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Wstęp 

 

Monitoring ruchu turystycznego na terenie Gorczaoskiego Parku Narodowego 

odbywał się od maja do września 2014 roku. Objął łącznie 22 dni pomiarowe, z czego 12 dni 

w miesiącach maj, czerwiec i wrzesieo (po 4 dni) oraz 10 dni w lipcu i sierpniu. Monitoring 

w miesiącach pozawakacyjnych odbywał się na 4 punktach pomiarowych: schronisko pod 

Turbaczem (przed wejściem głównym), Stare Wierchy (na czerwonym szlaku przy granicy 

GPN), Polana Hucisko w Koninkach (przy tablicy inf. GPN) oraz Polana Trusiówka (przy 

moście). Wszystkie pomiary w tym okresie zostały przeprowadzone w pełnym wymiarze, tj. 

od godziny 10:00 do 16:00. W miesiącach wakacyjnych pomiary były prowadzone w 13 

punktach: Gorc Kamienicki, Hala Długa, Hala Turbacz, Polana Pustak, Dolina Jaszcze (przy 

wraku samolotu), Polana Potasznia, Stare Wierchy, Polana Tobołów, Polana Trusiówka, 

Polana Zielenica, Gajówka Mikołaja oraz Park Dworski (ryc. 1). Lokalizacja punktów 

pomiarowych pozwoliła na zewidencjonowanie jak największej grupy turystów 

przebywających w parku. Pomiar pełny został przeprowadzony w 5 dniach lipca i 5 dniach 

sierpnia. Wszystkie pomiary odbyły się w pełnym wymiarze od godziny 10:00 do godziny 

16:00 przy założeniu, że pomiar odbywa się tylko w dni, w których nie występuje ciągły opad 

atmosferyczny. Daty poszczególnych pomiarów przedstawia tablica 1. Łącznie 

przeprowadzono 9711 wywiadów, w tym 769 wywiadów poszerzonych. W okresie 

pozawakacyjnym najwięcej wywiadów przeprowadzono na punkcie Schronisko pod 

Turbaczem (1508), a w okresie wakacyjnym w punktach Hala Turbacz (867) oraz Polana 

Tobołów (863). Najmniej wywiadów przeprowadzono w punktach Polana Potasznia i Dolina 

Jaszcze (zał. 4). 

W dniach objętych monitoringiem ruchu turystycznego ewidencjonowani byli 

wszyscy turyści wchodzący na teren Gorczaoskiego Parku Narodowego. Badania prowadzone 

były metodą bezpośrednich wywiadów PAPI (Paper And Pencil Interview) za pomocą 

kwestionariuszy wywiadu w wersji podstawowej (zał. 1) oraz rozszerzonej (zał. 2). Pytania 

zawarte w kwestionariuszu podstawowym dotyczyły: 

 sposobu poruszania,  

 miejsca zamieszkania (informacja zbierana poprzez podanie kodu pocztowego),  

 ilości pobytów na terenie GPN,  
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 wieku,  

 płci,  

 planowanej lub przebytej trasy podróży w obrębie GPN (w postaci zakodowanych 

odcinków szlaków, zał. 3).  

W pomiarach przeprowadzonych w maju w ankiecie podstawowej znajdowało się również 

pytanie o ukooczone wykształcenie, które zostało przeniesione przed pomiarem 

czerwcowym do ankiety rozszerzonej.  

 

Ryc. 1. Szlaki turystyczne i rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie Gorczaoskiego Parku Narodowego 

podczas badao w 2014 roku. Objaśnienia: A – pomiar częściowy; B – pomiar pełny; C – pomiar częściowy oraz 

pełny; D – szlaki PTTK; E – pozostałe szlaki; F – granica Gorczaoskiego Parku Narodowego. 

Pytania zawarte w kwestionariuszu  rozszerzonym dotyczyły:  

 długości pobytu w Gorcach,  

 miejsca noclegu, 

 ewentualnej lokalizacji ‘drugiego domu’, 

 źródła informacji na temat GPN, 

 przyczyn przybycia do GPN,  

 środku transportu, 

 najważniejszych atrakcji,  
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 promocji odpowiedniej formy turystyki,  

 propozycji zmian jakie powinny byd wprowadzone na terenie GPN, 

 ukooczonego wykształcenia. 

Wywiad rozszerzony był  przeprowadzany z co dziesiątym turystą (o ile nie był po raz 

pierwszy w GPN) oraz z co dziesiątym uczestnikiem grupy zorganizowanej. Za grupy 

zorganizowane uznawane były grupy będące na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, 

parafie, PTTK, firmę itp. 

W porównaniu z monitoringiem ruchu turystycznego przeprowadzonym w 2011 roku, 

zmianie uległo kilka pytao z kwestionariusza rozszerzonego. Zostały dodane pytania 

dotyczące miejsca noclegu (podawana miejscowośd lub schronisko), lokalizację 

ewentualnego 'drugiego domu' oraz o środek komunikacji jakim turysta dostał się do GPN. 

Ponadto zmianie uległy 3 pytania. W pytaniu o źródła informacji o GPN dodano możliwośd 

zaznaczenia odpowiedzi 'internet - strona GPN' oraz mieniono odpowiedz 'internet' na 

'internet - pozostałe strony'. W pytaniu 'Co zdecydowało o przybyciu do GPN?' dodano 

możliwośd zaznaczenia odpowiedzi 'szybki dojazd'. W pytaniu dotyczącym zmian jakie 

turysta proponuję wprowadzid na obszarze GPN, dodano możliwości odpowiedzi: więcej 

tablic informacyjnych, więcej drogowskazów i oznakowao szlaków, większa dbałośd 

o czystośd szlaków i polan, remont szlaków oraz inne. Natomiast zrezygnowano z pytania 

'Czy zdaniem Pana/Pani turystyka stanowi zagrożenie dla GPN' oraz 'Jak ocenia Pan/Pani stan 

szlaków w GPN. Wszystkie zmiany były konsultowane z przedstawicielem GPN. 

Powiązanie pomiędzy ankietami w wersji podstawowej oraz rozszerzonej uzyskano 

poprzez nadanie każdej przeprowadzanej ankiecie liczby porządkowej zaznaczanej na 

obydwu arkuszach. Uzyskane informacje zostały wprowadzone do bazy danych, gdzie wiersz 

odpowiada jednemu przebadanemu turyście. Daje to możliwośd pełnej kontroli poprawności 

wprowadzania danych jak i dużej swobody w zestawianiu danych dla późniejszych analiz. 

Dotychczasowe badania wskazują, że największy wpływ na wielkośd ruchu 

turystycznego na terenie GPN mają warunki atmosferyczne. Z 22 dni pomiarowych, 

8 przypadło z słoneczną pogodą (3 dni zachmurzenie umiarkowane, 5 dni - bezchmurnie). 

W trakcie 7 pomiarów odnotowano przelotne opady deszczu, a w trakcie lub po pomiarze 

w 5 przypadkach występowały burze (4 dni w lipcu i 1 dzieo w sierpniu). Pomiary starano sie 

tak przesuwad, aby odbywały się w jak najlepszych warunkach pogodowych do uprawiania 

turystyki. 
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W niniejszym opracowaniu prezentowane są wyniki prowadzonych pomiarów 

w formie tabelarycznej, a także ilustracji graficznych. Układ treści oraz sposoby 

prezentowania danych zostały podporządkowane dążeniu do możliwie najbardziej pełnego 

i komunikatywnego naświetlenia aspektów ruchu turystycznego na terenie GPN.  
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1. Natężenie ruchu turystycznego na terenie GPN 

 

1.1. Zróżnicowanie wielkości natężenia ruchu turystycznego 

We wszystkich dniach objętych monitoringiem na terenie Gorczaoskiego Parku 

Narodowego zewidencjonowano 9711 turystów. 80% turystów stanowili turyści, którzy 

przyjechali indywidualnie, natomiast 20% stanowili turyści przybyli w grupach 

zorganizowanych. Turystyka piesza stanowiła 94,3% ogółu turystów, natomiast rowerowa 

5,6%. Pomimo wyznaczonych szlaków konnych, tylko kilku turystów wybrało taka formę 

transportu na obszarze GPN w dniu 10.08 (Gorczaoskie Święto Gór). 

