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Abstract: The turn of the 18th and 19th century is regarded as the beginning of the constant, regular income of 
tourists to the Tatra mountains. This was only a century after the time of the grand tours, which gave the beginning 
to the shaping of tourism in Europe. At the basis of the tourist journey lies the decision process, whose course and 
effect depends mostly on social, demographic and psychological factors. Usually tourists are guided by more than 
one motive. The goal of this article is to depict issues which are connected to the tourist overpopulation in the Tatra 
mountains. I will go through the results of surveys conducted on a group of 150 students; the goal of the survey was 
to understand how they see the Tatra mountains, and the identification of the motives behind journeys, as well as 
experiences, that can be found in the mountains. I will also show the number of visitors to the Tatra mountains and the 
ways to calculate the number of tourists. The linear concentration of the tourist movement will be closely looked at, as 
one of the suggested solutions to restrict the tourist movement in the Tatra mountains. I will also provide and describe 
other solutions, which can facilitate a lesser number of people visiting the Podhale region.
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Wstęp 

Za początek, regularnego ruchu turystycznego w Tatrach uwa ża się przełom wieków XVIII i XIX, czyli 
zaledwie sto lat po okresie pierwszych grand tours, stanowiących początek kształ towania się turystyki 
w Europie i zaledwie pięćdziesiąt lat po pojawieniu się turystyki alpejskiej w rejonie Chamonix (Mirek, 
1996). W owym czasie turystykę wyobrażano sobie zupeł nie inaczej niż dziś.

Współcześnie za turystę uważa się osobę znajdującą się dobrowolnie czasowo poza miejscem stałego 
pobytu i środowiskami związanymi z codziennym rytmem życia (Mirek 1996). Światowa Organizacja Tu-
rystyczna Narodów Zjednoczonych doda je, iż celem takiego pobytu nie może być aktywność zarobkowa. 
Wielorakość moty wacji, które wpływają na proces decyzyj ny człowieka „znajdującego się dobrowol nie 
czasowo poza miejscem stałego poby tu”, powoduje, iż społeczność turystów jest zróżnicowana i bardzo 
liczna (Pociask-Karteczka 2011).

Celem artykułu jest przedstawienie problemów, które związane są z nadmiernym obciążeniem 
turystycznym Tatr. Omówione zostaną wyniki ankietowania 150 osobowej grupy studentów, celem którego 
było poznanie sposobu postrzegania Tatr przez nich oraz identyfikacja motywów wyjazdów, a także 
przeżyć i wrażeń, jakie towarzyszą im w górach. Przedstawione zostały również metody i wyniki liczenia 
osób odwiedzjących Tatry. Omówiona została koncentracja liniowego ruchu turystycznego, jako jedno 
z proponowanych rozwiązań ograniczających ruch turystyczny w Tatrach. Omówione zostały także inne 
rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby osób odwiedzających Tatry.

Wprowadzenie 

W ciągu ponad dwustu lat obecności turysty w Tatrach, wykształciła się bardzo wyrazista struktura 
przestrzenna ruchu tu rystycznego: polega ona na szczególnej koncentracji odwiedzających w Dolinie 
Kościeliskiej, Morskim Oku i Kuźnicach, gdzie gromadzi się łącznie ok. 75% turystów odwiedzając Tatry 
w ciągu roku [Skawiński, 2010]. Wydaje się, iż wielkość ruchu turystycznego, jego dynamika wieloletnia  
i roczna, tendencje, rozkład przestrzenny, a tak że motywacje – są dość dobrze rozpoznane. Analizy 
prowadzone są od dawna szczególne znaczenie mają tu badania Jadwigi Warszyńskiej, Antoniego 
Jackowskiego, Marii Baranowskiej-Janoty, Zbigniewa Mirka, Pawła Skawińskiego, Agaty Boguckiej, 
Wiktora Szydarowskiego, czy Andrzeja Ziemilskiego (Matuszczyk 2010).

