Tourist carrying capacity indexes in Polish national parks. The
article presents the survey results carried out on Visitor Use Specialists of all
Polish national parks. The authors' focused on the problem of describing the
tourist carrying capacity indexes.
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Wstêp
Konflikty w parkach narodowych na linii ochrona przyrody a udostêpnienie tych obszarów

dla turystyki nale¿¹ do zagadnieñ opisywanych w literaturze naukowej od lat 20. XX wieku.
Problem ten nasili³ siê w ostatnim pó³wieczu, w miarê rozwoju turystyki masowej, kiedy to jed-
noczeœnie zaczêto podejmowaæ przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ obszarów o najcenniejszej
przyrodzie. Efektem tego m.in. by³o coraz liczniejsze tworzenie parków narodowych po³¹czone
z regulowaniem i kontrolowaniem rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej na ich obszarach.

Obserwacje negatywnych skutków wp³ywu ruchu turystycznego i infrastruktury z nim
zwi¹zanej na œrodowisko przyrodnicze parków narodowych spowodowa³y, ¿e zaczêto propo-
nowaæ ró¿ne rozwi¹zania ³agodzenia tych dwóch konfliktogennych funkcji. Jednym z nich
mia³o byæ stworzenie i wyznaczenie wskaŸników dopuszczalnego obci¹¿enia ruchem turystycz-
nym. Dla tych celów pos³u¿yæ mia³y m.in. terminy ch³onnoœci i pojemnoœci turystycznej.

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, które z polskich parków narodowych
posiadaj¹ okreœlone wskaŸniki dopuszczalnego obci¹¿enia ruchem turystycznym, oraz kiedy
i jakimi metodami je okreœlono.

Podstawowe terminy
Terminy zwi¹zane z okreœlaniem dopuszczalnych granic rozwoju turystyki przez d³ugi czas

by³y ró¿nie rozumiane, czêsto stosowane nawet zamiennie (Stalski 1970, Warszyñska, Jac-
kowski 1978). Dopiero lata 80. przynios³y uporz¹dkowanie podstawowych pojêæ, choæ tak¿e
we wspó³czesnej literaturze spotyka siê jeszcze pewne nieœcis³oœci terminologiczne (Graja-
Zwoliñska 2009).

Wed³ug polskiej literatury przedmiotu przyjêto uwa¿aæ ch³onnoœæ naturaln¹ za wskaŸnik
s³u¿¹cy okreœlaniu dopuszczalnego poziomu obci¹¿enia ruchem turystycznym obszarów nie-
zagospodarowanych. Jego wielkoœæ wynika z naturalnej odpornoœci poszczególnych kompo-
nentów œrodowiska na presjê zwi¹zan¹ z ruchem turystycznym (Regel 1975).

Pojemnoœæ turystyczna to pojêcie o wiele bardziej z³o¿one, którego wskaŸniki musz¹
uwzglêdniaæ oprócz elementów œrodowiska przyrodniczego, tak¿e stopieñ jego przekszta³ce-
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nia (w tym stan zagospodarowania oddzia³ywuj¹cy reguluj¹co na wielkoœæ i charakter ruchu
turystycznego) oraz komfort psychofizyczny turystów (Regel 1975). WskaŸnik pojemnoœci
turystycznej wyra¿any jest przez maksymaln¹ liczbê osób, która mo¿e równoczeœnie przeby-
waæ na tym samym obszarze, po jego uprzednim przystosowaniu do tego celu, w warunkach
umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie przez nich stanu maksymalnego wypoczynku (Lijewski et al. 1998).

Dla okreœlania granic turystycznego wykorzystania obszaru zaproponowano równie¿ inne,
oprócz ch³onnoœci naturalnej i pojemnoœci turystycznej, pojêcia, np. krañcowe progi przyrod-
nicze w u¿ytkowaniu turystycznym, odpornoœæ graniczna runa, obci¹¿enie lub pojemnoœæ re-
kreacyjna lasu, pojemnoœæ rekreacyjna oœrodków wypoczynkowych (Pstrocka 2006).

