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Abstract: Th e negative impact of recreational use of protected areas is the most visible within the trails and their 

immediate neighbourhood. Th e project concerning the rehabilitation of tourist infrastructure was carried out in 

order to reduce adverse eff ects of the recreational pressure in the Gorce National Park. Evaluation of the eff ectiveness 

of specifi c actions is carried out by monitoring of the trail condition, including photographic and transect-based 

monitoring of surface transformation in the transverse profi les of the two recreational trails and two educational 

paths. Rehabilitation activities conducted by the Park focused on reducing of the adverse impacts of rainwater. Infra-

structure such as drainage ditches, culverts, fi lters, etc was installed for this purpose. Moreover, correction of the trail 

route, installation of wooden steps of diff erent sizes, installation of footbridges, fi lling of rills were done in order to 

reduce the excessive trampling of the trailside by visitors. Realized works gave positive results in most cases. Number 

of muddy sections was reduced. Moreover, the intensity of trailside trampling was limited. Th e collected data provide 

a basis and reference material for further monitoring work.
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WSTĘP

Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne należą do 

podstawowych elementów infrastruktury umoż-

liwiającej udostępnianie turystyczno-rekreacyjne 

obszarów chronionych. Jednakże ograniczenie ru-

chu turystycznego do określonych miejsc sprawia, 

że są one zdecydowanie bardziej zniszczone niż te-

reny sąsiadujące (Marion et al. 1993; Hammitt, Cole 

1998; Leung, Marion 2000; Olive, Marion 2009).

Negatywne zmiany w środowisku przyrodni-

czym powstałe w wyniku użytkowania szlaków 

turystycznych zaznaczają się m.in. zniszczeniem 

pokrywy roślinnej, zmianami gatunkowymi roślin, 

osłabieniem witalności roślin, zmianą właściwo-

ści fi zyczno-chemicznych gleb, rozcięciem szlaku, 

przyspieszonym odpływem wody i tworzeniem 

się miejsc podmokłych (Cole 1993; Hammitt, Cole 

1998; Sun, Walsh 1998; Leung, Marion 2000).

Trasa turystyczna pozbawiona pokrywy ro-

ślinnej staje się silnie podatna na oddziaływanie 

procesów geomorfologicznych. Powierzchnie 

szlaków rozcinane są równomiernie lub nierów-

nomiernie. W ich obrębie mogą tworzyć się liczne 

mikroformy o charakterze erozyjnym albo aku-

mulacyjnym, m.in. bruzdy i rynny erozyjne, progi 

i kociołki eworsyjne, jęzory akumulacyjne na sto-

ku, stożki napływowe i usypiskowe, bruk defl a-
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cyjny, stopnie gelidefl acyjne (Krusiec 1996; Czo-

chański 2000; Gorczyca 2000; Szydarowski 2000). 

W wyniku obniżania powierzchni odsłaniane są 

korzenie drzew i skały podłoża. Jeśli trasa jest tak 

rozcięta, że utrudnia to jej użytkowanie, turyści 

zaczynają chodzić obok, doprowadzając do po-

szerzenia ścieżki.

Z punktu widzenia użytkowników, znaczne 

zniszczenia szlaków obniżają wartości estetyczne 

obszarów turystycznych (Roggenbuck et al. 1993; 

Vaske et al. 1993). Poza tym pokonanie głębokich 

kolein czy podmokłych miejsc może sprawić dużą 

trudność i być groźne dla bezpieczeństwa turystów. 

Z kolei z perspektywy zarządzających, degradacja 

szlaków turystycznych łączy się z dużymi nakłada-

mi fi nansowymi i materialnymi na remonty oraz 

programy nadzorowania ruchu turystycznego.

 Stopień degradacji szlaków turystycznych za-

leży od szeregu czynników antropogenicznych 

(m.in. rozdeptywanie, rozjeżdżanie) i naturalnych 

(m.in. spłukiwanie linijne i powierzchniowe, dzia-

łalność lodu włóknistego, ruchy masowe, defl acja). 

Przyjmuje się, że procesy te współdziałają ze sobą, 

przy czym czynnik ludzki inicjuje i wzmaga proce-

sy naturalne (Łajczak 1994, 1996; Gorczyca 2000).

Wpływ czynników związanych z użytkowaniem 

szlaków i środowiskiem przyrodniczym, które wa-

runkują degradację tras turystycznych, może być 

ograniczany poprzez działania menedżerskie (Leu-

ng, Marion 1996). Czynności podejmowane przez 

zarządzających obszarami chronionymi w celu 

naprawy szlaków, optymalizowanie ich przebiegu 

i wprowadzanie urządzeń zabezpieczających przed 

degradacją, mogą znacząco poprawić stan szlaków, 

ograniczyć szybkość ich niszczenia oraz poprawić 

komfort i bezpieczeństwo odwiedzających. 

W krajach anglosaskich tzw. ekologia rekrea-

cji (ang. recreation ecology) oraz związane z nią 

praktyczne wskazówki na temat wyznaczania 

i konserwacji szlaków są szeroko rozpowszechnio-

ne i wykorzystywane (Cole 1993; Leung, Marion 

1996, 2000; Hesselbarth et al. 2007). Z kolei w Pol-

sce studia, w których zamieszczono szczegółowe 

opisy możliwych do przeprowadzenia zadań re-

kultywacyjnych należą do rzadkości (Łajczak i in. 

1996; Prędki 2006).

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki rekulty-

wacji tras turystycznych w Gorczańskim Parku Na-

rodowym (GPN), a w szczególności monitorowania 

skuteczności działań naprawczych. Jego głównym 

celem było przedstawienie metod wykorzystanych 

do monitorowania stanu szlaków turystycznych 

i ścieżek edukacyjnych oraz zaprezentowanie wy-

ników przeprowadzonych prac modernizacyjnych. 