Widoczne jest znaczne zróżnicowanie ruchu turystycznego na terenie GPN 

w poszczególnych dniach (tab.1). Związane jest to w głównej mierze z zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi oraz z większą liczbą turystów w weekendy (głównie w miesiącach 

pozawakacyjnych). Jednak dzienna liczba turystów na ogół była większa w dni weekendowe 

w maju i czerwcu, w porównaniu z pomiarami w lipcu i sierpniu. Średnia liczba turystów 

odwiedzających GPN w maju, czerwcu i wrześniu wynosiła odpowiednio 355, 296, 324 osób 

dziennie. W lipcu i sierpniu było to kolejno 444 oraz 705 osób na dzieo. Tak wysoka średnia 

odnotowana w sierpniu jest spowodowana bardzo dużą liczbą turystów 

zewidencjonowanych w dniu 10.08 (niedziela), w którym to odbywała się tradycyjna msza 

święta. Trudno jest jednak wydzieli turystów przybyłych ze względu na mszę czy Gorczaoskie 

Święto Gór, od reszty turystów. Turyści, którzy deklarowali uczestnictwo w mszy świętej to 

517 osób, co stanowiło 33% wszystkich turystów zewidencjonowanych tego dnia. Średnia 

dzienna liczba turystów w sierpniu liczona bez dnia 10.08 wyniosła 491 os/dzieo.  

W dniach objętych monitoringiem w maju liczba turystów wynosiła 1422. Największy 

ruch odnotowano w pierwszy dzieo monitoringu (pomimo przelotnych padów), który 

przypadł na Święto Narodowe Trzeciego Maja (500 turystów) oraz w ostatnim majowym 

pomiarze 25.05 (505 turystów). W tych dniach turystyka zorganizowana stanowiła ok 18%, 

a udział turystów poruszających się na rowerze wyniósł odpowiednio 6% oraz 12,7% 

(największy odsetek z wszystkich dni pomiarowych). Tak wysoki udział turystyki rowerowej 

związany jest z większą wrażliwością tej formy aktywności na pogodę, a w tym dniu 

panowały bardzo dobre warunki atmosferyczne. Rowerzyści również częściej odwiedzają 

GPN w niedzielę. Najniższą liczbę turystów odnotowano w 23.05 (piątek). W tym dniu 

występowały przelotne opady deszczu.  

Podczas monitoringu w czerwcu zanotowano łącznie 1183 turystów. Najwięcej 

turystów odwiedziło GPN w dniu 14.06 (sobota), 471 os., a najmniejszą liczbę turystów 

zewidencjonowano 13.06 (piątek). Liczba turystów w tym miesiącu w dużej mierze 

podyktowana była przez udział grup zorganizowanych, które 12.06 oraz 14.06 wynosiły 85%  
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Tab. 1. Natężenie ruchu turystycznego na terenie GPN w dniach objętych monitoringiem 

Data  

pomiaru 

Dzień 

tygodnia 

Łączna 

liczba 

turystów 

Forma pobytu Sposób poruszania 

Warunki atmosferyczne 
indywi-

dualna 

zorgani-

zowana 
pieszo rowerem 

2014-05-03 sobota 500 409 91 470 30 
zachmurzenie całkowite; przelotne opady 

deszczu 

2014-05-22 czwartek 267 66 201 263 4 słonecznie 

2014-05-23 piątek 150 94 56 136 14 słonecznie, przelotne opady 

2014-05-25 niedziela 505 412 93 441 64 słonecznie 

2014-06-12 czwartek 240 36 204 232 8 zachmurzenie umiarkowane 

2014-06-13 piątek 188 124 64 167 21 zachmurzenie całkowite 

2014-06-14 sobota 471 264 207 457 14 
zachmurzenie umiarkowane; przelotne 

opady 

2014-06-15 niedziela 284 243 41 254 30 zachmurzenie umiarkowane 

2014-07-13 niedziela 822 786 36 764 58 słonecznie 

2014-07-14 poniedziałek 352 274 78 333 19 zachmurzenie umiarkowane, burza 

2014-07-15 wtorek 371 296 75 351 20 zachmurzenie umiarkowane, burza 

2014-07-16 środa 346 254 92 336 10 słonecznie, burza 

2014-07-17 czwartek 331 279 52 314 17 zachmurzenie umiarkowane, burza 

2014-08-10 niedziela 1563 1532 31 1462 101 zachmurzenie umiarkowane, burza 

2014-08-11 poniedziałek 512 422 90 494 18 słonecznie 

2014-08-13 środa 208 208 0 193 15 
zachmurzenie umiarkowane; przelotne 

opady deszczu 

2014-08-14 czwartek 425 385 40 397 28 
zachmurzenie całkowite; przelotne opady 

deszczu 

2014-08-16 sobota 819 760 59 796 23 
zachmurzenie całkowite; przelotne opady 

deszczu 

2014-09-13 sobota 366 293 73 351 15 
zachmurzenie umiarkowane, przelotne 

opady 

2014-09-14 niedziela 353 328 25 321 32 zachmurzenie całkowite 

2014-09-17 środa 393 156 237 384 9 słonecznie 

2014-09-18 czwartek 187 132 55 183 4 słonecznie 

ciemniejszym tłem oznaczono dni weekendowe 

Źródło: na podstawie załącznik „GPN_2011” 
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oraz 44% wszystkich turystów. W efekcie, pomiary czerwcowe cechował największy średni 

udział turystyki zorganizowanej (44,4%) w porównaniu do pozostałych miesięcy (maj - 37,3%, 

lipiec - 17,8, sierpieo - 7,2, wrzesieo - 29,2).  

Ryc. 2 Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w dniach objętych monitoringiem w 2014 r. 

Źródło: na podstawie tab. 1 

 W lipcu liczba turystów w dniach objętych monitoringiem wyniosła 2222 osób. 

Najwięcej turystów odnotowano w dniu 13.07, który przypadł w niedzielę oraz słoneczną 

pogodę (ryc. 2). Pozostałe pomiary lipcowe cechowała podobna liczba turystów zarówno 

indywidualnych jak i w grupach zorganizowanych od 371 osób w dniu 15.07(wtorek) do 331 

os. w dniu 17.07 (czwartek). Również cechą wspólna przytoczonych pomiarów były warunki 

atmosferyczne. Po pogodnym i bardzo pogodnym przedpołudniu miały miejsce intensywne 

burze (na ogół po pomiarze). 

 Sierpieo był miesiącem, w którym odnotowano najwyższą liczbę turystów 

odwiedzających GPN w całym okresie objętym monitoringiem. Liczba turystów wyniosła 

wówczas 3527. Należy zwrócid uwagę na fakt, iż w czasie monitoringu odbyło się Gorczaoskie 

Święto Gór, które przyciągnęło do Gorczaoskiego Parku Narodowego wielu turystów oraz 

mieszkaoców okolic parku. Święto odbyło się 10.08 i w tym dniu odnotowano najwyższą 

liczbę turystów, którzy odwiedzili park – 1563, z czego 517 osoby zadeklarowały udział 

w uroczystej mszy świętej. W dniu tym turystyka zorganizowana wyniosła tylko 2%, a udział 

rowerzystów w stosunku do wszystkich turystów wyniósł niewiele ponad średnią dla całego 

badania, bo 6,5%. Najniższą liczbę turystów zanotowano dnia 13.08 (środa). W tym dniu 

parku nie odwiedziła żadna grupa zorganizowana i jest to jedyny dzieo pomiarowy, kiedy nie 

odnotowano tej formy turystyki.  
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 We wrześniu liczba turystów odwiedzających GPN wyniosła łącznie 1299 osób. 