Władysław Krygowski w Badaniach ruchu turystycznego w górach pisał, że „dal sze prace badawcze 
powinny zająć się kwe stią, kto chodzi po górach (struktura spo łeczna), z jakich części kraju przyjeżdża 
(struktura geo graficzna), jak długo przeciętnie spędza tu rysta czas w górach itd.” (Krygowski 1951). Już 
wtedy zdawano sobie sprawę z dyspro porcji ruchu turystycznego nie tylko w Ta trach, ale i Beskidach 
(mimo że nie było wówczas liczników automatycznych). O ile zatem wielkość ruchu jest rozpoznana, o tyle 
profesjonalnych badań socjologicz nych raczej się nie prowadzi. Współcze śnie idea badań Krygowskiego 
wydaje się najciekawsza: chodzi bowiem o badania czynników kształtujących ruch turystyczny. U podstaw 
wyjazdu turystycznego leży pro ces decyzyjny, którego przebieg i efekt uzależniony jest m.in. od czynników 
spo łecznych, demograficznych, psychologicz nych. Zwykle turyści kierują się więcej niż jednym motywem. 

Wydaje się, że rozpoznania socjologicz ne i inne — związane z wielkością, dyna miką i zróżnicowaniem 
przestrzennym ru chu turystycznego – pozwoliłyby na efek tywniejsze zarządzanie tym ruchem i mode-
lowanie jego przebiegu, poprzez kierowa nie strumieniem zwiedzających Park w ta ki sposób, aby 
zminimalizować negatyw ny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Ponadto w badaniach należy zawsze uwzględniać ujęcie systemowe. Zwraca na to uwagę m.in. 
Jarosław T. Czochański, który widzi Zakopane i Tatrzański Park Narodowy (TPN) jako elementy różnorakich 
systemów terytorialnych: lokalnego, regionalnego i krajowego (Czochański 2002). W ujęciu lokalnym, wokół 
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Tatr, strefy te zdeterminowane są wyraźnie róż nicującą się liczbą turystów dojeżdżających z podtatrzańskich 
miejscowości oraz Pod hala. Im szersze terytorialnie systemy, tym trudniejsze badania powiązań między 
ele mentami systemów. Są to bowiem systemy relacyjne bardzo złożone, uzależnione od czynników 
ekonomicznych, komunikacyj nych, infrastrukturalnych – a nade wszystko – społecznych; ponadto zmienne 
– za równo w przestrzeni, jak i czasie. Zwłasz cza obecnie, gdy zmiany polityczne, eko nomiczne i społeczne 
generują nowe za chowania i postawy jednostek oraz grup społecznych. Wyniki wspomnianych wy żej 
badań winny być uwzględniane przede wszystkim w kształtowaniu polityki władz lokalnych i regionalnych 
w powiązaniu z władzami Parku. Trzeba zadbać o to, aby rozwój TPN zajął odpowiednie miej sce w programie 
rozwoju makroregionu i kraju, programie rozwoju zrównoważone go, programie, który uwzględniałby to, co 
w TPN najcenniejsze, czyli przyrodę i kul turę, nie zaś potencjalne miejsce sporto wych zmagań.

Metody oceny liczby turystów w Tatrach

Od 1 czerwca 2009 r. Tatrzański Park Narodowy zbiera dane o dziennej liczbie biletów wstępu sprzedanych 
w poszczególnych punktach wejściowych do parku. Dane te są cennym źródłem informacji o czynnikach 
kształtujących rozkład ruchu turystycznego. Rycina 1 przedstawia dzienną liczbę sprzedanych biletów 
w wybranych dniach w latach 2009 – 2010. Z wykresu można odczytać, że największe natężenie ruchu 
turystycznego przypada na miesiące wakacyjne (czerwiec-sierpień), a jego szczyt przypada ok. 15 sierpnia. 

Ryc. 1. Dzienna liczba sprzedanych biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego
Fig. 1. The daily sum of sold tickets
Źródło: Tatry TPN nr 3/2010 (33) – Marsz na Tatry
Source: Tatry TPN nr 3/2010 (33) – Marsz na Tatry

Najpopularniejszy pieszy szlak turystyczny w Tatrach to trakt prowadzący z Łysej Polany do Morskiego 
Oka. Od kilku lat ruch na nim systematycznie wzrasta. Jeszcze na początku XXI w ten malowniczy zakątek 
w szczycie sezonu odwiedzało nawet 6 tys. osób dziennie. Frekwencja turystyczna na drodze do Morskiego 
Oka stanowi jedną trzecią ruchu w całych Tatrach (Skawiński 2010). 

