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Streszczenie

W niniejszy artykule podjęto próbę porównania wy−
ników monitoringu ruchu turystycznego wybranych szla−
ków turystycznych w Tatach Zachodnich oraz w masy−
wie Babiej Góry. W celu rozpoznania faktycznego ob−
ciążenia turystycznego w obrębie wybranych szlaków
przeprowadzono monitoring z użyciem czujników ru−
chu. Ciągłej rejestracji ruchu turystycznego, zapisaną
w interwale godzinowym, przeprowadzono przy użyciu
tzw. migratorów, działających na zasadzie fotokomórek
w okresie lipiec–wrzesień 2009 roku.

Analiza uzyskanych danych wskazuje na znaczną
dysproporcję w natężeniu ruchu turystycznego, zarów−
no w układzie miesięcznym jak i dobowym. Średnie
dzienne obciążenie szlaku w Babiogórskim Parku Naro−
dowym, z Krowiarek na Sokolicę w weekendy wyniosło
1503 osoby, natomiast w tym samym czasie na odcinku
ścieżki Rakoń–Wołowiec, zlokalizowanej na terenie Ta−
trzańskiego Parku Narodowego, przeszło jedynie 384
osoby. Widoczne zróżnicowanie obciążenia turystycz−
nego badanych szlaków związane jest z przede wszyst−
kim z większą różnorodnością przyrodniczą oraz tury−
styczną, w tym dostępnością szlaków w piętrze alpej−
skim systemu wysokogórskiego Tatr Zachodnich.

Powiązanie uzyskanych danych o wielkości ruchu
turystycznego z danymi pogodowymi dało podstawy do
rozpoznania prawidłowości rozkładu ruchu turystycz−
nego na Babiej Górze oraz w Tatrach Zachodnich i jego
korelacji z konkretnymi sytuacjami pogodowymi, w tym
szczególnie z dniem wystąpienia opadów.

Tatrzański i Babiogórski Park Narodowy są pierw−
szymi parkami narodowymi w Polsce, w których meto−

da monitoringu obciążenia szlaków turystycznych przy
pomocy czujników ruchu znalazła zastosowanie.

Wprowadzenie

Określenie liczby turystów odwiedzających dany
obszar chroniony ma zasadnicze znaczenie w kwestii
podejmowanych zadań związanych z zagospodarowa−
niem turystycznym, z zarządzaniem turystyką pieszą oraz
w kwestii określenia wpływu ruchu turystycznego na
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego,
w tym rzeźbę. Mechaniczne oddziaływanie turystów na
pokrywę roślinną i glebową sprzyja bowiem inicjowa−
niu procesów morfogenetycznych w obrębie ścieżek tu−
rystycznych, w tym szczególnie procesom erozyjno−de−
nudacyjnych (m.in. Ukkola, 1995; Cole, Monz, 2002; Gor−
czyca, Krzemień, 2009). W celu rozpoznania skutków
degradacji szlaków turystycznych w obszarach chronio−
nych bardzo ważnym aspektem jest poznanie czasowo−
−przestrzennego rozkładu ruchu turystycznego. W rea−
lizacji tego zadania niezbędne są odpowiednie narzę−
dzia badawcze.

Analizując rozkład ruchu turystycznego oraz jego
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze obszarów
objętych najwyższą formą ochrony ważną kwestią staje
się określenie dopuszczalnego obciążania szlaków przez
ruch turystyczny (Bogucki, Marchlewski, 1982; Baranow−
ska−Janota i in., 2000). Dotychczasowe badania ruchu
turystycznego w Babiogórskim Parku Narodowym (BgPN),
podobnie jak w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN),
odbywały się w oparciu o liczbę sprzedanych biletów
oraz kontrolne zliczenia turystów w punktach wejścio−
wych na terenie obu parków oraz skrzyżowaniach szla−
ków turystycznych wewnątrz danego parku.

W pracy przedstawiono wyniki monitoringu ruchu
turystycznego przeprowadzonego w okresie lipiec–wrze−
sień 2009 roku na wybranym szlaku turystycznym w ma−
sywie Babiej Góry oraz na szlaku w obrębie masywu
Wołowca w Tatrach Zachodnich. Celem artykułu jest
porównanie wyników obciążenia turystycznego szlaków
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w analizowanych obszarach, jak również prezentacja
i ocena zastosowanej metody pomiaru ruchu na szla−
kach, przeprowadzonej przy użyciu czujników ruchu.

Stan badań

Obszary wysokogórskie charakteryzują się znacznym
zróżnicowaniem przyrodniczym oraz turystycznym. Za−
równo w Polsce jak i na świecie istnieje szereg opraco−
wań dotyczących zarówno natężenia ruchu turystycz−
nego, oddziaływania różnych form turystyki na środo−
wisko przyrodnicze, jak również monitoringu ruchu tu−
rystycznego, szczególnie w obszarach chronionych (m.in.
Mielnicka, 1992; Cessford, Mohar, 2003; Arnberg et al.,
2005; Marion, Olive, 2009).