Największą liczbę turystów odnotowano w dniu 17.09 (środa), kiedy udział turystyki 

zorganizowanej (wycieczki szkolne) wyniósł ponad 60%. Pomiary wrześniowe cechowały się 

najmniejszym udziałem rowerzystów w dni powszednie 2,3% i 2,1%.  

1.2. Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego  

Ruch turystyczny na terenie Gorczaoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Wyróżnid można szlaki najczęściej wybierane przez 
turystów oraz takie, na których ruch turystyczny jest bardzo mały. 
 Analizę natężenia ruchu turystycznego w przestrzeni GPN podzielono na dwa okresy. 
Pierwszy to miesiące: maj, czerwiec oraz wrzesieo, podczas których monitoring ruchu 
turystycznego prowadzony był w czterech punktach pomiarowych. Drugi okres obejmuje 
miesiące wakacyjne: lipiec oraz sierpieo, podczas których monitoring prowadzony był 
w trzynastu punktach pomiarowych. 

1.2.1 Pomiar częściowy (cztery punkty) 

Analizując rozmieszczenie ruchu turystycznego podczas badania częściowego (cztery 
punkty pomiarowe) zauważa się większe natężenie ruchu turystycznego na szlakach, które są 
najczęściej wybierane przez turystów wychodzących z punktów, w których odbywał się 
monitoring.  

W świetle przeprowadzonych badao odcinkami szlaków cechującymi się największym 
średnim natężeniem pieszego ruchu turystycznego w okresie pozawakacyjnym w 2014 był 
odcinek szlaku czerwonego łączący Stare Wierchy z Turbaczem, odcinek szlaku niebieskiego 
pomiędzy Halą Turbacz a schroniskiem pod Turbaczem oraz odcinek szlaku zielonego łączący 
Tobołczyk z miejscem gdzie z zielonego szlaku prowadzi Droga Kopana w kierunku Starych 
Wierchów (ryc. 3.1). Odcinkami tymi w maju, czerwcu i wrześniu 2014 r. średnio 
przemieszczało się powyżej 90 turystów na dzieo. Maksymalna wartośd średniego dziennego 
natężenia ruchu turystycznego została odnotowana na odcinku szlaku czerwonego pomiędzy 
Starymi Wierchami, a punktem gdzie dochodzi do niego Droga Kopana. W okresie 
pozawakacyjnym na pewnych odcinkach szlaków w trakcie trwania monitoringu nie 
odnotowano przejścia żadnego turysty. Takimi odcinkami szlaków były m.in. ścieżki 
edukacyjne „Z Łopusznej na Jankówki” oraz „Partyzancką ścieżką na Turbacz”. Należy jednak 
pamiętad, że w okresie pozawakacyjnym nie prowadzono pełnego monitoringu ruchu 
turystycznego, liczba punktów pomiarowych była ograniczona stąd pewne przejścia turystów 
mogły nie zostad odnotowane.  

Jeśli chodzi o przestrzenne zróżnicowanie natężenia rowerowego ruchu 
turystycznego w obrębie GPN w okresie pozawakacyjnym największą średnią liczbę 
rowerzystów odnotowano na odcinkach szlaku czerwonego pomiędzy Starymi Wierchami 
i Halą Turbacz, na odcinku szlaku niebieskiego Hala Turbacz – Schronisko pod Turbaczem 
oraz na odcinku szlaku niebieskiego pomiędzy Polaną Trusiówka a Papieżówką (ryc.3.2). 
Odcinkami tymi w analizowanym okresie przemieszczało się średnio powyżej 7 rowerzystów 
na dzieo. Nieco tylko mniejszy ruch turystów przemieszczających się na rowerach (5-6 na 
dzieo) odnotowano m.in. na odcinku szlaku czerwonego pomiędzy schroniskiem pod 
Turbaczem a rozgałęzieniem szlaków na Kiczorę i Jaworzynę Kamienicką. Podobna wielkośd 
ruchu rowerzystów cechowała odcinek szlaku: Papieżówka – Przełęcz Borek – Hala Turbacz. 
Należy jednak pamiętad, że na odcinku pomiędzy Przełęczą Borek a Halą Turbacz nie jest 
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poprowadzona ścieżka rowerowa. Wydaje się, że fakt sporego ruchu turystów 
przemieszczających się na rowerach na tym odcinku wynika z zamknięcia w sezonie letnim 
roku 2014 szlaku rowerowego łączącego dolinę Kamienicy w pobliżu Papieżówki z polaną 
Jaworzyna Kamienicka. Turyści przemieszczający się na rowerach, którzy w punkcie 
wejściowym do Parku na Polanie Trusiówka stanowili aż 12,1% ogółu ankietowanych 
turystów w roku 2014, chcąc dotrzed do schroniska na Turbaczu i nie mogąc skorzystad ze 
szlaku rowerowego przez polanę Jaworzyna Kamienicka decydowali się najczęściej właśnie 
na dotarcie do celu wycieczki przez Przełęcz Borek. 

1.2.2 Pomiar pełny (trzynaście punktów) 

W okresie wakacyjnym roku 2014, w trakcie trwania monitoringu ruchu 
turystycznego, największą średnią liczbę turystów pieszych odnotowano na odcinku szlaku 
niebieskiego pomiędzy Halą Turbacz a schroniskiem pod Turbaczem gdzie średnio w ciągu 
dnia przemieszczało się 364 turystów (ryc. 3.3). Wysokie wartości natężenia pieszego ruchu 
turystycznego (powyżej 86 turystów na dzieo) w tym okresie odnotowano również na 
odcinku szlaku czerwonego: Stare Wierchy – Turbacz –punkt odbicia szlaku zielonego na 
polanę Jaworzyna Kamienicka, na odcinku szlaku zielonego: Tobołczyk – Obidowiec oraz na 
szlaku niebieskim wiodącym z Koninek na Halę Turbacz. W okresie wakacyjnym pieszego 
ruchu turystycznego nie odnotowano tylko na krótkim fragmencie szlaku czarnego 
prowadzącego z Łopusznej na polanę Zielenica. Niewielkie natężenie pieszego ruchu 
turystycznego (poniżej jedenastu turystów na dzieo) odnotowano m.in. na szlaku czarnym 
z Lubomierza na Kudłoo, zielonym szlaku z Niedźwiedzia przez Turbaczyk na Czoło Turbacza 
oraz na odcinkach ścieżek edukacyjnych: „Z Łopusznej na Jankówki”, „Partyzancką ścieżką na 
Turbacz” czy „Dolina Kamienicy” nie pokrywających się z przebiegiem zwykłych szlaków. 