Dzienny rekord frekwencji turystycznej w polskich Tatrach osiągnięto w sierpniu 2009 roku. Wtedy góry 
odwiedziło 37 tys. osób. Od 24 czerwca do 12 października 2010 roku władze TPN zleciły liczenie turystów 
w parku. W 21 punktach pomiarowych zlokalizowa nych w głębi parku za pomocą eco counterów (urządzeń 
elektronicznych zwanych przez pracowników Parku „migratorami”) liczono turystów. Część „migratorów” 
wypo sażona jest w moduł GSM, dzięki czemu dane pobierane są automatycznie. Dane te są przede 
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wszystkim wykorzystywane w celach porównawczych. Za pomocą tych urządzeń można obserwować 
wzrosty i spadki liczby osób odwiedzają cych Tatry i do tego dostosowywać działa nia zaradcze. Innym 
zadaniem „migratorów” jest monitorowanie turystów, w celu zweryfikowania skuteczności oznakowań oraz 
scharakteryzować dyscyplinę turystów. Dlatego „migratory” montowane są w miejscach niedostępnych dla 
ruchu turystycznego. Dzięki temu wiadomo, czy tereny zamknięte są odwiedzane, i czy jest to zjawisko 
nagminne czy też sporadyczne.

Znając liczbę osób, która przechodzi danym szlakiem, można dostosować jego szerokość do natężenia 
ruchu. Wia domo, że jeżeli szlak jest za wąski, to rozdeptywany jest teren w jego sąsiedztwie. Jeśli 
natomiast na danej trasie poja wia się niewielu ludzi, to można się zastanowić, czy jej nie zwęzić. Samo 
rozdeptanie po boczy wcale nie musi świadczyć o zbyt dużym ruchu i niedostosowanej do niego szerokości 
szlaku. Być może sama na wierzchnia jest nieodpowiednia i dlatego turyści wybierają ścieżkę wydeptaną 
obok. W takich analizach pomaga monitoring.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie 

Poznanie, jak ludzie postrzegają Tatry oraz identyfikacja motywów wyjazdów, a także przeżyć i wrażeń, 
jakie towarzyszą turystom w górach, czyli poznanie genezy i czynników determinujących aktywność 
turystyczną lub jej brak, pozwoli lepiej zrozumieć fenomen, jakim jest zainteresowanie turystów Tatrzańskim 
Parkiem Narodowym. Ponadto wyjaśnienie potrzeb i motywacji aktywności turystycznej jest cenne ze 
względu na potrzebę prognozowania oczekiwań turystów. Badania takie mogą też być wykorzystane dla 
potrzeb ochrony przyrody, zagospodarowania szlaków turystycznych, zintensyfikowania działań Straży 
Parku oraz ukierunkowania działań i aktywności turystów. Badania takie mogą być również pomocne 
przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do czasowego ograniczenia lub wprowadzenia limitów 
wejść na teren TPN. Inne niewymierne, ale jakże ważne korzyści, to zrozumienie procesów psychicznych 
towarzyszących aktywności turystycznej oraz poznanie roli społeczno-kulturowej, jaką odgrywa turystyka 
tatrzańska. Celem artykułu jest przedstawienie wyników ankietowania 150 osobowej grupy studentów, 
ukierunkowanego na poznanie sposobu postrzegania Tatr przez studentów oraz identyfikację motywów 
wyjazdów, a także przeżyć i wrażeń, jakie towarzyszą im w górach. Ankieta składała się z 15 pytań. 
Odpowiedzi respondentów na wybrane pytania przedstawiają się następująco (Ryc. 2-7):

 Czy był Pan / Pani kiedykolwiek w Tatrach?
Tak 85%
Nie 15%

Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.