W publikacjach anglosaskich dotycz¹cych obszarów cennych przyrodniczo zauwa¿amy
od lat 90. XX w. odejœcie wielu badaczy od pojêcia pojemnoœæ turystyczna (tourist carrying ca-
pacity) (Pstrocka 2004). Powodem by³a jego niedoskona³oœæ i problemy z zaprojektowaniem
wiarygodnych metod badawczych s³u¿¹cych wyznaczeniu wskaŸników pojemnoœci turystycz-
nej. Ogromne trudnoœci sprawia³o te¿ wykorzystanie wskaŸników wyra¿onych liczb¹ osób na
hektar lub kilometr szlaku w zarz¹dzaniu ruchem turystycznym (Lindberg, McCool 1998, Buckley
1999).

Metody
W kwietniu i maju 2010 r. przeprowadzono badania sonda¿owe (technika wywiadu poœred-

niego, pisemnego, indywidualnego), w których respondentami byli pracownicy wszystkich
polskich parków narodowych zajmuj¹cych siê udostêpnianiem tych obszarów dla turystyki.
Sonda¿ ten umo¿liwi³ zebranie informacji o aktualnym stanie badañ nad okreœlaniem wskaŸni-
ków dopuszczalnego obci¹¿enia ruchem turystycznym parków narodowych.

Wyniki
Wœród 23 istniej¹cych w Polsce parków narodowych 13 z nich posiada wyniki badañ nad

okreœlaniem wskaŸników dopuszczalnego obci¹¿enia ruchem turystycznym.
W Babiogórskim Parku Narodowym wyznaczenie wskaŸników dopuszczalnego poziomu

obci¹¿enia ruchem turystycznym obszaru PN przeprowadzono dwukrotnie. Pod koniec lat 70.
prace badawcze prowadzi³a grupa pracowników Zak³adu Ochrony Przyrody PAN i dotyczy³y
one okreœlenia pojemnoœci turystycznej parku pod k¹tem wykorzystania obszaru przez turysty-
kê piesz¹; autorzy (Mielnicka i Warkowska), opieraj¹c siê na wczeœniej wykonanych ocenach
odpornoœci poszczególnych komponentów œrodowiska na degradacjê oraz znaj¹c wielkoœæ
i rozk³ad przestrzenny ruchu turystycznego, potraktowa³y pojemnoœæ jako zadanie optymaliza-
cyjne, w którym funkcj¹ celu jest degradacja, zmienn¹ decyzyjn¹ liczba turystów, a odpornoœæ
jest parametrem nie podlegaj¹cym modyfikacjom. W drugiej po³owie lat 90. pod kierownic-
twem M. Baranowskiej-Janoty okreœlono na potrzeby turystyki pieszej przepustowoœæ szla-
ków, która wyra¿ona zosta³a maksymaln¹ liczb¹ osób na godzinê na kilometr szlaku. W tym
przypadku zaadaptowano metodê opracowan¹ dla TPN.

W Bieszczadzkim Parku Narodowym regularne, coroczne badania nad przepustowoœci¹
szlaków turystycznych i ch³onnoœci¹ naturaln¹ rozpoczê³y siê w 1995 roku i prowadzone s¹
stale przez pracowników tego parku. Celem podstawowym badañ nie by³o jednorazowe okre-
œlenie granic obci¹¿enia pieszym ruchem turystycznym, ale zaprojektowanie sta³ego monito-
ringu dynamiki ruchu turystycznego i zwi¹zanych z tym zmian w œrodowisku przyrodniczym
ca³ego obszaru parku, i na postawie uzyskanych wyników, podejmowanie odpowiednich dzia-
³añ w zakresie zarz¹dzania ruchem turystycznym oraz regeneracji zniszczonych ekosystemów.

W Drawieñskim Parku Narodowym (DPN) pierwsze badania ch³onnoœci naturalnej prze-
prowadzono w 1999 roku na zlecenie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Woje-
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wództwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i dotyczy³y one odpornoœci naturalnej œrodo-
wiska na presjê zwi¹zan¹ z turystyk¹ piesz¹, rowerow¹ oraz kajakow¹. WskaŸniki okreœlono
tylko dla wybranych, najczêœciej odwiedzanych miejsc i szlaków w DPN, w tym miejsc biwa-
kowania. W badaniach okreœlono te¿ dopuszczaln¹, jednorazow¹ liczbê wêdkarzy dla danego
zbiornika wodnego, b¹dŸ odcinka rzeki. Od 2010 roku pod kierownictwem W. Staniewskiej-
Z¹tek prowadzone s¹ na terenie Parku badania na 3 rodzajami wskaŸników, tj. ch³onnoœci¹
naturaln¹, pojemnoœci¹ turystyczn¹ i przepustowoœci¹ szlaków.