Analizę przestrzenną i czasową ruchu turystycznego
w Tatr Zachodnich w latach 1986–1991 w oparciu o bez−
pośrednie pomiary ruchu turystycznego opracował Czo−
chański i Szydarowski (2000) oraz Czochański (2002).
Badania ruchu turystycznego w Tatrach Zachodnich
przeprowadzone zostały również w ramach prac magi−
sterskich (m.in. Płoszaj, 1997).

W 2004 roku w wyniku współpracy TPN oraz TA−
NAP w dniach 5–7 sierpnia przeprowadzono zliczanie
turystów przez pracowników Parku oraz osoby specjal−
nie zatrudnione (Ładygin, Chovancova, 2005). Z kolei
charakterystykę ruchu turystycznego w Dolinie Kościeli−
skiej, począwszy od XVII wieku, przedstawiły Baścik
i Pociask−Karteczka (2006). Z kolei w Babiogórskim Par−
ku Narodowym (BgPN) frekwencję zwiedzających przez
wiele lat wyliczano szacunkowo w oparciu o dane ośrod−

ków wypoczynkowych z sąsiadujących z Parkiem gmin
oraz w oparciu o szacunkowe wyliczenia personelu Par−
ku. Najstarsze próby obserwacji ilości turystów odwiedza−
jących teren BgPN miały miejsce w 1964 roku (Kronika
BgPN). Bezpośrednich obserwacji ruchu turystycznego
dokonano wówczas w ciągu dwóch wybranych dni sierp−
nia na szczycie Babiej Góry (Diablak) oraz na Przełęczy
Lipnickiej (Krowiarki). Jednak pierwsze kompleksowe
badania natężenia ruchu turystycznego przeprowadzo−
no na terenie Babiej Góry w latach 1975 i 1976 (Mielnic−
ka, Pohl, 1976). Zgodnie z przyjętą metodyką, frekwen−
cję turystyczną wyznaczono wówczas liczbą osób zare−
jestrowanych w strefie wejściowej, obejmującej wszyst−
kie początkowe odcinki szlaków przebiegających przez
teren BgPN. Zastosowana wówczas metoda bezpośrednie−
go pomiaru turystów w terenie dała wynik ogólnej frek−
wencji turystycznej (łącznie za sezon wiosenny, letni
i jesienny). Późniejsze pracę z obszaru Babiej Góry po−
dejmowały zagadnienia określenia pojemności turystycz−
nej BgPN oraz jego optymalizacji (m.in.: Mielnicka, War−
kowska, 1979; Mielnicka, 1982; Mielnicka, 1992).

Prace z ostatnich lat podejmujące zagadnienie ruchu
turystycznego na Babiej Górze opierały się w głównej
mierze na analizie ilości sprzedanych biletów wstępu
do Babiogórskiego Parku Narodowego (Baraniec, 2002;
Płaza, 2004; Arcikiewicz, 2009).

Statystyki sprzedaży biletów prowadzone są w Babio−
górskim Parku Narodowym począwszy od 1999 roku,
a w Tatrach od 1993 roku (ryc. 1). Na podstawie analizy
danych ze sprzedaży biletów w latach 1999–2009 moż−
na zauważyć iż średnio w ciągu roku na Babią Górę od

Ryc. 1. Sumy roczne ruchu turystycznego w okresie 1999–2009 zestawione na podstawie ilości sprzedanych biletów wstępu na
teren Babiogórskiego Parku Narodowego (punkt wejściowy Krowiarki) oraz na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego (punkt
wejściowy Dolina Chochołowska)

Fig. 1. The annual amount of tourist traffic in 1999–2009 based on the number of tickets sales in the Babia Góra National Park
(Krowiarki entrance point) and the Tatra National Park (Chochołowska Valley entrance point)
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strony Krowiarek wchodzi 43 586 turystów, natomiast
w tym samym czasie Dolinę Chochołowską odwiedza
157 345 osób (ryc. 1). W latach 1999–2009 prawie trzy
razy więcej osób weszło łącznie do Doliny Chochołow−
skiej niż na Babią Górę od strony Polany Krowiarki.
Dysproporcja ta wynika m.in. z większej różnorodności
przyrodniczej i turystycznej szlaków wewnątrz TPN.

Pozytywnym aspektem danych dotyczących ruchu
turystycznego, a bazujących na ilości sprzedanych bile−
tów wstępu, jest ciągłość informacji o ilości turystów
wchodzących na teren Parku z jednego konkretnego
punktu. Dla TPN i Doliny Chochołowskiej są to dane ca−
łoroczne, a dla Babiej Góry i punktu Krowiarki dane te
dotyczą okresu maj–październik, kiedy to prowadzona
jest sprzedaż biletów wstępu na teren BgPN. Jednak są
to informacje jedynie o ruchu wejściowym, ograniczone
do godzin w jakich prowadzona jest sprzedaż biletów.
Wartości te nie odzwierciedlają również w żaden spo−
sób rozkładu ruchu turystycznego wewnątrz Parku.