Ryc. 2. Czy był Pan/Pani kiedykolwiek w Tatrach?
Fig. 2. Have you ever been in Tatra mountains?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Na pytanie dotyczące pobytu ankietowanych w Tatrach, 85% z nich odpowiedziało, że było choć raz 
w tym miejscu. 23 osoby odpowiedziały, że dotąd nie były w Tatrach.
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37% 

24% 18% 

30% 

1% 
17% 

Jakie przeżycie towarzyszyło Panu / Pani 
podczas pobytu w Tatrach? 

Wrażenia relaksacyjne 

Estetyczno - emocjonalne 

Oddziaływanie edukacyjne 

Uczucia patriotyczne 

Emocje sportowe 

Ryc. 3. Jakie przeżycie towarzyszyło Panu/Pani podczas pobytu w Tatrach?
Fig. 3. What was your experience during your stay in the Tatra mountains?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Wrażenie relaksacyjne najczęściej towarzyszyły respondentom podczas pobytu w Tatrach. Tak 
odpowiedziało 37% osób. Ankietowani wskazali również takie przeżycia jak: estetyczno-emocjonalne, 
edukacyjne, patriotyczne czy sportowe.

 Czy uważa Pan / Pani, że szlaki w Tatrach są zatłoczone?
Nie 98%
Tak 2%

Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.

98% 

2% 

Czy uważa Pan / Pani, że szlaki w Tatrach 
są zatłoczone? 

Nie

Tak

Ryc. 4. Czy uważa Pan/Pani, że szlaki w Tatrach są zatłoczone? 
Fig. 4. Do you think that the routes in the Tatra mountains are crowded?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Okazuje się, że aż 98% pytanych uważa, że szlaki w Tatrach nie się zatłoczone. Tylko 2% z nich 
zaznaczyło, że podczas pobytu w Tatrach odczuwali natężenie ruchu na szlakach turystycznych.

 Czy chciałby Pan / Pani pojechać ponownie w Tatry? 
Tak 97%
Nie 1%
Nie wiem 2%

Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.

97% 

1% 2% 

Czy chciałby Pan / Pani pojechać 
ponownie w Tatry?  

Tak

Nie

Nie wiem

Ryc. 5. Czy chciałby Pan/Pani pojechać ponownie w Tatry? 
Fig. 5. Would you like to visit the Tatra mountains again?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Zdecydowana większość (97% pytanych) chętnie ponownie wybrałaby się w Tatry.
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 Czy uważa Pan / Pani, że każdy choć raz w życiu powinien wybrać się w Tatry?
Tak 53%
Nie 47%

53% 
47% 

Czy uważa Pan / Pani, że każdy choć raz w 
życiu powinien wybrać się w Tatry? 

Tak

Nie

Ryc. 6. Czy uważa Pan/Pani, że każdy choć raz w życiu powinien wybrać się w Tatry? 
Fig. 6. Do you think that everyone should visit the Tatra mountains at least once?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Na pytanie, czy każdy choć raz w życiu powinien wybrać się w Tatry, tylko 53% respondentów 
odpowiedziała, że tak. Pozostała część ( 47%) uważa, że nie ma takiej potrzeby.

 Jaki byłby główny kotyw Pana / Pani w ponownym odwiedzeniu Tatr?
Motyw aktywn  41%
Motyw kulturo 19%
Motyw estetyc 8%
Podziwianie pr 21%
Motyw edukac 0%
Inne 11%

Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.

Jaki byłby główny motyw Pana / Pani w 
ponownym odwiedzeniu Tatr? 

Motyw aktywnej rekreacji

Motyw kulturowy

Motyw estetyczny

Podziwianie przyrody

Motyw edukacyjny

Inne

Ryc. 7. Jaki byłby główny motyw Pana/ Pani w ponownym odwiedzeniu Tatr? 
Fig. 7. What would be the main reason for your next visit?
Źródło: Opracowanie własne / Source: Autor’s study

Głównym motywem dla którego ankietowani ponownie wybraliby się w Tatry była potrzeba aktywnej 
rekreacji. Tak odpowiedziało 41%. Na drugim miejscu znalazł się motyw przyrodniczy (21%), a na kolejnych 
motyw kulturowy (19%) oraz estetyczny (8%). Nikt z respondentów nie odpowiedział, że w ponownym 
odwiedzeniu Tatr motyw edukacyjny byłby głównym celem ich wyjazdu.