Wielkośd i przestrzenne zróżnicowanie średniego natężenia ruchu rowerowego na 
gorczaoskich szlakach w okresie wakacyjnym 2014 r. wyglądały bardzo podobnie do sytuacji 
odnotowanej w okresie pozawakacyjnym tego samego roku (ryc. 3.4). W porównaniu 
z miesiącami przed i po wakacjach odnotowano jedynie m.in. wyraźniejszy wzrost natężenia 
ruchu rowerowego na odcinkach szlaków: Hala Turbacz – Czoło Turbacza czy na odcinku 
szlaku zielonego pomiędzy Jaworzyną Kamienicką a odbiciem szlaku na Kiczorę. 
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Ryc. 3.1 Średnie natężenie pieszego ruchu turystycznego w dniach objętych częściowym 

monitoringiem 

Ryc. 3.2 Średnie natężenie rowerowego ruchu turystycznego w dniach objętych częściowym 

monitoringiem 

Źródło: opracowanie na podstawie „GPN_2014” 
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Obraz zróżnicowania pieszego ruchu turystycznego w dniach objętych pełnym 
monitoringiem wygląda nieco odmiennie jeśli w analizie nie bierze się pod uwagę danych 
zebranych w dniu 10.08.2014 kiedy to teren parku odwiedziło najwięcej osób co związane 
było z przypadającym na ten dzieo Świętem Gór i odbywającą się z tej okazji Mszą Świętą 
w Kaplicy Papieskiej. Po wyłączeniu tego dnia z analiz na mapie prezentującej średnie 
natężenie ruchu turystów pieszych wyraźniej zaznaczają się te odcinki szlaków gdzie wielkośd 
ruchu jest największa (powyżej 93 turystów na dzieo): odcinek szlaku czerwonego: Stare 
Wierchy – Turbacz – odbicie szlaku na Jaworzynę Kamienicką, odcinek szlaku zielonego: 
Tobołczyk – połączenie z Drogą Kopaną oraz odcinek szlaku pomiędzy Halą Turbacz 
a schroniskiem pod Turbaczem (ryc. 3.5). Nieco mniejszy ruch turystyczny (54 – 93 turystów 
na dzieo) panuje w tym okresie z kolei na szlaku niebieskim z Koninek na Czoło Turbacza, na 
odcinku szlaku niebieskiego z Polany Trusiówka do Papieżówki oraz z Polany Zielenica do 
punktu odbicia szlaku zielonego na polanę Jaworzyna Kamienicka. Wyraźnie mniejsze 
natężenie notuje się również na odcinku łączącym Kaplicę Papieską ze schroniskiem pod 
Turbaczem gdzie przy uwzględnianiu dnia 10.08 ruch był znaczący. Brak wyraźnych 
kontrastów w wielkości natężenia ruchu turystycznego przy uwzględnianiu w analizach 
Święta Gór to zapewne efekt wzmożonego ruchu mieszkaoców okolicznych miejscowości 
licznie udających się na Mszę Swiętą często mało popularnymi szlakami wśród przeciętnych 
turystów. 

W przypadku analizy natężenia rowerowego ruchu turystycznego w miesiącach 
wakacyjnych bez uwzględniania dnia 10.08.2014 zaznacza się zmniejszenie wielkości ruchu 
turystycznego na odcinkach Papieżówka – Przełęcz Borek – Hala Turbacz oraz Kaplica 
Papieska – Schronisko pod Turbaczem (ryc. 3.6). Należy zaznaczyd, że zarówno w trakcie 
trwania pomiarów częściowych, jak i pełnego pomiaru, bardzo duża grupa rowerzystów 
deklarowała przejazd pieszym szlakiem z Przełęczy Borek do Hali Turbacz (kod T8). Ruch 
turystyczny rowerzystów na tym odcinku był już odnotowywany we wcześniejszych 
pomiarach, jednak w świetle tegorocznych wyników nabrał na intensywności. Może to byd 
związane zarówno z atrakcyjnością tej trasy dla rowerzystów, ale główną przyczyną jest to, iż 
to jedyna możliwośd dojazdu do Schroniska pod Turbaczem, z coraz bardziej popularnego 
punktu rozpoczynania trasy rowerowej, z Polany Trusiówka. W punkcie tym zwiększyła się 
liczba przeprowadzanych wywiadów z rowerzystami prawie o 20%. Wcześniej częśd turystów 
wybierała, pomimo trudnych warunków dla przejazdu rowerem, ścieżkę z doliny Kamienicy 
na Jaworzynę Kamienicka, jednak trasa ta została zamknięta ze względu na dynamiczny 
proces obumierania świerczyn.  
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2.2.2 Pomiar pełny (trzynaście punktów) 

 

 
MAPA – Średnia pełny bez mszy 

Ryc. 3.3 Średnie natężenie pieszego ruchu turystycznego w dniach objętych pełnym 

monitoringiem 

Ryc. 3.4 Średnie natężenie rowerowego ruchu turystycznego w dniach objętych pełnym 

monitoringiem 

Źródło: opracowanie na podstawie „GPN_2014” 

Ryc. 3.5 Średnie natężenie pieszego ruchu turystycznego w dniach objętych pełnym 

monitoringiem (z wyłączeniem 10.08) 
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Ryc. 3.6 Średnie natężenie rowerowego ruchu turystycznego w dniach objętych pełnym 

monitoringiem (z wyłączeniem 10.08) 

Źródło: opracowanie na podstawie „GPN_2014” 
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1.3. Miejsca wejśd do GPN 

Najwięcej turystów odwiedzających GPN decyduje się na rozpoczęcie wędrówki od 
strony Koninek, prawie 40% (ryc. 4). Z czego 21,6% turystów wchodzi na szlaki z Polany 
Hucisko, 12,4% korzysta z kolejki linowej, a 7,7% podchodzi na Tobołczyk od Koninek 
zielonym szlakiem. Turyści wchodzący do parku od strony Turbacza stanowią 10,2% 
wszystkich turystów (szlak żółty i zielony z Nowego Targu oraz niebieski z Łopusznej). Trzecim 
pod względem popularności miejscem wejścia do GPN są Stare Wierchy, 17,5% turystów. 
Wśród kolejnych punktów wejściowych wysoki odsetek wchodzących odnotowano na 
Polanie Trusiówka oraz na szlaku czerwonym biegnącym od Przeł. Knurowskiej odpowiednio 
9,2% i 5,6%. Turyści wchodzący w pozostałych punktach wejściowych stanowili 12% ogółu 
turystów. Łącznie od strony zachodniej parku wchodzi ponad 66% turystów.  

Ryc. 4 Popularnośd punktów wejściowych do GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 
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2. Profil turysty odwiedzającego Gorczaoski Park Narodowy 

2.1 Struktura wieku i płci 

W ogólnej liczbie odwiedzających 7763 turystów indywidualnych, którzy odwiedzili 
GPN w dniach objętych monitoringiem większośd stanowili mężczyźni 53,8 % (4179 
turystów), udział kobiet stanowił 46,3 % (3584 turystów); na 100 mężczyzn przypadło 
zaledwie 86 kobiet. Średnio w Polsce wskaźnik ten wynosi 107 kobiet/100 mężczyzn (GUS 
2013). Świadczy to o znacznej przewadze turystów płci męskiej nad kobietami 
odwiedzającymi GPN w dniach objętych monitoringiem. Obrazem struktury wieku i płci jest 
piramida wieku. Przedstawia ona dwa szeregi statystyczne. Jeden z nich to rozkład 
liczebności mężczyzn (lewa częśd wykresu), a drugi rozkład liczebności kobiet (prawa częśd 
wykresu) w dniach objętych monitoringiem. Wiek zaznaczono na osi pionowej, która dzieli 
pole wykresu na dwie części (ryc. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5 Struktura wieku i płci turystów indywidualnych odwiedzających  GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014”  
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Piramida wieku turystów odwiedzających GPN ma tendencję do przechyłu w stronę starszych 
grup wiekowych (11,2 % w wieku do 10 lat i 18,2 % w wieku 51 lat i więcej;  13,3 % w wieku 
11-20 i  15,2 % w wieku 41-50 lat). Dominowały dwie  grupy wiekowe 21 - 30 lat (20,4 % 
badanych) i 31 - 40 lat (21,7 % badanych) skupiły one 42,1 % odwiedzających GPN w dniach 
objętych monitoringiem (tab. 2).   