Tego typu monitoring jest ważny ze względu na za-

miar kontynuacji podjętych działań na pozostałych 

szlakach i ścieżkach GPN. Ocena wpływu zastoso-

wanych metod i technologii modernizacji na zacho-

wanie i poprawę środowiska Gorczańskiego Parku 

Narodowego pozwoli określić ich skuteczność oraz 

umożliwi wybór najbardziej efektywnych.

ZARYS PROJEKTU REKULTYWACJI 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne są jed-

nymi z najaktywniejszych miejsc pod względem 

antropopresji w granicach Gorczańskiego Parku 

Narodowego. Aby ograniczyć negatywny wpływ 

tych zmian na stan przyrody Parku konieczna 

jest modernizacja szlaków i ścieżek edukacyjnych, 

dzięki której ruch turystyczny zostanie skanalizo-

wany, a straty w środowisku przyrodniczym zmi-

nimalizowane.

Głównym celem realizowanego projektu pn. 

„Ochrona przyrody GPN poprzez moderniza-

cję jego infrastruktury turystycznej – etap I i II”, 

współfi nansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Programu Infrastruktura 

i Środowisko, jest ochrona przyrody Gorczańskie-

go Parku Narodowego, a szczególnie stabilności 

ekosystemów i różnorodności biologicznej, na róż-

nych poziomach: gatunkowym i ekosystemowym 

poprzez modernizację infrastruktury turystycznej 

na obszarze chronionym. Zadanie to jest kontynu-

acją i rozwinięciem działań, które na terenie Parku 

realizowane były od 2000 roku. Do głównych prac, 

które zostały podjęte w projekcie należy między 

innymi modernizacja dwóch szlaków turystycz-

nych i pięciu ścieżek edukacyjnych GPN.

Na odcinkach o dużym nachyleniu, w miej-

scach silnie zerodowanych, powstały konstrukcje 

drewniane (progi, schody), które mają na celu spo-

wolnienie lub zatrzymanie aktywnych procesów 

erozyjnych. W miejscach, gdzie szlaki trawersują 

stoki i następuje erozja gleby, zostały wykonane 

i zastabilizowane krawężniki drewniane, które 

umocnią brzegi odstokowe. Na szlakach, zwłaszcza 
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w partiach grzbietowych, gdzie następują okreso-

we podsiąkania wodą, zamontowano ukośne sącz-

ki-przepusty z żerdzi odprowadzające nadmiar 

wód opadowych. W miejscach stale zabagnionych 

wykonano podesty drewniane umożliwiające 

przejście bez rozdeptywania otoczenia. Odcinki 

szlaków, które z powodu złej nawierzchni i podsią-

kania wodą, w ciągu wielu lat zostały rozdeptane 

na szerokość niejednokrotnie 5 m i powyżej, zosta-

ły ogrodzone, zabezpieczając teren przed kolejnym 

rozdeptywaniem i umożliwiając odtworzenie szaty 

roślinnej. Na drogach stokowych, które są jedno-

cześnie szlakami turystycznymi, przeprowadzono 

prace zabezpieczające przed niszczącą działal-

nością wód powierzchniowych (kaszyce, mostki). 

W miejscach koniecznych utwardzono nawierzch-

nie. Prace na szlakach wykonane zostały ręcznie 

oraz z użyciem sprzętu mechanicznego (koparka, 

traktor, samochód ciężarowy). Materiały używane 

do wykonania ww. prac to przede wszystkim drew-

no i miejscowy materiał skalno-ziemny. Wszystkie 

rozwiązania techniczne zrealizowane na szlakach 

GPN były dostosowane do lokalnych warunków 

terenowych.

W związku z przeprowadzeniem projektu mo-

dernizacji infrastruktury zaplanowano wykonanie 

monitoringu zmian środowiska przyrodniczego, 

które będą miały miejsce na skutek realizacji pro-

jektu.

METODY BADAŃ

Degradacja szlaków turystycznych jest najczęś-

ciej utożsamiana ze zwiększaniem się ich szeroko-

ści i głębokości oraz kompakcją i ubytkiem gleby 

(Leung, Marion 1996). Biorąc pod uwagę cel badań 

wybrano podobne podejście, przyjmując za wskaź-

niki stopnia degradacji szlaków turystycznych sze-

rokość wydeptanej pokrywy roślinnej oraz głębo-

kość rozcięcia powierzchni szlaku. 

Na podstawie przeglądu stosowanych metod 

badawczych, przeprowadzonego przez Tomczyk 

i Ewertowskiego (2008), zdecydowano się na wy-

korzystanie do oceny dynamiki przekształcenia 

szlaków turystycznych oraz skuteczności prze-

prowadzonych działań naprawczych monitoringu 

fotografi cznego oraz pomiarów przekształcania 

powierzchni szlaku w profi lach poprzecznych. Ba-

dania prowadzono w latach 2010–2011.

MONITORING PRZEKSZTAŁCANIA 

POWIERZCHNI SZLAKÓW 

W PROFILACH POPRZECZNYCH

„Metoda zgrupowanych przekrojów” (ang. clu-

stered transect technique) (Dixon et al. 2004; Ha-

wes et al. 2006) polega na wyznaczeniu wybranych 

powierzchni, w obrębie których wykonywane są 

pomiary w kilku/kilkunastu profilach zlokalizowa-

nych wzdłuż ścieżki, w niewielkich odstępach od 

siebie (od kilkudziesięciu centymetrów do kilku 

metrów). Metoda ta została zaadaptowana na po-

trzeby niniejszego projektu. Pomiary w profilach 

wykonywane były na dwa sposoby, w zależności 

od szerokości trasy turystycznej:

1.  Na szlakach o szerokości mniejszej niż dwa 

metry pomiary głębokości prowadzono przy 

wykorzystaniu dalmierza laserowego. Jako 

punkt odniesienia służyła tyczka pomiarowa 

o długości 200 cm, która rozkładana była pro-

stopadle do przebiegu ścieżki. Miejsca przyło-

żenia tyczki określano według rozciągniętych 

po obu stronach szlaku taśm geodezyjnych. 