Podsumowując ankiety przeprowadzone wśród 150 studentów pytanych na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie w styczniu i lutym w 2012 roku stwierdzić można, że prze życia, jakie im 
towarzyszyły pod czas pobytu w Tatrach Polskich, dominowa ły efekty relaksacyjne – 37% (odpoczynek, 
odprężenie) oraz wrażenia estetyczno-emocjonalne – 24%. Natomiast 18% respondentów wskazało 
na oddziaływania edukacyjne (fakt ten prawdopodobnie wynikał z uczestnictwa w obozach i wyjazdach 
szkoleniowych organizowanych przez UP), 3 % – na uczucia patrio tyczne oraz zaledwie 1% – na emocje 
sportowe. Warto podkreślić, iż zaledwie 2% ankietowanych od czuwało zatłoczenie szlaków. Aż 97 %. 
osób wyraziło chęć powrotu w Tatry. Wśród 23 osób, które nigdy w Tatrach nie były, 16 ma wyobrażenie 
o zatłoczeniu szlaków tatrzańskich. Ci, którzy wybraliby się w Tatry, zrobiliby to głównie w celach aktywnej 
rekreacji – 41%, z pobudek kulturowych 19%, estetycz nych – 8% oraz dla podziwiania przyrody – 21%. 
Cie kawe, że motyw edukacyjny nie stałby się dla nikogo impulsem do odwiedzenia Tatr. Połowa spośród 
150 osób twierdziła, że każdy choć raz w życiu powinien wybrać się w Tatry.
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Koncentracja organizacji liniowego ruchu turystycznego w Tatrach  
oraz propozycje innych metod łagodzących presję turystyczną

Przy tak dużym natężeniu ru chu turystycznego w TPN, bardzo ważne staje się opracowanie 
odpowiedniego modelu za rządzania tym ruchem. Jednym w rozwiązań jest li niowa koncentracja 
ruchu turystycznego i przeciwdziała nie czynnikom, które mogłyby przyczynić się do jego deglomeracji. 
Koncentracja liniowa powoduje, że odwiedzający Tatry wędrują wzdłuż określonego, wytyczonego 
szlaku wybieranego – zwłaszcza przez grupy wy cieczkowe – spośród już istniejących – dwóch lub 
trzech takich szlaków, po woduje odciążenie reszty Parku od tury stów. Zdecydowanie się na taki 
model wy magałoby odpowiedniej infrastruktury na tych szlakach – takiej, która umożliwiłaby ochronę 
przyrody w warunkach masowej frekwencji turystów (zna ki, tablice, drewniane barierki, miejsca 
postoju, stoły, ławy). Odziedzi czona i ugruntowana przez lata „dwubiegunowość terytorialna ruchu”  
w postaci najbardziej obciążonych dolin: Kościeliskiej i Rybiego Potoku, pozwala na realizację ta kiego 
zamierzenia. Bardzo ważna jest roz budowa elementów edukacyjnych na tych szlakach. Poniższa mapa 
(Ryc. 8) przedstawia propozycję rozwiązania ruchu liniowego w Dolinie Kościeliskiej oraz Rybiego Potoku.

Ryc. 8. Miejsca narażone na dyspersję ruchu turystycznego w TPN oraz zaznaczona propozycja liniowego ruchu 
turystycznego.
Fig. 8. Places prone to the dispersion of tourist activity in the Tatra National Park and a suggestion of linear tourist 
activity.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.tpn.pl / Source: Autor’s study on the basis of www.tpn.pl

Utrzymanie i wzmacnianie koncentra cji liniowej pozwoli na stopniowe wyłą czanie pewnych odcinków 
szlaków, jeśli wymaga tego ochrona danego gatunku lub ekosystemu. Zwykle bywa tak, że decyzje 
wydawane przez Park nie zadowalają wszystkich zainteresowanych grup społecz nych. Ist nieją na terenie 
Parku miejsca, gdzie stan środowiska przyrodniczego (lub jednego albo kilku elementów) jest tak zły, iż wy-
maga natychmiastowych i zdecydowanych działań; takie miejsca zwane są w literatu rze międzynarodowej 
hotspots [Radwańska-Paryska, Paryski, 2004]. Wydaje się, że jeżeli w takim „gorącym miejscu” dany 
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problem oddziaływania turystyki na przyro dę jest rozpoznany i wiadomo, jak należy działać, trzeba podjąć 
jednoznaczną decy zję, nawet jeśli uznana zostanie za „niepopularną”.