Tab. 2 Liczba turystów indywidualnych wg grup wieku odwiedzających GPN w 2014 r. 

płed 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 razem 

kobiety 11,7 13,0 20,8 21,2 15,4 11,1 5,3 1,5 100,0 

mężczyźni 10,7 13,5 20,1 22,1 15,1 10,1 6,1 2,3 100,0 

ogółem 11,2 13,3 20,4 21,7 15,2 10,6 5,7 1,9 100,0 

Źródło: na podstawie”Baza_GPN_2014” 

Taka struktura wieku - dominacja osób młodych i w średnim wieku odzwierciedla 
trudności wędrówki pieszej na części bardziej wymagających szlaków. Średnia wieku turysty 
indywidualnego wyniosła 34 lata. Średni wiek kobiet to - 33,6, a mężczyzn 34,3. Najstarsza 
ankietowana osoba miał 93 lata, natomiast najmłodsza - o której wiek zapytano rodziców 
2 miesiące. Częśd z badanych turystów wykazywała tendencję do zaniżania lub/i zaokrąglania 
swojego wieku stąd w strukturze wieku duży udział mają osoby w wieku: 30,40, 50 i  60 lat. 
Analizując piramidę wieku i płci do zaokrąglania swojego wieku częściej skłonni byli panowie, 
gdyż ich nadwyżka nad kobietami w tych latach była znaczna (ryc. 4). 

Spośród 1922 turystów, którzy wybrali zorganizowaną formę pobytu w GPN 50,4 % 
odwiedzających stanowili mężczyźni, kobiety stanowiły 49,6 %. Proporcje te są bardziej 
zbilansowane niż w przypadku turystów indywidualnych. Średni wiek turystów 
zorganizowanych jest wyraźnie niższy niż turystów indywidualnych i  wyniósł 20,8 lat. Średni 
wiek kobiet to 21,3 jest on wyższy niż mężczyzn, który wyniósł 20,5 lat, co jest sytuacją 
odwrotną niż w przypadku turystów indywidualnych. Najliczniejszą grupą odwiedzająca GPN 
w formie zorganizowane było osoby do 20 roku życia, które stanowiły 68,9 % turystów 
zorganizowanych. Najliczniej reprezentowany był przedział wiekowy 11-20 reprezentowany 
przez 48,5 % odwiedzających. 

Największe dysproporcje w odniesieniu do płci charakteryzowały turystów 
poruszających sie rowerem. W tym przypadku wyraźnie dominowali mężczyźni, których 
udział wyniósł 80,9 % (437 turystów) turystów poruszających się rowerem w GPN, kobiet 
natomiast 19,1 % (103 turystów). Średnia wiek turystów poruszających się rowerami wyniósł 
31,5, w tym kobiet 29,5, a  mężczyzn 33,5. Najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 
31-40 lat (34 %) i 21-30 lat (26,5 %), stanowili oni 60,5 % turystów odwiedzających GPN 
rowerem. 

2.2 Wykształcenie turystów 

Z przeprowadzonych badan wynika, że przeważają liczebnie osoby z wyższym 
wykształceniem, stanowiły one 62 % wszystkich turystów. Wykształcenie średnie posiadało 
23 % turystów, pozostałe, 8 % zdeklarowało wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz 
brak wykształcenia, co związane było z ich młodym wiekiem (ryc. 6a). Wśród turystów 
powyżej 26 roku życia sytuacja ta jest podobna, wysoki odsetek osób posiadających dyplom 
szkoły wyższej (72,4 %), z wykształceniem średnim - 21,2 %, zawodowym - 4 % i znikome 
odsetki z wykształceniem podstawowym (0,1 %), gimnazjalnym (0,1 %) (ryc. 6b).  
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a          b 

a- dla ogółu turystów, b- dla turystów w wieku 
powyżej 26 lat 
Ryc. 6 Wykształcenie turystów odwiedzających GPN w 2014 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 
 

Wśród bdanych kobiet powyżej 26 roku życia wykształcenie wyższe deklarowało 
73 %, mężczyźni na ich tle wypadli gorzej - 71,8 % z nich posiadało dyplom szkoły wyższej.  

Wykształcenie wśród rowerzystów nie różniło się wyraźnie od turystów pieszych. Osoby 
z wykształceniem wyższym stanowiły 59,8  %, średnie deklarowało 29,8 %, nieco więcej bo 
5,4 % deklarowało wykształcenie zawodowe. Podobnie jak w pozostałych przypadkach osoby 
z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnych stanowiły niewielki odsetek (3,3 %).  grupie 
odwiedzających jednodniowych turyści z wykształceniem wyższym stanowili 66,4 %, 
a średnim 21,6 %. Wśród turystów najczęściej odwiedzających GPN (10 razy i więcej) 
najliczniejszą grupę również stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, ale był to wynik 
niższy niż w pozostałych przypadakch - 57,5 %. Osoby posiadające dyplom szkoły wyższej 
zazwyczaj w większym stopniu są mobilni i chętnie poznają nowe miejsca. Jest to 
bezpośrednio związane z kapitałem kulturowym, który jest pochodną poziomu 
wykształcenia. Bardzo często są oni również w lepszej sytuacji materialnej. Oznacza to, że 
mogą przeznaczyd więcej środków ze swojego budżetu na cele turystyczne. 

2.3 Ilośd pobytów turystów 

Kolejna kwestią po okresie odwiedzin, a dotyczącą wymiaru czasowego pobytu 
w GPN jest ilośd pobytów na jego terenie. Kwestia ta ma większe znaczenie niż czas pobytu 
turystów, bowiem określa związki osób odwiedzających z tym regionem. Najliczniejszą grupę 
turystów stanowiły osoby, które w GPN były 10 i więcej razy (38 % turystów). Druga grupa 
odwiedzających (36 % turystów) GPN odbywała w 2014 roku swoją pierwszą podróż w ten 
region. Turyści którzy odwiedzili park od 2 do 9 razy stanowili 26 % ogółu odwiedzających 
(ryc. 7). 
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Ryc. 7 Ilośd pobytów turystów odwiedzających GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie”Baza_GPN_2014” 

Analizując ilośd pobytów w stosunku do wykształcenia zauważono, że wraz ze 
wzrostem wykształcenia rośnie ilośd pobytów na terenie GPN. Po raz pierwszy najczęściej 
GPN odwiedzały osoby z wykształceniem: podstawowym (58,3 % osób z tym 
wykształceniem) i gimnazjalnym (53,1 % osób z tym wykształceniem), co bezpośrednio 
związane jest z młodym wiekiem tych osób (tab. 3).  

Tab. 3 Ilośd pobytów turystów na terenie GPN w 2014 r. w zależności od wykształcenia 

ilośd 
pobytów 

Ilośd turystów w % 

brak podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie 
średnie 
techniczne 

wyższe razem 

1 33,3 58,3 53,1 13,6 20,8 13,0 14,4 18,9 

2 11,9 5,6 6,3 6,8 11,8 8,7 12,7 11,8 

3 9,5 16,7 15,6 2,3 10,1 4,3 8,1 8,8 

4 4,8 8,3 0,0 9,1 4,9 0,0 4,6 4,8 

5,0 7,1 0,0 3,1 2,3 4,9 4,3 4,2 4,3 

6-9 0,0 0,0 0,0 2,3 4,2 4,3 3,7 3,4 

>10 33,3 11,1 21,9 63,6 43,4 65,2 52,2 48,1 

razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

Najczęściej po raz pierwszy GPN odwiedzają turyści z dwóch grup wiekowych 1-10 
i 11-20 lat, skupiają one ponad połowę ankietowanych z tych grup wiekowych, odpowiednio 
50,1 % i 52,4 %, co ciekawe jednocześnie ponad 20 % turystów z tych grup wiekowych 
odwiedziło GPN już ponad 10-krotnie. Świadczy to o częstych podróżach do GPN osób 
z małymi dziedmi. Osoby, które odwiedziły park 10 i więcej razy największy odsetek stanowią 
w grupie wiekowej powyżej 71 lat - 79,9 %, a także w grupach 61-70 (65 %) i 51-60 lat 
(50,3 %) (tab. X). Ukazuje to związek, że odsetek osób odwiedzających park 10 i więcej razy 
wzrasta wraz z grupą wiekową (tab. 4).  
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Tab. 4 Ilośd pobytów turystów na terenie GPN w 2014 r. w zależności od przedziału 
wiekowego 

ilośd pobytów 
Ilośd turystów w % 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >71 