W Gorczañskim Parku Narodowym (GPN) w badaniach przepustowoœci szlaków turystycz-
nych zastosowano dwa podejœcia. W po³owie lat 80. M. Baranowska-Janota zaproponowa³a
algorytm okreœlania przepustowoœci szlaków dla turystyki pieszej w GPN, uwzglêdniaj¹c œred-
ni¹ liczbê osób w grupie, d³ugoœæ przeciêtnej drogi pokonywanej przez turystów w ci¹gu jed-
nego dnia oraz liczbê odcinków jednodniowych szlaków w GPN, a nastêpnie, przyjmuj¹c za
J. Kurzyñskim i S. Michalikiem, optymaln¹ odleg³oœæ miêdzy grupami. Druga próba okreœle-
nia przepustowoœci szlaków turystycznych zosta³a przeprowadzona przez pracowników parku
w 1984 r. i nastêpnie powtórzona w 1999, 2000, 2001 i 2006 roku. Autorzy oparli siê ponownie
na metodzie J. Kurzyñskiego i S. Michalika, zaprojektowanej dla BdPN, koryguj¹c jednak¿e
otrzymane wyniki o wielkoœci wynikaj¹ce z wziêcia pod uwagê aspektów ekologicznych
i komfortu psychicznego turysty.

W Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) pierwsze teoretyczne studia nad okreœleniem
ch³onnoœci turystycznej przeprowadzili na pocz¹tku lat 90. pracownicy Instytutu Geograficz-
nego Uniwersytetu Wroc³awskiego. Punktem wyjœcia oceny pojemnoœci (pojêcie to stosowano
zamiennie z pojêciem ch³onnoœci) by³o okreœlenie optymalnego wskaŸnika nasycenia ruchem
turystycznym szlaków w poszczególnych jednostkach krajobrazowych (siedmiu wybranych
na obszarze KPN). Autorzy okreœlili tak¿e zimow¹ pojemnoœæ KPN pos³uguj¹c siê wskaŸnikami
z literatury fachowej, zak³adaj¹c jednoczeœnie, ¿e pojemnoœæ terenów narciarskich i nartostrad
nie powinna przekraczaæ przepustowoœci wyci¹gów narciarskich. Drug¹ próbê okreœlenia œrodo-
wiskowej pojemnoœci turystycznej wybranych szlaków turystycznych, tym razem opart¹ o bada-
nia terenowe, podjê³a w latach 2002-2005 autorka niniejszego artyku³u (Pstrocka 2006). W no-
wej, uwzglêdniaj¹cej specyfikê obszaru badañ, metodyce uwzglêdniono odpornoœæ szaty roœlin-
nej, odpornoœæ pod³o¿a, wartoœæ przyrodnicz¹ szlaków. Dokonano równie¿ oceny zagospoda-
rowania szlaków turystycznych wp³ywaj¹cych reguluj¹co na wielkoœæ wskaŸnika pojemnoœci.

W Magurskim Parku Narodowym (MPN) badania ch³onnoœci naturalnej, pojemnoœci tury-
stycznej oraz przepustowoœci szlaków przeprowadzili autorzy Operatu Zagospodarowania Tu-
rystycznego MPN (Z. Wnuk i S. K³os) w latach 1997-1998. Wszystkie wskaŸniki okreœlano dla
czterech form aktywnoœci ruchowej: pieszej, konnej, rowerowej, narciarskiej oraz dla turystyki
motorowej, adaptuj¹c metodê Baranowskiej-Janoty, opracowan¹ dla pasm górskich wojewódz-
twa kroœnieñskiego. Wyniki odnoszono do powierzchni ca³ego parku, b¹dŸ 1 km szlaku/drogi.