Wzrost natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim
Parku Narodowym, jak również utrzymująca się wysoka
frekwencja odwiedzających Babiogórski Park Narodo−
wy, sprzyja intensywniejszym przekształceniom rzeźby
w obrębie ścieżek i dróg turystycznych (Buchwał, Fide−
lus, 2008; Buchwał, 2010). W związku z tym ważnym za−
gadnieniem staje się poznanie nowych metod pozwalają−
cych oszacować czasowo−przestrzenny rozkład ruchu tury−
stycznego zarówno w piętrze leśnym jak i w piętrach po−
wyżej górnej granicy lasu. W tym celu w obu analizowa−
nych obszarach przy czym w TPN od 2007 roku, natomiast
w BgPN od 2008 roku zastosowano metodę ciągłego po−
miaru ruchu turystycznego na najbardziej obciążonych
szlakach z użyciem czujników ruchu, tzw. migratorów.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomia−
rów obciążenia turystycznego najbardziej użytkowanego
szlaku w BgPN, z Krowiarek przez Sokolicę na Babią Gó−
rę oraz szlaku z Rakonia na Wołowiec w Tatrach Zachod−
nich. W celu porównania obciążenia turystycznego anali−
zowanych szlaków przedstawiono wyniki pomiaru natę−
żenia ruchu turystycznego w okresie lipiec–wrzesień 2009.

Obszar badań

Masyw tatrzański stanowi niewątpliwie najczęściej
odwiedzany turystycznie obszar górski w Polsce. Nato−
miast Babia Góra stanowi jeden z najczęściej odwiedza−
nych masywów w Karpatach Fliszowych. Ścieżka stano−
wiąca obszar grzbietowy Doliny Chochołowskiej, prowa−
dząca na Wołowiec (2064 m n.p.m.) od strony Rako−
nia (1879 m n.p.m.) stanowi główny obszar badawczy
w obrębie Tatr Zachodnich (ryc. 2A). Natomiast w obrę−
bie Babiej Góry analiza ruchu turystycznego obejmuje
ścieżkę w piętrze leśnym prowadzącą z Przełęczy Lipnic−
kiej (1012 m n.p.m.), zwanej Krowiarkami, na szczyt Ba−
biej Góry (1725 m n.p.m.), przez Sokolicę (1364 m n.p.m.).
Szlak ten stanowi bezwzględnie najbardziej obciążoną
trasę w BgPN (ryc. 2B), generując około 50% całości ru−
chu turystycznego w masywie Babiej Góry (Buchwał 2010).

W obszarze badań Tatr Zachodnich budowa geolo−
giczna jest zróżnicowana, w dolnych partiach przewa−
żają wapienie i dolomity w górnej części łupki metamor−
ficzne, piaskowce kwarcytowe oraz gnejsy. Natomiast
obszar badań w obrębie Babiej Góry zbudowany jest ze
kompleksu skał fliszowych płaszczowiny magurskiej. Naj−
wyższe partie masywu budują odporne piaskowce ma−
gurskie.

Analizowane obszary zróżnicowane są względem ilo−
ści otrzymywanych opadów atmosferycznych. W Tatrach
Zachodnich sumy opadów na skłonie północnym wy−
noszą od 1200 mm do ponad 2000 mm, w sezonie let−
nim suma ta wzrasta od 550 do 700 mm (Łajczak 2006).
Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 2009
roku przy użyciu deszczomierza zamontowanego w ob−
rębie Kończystego Wierchu (2005 m n.p.m.) w wysoko−
ści 1990 m n.p.m. oraz danych z posterunku z Polany
Chochołowskiej (1100 m n.p.m.), udostępnionych przez
IMGW, możemy zauważyć, iż sumy miesięczne opadów
w wysokości 1990 m n.p.m. wynosiły w VII 110,1 mm,
w VIII – 204,0 mm, a w IX – 120,5 mm; natomiast w wy−
sokości 1100 m n.p.m. sumy te wynosily odpowiednio
w VII 106,5 mm; w VIII 201,5 mm i w IX 93,0 mm (tab. 1).

Na Babiej Górze natomiast sumy roczne opadów bar−
dzo różnią się w obrębie całego masywu, a średnie war−
tości z wielolecia na wysokości 1192 m n.p.m. (dla po−
sterunku Markowe Szczawiny) na północnym skłonie
wynoszą niewiele poniżej 1500 mm opadów na rok (Ob−
rębska−Starkel 2004). W 2009 roku maksymalne opady
zanotowano w sierpniu – 134,5 mm (tab. 1).