Poszczególne powierzchnie pomiarowe ustabi-

lizowano i oznaczono przy wykorzystaniu repe-

rów geodezyjnych. Repery zostały wbite w zie-

mię oraz przykryte warstwą ściółki tak, aby nie 

zostały naruszone przez osoby postronne. Każ-

dy z reperów dowiązano do znajdujących się 

w jego otoczeniu punktów charakterystycznych 

(drzew, głazów, itp.), aby można było odnaleźć 

je w następnych sezonach pomiarowych. 

2.  Na szlakach o szerokości powyżej dwóch me-

trów, gdzie niemożliwe było wykorzystanie 

tyczki jako poziomu odniesienia, do pomiarów 

wykorzystano taśmę mierniczą z obciążnikiem 

oraz rozciągnięty pomiędzy dwoma drzewami 

sznurek mierniczy. Odczytu głębokości doko-

nywano względem punku reperowego umiesz-

czonego na początku każdego z profili. Również 

w tym wypadku repery zostały wbite w ziemię 

i zakryte, a ich lokalizacja dowiązana do punk-

tów charakterystycznych.

Odczytu głębokości dokonywano w odstępach 

5 cm. Błąd pomiaru oszacowano mierząc ponownie 

trzy wybrane profile. Porównanie zmierzonych dwu-

krotnie profili wskazuje, że błąd wynosi ok. 5%.

MONITORING FOTOGRAFICZNY 

Monitoringiem fotograficznym objęto po-

wierzchnie testowe, w których badano ubytek 
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materiału w profilach i szerokość szlaku oraz 

dodatkowe punkty monitoringowe. Zdjęcia wy-

konywane zostały z miejsc, których położenie 

dowiązano do znajdujących się w pobliżu ele-

mentów charakterystycznych. Zdjęcia zrobiono 

ze stałej wysokości (175 cm) przy wykorzystaniu 

ogniskowej 17 mm (ekwiwalent dla filmu 35 mm: 

25,5 mm) oraz 35 mm (ekwiwalent dla filmu 35 

mm: 52,5 mm).

OBSZAR BADAŃ

Badania realizowane w ramach monitoringu 

projektu „Ochrona przyrody GPN poprzez moder-

nizacje jego infrastruktury turystycznej – etap I”,

prowadzone są w obrębie (Ryc. 1A):

•  żółtego szlaku zw. „Szlakiem dziesięciu polan”,

•  czarnego szlaku z Lubomierza do Koniny,

•  ścieżki edukacyjnej „Dolina Gorcowego Potoku”,

•  ścieżki edukacyjnej „Dolina potoku Turbacz”.

Łącznie założono szesnaście powierzchni testo-

wych do monitorowania przekształcenia szlaków 

w profi lach poprzecznych oraz wytypowano czter-

dzieści pięć punktów monitoringu fotografi cznego 

(Ryc. 1B, C i D). 

WYBRANE WYNIKI BADAŃ

SZLAK ŻÓŁTY

Szlak żółty jest najdłuższą i jednocześnie naj-

bardziej zróżnicowaną pod względem stopnia za-

chowania trasą spośród poddanych monitoringo-

wi. Jego szerokość całkowita (odsłonięte podłoże 

mineralne + obniżona kondycja roślin) waha się 

od 0,4 m do 13,5 m, przy czym 1/10 długości trasy 

(1 km) ma więcej niż 3 m szerokości. Z kolei roz-

cięcie szlaku w stosunku do otoczenia na co naj-

mniej 0,1 m dotyczy prawie 19% długości szlaku 

(1,9 km), dochodząc maksymalnie do 1,6 m głębo-

kości (Tomczyk, Ewertowski 2011). 

Ryc. 1. A – Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne, które podlegają monitoringowi na terenie GPN; B – Lokalizacja punktów, w których prowa-

dzono monitoring w profi lach poprzecznych; C, D – Lokalizacja punktów monitoringu fotografi cznego.

Fig.1. A – Recreational trails and educational paths subjected to monitoring in GNP; B – Location of the transect-based measurement monitoring; 

C, D – Location of the photo point monitoring.
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Największe zmiany związane były z rewitalizacją 

prowadzoną od Przełęczy Borek do Czoła Turbacza. 

Ten fragment szlaku został przystosowany do użyt-

kowania przez turystów rowerowych oraz do wyko-

rzystania przez Park i właścicieli polan położonych 

w pobliżu, jako droga dojazdowa (jedyna dla właś-

cicieli z miejscowości leżących w płn. części Parku) 

m.in. do koszenia polan. Konsekwencją tego było 

również znaczące, lokalne poszerzenie ścieżki oraz 

podcięcie boków trasy (Ryc. 2A). Zastosowano bro-

dy kamienno-drewniane zapewniające powolny 

spływ wody, a jednocześnie umożliwiające ruch tu-

rystyczny oraz szereg konstrukcji ułatwiających od-

prowadzanie wody z powierzchni szlaku. W okolicy 

samej Przełęczy Borek istotnym problemem była 

podmokłość terenu. Turyści, chcąc ominąć kałuże 

i błoto, wydeptali szereg nieformalnych ścieżek w stre-

fi e około 10 m od wytyczonego przebiegu szlaku. W 

celu ułatwienia użytkowania osuszono nawierzchnię 

trasy oraz wykonano drewniane podesty (Ryc. 2B). 

Ryc. 2. Szlak żółty, stan trasy w 2010 i 2011 roku: A – poszerzenie szlaku oraz podcięcie jego boków spowodowane dostosowaniem trasy do wy-

korzystania przez turystów rowerowych, punkt ZT11; B – zbudowanie drewnianej kładki ułatwiającej pokonanie podmokłego odcinka 

szlaku, punkt ZT10; C – zmiany w obrębie bruzdy erozyjnej powstałej w maju 2010 w wyniku opadów o silnym potencjalne erozyjnym, 

punkt ZT2.