W Parku Narodowym Borów Tucholskich (PNBT) okreœlenie dopuszczalnego poziomu
rozwoju turystyki na obszarze parku nast¹pi³o w latach 2000-2003 przy okazji okreœlania po-
jemnoœci turystycznej dla ca³ego obszaru PNBT. Niestety bardziej szczegó³owych informacji
pracownicy PNBT nie udzielili.

W Pieniñskim Parku Narodowym (PPN) wskaŸniki ch³onnoœci naturalnej dla tego parku
zosta³y opracowane w drugiej po³owie lat 70. przez Biuro Studiów i Projektów Lasów Pañ-
stwowych. Zastosowano metodê opracowan¹ dla innego parku narodowego, prowadz¹c jedno-
czeœnie bezpoœrednie obserwacje terenowe na obszarze ca³ego PPN. Graniczne obci¹¿enia ru-
chem pieszym wyra¿ono liczb¹ osób na jednostkê powierzchni w danej jednostce czasu.

W Roztoczañskim Parku Narodowym badania pojemnoœci turystycznej wybranych frag-
mentów parku i przepustowoœci wybranych szlaków turystycznych przeprowadzi³a S³u¿ba Parku
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jednokrotnie w 1998 r. na potrzeby planu ochrony. Optymalne obci¹¿enie szlaków oraz œcie¿ek
dydaktycznych (zarówno ju¿ istniej¹cych, jak i projektowanych) wyra¿ano liczb¹ osób (tylko
odwiedzaj¹cych pieszo), które mog¹ korzystaæ z ka¿dego z nich w ci¹gu jednego dnia.

W S³owiñskim Parku Narodowym (SPN) w latach 90. zespó³ pracowników Instytutu Geo-
grafii UAM w Poznaniu przeprowadzi³ próbê okreœlenia dopuszczalnych granic korzystania ze
œrodowiska przyrodniczego SPN. Skonstruowano 5 teoretycznych modeli rozpraszania siê re-
kreantów, które pozwoli³y wyznaczyæ przepustowoœæ szlaków turystycznych, ch³onnoœæ natu-
raln¹ dla terenów leœnych PN, naturaln¹ ch³onnoœæ rekreacyjn¹ oraz optymaln¹ ekologiczn¹
pojemnoœæ rekreacyjn¹ wybranych fragmentów PN. Przy obliczeniach wy¿ej wymienionych
wskaŸników autorzy opierali siê na ju¿ istniej¹cych normach i algorytmach (m.in. pracy Rep-
szaca z 1988 r. normach M.G.K.D.T. z lat 70.). Autorzy skupili siê na dwóch formach rekreacji:
wêdrówkach pieszych oraz wypoczynku biernym, uwzglêdniaj¹c wp³yw warunków pogodo-
wych na kszta³towanie siê ch³onnoœci naturalnej.

W Tatrzañskim Parku Narodowym (TPN) badania poœwiêcone okreœleniu wartoœci dopusz-
czalnego obci¹¿enia ruchem turystycznym szlaków tatrzañskich na terenie TPN przeprowa-
dzono kilkakrotnie. Pierwsza próba zosta³a przeprowadzona przez M. Baranowsk¹-Janotê
i J. Koz³owskiego w 1977 r. W metodzie tej korzysta siê z pojêcia „krañcowego progu przyrod-
niczego” (przestrzenny, iloœciowy, jakoœciowy), który w swoim znaczeniu podobny jest do
pojêcia pojemnoœci turystycznej. Autorzy wyró¿nili przestrzenny, iloœciowy i czasowy krañco-
wy próg przyrodniczy. W celu ich wyznaczenia konieczne by³o okreœlenie jakoœci poszczegól-
nych elementów œrodowiska (flory, fauny, rzeŸby, gleb etc.) badanego obszaru, poprzez ocenê
ich unikalnoœci, odkszta³cenia i odpornoœci na niszczenie przez okreœlone formy turystyki.
Kolejna próba okreœlania granic rozwoju turystyki na terenie TPN zosta³a przeprowadzona
przez A. Boguck¹ i A. Marchlewskiego z PAN na prze³omie lat 70. i 80. Pojemnoœæ turystyczn¹
okreœlono jako sumê pojemnoœci turystycznych szlaków, na któr¹ z³o¿y³ siê stan techniczny
poszczególnych szlaków, charakter œrodowiska przyrodniczego oraz wspó³czynnik jego zmian
ustalony w zale¿noœci od stopnia zniszczeñ na danym szlaku. Badania poziomu dopuszczalne-
go rozwoju turystyki pieszej zosta³y uzupe³nione poprzez okreœlenie w latach 80. ch³onnoœci
terenów narciarskich przez Pracowniê Naukowo-Badawcz¹ TPN. Zaadaptowano wskaŸniki
pochodz¹ce z krajów alpejskich, koryguj¹c je jednoczeœnie o wyniki eksperymentu przeprowa-
dzonego na tatrzañskich stokach narciarskich. Ostatnie badania pochodz¹ z drugiej po³owy lat
90. i prowadzone by³y przez J. Czochañskiego z Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdañskiego.
Dotyczy³y one okreœlenia zarówno pojemnoœci, przepustowoœci, jak i obci¹¿enia pieszych szla-
ków turystycznych. Autor zaadaptowa³ metodê zaproponowan¹ w latach 80. dla BdPN, uwzglêd-
niaj¹c w obliczeniach m.in. charakter techniczny szlaków, cechy morfologiczne terenu, œredni¹
prêdkoœæ poruszania siê turystów, bezpieczeñstwo ruchu.