Tatry Zachodnie oraz masyw Babiej Góry należą do
obszarów o dużym natężeniu ruchu turystycznego. Przy
czym w Tatrach Zachodnich ze względu na większe zróż−
nicowanie środowiska naturalnego oraz sąsiedztwo Tatr
Wysokich ruch turystyczny jest o wiele większy, w porów−
naniu z masywem Babiej Góry. W 2009 roku wielkość
ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym
wyniosła 3 093 579 turystów, a w badanym obszarze
w Dolinie Chochołowskiej 191 952 turystów (dane TPN).
Na Babiej Górze zarejestrowano w tym czasie niespełna
64 500 turystów (dane BgPN). Wszystkie podane warto−
ści odnoszą się do ilości sprzedanych biletów wstępu na
teren danego Parku. Największa koncentracja ruchu tury−
stycznego w obu badanych grupach górskich występuje
od maja do września. Wielkość ruchu turystycznego sta−
nowi ważny czynnik wpływający na przekształcenia po−
krywy roślinnej oraz glebowej w obrębie górskich ście−
żek turystycznych, dlatego tak ważne staje się poznanie
aktualnego obciążenia ścieżek turystycznych, tj. łącznej
ilości turystów użytkujących dany odcinek szlaku.

Metody badań

Monitoringu ruchu turystycznego oraz pomiarów
obciążenia turystycznego wybranego szlaku na Babiej
Górze oraz w Tatrach Zachodnich dokonano przy uży−
ciu czujników ruchu, tzw. migratorów. W ramach moni−
toringu dokonano ciągłej rejestracji turystów na szlakach,
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Ryc. 2. Obszar badań. A – szlak z Rakonia (1879 m n.p.m.) na Wołowiec (2064 m n.p.m.) w Tatrach Zachodnich (TPN);
B – szlak z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki, 1012 m n.p.m.) przez Sokolicę (1367 m n.p.m.) na Babią Górę (1725 m n.p.m.)
(BgPN)

Fig. 2. Study area. A – trail from Rakoń (1879 m a.s.l) to Wołowiec (2064 m a.s.l.) in the Western Tatra Mountains (TNP);
B – trail from Lipnicka Pass (Krowiarki, 1012 m a.s.l.) via Sokolica (1367 m a.s.l.) to Babia Mount (1725 m a.s.l.) (BgNP)

Lipiec 133,9 106,5

Sierpień 134,5 201,5

Wrzesień 60,6 92,9

Tabela 1. Miesięczne sumy opadów dla BgPN oraz TPN
w okresie lipiec–wrzesień 2009. Dane udostępnione przez IMGW

Table 1. Monthly amounts of precipitation in the BNP and the
TNP for the period July September 2009. Data provided by
IMGW

Miesięczne sumy
opadów [mm]

Polana
Chochołowska (TPN)

Zawoja
(BgPN)

z rozgraniczeniem na ruch wchodzący i schodzący, za−
pisaną w interwale godzinowym. W tym celu wykorzysta−
no czujniki pyroelektryczne firmy EcoCounter. Instalacja
sprzętu, zarówno w masywie Babiej Góry, jak i w Ta−
trach Zachodnich, odbyła się w ścisłej współpracy z pra−
cownikami Parku. Czujniki ruchu zabezpieczane były
w odmienny sposób (Fot. 1A, B). Na szlaku w Babio−
górskim Parku Narodowym zamontowane zostały one
w drewnianym słupku (Fot. 1A), podtrzymującym ba−
rierkę, zlokalizowaną bezpośrednio przy analizowanym
szlaku turystycznym. W związku z lokalizacją migrato−
rów w piętrze alpejskim w Tatrzańskim Parku Narodo−
wym czujniki zabezpieczono w obrębie kopców utworzo−
nych z lokalnych okruchów skalnych (Fot. 1B).

Szczegółowe wyniki monitoringu ruchu na szlakach
turystycznych były podstawą analizy wielkości ruchu tu−
rystycznego oraz obciążenia turystycznego wybranych
szlaków w masywie Babiej Góry oraz w Tatrach Zachod−
nich. Cogodzinny zapis obustronnego ruchu na szla−
kach umożliwił przeprowadzenie kompleksowej analizy

rozkładu ruchu turystycznego w zależności od pory roku,
miesiąca, dni tygodnia czy w układzie jednej doby.

Analizując rozkład czasowy ruchu turystycznego
w obu parkach wzięto pod uwagę sumy miesięczne oraz
dobowe ilości turystów na danym szlaku. W przypadku
dni charakteryzujących się największym natężeniem ru−
chu turystycznego na monitorowanych szlakach, prze−
śledzono rozkład godzinowy obciążenia turystycznego
szlaków.