Fig. 2. Yellow trail, condition in 2010 and 2011: A – trail widening and undercutting of its sides caused by transformation to the cycling trail, 

ZT11 point; B – wooden footbridge facilitating overcoming of the wetland areas, ZT10 point; C – fi lling and overgrowing of erosional rill 

formed in May 2010 as a result of rainfall with a high erosive potential, ZT2 point.
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Na pozostałej części szlaku żółtego nie przepro-

wadzono prac remontowych w sezonie 2010/2011. 

Pozwoliło to zaobserwować w okresie między ma-

jem 2010 a początkiem października 2011, w jaki 

sposób zmieniła się trasa na skutek działania proce-

sów naturalnych oraz użytkowania turystycznego. 

W większości badanych odcinków zmiany te były 

niewielkie. Lokalnie, w przypadku powierzchni 

ZT1 szlak poszerzył się o 0,2 m i pogłębił o 0,05 

m. Ponadto, w niektórych miejscach, doszło do 

wyraźnych przekształceń zarówno samej ścieżki, 

jak i jej otoczenia, powstałych na skutek obfi tych i 

intensywnych opadów deszczu w maju 2010 roku. 

Na powierzchni ZT2 przejawiały się one głównie 

erozją gleby i utworzeniem bruzd erozyjnych o głę-

bokości dochodzącej do 0,3 m i szerokości 0,4 m. 

W ciągu 17 miesięcy, tj. w czasie pomiędzy kolejnymi 

sesjami pomiarowymi, bruzda uległa częściowemu 

zasypaniu materiałem mineralnym oraz zarastaniu 

roślinnością. W bruździe zdeponowane zostało mak-

symalnie do 0,15 m materiału mineralnego. Procesy 

naturalne doprowadziły także do poszerzenia bruzdy 

oraz do lokalnego przesunięcia osi rozcięcia. Powsta-

nie bruzdy w maju 2010 miało wpływ na zachowanie 

turystów. Aby ominąć niewygodny odcinek, chodzili 

obok. W konsekwencji wydeptali nową ścieżkę. W 

październiku 2011 roku była ona pozbawiona po-

krywy roślinnej oraz lokalnie rozcięta w stosunku do 

otoczenia na 0,27 m (Ryc. 2C).

SZLAK CZARNY

Szlak czarny w znacznej części charakteryzuje 

się dużym nachyleniem i niekorzystną orientacją 

względem dominującego spadku terenu. W 2010 

roku trasa na prawie 900 m długości była nachylo-

na pod kątem 15° lub więcej, a na przeszło 2 100 m 

długości biegła równolegle lub prawie równolegle 

w stosunku do największego nachylenia terenu. W 

konsekwencji wykazywała bardzo dużą wrażliwość 

na intensyfi kację procesów erozyjnych. Ponad-

to stroma, często śliska ścieżka była niewygodna, 

a nawet niebezpieczna w użytkowaniu, przez co tu-

ryści schodzili z wyznaczonej trasy i wydeptywali 

pobocze. Aby zapobiec dalszej degradacji, przepro-

wadzono dwa główne rodzaje prac remontowych. 

Pierwszy z nich obejmował zainstalowanie stopni 

bądź schodów, zachęcając użytkowników do pozo-

stania na wyznaczonej trasie. Drugi dotyczył zmia-

ny przebiegu trasy tak, aby była ona mniej stroma 

i bardziej prostopadła do największego spadku te-

renu oraz zainstalowania blokad i zapór spowalnia-

jących intensywność procesów geomorfologicznych 

na wyłączonych z użytkowania fragmentach szlaku. 

Przykładem działalności pierwszego rodzaju są 

zabezpieczenia w postaci drewnianych schodów 

zamontowane w punkcie CZ4 (Ryc. 3A). W ten 

sposób zmniejszona została powierzchnia narażo-

na na wydeptywanie. Szerokość wyremontowane-

go szlaku wyniosła ok. 1 m. Można spodziewać się, 

że alternatywna ścieżka, widoczna po prawej stro-

nie zdjęć (Ryc. 3A) oraz jej otoczenie, po pewnym 

czasie zostaną porośnięte roślinami. 

Drugi rodzaj prac rewitalizacyjnych, obejmują-

cy modyfi kację biegu szlaku, dotyczył głównie od-

cinka w pobliżu Kudłońskiego Bacy (punkt CZ3). 

Zmieniono tam przebieg trasy, kierując odwiedza-

Ryc. 3. Szlak czarny, stan trasy w 2010 i 2011 roku: A – zbudowanie drew-

nianych schodów sprzyjających skanalizowaniu ruchu turystycz-

nego i ograniczeniu rozdeptywania pobocza szlaku, punkt CZ4; 

B – skonstruowanie drewnianych barier oraz umieszczenie gałęzi 

w rynnie erozyjnej, którą prowadził szlak przed zmianą przebie-

gu, w celu spowolnienia procesów erozyjnych, punkt CZ3.

Fig. 3. Black trail, condition in 2010 and 2011: A – wooden stairs favour-

ing canalization of visitor traffi  c and reduction trailside tram-

pling, CZ4 point; B – wooden barriers and tree branches placed 

in the erosion rill, which was a former trail route. Th eir focus is 

to stop the material carried by water fl owing down and conse-

quently to gradually slow of erosion processes, point CZ3.
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jących łagodnie nachyloną drogą stokową. Stary 

odcinek został zablokowany poprzez zainstalowa-

nie drewnianych zapór, pomiędzy które ułożono 

pnie i gałęzie drzew (Ryc. 3B). Zabezpieczenia te 

mają za zadanie zahamować lub zminimalizować 

erozję oraz przyczynić się do odnowienia znisz-

czonej pokrywy roślinnej. 