1 50,1 52,4 32,7 27,4 26,9 27,0 16,6 11,0 

2 10,1 11,4 12,5 9,7 11,3 9,4 6,7 1,9 

3 6,4 5,3 7,7 7,3 6,4 4,7 5,2 2,6 

4 1,7 3,0 4,3 3,0 2,1 3,1 1,1 0,6 

5 4,3 3,0 5,0 3,9 4,7 3,4 3,2 1,9 

6-9 1,0 2,2 3,8 3,0 2,9 2,1 2,2 1,3 

>10 25,9 22,7 34,0 45,7 45,7 50,3 65,0 79,9 

razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

Częściej po raz pierwszy teren GPN odwiedzają turyści zorganizowani (70,7 %) niż 
indywidualni (27,2 %), związane jest to z wiekiem, ponieważ turyści zorganizowani to 
głównie wycieczki szkolne. Ilośd pobytów ma również związek ze sposobem poruszania się 
turysty po parku. Osoby odwiedzające park rowerem są w dużym stopniu stałymi bywalcami, 
aż 70,2 % rowerzystów było w GPN 10 i więcej razy, a zaledwie 14,3 % było pierwszy raz. 
Dysproporcja poruszających się rowerem do turystów pieszych jest blisko dwukrotna, 
bowiem piechurów, którzy odwiedzili park 10 i więcej razy było 36 %. Niewielkie rozróżnienie 
można zauważyd w odniesieniu do płci (tab. 5).  

Tab. 5 Ilośd pobytów turystów na terenie GPN w 2014 r. 

 

Ilośd turystów w % 

forma pobytu sposób poruszania płed 

ilośd pobytów indywidualna zorganizowana pieszo rowerem kobiety mężczyźni 

1 27,2 70,7 37,2 14,3 38,0 33,7 

2 10,3 10,9 10,8 6,3 10,0 11,0 

3 6,7 4,5 6,5 3,4 6,5 6,1 

4 2,7 3,2 2,9 1,3 3,1 2,6 

5 4,7 0,7 4,0 2,9 3,8 4,1 

6-9 2,8 1,8 2,7 1,5 2,5 2,7 

>10 45,6 6,1 36,0 70,2 36,1 39,8 

razem 100 100 100 100 100 100 

Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

2.4 Miejsca noclegów turystów 

Liczba turystów, którzy deklarowali pobyt dłuższy niż jeden dzieo wyniosła 398 osób. 
Najczęściej jako miejsce noclegu turyści wybierali Schronisko PTTK pod Turbaczem - 21 % 
badanych, na kolejnych miejscach znalazły się miejscowości sąsiadujące z GPN: Koninki 
(19,3 % turystów), mniej osób decydowało się na nocleg w Ochotnicy Górnej (10 % 
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turystów), Porębie Wielkiej (8,3 %) i Niedźwiedziu (6,5 % turystów). Najmniejszą 
popularnością spośród  korzystających z oferty bazy noclegowej cieszyły sie miejscowości: 
Mszana Dolna, Knurów, Dursztyn, Frydman (ryc. 8). Spowodowane jest to większymi 
odległościami, jakie turyści muszą pokonad aby dostad się do GPN w porównaniu 
z miejscowościami gdzie notowano większą liczbę noclegów. 

Ogólna niska liczba osób korzystających z noclegu wynika z tego, że wiele osób blisko 
mieszkających nie ma potrzeby korzystania z bazy noclegowej i decyduje się na krótkie, 
jednodniowe wizyty.  

 
 

Ryc. 8 Miejsca noclegu turystów w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

2.5 Pochodzenie turystów odwiedzających GPN 

 Turystów odwiedzających Gorczaoski Park Narodowy cechuje bardzo duża 
koncentracja według deklarowanego miejsca stałego zamieszkania. Najwięcej turystów 
poruszających się po parku pieszo, pochodzi z województwa małopolskiego co stanowi 
prawie 64% ogółu turystów (ryc. 9a). Tak duży udział turystów z Małopolski świadczy 
o regionalnym zasięgu oddziaływania GPN, jako atrakcji turystycznej w odróżnieniu od 
Tatrzaoskiego czy Pienioskiego Parku Narodowego. Kolejnymi województwami, z których 
przyjeżdżają turyści do parku są woj. śląskie i mazowieckie, odpowiednio 9,3% i 7,3% 
turystów pieszych. Największym udziałem turystów z woj. małopolskiego są mieszkaocy 
Krakowa, stanowią ponad 26% wszystkich turystów(ryc. 10a).O tak dużym udziale decyduje 
wielkośd ośrodka regionalnego oraz dobra dostępnośd GPN z Krakowa. W drugiej kolejności 
najczęściej GPN odwiedzają turyści z najbliższej okolicy parku, przy znacząco większym 
udziale odwiedzających z miejscowości położonych na północ od GPN (powiat limanowski 
13,9%, powiat nowotarski 7,2%). Związane jest to z znacznie lepsza dostępnością do GPN 
miejscowości z gminy Niedźwiedź, z których GPN odwiedza prawie 7% wszystkich turystów. 
Turyści z pozostałych części kraju to mieszkaocy większych miast, na ogół miast 
wojewódzkich.  
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a       b 

 

a – pochodzenie turystów pieszych, b – pochodzenie rowerzystów 
Ryc. 9 Pochodzenie turystów odwiedzających GPN wg województw w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 Większą koncentracją wg miejsca zamieszkania cechują się turyści poruszający się po 
parku na rowerach. Spośród tej grupy turystów ponad 73% podawało miejsce zamieszkania 
w województwie małopolskim. Jednak udział rowerzystów z Krakowa jest bliski udziałowi 
turystów pieszych i wynosi 26,3%. Związane jest to z większym udziałem rowerzystów 
z miejscowości będących w sąsiedztwie GPN. Udział turystów z powiatu limanowskiego 
i nowotarskiego to odpowiednio 18,3% i 15,2% ogółu. Charakterystyczne jest, że turyści 
z wymienionych 3 powiatów (m. Kraków, limanowskiego, nowotarskiego) to prawie 60% 
wszystkich rowerzystów zewidencjonowanych w trakcie badania. Kolejne powiaty 
myślenicki, wielicki i m. Kielce to udział niewiele przekraczający 2%.  
a       b 

a – pochodzenie turystów pieszych, b – pochodzenie rowerzystów 
Ryc. 10 Pochodzenie turystów odwiedzających GPN wg powiatów w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 
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3. Preferencje i opinie turystów odwiedzających GPN 

 Niemal połowa turystów (49,0%), która odwiedziła GPN w trakcie trwania 
monitoringu ruchu turystycznego w sezonie letnim 2014, decydowała się w tym okresie na 
jednodniowe wizyty w parku. Na dłuższy okres (powyżej 3 dni) w Gorce przybywało w tym 
czasie 28,4% ankietowanych turystów.  

Należy odnotowad, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpieo) udział turystów 
przybywających do GPN tylko na jeden dzieo był niższy o 26,6 pp. od tego odnotowanego 
w okresie pozawakacyjnym (maj, czerwiec, wrzesieo). Z drugiej strony badania ankietowe 
pozwoliły stwierdzid, że okres wakacyjny roku 2014 zdecydowanie sprzyjał wydłużeniu czasu 
trwania pobytu turystów w Gorcach. W miesiącach wakacyjnych turyści decydujący się na 
przyjazd w Gorce na okres dłuższy niż 3 dni stanowili 39,1% ogółu turystów przy zaledwie 
9,5% w okresie pozawakacyjnym. 