Na świecie używane są zarówno czujniki emitujące
podczerwień, kamery rejstrujące turystów jak również
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czujniki wrażliwe na oddziaływanie mechaniczne tury−
sty na podłoże (Cessford, Mohar, 2003; Arnberg et al.,
2005). Istnieją również opracowania poruszające kwe−
stię monitorowania ruchu turystycznego w kontekście
zarówno oddziaływania na przyrodę jak również roz−
woju regionu turystycznego (Clivaz et al., 2004).

Ryc. 3. Miesięczne sumy obciążenia turystycznego szlaku z Krowiarek przez Sokolicę na Babią Górę (BgPN) oraz szlaku z Ra−
konia na Wołowiec (TPN) w okresie lipiec–wrzesień 2009

Fig. 3. Monthly amounts of visitors along the hiking trail from Krowiarki via Sokolica to the Babia Góra (BgNP) and along the
trail from Rakoń to Wołowiec (TNP) in period July–September 2009

Fot. 1. Sposób zabezpieczenia czujników do automatycznego zliczania ruchu turystycznego na szlaku; A – drewniany słupek
przy szlaku w BgPN; B – kopiec z okruchów skalnych w piętrze alpejskim przy szlaku w TPN; C – czujnik pyroelektryczny, typ
Eco−Twin z logerem przed montażem

Photo 1. Protection methods of infrared traffic counters for automated tourist traffic counting on hiking trails; A – wooden stake
mounted next to the trail in BgNP; B – rocky mound in alpine belt next to the trail in TNP; C – infrared traffic counter, Eco−Twin
type with loger before installation

Wyniki monitoringu ruchu turystycznego
na wybranym szlaku w Tatrzańskim
i Babiogórskim Parku Narodowym

Szlaki turystyczne wybrane do analizy charaktery−

zują się dużym zróżnicowaniem pod względem wielko−
ści ruchu turystycznego. Analizując miesięczne sumy
ruchu turystycznego można zauważyć znaczne różni−
ce w obciążeniu wybranych ścieżek w BgPN oraz TPN
(ryc. 3). Rozkład taki wynika m.in. ze specyfiki układu
szlaków turystycznych w obu analizowanych obszarach.

A B

C
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W TPN znaczny jest udział osób wchodzących na teren
Parku (por. ryc. 1). W 2009 roku do Doliny Chochołow−
skiej weszło 191 952 osób. W tym czasie w najbardziej
obciążonym przez ruch turystyczny okresie tj. od VII do
IX w obrębie Wołowca udało się jedynie 24 293 osób
(ryc. 3). W tym samym roku na teren BgPN od strony
Krowiarek weszło 50 772 osób, natomiast obciążenie tu−
rystyczne, reprezentujące jednocześnie ilość turystów
wchodzący i schodzący odcinkiem szlaku z Krowiarek
na Sokolicę, wyniosło w tym samym trzymiesięcznym
okresie 67 158 osób (ryc. 3).

W Dolinie Chochołowskiej rozbudowana sieć ścieżek
i dróg turystycznych sprawia, iż w obszarze tym docho−
dzi do znacznego rozproszenia ruchu turystycznego,
zarówno w części dolinnej, jak i wysokogórskiej. W prze−
ciwieństwie do wybranego obszaru w BgPN, gdzie ruch
turystyczny skupia się głównie w obrębie dwóch szla−
ków turystycznych tj. na odcinku z Krowiarek na Sokoli−
cę i dalej na Babią Górę oraz w obrębie Górnego Płaju.

Do sum miesięcznego obciążenia turystycznego ana−
lizowanych szlaków nawiązują odpowiednio obciąże−
nia dzienne, których charakterystykę przeprowadzono
w nawiązaniu do warunków opadowych (patrz następ−
ny podrozdział). Zastosowane narzędzie badawcze
umożliwiło przeprowadzenie analizy godzinowego ob−
ciążenia szlaków turystycznych, którego przykład przed−
stawia ryc. 4.

Z analizy powyższego wykresu wynika, iż w obrębie
analizowanych szlaków największe obciążenie ruchem
turystycznym występuje między godziną 9.00 a 15.00.
Dzienny rozkład ruchu turystycznego na szlaku w ma−
sywie Babiej Góry oraz w Tatrach Zachodnich przedsta−
wia się jednak nieco odmiennie (ryc. 4). Kumulacja ob−
ciążenia ruchem turystycznym na szlaku z Krowiarek na
Babią Górę (BgPN) występuje bowiem między 9:00–11:00,
podczas gdy na szlaku prowadzącym z Rakonia na
Wołowiec (TPN) największy ruch notowany jest póź−
niej, między 11:00–13:00. Dla jednego z najbardziej ob−

ciążonych turystycznie dni, 27. września 2009 roku, było
to odpowiednio ponad 400 osób (Krowiarki) oraz 200
osób (Wołowiec) na godzinę, użytkujących analizowa−
ne odcinki szlaków turystycznych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, iż na analizowanym
odcinku szlaku na Babią Górę rozkład obciążenia tury−
stycznego szlaku przyjmuje wyraźnie charakter dwumo−
dalny (ryc. 4). Na taki układ wpływ ma dominacja ruchu
wejściowego w godzinach przedpołudniowych (tj. 9:00–
11:00) oraz ruchu zejściowego w porze popołudniowej
(tj. 15:00–17:00).