Innym rozwiązaniem, które przyczynia się do ograniczenia ruchu turystycznego w Tatrach, jest czasowe 
zamykanie szlaków. W TPN obowiązuje zasada, iż w okresie pozazimowym zakazane jest poruszanie się 
po szla kach turystycznych nocą. Ma to istotne znaczenie dla zachowa nia aktywności dużych ssaków, na 
przykład niedźwiedzi, wil ków i rysi.

Bardziej radykalną regula cję stosuje zarząd parku narodowego w Tatrach Słowackich (TANAP), który 
od 1 listopada do 15 czerwca zamyka wyso kogórskie szlaki Tatr Słowac kich. Jest to rozwiązanie, które 
wyraźnie ogranicza ruch tury styczny i przyczynia się do po lepszenia warunków życiowych kozic, z czego 
korzystają także zwierzęta żyjące po stronie polskiej.

W TPN od kilkunastu lat obowiązują zamknięcia w okre sie od 31 grudnia do 31 maja trzech szlaków:  
(1) Morskie Oko – Świstówka – Dolina Pię ciu Stawów, (2) Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka 
Przełęcz, (3) Dolina Tomanowa – Przełączka pod Chudą Turnią. Jaskinia Mroźna wyłą czona jest 
z użytkowania tury stycznego od 1 listopada do 30 kwietnia.

Doraźnie wprowadzane były także okresowe zamknię cia szlaków ze względu na ak tywność niedźwiedzi, 
na przy kład trasy z Polany Kondratowej na Przełęcz pod Kopą Kon dracką.

Innym istotnym zagadnieniem dotyczącym ograniczenia ruchu turystycznego w Tatrach jest lokalizacja 
miejsc wpuszczania ludzi do Parku oraz przestrzennego układu sieci szlaków.

Najistotniejszą kwestią w przestrzennej organizacji ru chu turystycznego jest zasada poruszania się 
wyłącznie po zna kowanych szlakach. Do dyspo zycji turystów pozostaje w TPN sieć szlaków o łącznej 
długości około 275 kilometrów. W związ ku z tym wyeliminowane zostało powierzch niowe użytkowanie 
obszaru Parku, a oddziaływania na po krywę roślinno-glebową mają na ogół charakter liniowy. Obecność 
turystów wpływa jed nak na faunę w przestrzeniach poza siecią szlaków turystycz nych. Analiza obszaru 
Parku wy kazuje, że najbardziej oddalo nym miejscem od szlaku tury stycznego jest rejon Smreczyńskiego 
Wierchu, a odległość ta wynosi 2,2 kilometra. Więk szość terenu Parku pocięta jest gęstą siecią szlaków. 
W istocie 96 proc. powierzchni TPN po łożone jest bliżej niż jeden kilo metr od szlaków turystycznych.

W zarządzaniu ruchem tu rystycznym w Tatrach najważ niejszą zasadą powinno być nie tworzenie nowych 
szlaków. W 2008 r. w porozumieniu ze słowackim parkiem narodo wym ( TANAP )został zlikwi dowany szlak 
graniczny: Bobrowiecka Przełęcz — Borowiec – Juraniowa Przełęcz oraz szlak z Doliny Tomanowej na 
Tomanową Przełęcz. Wyjątkiem od zasady nie tworzenia nowych szlaków było poprowadzenie krótkiego 
odcinka na Bobrowiecką Przełęcz, jako odgałę zienia szlaku prowadzącego z Polany Chochołowskiej 
w kie runku Grzesia [Skawiński, 2010].

Pewna część Parku podda wana jest jednak szerszemu niż liniowe oddziaływaniu. Są to narciarskie trasy 
zajazdowe w rejonie Kasprowego Wier chu, gdzie użytkowane są około 34 hektary terenu. Trudnym, ale 
bardzo istotnym dla ochro ny przyrody zadaniem służb Parku jest ograniczanie narciar stwa pozatrasowego 
jako czyn nika negatywnie wpływające go na wysokogórską faunę.