Na długośd pobytu turystów w Gorcach w czasie trwania monitoringu wpływała 
również odległośd miejsca ich zamieszkania od GPN.  Turyści z województwa małopolskiego 
decydowali się w większości (60,1%) na jednodniowe odwiedziny parku. W przypadku 
turystów spoza  województwa, w którym zlokalizowany jest park, jednodniowe wędrówki po 
szlakach turystycznych GPN wybierało tylko 26,3% ankietowanych. Mieszkaocy 
województwa małopolskiego rzadziej również decydowali się na przebywanie w Gorcach 
dłużej niż 3 dni. Ta grupa turystów była o 24,5 pp. mniej liczna od tej reprezentującej 
turystów spędzających ten sam okres czasu w Gorcach, a pochodzących spoza województwa 
małopolskiego. 

Badania ankietowe wykazały, że czas na jaki turyści przybywają w Gorce, istotnie 
zależy również od sposobu ich przemieszczania się po szlakach turystycznych w GPN. Turyści 
poruszający się pieszo po gorczaoskich szlakach w 29,9% procentach decydowali się na pobyt 
w Gorcach dłuższy aniżeli 3 dni. Taką długośd pobytu wybierało z kolei zaledwie 10,2% 
turystów przemierzających gorczaoskie szlaki na rowerach. Z drugiej strony wśród 
rowerzystów zdecydowanie dominowały wyjazdy jednodniowe bowiem dotyczyły one aż 
74,6% ankietowanych. W przypadku turystów pieszych  na jeden dzieo w Gorce przybywało 
46,8% osób w tej grupie ankietowanych. 

Dla 35,9% turystów poddanych badaniom ankietowym wizyta w Gorcach w sezonie 
letnim 2014 była ich pierwszą w życiu. W świetle przeprowadzonych badao, niewiele więcej 
ankietowanych (38,0%) ma na swoim koncie z kolei 10 lub więcej wizyt na terenie GPN. 

Badania ankietowe wykazały, że w roku 2014 to w  okresie pozawakacyjnym 
odnotowano większy udział osób będących pierwszy raz na terenie GPN w strukturze ogółu 
turystów, aniżeli miało to miejsce w miesiącach wakacyjnych. Ta grupa turystów w maju, 
czerwcu oraz wrześniu stanowiła 43,9% ogółu ankietowanych natomiast w miesiącach 
wakacyjnych jej udział zmalał do 30,6%. Jeśli chodzi o turystów najczęściej odwiedzających 
GPN (10 razy lub częściej) to w ich przypadku to właśnie okres wakacyjny był tym, kiedy 
odnotowano największy ich udział w strukturze ogółu turystów (42,9%). Natomiast w okresie 
pozawakacyjnym turyści najczęściej przybywający w Gorce stanowili już tylko 30,3% 
ankietowanych. 
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Częstotliwośd odwiedzin parku przez turystów poddanych ankietowaniu w sezonie 
letnim 2014 istotnie zależała również od miejsca ich zamieszkania. Ponad połowa (51,0%) 
turystów zamieszkująca województwo małopolskie deklarowała, iż GPN odwiedziła 
przynajmniej dziesięciokrotnie w ciągu życia. Wśród turystów z tego województwa tylko 
22,9% stanowiły osoby po raz pierwszy będące na terenie parku w momencie ich 
ankietowania. W przypadku turystów pochodzących spoza województwa małopolskiego, 
grupa ta obejmowała już z kolei zdecydowaną większośd ankietowanych(57,0%) przy 
niewielkim (16,8%) udziale osób najczęściej odwiedzających park. 

W kwestii częstotliwości odwiedzin parku przez turystów wyraźnie zaznacza się 
również zależnośd pomiędzy sposobem poruszania się turystów po parku a deklarowaną 
przez nich liczbą wizyt w GPN. Można wyraźnie zauważyd, że turyści poruszający się na 
rowerach odwiedzali GPN częściej aniżeli turyści przemierzający gorczaoskie szlaki na 
piechotę.  W trakcie przeprowadzania monitoringu aż 70,2% rowerzystów mogło pochwalid 
się dziesiątymi lub częstszymi odwiedzinami parku. Z kolei dla zaledwie 14,3% rowerzystów 
wizyta w parku w momencie przeprowadzania badao była pierwszą w ich życiu. Turyści 
poruszający się pieszo w granicach parku po raz pierwszy jak i dziesiąty lub częściej mieli 
natomiast zbliżony udział w ogóle ankietowanych turystów, który wynosił odpowiednio 37,2 
i 36,0 %. 
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1 368 49,00 188 39,33 180 65,93 303 60,12 65 26,32 324 46,82 44 74,58 

2 122 16,25 68 14,23 54 19,78 71 14,09 51 20,65 114 16,47 8 13,56 

3 48 6,39 35 7,32 13 4,76 28 5,56 20 8,10 47 6,79 1 1,69 

4 34 4,53 26 5,44 8 2,93 12 2,38 22 8,91 34 4,91 0 0,00 

5 36 4,79 30 6,28 6 2,20 15 2,98 21 8,50 34 4,91 2 3,39 

6 12 1,60 5 1,05 7 2,56 10 1,98 2 0,81 12 1,73 0 0,00 

7 49 6,52 45 9,41 4 1,47 21 4,17 28 11,34 48 6,94 1 1,69 

8 1 0,13 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,40 1 0,14 0 0,00 

9 4 0,53 4 0,84 0 0,00 2 0,40 2 0,81 4 0,58 0 0,00 

10 15 2,00 15 3,14 0 0,00 5 0,99 10 4,05 14 2,02 1 1,69 

11 2 0,27 2 0,42 0 0,00 1 0,20 1 0,40 2 0,29 0 0,00 

12 1 0,13 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,40 1 0,14 0 0,00 

14 33 4,39 33 6,90 0 0,00 21 4,17 12 4,86 31 4,48 0 0,00 

15 1 0,13 1 0,21 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,14 2 3,39 

20 1 0,13 1 0,21 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,14 0 0,00 

21 9 1,20 9 1,88 0 0,00 3 0,60 6 2,43 9 1,30 0 0,00 

30 9 1,20 9 1,88 0 0,00 6 1,19 3 1,21 9 1,30 0 0,00 

45 2 0,27 2 0,42 0 0,00 1 0,20 1 0,40 2 0,29 0 0,00 

60 1 0,13 1 0,21 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,14 0 0,00 

61 1 0,13 1 0,21 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,14 0 0,00 

90 2 0,27 1 0,21 1 0,37 1 0,20 1 0,40 2 0,29 0 0,00 

suma 751 100,00 478 100,00 273 100,00 504 100,00 247 100 692 100,00 59 100,00 

Tab. 6 Długośd pobytu turystów odwiedzających GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014”  
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1 3424 35,86 1765 30,61 1659 43,87 1356 22,91 2068 57,00 3349 37,17 75 14,34 

2 1002 10,49 628 10,89 374 9,89 546 9,22 456 12,57 969 10,75 33 6,31 

3 600 6,28 384 6,66 216 5,71 385 6,50 215 5,93 582 6,46 18 3,44 

4 268 2,81 130 2,25 138 3,65 179 3,02 89 2,45 261 2,90 7 1,34 

5 377 3,95 235 4,08 142 3,75 268 4,53 109 3,00 362 4,02 15 2,87 

6 99 1,04 65 1,13 34 0,90 62 1,05 37 1,02 97 1,08 2 0,38 

7 81 0,85 43 0,75 38 1,00 59 1,00 22 0,61 78 0,87 3 0,57 

8 58 0,61 34 0,59 24 0,63 39 0,66 19 0,52 56 0,62 2 0,38 

9 12 0,13 6 0,10 6 0,16 7 0,12 5 0,14 11 0,12 1 0,19 

>=10 3627 37,99 2476 42,94 1151 30,43 3019 51,00 608 16,76 3246 36,02 367 70,17 

suma 9548 100,00 5766 100,00 3782 100,00 5920 100,00 3628 100,00 9011 100,00 523 100,0 