Obie wspomniane metody zastosowano w obrę-

bie silnie zniszczonego odcinka szlaku w okolicach 

szczytu Kudłonia (powierzchnia CZ1). Aby zniwe-

lować silne nachylenie trasy zmieniono jej przebieg 

(Ryc. 4). Rozcięcie erozyjne o głębokości lokalnie do 

0,4 m, którym uprzednio prowadził szlak, częścio-

wo zablokowano gałęziami drzew, aby doprowadzić 

do akumulacji materiału i spowolnienia erozji. Do-

datkowo, nowy przebieg trasy umocniono poprzez 

zainstalowanie drewnianych stopni o szerokości 

1 m. W ten sposób utworzono bardziej bezpieczną 

i wygodną trasę oraz umożliwiono odnawianie się 

pokrywy roślinnej w otoczeniu szlaku. 

Na wyłączonym z użytkowania odcinku szlaku, 

w obrębie powierzchni testowej CZ1, zaobserwo-

wano znaczne przekształcenie powierzchni tere-

nu. W okresie od czerwca 2010 do października 

2011 roku w skrajnych przypadkach trasa obniżyła 

się o blisko 0,15 m, a w innych została nadbudo-

wana maksymalnie o 0,10 m. Odnotowano również 

podcinanie boków rozcięcia erozyjnego oraz migra-

cje osi rozcięcia w bok szlaku. Ponadto, uchwycono 

nieznaczne zasypywanie dolnego odcinka bruzdy 

materiałem pochodzącym z górnych części stoku.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „DOLINA 

GORCOWEGO POTOKU”

Remont ścieżki edukacyjnej „Dolina Gorcowe-

go Potoku” miał miejsce w 2010 roku. Wyróżnić 

można dwie zasadnicze grupy przeprowadzonych 

prac. Pierwsza z nich dotyczyła fragmentu ścież-

ki poprowadzonej drogą jezdną. Obejmowała 

ona głównie prace związane z poprawą drenażu 

Ryc. 4. Szlak czarny, stan trasy w 2010 i 2011 roku: zmiana przebiegu szlaku w okolicach Kudłonia połączona z budową drewnianych stopni 

(dwoma taśmami zaznaczono stary przebieg szlaku), powierzchnia CZ1.

Fig. 4. Black trail, condition in 2010 and 2011: changing the route in the vicinity of Kudłoń Mt. combined with installation of wooden steps that 

improved the safety in one of the steepest sections of the trail (old trail route is marked by measuring tapes), test area CZ1.
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oraz naprawą nawierzchni drogi tak, aby mogła 

być wykorzystywana przez turystów pieszych 

i pojazdy mechaniczne. Wzdłuż niemal całego od-

cinka ścieżki edukacyjnej, który biegł starą drogą 

stokową, wykopano lub pogłębiono rów od stro-

ny dostokowej (Ryc. 5). Zamontowano również 

przepusty pod nawierzchnią drogi, które odpro-

wadzają wodę ze wspomnianego rowu do Gorco-

wego Potoku. W miejscach, w których na skutek 

intensywnych opadów w maju 2010 pojawiły się 

osuwiska, zamontowano zabezpieczenia w postaci 

drewnianych barier. Naprawie i wyrównaniu ule-

gła również nawierzchnia drogi, która uprzednio, 

na skutek niewłaściwego drenażu, porozcinana 

była bruzdami erozyjnymi, pogłębianymi przez 

spływającą wodę. 

Ryc. 5. Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku”, stan trasy w 2010 i 2011 roku: utwardzenie nawierzchni drogi oraz wykopanie lub udroż-

nienie rowu odwadniającego po stronie dostokowej w celu zminimalizowania erozyjnej działalności wody, powierzchnia DGP1.

Fig. 5. Educational path ‘Dolina Gorcowego Potoku’, condition in 2010 and 2011: paving of the road and digging or unblocking of the trench lead 

to weaken of the erosion activity of water fl ow, DGP1 test area.
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Ryc. 6. Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku”, stan trasy w 2010 i 2011 roku: A – zbudowanie drewnianych schodów i kładki w miejscu 

utworzenia się bruzdy erozyjnej, powierzchnia DGP2; B – przykład nieprawidłowo zbudowanych schodów (zbyt głębokich i wysokich), 

powierzchnia DGP3.

Fig. 6. Educational path ‘Dolina Gorcowego Potoku’, condition in 2010 and 2011: A – in May 2010, aft er heavy rains, erosion rill was formed mak-

ing it diffi  cult to use the trail. As part of the revitalization, rill was fi lled and fi tted with wooden steps, DGP2 test area; B – erosion rill was 

replaced by wooden steps. However, they were not properly constructed – they are too deep and too high. Virtually this prevents the use 

of the steps and force visitors to trample of the trailside, DGP3 test area.

Od czasu przeprowadzonych prac moderni-

zacyjnych nie zauważono śladów rozmycia po-

wierzchni trasy bądź jej rozcinania przez skoncen-

trowany spływ wody. Niekorzystnym przejawem 

jest jedynie zbytnie podcięcie stoku w niektórych 

miejscach, które może doprowadzić do osuwania 

się mas ziemnych do rowu odwadniającego. 

Druga grupa prac dotyczyła fragmentów ścieżki 

edukacyjnej, które przeznaczone są wyłącznie do 

użytku pieszego. Zainstalowano tam urządzenia 

wspomagające odwadnianie nawierzchni szlaku, 

co doprowadziło do osuszenia jego powierzchni. 

W miejscach o znacznym nachyleniu zainstalo-

wano drewniane stopnie lub schody, które miały 
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na celu ułatwianie przemieszczania się, a w kon-

sekwencji zniechęcenie turystów do zbaczania 

ze szlaku. Przykładem takiego rozwiązania jest 

powierzchnia DGP2, w obrębie której zasypano 

rynnę erozyjną o głębokości maksymalnie docho-

dzącej do 0,85 m i szerokości około 1,1 m (utwo-

rzoną po nawalnych opadach w maju 2010 roku) 

oraz zainstalowano drewniane schody (Ryc. 6A). 

Takie rozwiązanie powinno zapobiec rozdeptywa-

niu pobocza trasy.