Innym – lepszym sposobem na zmniejszenie liczby ludzi w Ta trach jest odpowiednie kształto wanie 
pojemności turystycznej. Można to osiągnąć na przykład po przez nie zwiększanie bazy noc legowej 
w górach, nie powiększanie parkingów wewnątrz par ku i na jego obrzeżach oraz nie  zwiększanie zdolności 
przewo zowej kolei linowej na Kaspro wy Wierch. W decyzji z 2006 roku o warun kach przebudowy kolei 
linowej, zdolność przewozowa w okre sie poza sezonem narciarskim określona została na poziomie sprzed 
modernizacji, czyli 180 osób na godzinę (w praktyce wożono 198 osób), a w okresie od 15 grudnia do 27 
kwietnia została powiększona do 360 osób na godzinę.

Wobec niemożności admi nistracyjnego ograniczenia licz by osób wchodzących do TPN, pewne 
znaczenie mogą mieć działania „uspokajające” ruch tu rystyczny. Dlatego wprowadzo ny został m.in. 
jednokierunkowy ruch w obrębie kopuły szczy towej Giewontu oraz na odcin ku Orlej Perci pomiędzy Za-
wratem a Kozią Przełęczą.
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Problemy nadmiernego…

W pewnym stopniu na wiel kość ruchu wejściowego ma wpływ zasada, że na terenie par ku narodowego 
grupy zorganizowane mo gą być prowadzone wyłącznie przez przewodników tatrzań skich. Oznacza to, że 
część orga nizatorów grupowych wyjazdów rezygnuje z wejścia do TPN wskutek niemożności zapewnie nia 
wycieczce przewodnika.

Sposobem na ograniczenie ruchu turystycznego w Tatrach może być także wyróżnienie w tym tłumie 
osób, które znajdują się tam poniekąd przez przypadek. Są to zazwyczaj turyści nieodpowiednio ubrani 
oraz nieprzygotowani do wędrówek po tatrzańskich szlakach. Idą w Tatry tzw. „owczym pędem”, bo taka 
jest moda, bo nie mają innego pomysłu, bo zaliczają.

Poszerzenie oferty turystycznej regionu wystarczy również na to, aby ograniczyć liczbę wejść w Tatry 
bez podejmowania dodatkowych, restrykcyjnych działań. A i w samych Tatrach są miejsca bardziej 
zapomniane. Przeciętny wczasowicz, planujący rano wycieczkę w zakopiańskim pensjonacie, bierze pod 
uwagę przede wszystkim Morskie Oko, Dolinę Kościeliską, Kasprowy Wierch i wjazd kolejką na Gubałówkę, 
a nieco ambitniejsi – Giewont. I właśnie tam kumuluje się większość ruchu turystycznego. 

Dzięki wspomnianemu już wcześniej monitoringowi, można informować turystów, ile osób da nego 
dnia weszło do Morskiego Oka, na Giewont czy do Doliny Kościeliskiej. Takie dane mają być wkrótce 
wyświetlane na pa nelach LCD zlokalizowanych w różnych miejscach TPN oraz na Krupówkach. Wtedy 
każdy będzie miał racjonalne podstawy, aby podjąć decyzję, czy iść do Morskiego Oka dzisiaj, czy też 
przełożyć tę wycieczkę na później.

Władze TPN zastanawiają się także nad zmianą organizacji ruchu na drogach w kierunku Łysej Polany, 
podczas największego ruchu turystycznego. Najlepszym rozwiązaniem, na pewnych odcinkach drogi, 
byłoby wprowadzenie ruchu jednokierunkowego tak, aby samochody dojeżdżały do parkingów przed 
Morskim Okiem od strony Zakopanego, a wracały w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej, niewątpliwie wpłynie 
to na ograniczenie ruchu turystycznego w omawianych miejscach.