Dzienny rozkład ruchu turystycznego na szlaku z Ra−
konia w kierunku Wołowca jest bardziej równomierny.
Uzyskane wyniki są niewątpliwie pochodną miejsca lo−
kalizacji czujników ruchu i dokonywania rejestracji zli−
czeń poruszających się turystów, które na Babiej Górze
zlokalizowane było w piętrze leśnym a w Tatrach Za−
chodnich w piętrze alpejskim.

Wpływ opadów atmosferycznych
na kształtowanie wielkości

ruchu turystycznego

Analizując dzienne obciążenie turystyczne szlaków
w obrębie obu analizowanych obszarów, zauważymy,
iż ruch ten zróżnicowany jest względem dni tygodnia,
jak również zależny jest w dużej mierze od warunków
pogodowych.

Średnie dzienne obciążenie szlaku z Krowiarek na
Babią Górę (BgPN) w dni robocze wyniosło 426 osób
i było ponad trzykrotnie niższe niż w dni weekendowe
(tj. sobota i niedziela), kiedy to zarejestrowano średnio
1503 osób na dzień (tab. 2).

Z powyższego zestawienia można zauważyć iż po−
dobnie przedstawia się udział procentowy ruchu tury−
stycznego w BgPN i TPN w odniesieniu do dni z opa−
dem oraz dni bez opadu. 76% osób odwiedza Babiogór−
ski Park Narodowy w bezdeszczowe dni weekendu na−

Ryc. 4. Dzienne obciążenie turystyczne szlaku z Krowiarek przez Sokolicę na Babią Górę (BgPN) oraz szlaku z Rakonia na
Wołowiec (TPN), zarejestrowane przez czujniki ruchu w interwale godzinowym dnia 27. września 2009 r.

Fig. 4. Daily amount of visitors on the hiking trail from Krowiarki via Sokolica to Babia Góra (BgNP) and the trail from Rakoń
to Wołowiec (TNP) collected by infrared counters in hourly intervals on September 27, 2009
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tomiast w czasie opadów ilość ta spada do 26%. W przy−
padku Tatrzańskiego Parku Narodowego jest to odpo−
wiednio 78% oraz 22% osób.

Porównując dane dziennego obciążenia turystycz−
nego szlaków, zarówno w Tatrach Zachodnich (ryc. 5),
jak i na Babiej Górze (ryc. 6), z wartościami opadów
atmosferycznych jednoznacznie wynika, iż insolacyjny
typ pogody sprzyja dużej frekwencji turystycznej. Opad
atmosferyczny wpływa zdecydowanie na zmniejszenie
ruchu turystycznego w obrębie analizowanych szlaków,
szczególnie w okresie weekendów.

Średnie dzienne obciążenie analizowanego szlaku
w masywie Babiej Góry było osiągane podczas bezdesz−
czowych dni weekendu i wynosiło aż 1978 osób. W week−
endowe dni deszczowe obciążenie szlaku spadało

Ryc. 5. Dzienne obciążenie turystyczne szlaku z Rakonia na Wołowiec (TPN) na tle dobowych sum opadów. Dane meteorolo−
giczne udostępnione przez IMGW

Fig. 5. Daily amounts of visitors on the hiking trail from Rakoń to Wołowiec (TNP) in relation to daily precipitation. Meteoro−
logical data provided by the IMGW

Ryc. 6. Dzienne obciążenie turystyczne szlaku z Krowiarek przez Sokolicę na Babią Górę (BgPN) na tle dobowych sum
opadów. Dane meteorologiczne udostępnione przez IMGW

Fig. 6. Daily amounts of visitors on the hiking trail from Krowiarki via Sokolica to Babia Mount (BgNP) in relation to daily
precipitation. Meteorological data provided by the IMGW

Tabela 2. Średnie dzienne obciążenie szlaku turystycznego
z Krowiarek przez Sokolicę na Babią Górę (BgPN) oraz z Ra−
konia na Wołowiec (TPN) w okresie lipiec–wrzesień 2009

Table 2. Average daily amounts of visitors on the hiking trail
from Krowiarki via Sokolica to Babia Góra (BgNP,) and from
Rakoń to Wołowiec (TNP) in the period July–September 2009

Średnie dzienne
obciążenie ścieżki w:

Sokolica
(BgPN) %

Wołowiec
(TPN) %

Dni robocze 426 22 296 43

Weekendy 1503 78 384 57

Dni bezdeszczowe
weekendów 1978 76 616 78

Dni deszczowe
weekendów 605 24 172 22

Nauka a zarzadzanie_T3_k.p65 2011-12-01, 12:3951



52

diametralnie i wynosiło średnio 605 osób na dzień. Ruch
turystyczny w badanym obszarze masywu Babiej Góry
intensyfikuje się dodatkowo w czasie trwania tzw. dłu−
gich weekendów. I tak maksymalne dzienne obciąże−
nie szlaku z Krowiarek na Babią Górę zarejestrowano
15. sierpnia i wyniosło ono rekordowo prawie 4 tys. osób
(dokładnie 3847 osób).