Przykładem niepoprawnie wykonanych zabez-

pieczeń jest natomiast fragment trasy w obrębie 

oraz powyżej powierzchni DGP3 (Ryc. 6B). Skon-

struowane stopnie są za wysokie (około 0,2 m) 

i zbyt głębokie (do około 1,25 m). Sprawia to, że 

użytkownicy schodzą z przygotowanej trasy i roz-

deptują pobocze. 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „DOLINA 

POTOKU TURBACZ”

Podobnie jak ścieżka „Dolina Gorcowego Poto-

ku”, także ścieżka „Dolina Potoku Turbacz” złożona 

jest z dwóch części. Pierwsza z nich prowadzi dro-

gą stokową wykorzystywaną przez turystów pie-

szych i rowerowych. Pozostały fragment to głów-

nie wąska trasa biegnąca stokiem, przewidziana do 

użytkowania przez turystów pieszych. 

Remont fragmentów ścieżki wzdłuż drogi sto-

kowej obejmował oczyszczenie i pogłębienie rowu 

biegnącego wzdłuż drogi na głębokości 0,4 m, na-

prawę nawierzchni oraz zainstalowanie urządzeń 

drenujących. Przeprowadzone prace zaowocowały 

osuszeniem nawierzchni drogi, która wcześniej, w 

2010 roku była grząska – woda stagnowała w kole-

inach i bruzdach erozyjnych (Ryc. 7A). Połączone z 

tym małe obciążenie turystyczne przełożyło się na 

brak rozdeptywania oraz odnawianie się pokrywy 

roślinnej. Ponadto w wyniku prac remontowych 

powierzchnia trasy została wyprofi lowana tak, że 

charakteryzuje się niewielkim nachyleniem w dół 

stoku, co dodatkowo ułatwia spływ wody. 

Odcinki ścieżki edukacyjnej, które poprowadzone 

są bezpośrednio przy Potoku Turbacz ulegały pod-

mywaniu i niszczeniu. Aby temu zapobiec skonstru-

owano drewniano-kamienne bariery (kaszyce) za-

bezpieczające przed niszczącą działalnością płynącej 

wody (Ryc. 7B). Dodatkowo umocniono nawierzch-

nię trasy oraz zainstalowano krawężniki kanalizujące 

ruch turystyczny, a tym samym chroniące przed nad-

miernym rozdeptywaniem pokrywy roślinnej. 

DYSKUSJA

Wpływ czynników związanych z użytkowaniem 

i charakterystyka środowiska przyrodniczego, wa-

runkujących degradacje szlaków turystycznych, 

może być do pewnego stopnia kontrolowany po-

przez działania menedżerskie (Leung, Marion 

1996, 2000). Na potrzebę rekultywacji szlaków 

turystycznych zwróciło uwagę wielu badaczy 

zajmujących się oceną ich degradacji (m.in. Ska-

wiński 1993; Łajczak 1996; Prędki 2006; Buchwał, 

Rogowski 2010). Niestety, mimo znacznego poten-

cjału działań menedżerskich w łagodzeniu niepo-

żądanych zmian, często są one pomijane z powodu 

wysokich kosztów ich wdrażania i zazwyczaj zastę-

powane przez regulaminy (Marion, Olive 2006). 

Łajczak i in. (1996) zaproponowali trzy gru-

py metod rekultywacji w celu zminimalizowania 

skutków narciarstwa i turystyki pieszej, obejmujące 

metody organizacyjne (m.in. zmiany w zarządzaniu 

ruchem turystycznym, zmiany przebiegu szlaków), 

techniczne (budowa infrastruktury przeciwerozyj-

nej, np. barier drewnianych, konstrukcji kamien-

nych, siatek i mat) i biologiczne (wysiew nasion, 

wykładanie materiału roślinnego, torfowanie czy 

implantacja darni). W GPN skupiono się na dwóch 

pierwszych grupach metod, które dostosowano do 

lokalnych warunków terenowych. W I etapie pro-

jektu ograniczono natomiast stosowanie metod 

biologicznych do instalacji w rynnach erozyjnych 

drewnianych zapór i układaniu między nimi gałęzi 

i pni, aby skrócić drogę spływu wody i tym samym 

zminimalizować lub zahamować erozję, jednocześ-

nie tworząc sprzyjające warunki do akumulacji ma-

teriału mineralnego i ukorzeniania roślin. Również 

w otoczeniu szlaków, w strefach szerokiego rozdep-

tania, umieszczono gałęzie i pnie, aby z jednej stro-

ny stworzyć naturalną barierę i ograniczyć wydep-

tywanie, z drugiej – umożliwić odtworzenie darni. 

Prowadzony monitoring zmian pozwoli określić 

skuteczność tego podejścia. Wstępny przegląd wy-

korzystanych sposobów modernizacji szlaków za-

stosowanych w GPN wraz z uwagami dotyczącymi 

ich funkcjonowania znajduje się w Tabeli 1.

Czynnikiem częściowo kontrolowanym przez 

zarządzających obszarami chronionymi jest spo-

sób poprowadzenia trasy. Procesy erozyjne moż-

na zminimalizować wystrzegając się stromych 

nachyleń szlaków oraz wytyczając trasy prosto-

padle do największego spadku terenu (Marion, 
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Ryc. 7. Ścieżka edukacyjna „Dolina Potoku Turbacz”, stan trasy w 2010 i 2011 roku: A – utworzenie rowu odwadniającego oraz urządzeń drenu-

jących spowodowało osuszenie nawierzchni trasy, punkt DPT6; B – zbudowanie drewniano-kamiennych barier (kaszyc) ograniczających 

podmywanie brzegów przez potok, punkt DPT7.

Fig. 7. Th e educational path ‘Dolina Potoku Turbacz’, condition in 2010 and 2011: A – creation of the drainage trench and drainage facilities caused 

drying of the trail surface, DPT6 point; B – wooden and stone barriers reduce the undercutting of the banks of the stream, DPT7 point.