W Parku Narodowym Ujœcie Warty (PNUW) w latach 2004-2010 s³u¿ba parku przeprowa-
dzi³a badania wskaŸnika pojemnoœci turystycznej dla obwodu ochrony S³oñsk oraz œcie¿ki przy-
rodniczej „Ptasim szlakiem”, na której, jak ustalono, jednoczeœnie przebywaæ mo¿e maksymal-
nie 150 osób. Badaniom towarzyszy³ monitoring ruchu turystycznego.

W Wigierskim Parku Narodowym (WPN) badania przeprowadzono dwukrotnie. W latach
1976-1979, tj. na ok. 10 lat przed utworzeniem parku, okreœlenia ch³onnoœci naturalnej podjêli
siê pracownicy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierownic-
twem A. Krzymowskiej-Kostrowickiej. WskaŸniki okreœlano tylko dla obszarów otaczaj¹cych
zespó³ jezior wigierskich nie rozró¿niaj¹c form aktywnoœci. Podstaw¹ by³a znajomoœæ norm
obci¹¿enia granicznego gatunków runa. Kolejne badania przeprowadzone zosta³y w latach 1997-
1998 pod kierunkiem M. Pietrzaka z AWF w Poznaniu. Okreœlano zarówno wskaŸniki ch³on-
noœæ naturalnej dla obszaru ca³ego parku narodowego, jak i przepustowoœæ wszystkich szla-
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ków pieszych i rowerowych, której wartoœci odnosi³y siê do godziny i do sezonu. W oblicze-
niach uwzglêdniono równie¿ warunki pogodowe.

Podsumowanie
Najczêœciej okreœlanymi wskaŸnikami by³y wskaŸniki pojemnoœci turystycznej (w 7 par-

kach), ch³onnoœci naturalnej (w 10 parkach) oraz przepustowoœci szlaków (w 9 parkach). Jed-
nostki, w jakich podawane by³y wyniki to najczêœciej maksymalna liczba osób mog¹cych prze-
mieszczaæ siê w danej jednostce czasu (np. w ci¹gu dnia) po danym szlaku turystycznym lub
jego odcinku (w 9 parkach). Pojemnoœæ obliczano równie¿ w przeliczeniu na hektar lub frag-
ment parku (w 7 parkach).

Okresem, w którym wykonano najwiêcej opracowañ by³y lata 90. XX w. By³o to zwi¹zane
z tworzeniem d³ugoterminowych dwudziestoletnich planów ochrony parków narodowych, któ-
rych now¹ koncepcjê narzuci³a Ustawa o Ochronie Przyrody z 1991 roku. Obecnie obowi¹zu-
j¹ca ustawa z 2004 roku nak³ada obowi¹zek okreœlania maksymalnej liczby osób korzystaj¹-
cych z miejsc udostêpnianych w parkach narodowych. W zwi¹zku z tym s³u¿by parków rozpo-
czê³y prace nad opracowywaniem lub aktualizowaniem wskaŸników dopuszczalnego obci¹¿e-
nia ruchem turystycznym.
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