W Tatrach Zachodnich natomiast średnie dzienne
obciążenie ścieżki z Rakonia na Wołowiec w dni robo−
cze wyniosło 296 osób. Niewiele wyższe było ono w dni
weekendowe, kiedy to zarejestrowano średnio 384 osób.
Średnie dzienne obciążenie szlaków w bezdeszczowe
dni weekendowe wyniosło znacznie więcej, bo 616 osób.
Natomiast w weekendowe dni deszczowe obciążenie
szlaku ulegało wyraźnemu zmniejszeniu i wyniosło je−
dynie 172 osoby na dzień (Tab 2.). Bardzo niskie obcią−
żenie analizowanej ścieżki w Tatrach Zachodnich w sto−
sunku do ścieżki w masywie Babiej Góry może dodat−
kowo wynikać z braku ciągłości danych w okresie 21–
24 VII, 10–20 VII, 7–8 IX, 26 IX.

Maksymalne dzienne obciążenie ścieżki w obrębie
Wołowca zarejestrowano 27. września i wyniosło ono
1511 osób czyli prawie dwa razy mniej aniżeli w przy−
padku szlaku z Krowiarek na Babią Górę.

Analizując rozkład ruchu turystycznego w odniesie−
niu do dni, w których zanotowano znaczne wartości
opadów atmosferycznych (ryc. 5 i 6), należy zwrócić
uwagę na zwiększoną podatność podłoża na przekształ−
cenia mechaniczne, w okresie kiedy to pokrywy są nie−
stabilne i przepojone wodą. Warto podkreslić iż w okre−
sie intensywnych opadów ilość osób udających się
w wyższe partie gór jest bardzo mała. Jednak często po
intensywnych opadach natężenie osób udających się
w góry znacznie wzrasta co sprzyja intensywnym prze−
kształceniom pokryw w obrębie ścieżek, ktore często
w tym czasie stają się aktywnymi ciekami poprzez wy−
pływy okresowych źródeł znajdujących się w bezpo−
średnim sąsiedztwie ścieżek.

Ocena zastosowanej metody

W niniejszym artykule podjęto próbę porównania
wyników monitoringu obciążenia turystycznego wybra−
nych szlaków turystycznych w Tatach Zachodnich oraz
w masywie Babiej Góry, przeprowadzonego przy uży−
ciu czujników ruchu. Wybrana metoda pomiarowa po−
siada niewątpliwie szereg zalet w porównaniu z trady−
cyjnymi narzędziami pomiaru ruchu turystycznego na
szlakach. Główną zaletą użytej metody pomiarowej jest
całodobowy zapis obciążenia szlaku turystycznego, co
pozwoliło na uchwycenie dziennego, a nawet godzino−
wego rozłożenia ruchu w obrębie analizowanych od−
cinków szlaków. Dodatkowo, zastosowanie czujnika
ruchu obustronnego (z dwoma soczewkami), pozwoliło
na uchwycenie liczby turystów podchodzących i scho−
dzących danym szlakiem. W zależności od zastosowa−
nej metodyki montażu, kontroli stanowisk, wyboru od−
cinka szlaku do analiz itp. wyniki pomiarów ruchu tury−

stycznego przy użyciu fotokomórek mogą być jednak
obarczone pewnym błędem.

Z uwagi na fakt, iż pojedynczy zapis w czujniku gene−
rowany jest przy każdorazowym zarejestrowaniu w polu
widzenia soczewki ciała o temperaturze wyższej niż tem−
peratura otoczenia, nie można wykluczyć faktu, iż nie−
które zliczenia, szczególnie bardzo wczesno poranne
i późno nocne mogą być wywołane przejściem zwie−
rzyny leśnej po szlaku. W rejestrze danych z Babiej Góry,
nie zanotowano jednak tego typu niepokojących zapi−
sów. Natomiast w Tatrach w związku z kilkoma przy−
padkami zarejstrowanych wysokich zliczeń w późnych
godzinach nocnych postanowiono zrezygnować z ana−
lizy danych z godzin od 20.00 do 5.00 rano.