Olive 2006). Z kolei część szlaków turystycznych 

i ścieżek edukacyjnych w GPN wykorzystuje dro-

gi, które istniały długo wcześniej przed powoła-

niem Gorczańskiego Parku Narodowego (Wał-

dykowski 2006). Nie były one zatem specjalne 

wytyczane i przygotowywane na potrzeby udo-

stępniania turystycznego w warunkach ochrony 

przyrody. Istnienie zatem potrzeba korekty ich 

przebiegu tak, aby zminimalizować negatywne 

skutki ich użytkowania. Wsparciem przy plano-

waniu i korygowaniu przebiegu tras są niewąt-

pliwie Systemy Informacji Geografi cznej i mode-

lowanie wrażliwości środowiska na działalność 

turystyczną (Tomczyk 2011). 
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Konstrukcje Cel Zalety Wady

rów odprowa-
dzający wodę

·  odprowadzenie 
nadmiaru wód 
opadowych 
/roztopowych 
z powierzchni 
trasy

·  woda opadowa/roztopowa 
spływa do rowu, dzięki czemu 
powierzchnia trasy zostaje 
osuszona

·  wycięcie roślin związane 
z przekopaniem rowu

·  osypywanie się ścian rowu 
w przypadku zbyt dużego 
podcięcia stoku

·  zapychanie rowu przez gałęzie 
i liście oraz materiał mineralny

drewniane scho-
dy i progi 

·  spowolnienie 
lub zatrzymanie 
procesów ero-
zyjnych

·  stopnie i progi spowalniają spływ 
wody wzdłuż trasy i przyczynia-
ją się do jej odprowadzenia na 
pobocze

·  między poszczególnymi stop-nia-
mi następuje akumulacja materia-
łu mineralnego

·  drewniane schody wyznaczają 
przestrzeń do przemieszczenia się 
turystów i ograniczają rozdepty-
wanie otoczenia

·  schody i progi ułatwiają przej-ścia 
stromymi fragmentami tras

·  mokre drewniane belki mogą 
przyczynić się do poślizgnięcia się 
i upadku użytkowników

·  w przypadku zbyt wysokich, 
niewygodnych stopni turyści wy-
bierają przejście poboczem

 ·  w przypadku szlaku poprowa-
dzonego prostopadle do poziomic, 
woda spływa z boku trasy, wzdłuż 
schodów

drewniane 
krawężniki 

·  umocnienie 
brzegów odsto-
kowych

·  krawężniki wyznaczają prze-
strzeń do przemieszczenia się 
turystów i ograniczają rozdepty-
wanie otoczenia

·  zapobiegają osypywaniu się szlaku

·  konieczność instalowania po-
przecznych żerdzi umożliwia-
jących spływ – w przeciwnym 
razie krawężniki mogą ograniczyć  
odprowadzanie wody z nawierzch-
ni trasy

przepusty z 
żerdzi

·  odprowadzenie 
nadmiaru wód 
opadowych/roz-
topowych

·  zatrzymanie spływu wody po-
przez odprowadzenie jej poza 
powierzchnię trasy

·  mokre drewniane belki mogą 
przyczynić się do poślizgnięcia się 
i upadku użytkowników

·  zapychanie się przepustów przez 
gałęzie i liście oraz mate-riał 
mineralny

·  szerokość przepustów powinna 
być zdecydowanie większa niż 
szerokość trasy

podesty drew-
niane

·  umożliwiają 
przejście bez 
rozdeptywania 
otoczenia szlaku

·  drewniane podesty ułatwiają 
przejście podmokłych odcin-ków 
szlaków, bez konieczności scho-
dzenia z nawierzchni trasy

·  zabezpieczają otoczenie przed 
rozdeptaniem

·  mokre drewniane podesty mogą 
przyczynić się do poślizgnięcia się 
i upadku turystów

·  długość podestów powinna być 
zdecydowania dłuższa niż strefa 
podmokła

barierki ·  zabezpieczenie 
terenu przed 
dal-szym roz-
deptywaniem 
i umożliwienie 
odtworzenia się 
szaty roślinnej

·  ograniczenie ruchu turystycz-
nego do wyznaczonej po-wierzch-
ni trasy

·  wyłączenie z użytkowania tych 
obszarów, które poddane są odbu-
dowie/relaksacji

·  skierowanie ruchu nowym od-
cinkiem/przebiegiem trasy

·  zdarzają się przypadki przecho-
dzenia turystów przez barierki

·  możliwość przwrócenia się barie-
rek

kaszyce ·  zabezpieczenie 
przed niszczącą 
działalnością 
wód powierzch-
niowych

· zapobiegają podmywaniu szlaku ·  prowadzą do sztucznego uregulo-
wania brzegu potoku

Tabela 1. Przegląd metod wykorzystanych podczas modernizacji szlaków turystycz-nych w Gorczańskim Parku Narodowym.

Table 1. Overview of the methods used during the modernization of recreational trails in the Gorce National Park.
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mostki ·  zabezpieczenie 
przed niszczącą 
działalnością 
wód powierzch-
niowych

·  zapobiegają rozdeptywaniu 
podmokłego fragmentu szlaku

utwardzenie 
nawierzchni

·  zabezpieczenie 
przed niszczącą 
działalnością 
wód powierzch-
niowych

·  przygotowana nawierzchnia wy-
znacza przestrzeń do przemiesz-
czenia się turystów i ogranicza 
rozdeptywanie otoczenia

·  umacnia podmokłe fragmenty 
szlaku

dreny ·  zabezpieczenie 
przed niszczącą 
działalnością 
wód powierzch-
niowych

·  odprowadzenie wody odpado-
wej/roztopowej z rowów lub 
potoków przez trasę

·  przekopanie trasy

bariery przeciw-
erozyjne

·  spowolnienie 
lub zatrzyma-
nie procesów 
erozyjnych

·  poprzez instalację drewnianych 
barier w poprzek rynien erozyj-
nych oraz wzmocnienie ich ga-
łęziami i korzeniami dochodzi do 
spowolnienie spływu wody 
i osadzania się materiału