Podsumowanie

Najlepszym sposobem ochrony Tatr przed nadmiernym obciążeniem turystycznym jest nie 
tworzenie nowych ułatwień w dostępie do wnętrza Parku. Nie jest dobrym rozwiązaniem poszerzenie 
parkingów czy tez budowanie nowych. Jedyne ułatwienia mogą dotyczyć zastępowania komunikacji 
indywidualnej zbiorową. Ważne dla kształtowania polityki przestrzennej przedpola Tatr jest to, że plany 
zagospodarowania przestrzennego gmin w strefie graniczącej z TPN są uzgadnianie z dyrektorem Parku. 
Szansą na odciążenie obszaru TPN jest tworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej na przedpolu Tatr 
oraz nowych produktów turystycznych w oparciu o atrakcje przyrodnicze, kulturowe i historyczne całego 
Podtatrza, zarówno polskiego jak i słowackiego. Takie działania to rola samorządów terytorialnych oraz 
podmiotów zajmujących się turystyką. Dobrym przykładem takiej polityki może być tworzenie licznych 
ośrodków narciarskich poza Tatrami: w Białce Tatrzańskiej, Kluszkowcach, Jurgowie, Witowie, Bukowinie 
Tatrzańskiej. Odciążyły one w sposób istotny m.in. rejon Kasprowego Wierchu. Rozwój atrakcji związanych 
z wodami geotermalnymi jest także dobrym przykładem tworzenia pozatatrzańskich alternatyw dla turystów 
przebywających na Podtatrzu.

Literatura

Bukowski L. 2010. Zwierzęta i rośliny. Przewodnik po Tatrach Polskich, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, Zakopane

171



Ziółkowska-Weiss K.

Ciepała Sz., Zielonka T., Kmiecik-Wróbel J. 2010. Metody zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów 
i związanej z nią erozji gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym[w:] Folia Turistica, Turystyka 
i ekologia, nr 22- 2010, s.67-90, Wydawnictwo Kserkop, Kraków

Czochański J.T. 2002. Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym. Użytkowanie turystyczne 
parków narodowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy. Ojców.

Denisiuk Z., Dyrga Z., Kalemba A., Pilipowicz W., Pioterek G., 1991,Rola parków narodowych w ochronie 
szaty roślinnej i krajobrazu Polski [w:] Studia Naturae. Seria A, vol. 36, s. 3–88.

Mirek Z.(red.) 1996. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, Kraków-Zakopane 

Mirek Z. 1988. Turystyka wobec aktualnych problemów zagrożenia i ochrony Tatr [w:] Wierchy, nr 54, 
s.25-38

Mirek Z.1996.Antropogeniczne zagrożenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego [w:] Przyroda 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze 3, s.45-76 wyd. Tatrzański Park Narodowy, 
Zakopane – Kraków.

Mirek Z.1996. Idea Tatrzańskiego Parku Narodowego – ochrona i udostępnianie [w:] Przyroda Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze, 3, Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane – Kraków.

Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach, 5–7 sierpnia 2004 (2005) Wydawnictwa
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane
Nodzyński T, Cobel-Tokarska M. 2007. Tatry Wysokie i Bielskie: polskie i słowackie. Wydawnictwo 

ExpressMap, Warszawa
Liszewski S. 2009. Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce [w:] B. Domański, W. Kurek, red., 

Gospodarka i przestrzeń, Kraków, s. 187–201
Partyka J., 2010, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych[w:] Folia Turistica, Turystyka i ekologia, 

nr 22- 2010, s.9-24, Wydawnictwo Kserkop, Kraków
Pociask-Karteczka J.,2011, Tłum pod lupą [w:] Tatry, 1,35:26-29
Radwańska-Paryska Z., Paryski W. 2004. Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wydawnictwo Górskie, Poronin
Skawiński P. 2010. Zarządzanie ruchem turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym [w:] Folia Turistica, 

Turystyka i ekologia, nr 22- 2010, s.25-35, Wydawnictwo Kserkop, Kraków
Szafer W. 1962. Tatrzański Park Narodowy. Wydawnictwo Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Ziemak R., Zięba F. ,2001. W krainie wierchów i turni, Tatrzański Park Narodowy, Wydawnictwo Muza, 

Warszawa

172