Bardzo ważne z punktu widzenia dokładności po−
miarów jest miejsce oraz sposób lokalizacji czujnika przy
szlaku. Fotokomórki zostały zamontowane na odcinkach
szlaków charakteryzujących się nie za dużym nachy−
leniem, umożliwiającym równomierne podejście danym
szlakiem. Z uwagi na to, iż zasięg pomiaru przez czujni−
ki tego typu wynosi maksymalnie 4 m, punkty monta−
żu były tak dobrane, aby zapewniały uchwycenie fak−
tycznego ruchu na odcinku szlaku o szerokości mniej−
szej niż 4 m. W obrębie wybranych miejsc ruch pieszy
jest skanalizowany, co umożliwiło w pełni realizację przy−
jętego celu. Dodatkowo podczas montażu czujników
zadbano, aby soczewki nie były wystawione na bezpo−
średnie działanie promieni słonecznych, co mogłoby po−
wodować błędy w zliczaniu. Zamaskowanie sprzętu
pomiarowego poprzez wbudowanie czujników w drew−
niane słupki w Babiogórskim Parku Narodowym uchro−
niło sprzęt przed uszkodzeniem czy dewastacją. Pod−
czas okresu pomiarowego sukcesywnie monitorowano
zachowanie otwartego pola widzenia soczewek.

W celu sprawdzenia ciągłości, jak i poprawności zli−
czeń turystów na Babiej Górze średnio co trzy tygodnie,
a podczas pierwszego miesiąca zliczeń co tydzień, sczy−
tywano dane z logera przy pomocy palmtopa. Po wyge−
nerowaniu ostatecznego arkusza danych z całej serii
pomiarowej dokonano weryfikacji danych w celu elimi−
nacji błędów rejestracji. Przyznać należy, iż na tle całe−
go okresu pomiarowego nie zauważono niepokojących
wartości (np. ponad przeciętnych zliczeń w okresie noc−
nym), błędnie generowanych w wyniku zakłóceń w pro−
mieniu widzenia soczewki. Przyznać należy, iż jest to
niewątpliwie skutkiem odpowiedniego doboru miejsca
lokalizacji soczewki oraz wysokości jej montażu.

Weryfikacji rejestracji ruchu turystycznego w obrę−
bie obu analizowanych szlaków dokonano również na
podstawie wybiórczych zliczeń wielkości ruchu turystycz−
nego w terenie. Również i te pomiary potwierdziły wia−
rygodność danych otrzymywanych z czujników ruchu.

Podsumowanie

Prezentowane wyniki badań monitoringowych ob−
ciążenia turystycznego szlaków są nieocenionym źród−
łem danych ilościowych pomocnych przy zarządza−
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niu ruchem turystycznym w najczęściej odwiedzanych
masywach górskich polskiej części Karpat. Zarządza−
nie obszarami chronionym wymaga bowiem dokład−
nego rozpoznania przestrzennego rozkładu ruch tury−
stycznego, co może przyczynić się do przeciwdziałania
nadmiernej degradacji obszarów intensywnie użytko−
wanych turystycznie poprzez zastosowanie odpowied−
nich ograniczeń w poruszaniu się turystów w danym
obszarze.

Prezentowaną metodę badań ruchu turystycznego
należy uznać za nowatorską, a jej zastosowanie w Ba−
biogórskim i Tatrzańskim Parku Narodowym jest pierw−
szym przykładem tego typu badań nad ruchem tury−
stycznym w górskich obszarach chronionych w Polsce.

Badania finansowane są przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach własnych projektów
badawczych nr N 306 290 235 oraz N 306 059 32/3660.

Visitor monitoring in the Tatra
and the Babia Góra National Park
by using infrared traffic counters

This article compares the number of visitors on hik−
ing trails in the Western Tatra Mountains and in the Ba−
bia Góra Massif. The study was conducted by using
infrared traffic counters in order to assess the accurate
number of visitors visiting both study sites and utilize
particular hiking trails. The traffic counters measured the
number of visitors at hourly intervals from July to Sep−
tember 2009.

Significant disproportion in the number of visitors
between the two study areas was observed, both in
monthly and daily intervals. The average number of visi−
tors assessed during weekends along the hiking trail in
the Babia Góra National Park (trail from Krowiarki to
Sokolica) were 1503 persons per day and in the Western
Tatra Mountains there were only 384 visitors respectively
(trail from Rakoń to Wołowiec). This difference could
be explained by the fact that there are more trails within
the Western Tatra Mountains, which as well represent
a high mountain system with greater amount of hiking
trails in the alpine belt.

The correlation between the number of visitors in
both studied areas and the amount of precipitation in
Babia Góra and the Western Tatra Mountains clearly
shows that bad weather decreases the number of visi−
tors on hiking trails significantly.

The paper presents the first results of automatic visi−
tors counting in the Polish mountains and the Tatra, as
well the Babia Góra National Park, are the first parks in
Poland were described approach was applied.
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