·  konieczność skierowania ruchu 
turystycznego inną trasą

Jednym z głównych problemów górskich szla-

ków turystycznych jest erozyjna działalność wód 

powierzchniowych. Stąd podobnie jak w GPN, 

również i w innych obszarach szczególną uwagę 

zwraca się na podjęcie działań związanych z odpro-

wadzaniem wody ze szlaku. Według Chochańskiego 

(2000) na terenie Tatr skuteczność w zapobieganiu 

skutkom erozji widoczna jest jedynie na obszarach 

płaskich i o małym stopniu nachylenia. Natomiast 

na stokach stromych, o spadku powyżej 25–30°, 

funkcjonujące zapory przeciwerozyjne jedynie spo-

walniają procesy niszczące, co zdecydowanie utrud-

nia rozwijanie się nasadzanym roślinom. 

Wśród sposobów wykorzystywanych przy re-

kultywacji szlaków turystycznych wyróżnia się me-

tody organizacyjne związane m.in. z zamykaniem 

szlaków turystycznych czy zmianą ich przebiegu. 

Może jednak zdarzyć się tak, że nawet po wyłączeniu 

z użytkowania obserwowane są przekształcenia. Ba-

dania prowadzone przez Wałdykowskiego (2006) na 

leśnych drogach w GPN wskazują, że mimo ustąpie-

nia presji człowieka, powierzchnia trasy obniżyła się 

o 0,05–0,08 m. Pogłębianie porzuconych rozcięć 

może być tak szybkie, że wspomniana forma nie 

ulegnie całkowitemu zasypaniu materiałem mineral-

nym (Kasprzak 2005). Istotne zatem wydaje się łącz-

nie działań organizacyjnych i technicznych, polegają-

cych na instalowaniu urządzeń przeciwerozyjnych. 

PODSUMOWANIE

Jednym z największych zagrożeń dla tras tu-

rystycznych w Gorczańskim Parku Narodowym 

jest erozyjna działalność wód powierzchniowych, 

szczególnie podczas występowania intensywnych 

opadów atmosferycznych. Z tego powodu prze-

prowadzone przez Park działania rekultywacyjne 

dotyczyły głównie ograniczenia niepożądanego 

oddziaływania wód opadowych poprzez skie-

rowania ich poza szlak. W tym celu instalowano 

takie elementy infrastruktury jak rowy, przepusty, 

sączki itp. Drugim istotnym problemem jest nad-

mierne rozdeptywanie otoczenia szlaków przez 

użytkowników, spowodowane występowaniem 

zbyt stromego nachylenia lub przeszkód utrud-

niających przemieszczanie się po trasie. W celu 

ograniczenia tego negatywnego czynnika w kilku 

miejscach dokonano korekty przebiegu szlaków, 

a w pozostałych zainstalowano drewniane kładki 

i stopnie o różnych rozmiarach. W ten sposób 

użytkownicy powinni zostać zachęceni do używa-

nia przygotowanej nawierzchni – wygodniejszej 

i bardziej bezpiecznej niż otoczenie szlaku. 

Zrealizowane prace w większości przypadków 

dały pozytywny efekt. Zmniejszeniu uległa ilość 

odcinków podmokłych. Ponadto ograniczono in-

tensywność wydeptywania poboczy szlaków. Prace 
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remontowe nie zostały jednak jeszcze zakończone. 

Z tego powodu nie jest możliwe dokonanie pełnej 

oceny funkcjonowania poszczególnych sposobów 

i metod rewitalizacji, a zebrane dane stanowią ra-

czej bazę i materiał porównawczy do dalszych prac 

monitoringowych. 
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SUMMARY

Recreational trails and educational paths are 

among the basic elements of infrastructure for 

tourism and recreational use of protected are-

as. However, the canalization of tourist traffi  c to 

specifi c locations makes them far more damaged 

than adjacent areas. Th e negative impact of rec-

reational use of protected areas is the most visible 

within the trails and their immediate neighbour-

hood. Th e project concerning the rehabilitation of 

tourist infrastructure was carried out in order to 

reduce adverse eff ects of the recreational pressu-

re in the Gorce National Park. Evaluation of the 

eff ectiveness of specifi c actions is carried out by 

monitoring of the trail condition, including pho-

tographic (Fig. 1C–D) and transect-based moni-

toring of surface transformation in the transverse 

profi les (Fig. 1B) of the two recreational trails and 

two educational paths (Fig. 1A).

One of the biggest threats to the recreational 

trails in the Gorce National Park is the erosion 

caused by surface water activities, especially in 

periods of intense precipitation. For this reason, 

rehabilitation activities conducted by the Park fo-

cused on reducing of the adverse impacts of rain-

water. Infrastructure such as drainage ditches, 

culverts, fi lters, etc was installed for this purpose 

(Figs 3B, 5, 7A–B). Th e second major problem is 

excessive trampling of the trailside by visitors, 

due to the occurrence of very steep slope or ob-

stacles (e.g. rills) to the movement of the route. 

In order to reduce this negative impact several 

activities were carried out, among other: correc-

tion of the trail route (Figs 2A, 4), installation of 

wooden steps of diff erent sizes (Figs 3A, 6A–B), 

installation of footbridges (Fig. 2B), fi lling of rills 

(Figs 2C, 3B, 6A–B). In this way, users should be 

encouraged to use the prepared surface – com-

fortable and more secure than the surrounding 

trailside.

Overview of the ways to modernize of trails 

together with notes on their functioning was pre-

sented in Table 1. Realized works gave positive 

results in most cases. Number of muddy sections 

was reduced. Moreover, the intensity of trailside 

trampling was limited. Renovation work has not 

yet been completed. For this reason it is not pos-

sible to fully assess the functioning of the various 

ways and methods of regeneration. Th us, the col-

lected data provide a basis and reference material 

for further monitoring work.