Tab. 7 Częstotliwośd przyjazdów turystów odwiedzających GPN w 2014r . 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014”  
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 Turyści, którzy odwiedzili GPN w sezonie letnim 2014 wskazywali na różnorodne 
źródła swojej wiedzy o parku.  W pierwszej kolejności wymieniali oni przewodniki książkowe 
(34,4% ogółu ankietowanych), znajomych (32,4%) oraz źródła internetowe - w tym oficjalną 
stronę GPN (31,6%) jak i inne witryny internetowe zawierające informacje o Gorcach 
(30,7%). Na dalszych miejscach w zestawieniu najbardziej popularnych źródeł informacji 
o GPN uplasowały się: mapy (istotne źródło informacji dla 9,6% ankietowanych), własne 
doświadczenia turystów (7,4%) oraz rodzina (5,3%). 
 Przeprowadzone badania wykazały, że turystom przebywającym na terenie GPN 
w trakcie trwania monitoringu ruchu turystycznegow roku 2014 towarzyszyły rozmaite 
motywy odwiedzin parku. Spośród najczęściej pojawiających się odpowiedzi na pytanie co 
skłoniło ich do przyjazdu w Gorce należy przede wszystkim wymienid: chęd obcowania 
z przyrodą (istotna dla 49,0% ankietowanych turystów), względy towarzyskie (39,9%), chęd 
poznania (21,8%) oraz możliwośd szybkiego dojazdu do parku z miejsca zamieszkania 
(20,9%). 
 Ankietowani turyści udzielali ponadto informacji na temat najważniejszych ich 
zdaniem atrakcji jakie można napotkad na terenie GPN. Na miano najistotniejszych atrakcji 
przyciągających turystów do parku zasłużyły przyroda oraz krajobraz Gorców. Takich 
odpowiedzi udzieliło bowiem odpowiednio 66,2 % i 57,4 % ankietowanych turystów. 
W dalszej kolejności za główne atrakcje GPN turyści uznawali dogodne warunki wędrowania 
(38,0 % ankietowanych) i dobrą dostępnośd parku (26,4%) a także ciszę i spokój na jego 
obszarze (4,3%) oraz małą liczbę turystów napotykanych na gorczaoskich szlakach (1,4%). 
 Turyści zostali również poproszeni o podzielenie się swoimi sugestiami na temat tego, 
jakie zmiany wprowadziliby na terenie GPN w zakresie turystyki. Wskazywali oni m.in. na 
koniecznośd zwiększenia liczby drogowskazów  i lepszego oznakowania szlaków (31,8% 
ankietowanych) oraz wzbogacenia infrastruktury przyszlakowej (20,5%) przede wszystkim 
w wiaty, zadaszenia, ławeczki, kosze na śmieci czy toalety. Turyści akcentowali również 
potrzebę zwiększenia liczby tablic informacyjnych (17,6%), przeprowadzenia remontów 
wybranych odcinków szlaków (14,6%)  a także większej dbałości o czystośd szlaków (12,6%). 
30,0% ankietowanych uważało, że nie jest konieczne przeprowadzanie jakichkolwiek zmian 
dotyczących turystyki na obszarze parku. Co więcej, wśród odpowiedzi turystów pojawiały 
się spostrzeżenia, że konieczne jest zaprzestanie dalszych inwestycji na terenie GPN 
w postaci chociażby rozbudowy infrastruktury czy remontów szlaków. Turyści wskazywali, że 
na pewnych odcinkach szlaków wyremontowanych w ostatnich latach poruszanie się np. na 
rowerze stało się bardziej uciążliwe aniżeli miało to miejsce przed remontem. Spośród 
pozostałych sugestii jakich udzielili turyści należy wymienid: skuteczną walkę z osobami 
nielegalnie jeżdżącymi różnego rodzaju pojazdami mechanicznymi po terenie parku, 
zwiększenie liczby szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych, budowa nowych 
schronisk, uprzątnięcie powalonych drzew ze szlaków czy tez zniesienie lub zmniejszenie 
opłat za wstęp do parku. Ponadto turyści chętnie widzieliby pozytywne zmiany na terenie 
parku w postaci: oddzielenia szlaków pieszych od rowerowych, otwarcia zamkniętych 
odcinków szlaków w tym szlaku na Mostownicę, przywrócenia gospodarki pasterskiej, 
remontu szałasów na gorczaoskich polanach, zabezpieczenia odpływu ścieków ze schronisk 
oraz możliwości noclegu w Chatce GPN na Hali Długiej. Wybrani turyści poruszali również 
kwestię tworzenia pętli szlaków, które nie wymuszałyby powrotów na parkingi tymi samymi 
szlakami, którymi wcześniej podchodzono, budowy wież widokowych, dostosowania 
stojaków rowerowych do specyfiki rowerów górskich, ograniczenia liczby turystów czy 
zastąpienia ścieżek edukacyjnych szlakami. 
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Ryc.11 Źródła informacji o Parku wśród turystów odwiedzających GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 12 Motywy przyjazdów turystów odwiedzających GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 
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Ryc.13 Główne atrakcje Parku wg turystów odwiedzających GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

Ryc. 14 Zmiany jakie wprowadziliby turyści odwiedzający GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 Ankietowani turyści mieli również możliwośd wyrażenia swojej opinii na temat tego 
jaka forma turystyki powinna byd promowana na terenie GPN. Zdecydowana większośd 
turystów (87,6%) wskazywała na turystykę pieszą jako tą formę aktywności, która powinna 
zajmowad uprzywilejowaną pozycję w parku. Za turystyką rowerową opowiedziało się z kolei 
39,6% spośród wszystkich ankietowanych. Nieco odmiennie przedstawia się struktura 
odpowiedzi na to samo pytanie w zależności od tego czy osobno ankietowani byli turyści 
piesi czy też rowerzyści. Turyści piesi w 90,9% uważali, że to właśnie turystyka piesza 
powinna byd promowana na terenie GPN. Z kolei 36,5% osób z tej grupy ankietowanych 
wskazało na turystykę rowerową jako jedną z formturystyki godną promowania na terenie 
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parku. Jeśli chodzi o turystów poruszających się po GPN na rowerach to w większości (76,6%) 
wskazywali oni na uprawianą przez nich formę turystyki jako tą, która powinna byd 
promowana w GPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc.15 Forma turystyki jaka zdaniem turystów powinna byd promowana w GPN 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc.16 Forma turystyki jaka zdaniem turystów pieszych powinna byd promowana w GPN 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 
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Ryc.17 Forma turystyki jaka zdaniem rowerzystów powinna byd promowana w GPN 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 Turyści, którzy przebywali na terenie GPN w okresie trwania monitoringu ruchu 
turystycznego w 2014 r., w większości (65,2%) w Gorce przybyli samochodem osobowym. 
Z komunikacji zbiorowej skorzystało natomiast tylko 15,2% ankietowanych turystów. 

 Przeprowadzone badania pozwoliły również na wskazanie najpopularniejszych miejsc 
noclegowych wybieranych przez turystów przybywających w Gorce. Miejscem noclegowym 
cieszącym się największą popularnością wśród turystów w czasie prowadzenia monitoringu 
było schronisko pod Turbaczem, gdzie na nocleg decydowało się 21,2% turystów  
odwiedzających Gorce na okres dłuższy niż jeden dzieo. Nocleg w schronisku na Starych 
Wierchach wybierało z kolei 4,1% turystów w tej samej grupie ankietowanych. Spośród 
miejscowości usytuowanych w sąsiedztwie GPN to baza noclegowa w Koninkach, na którą 
zdecydowało się 19,4% ankietowanych, cieszyła się największym uznaniem wśród turystów. 
Oprócz Koninek turyści na miejsce noclegowe wybierali najczęściej Ochotnicę Górną i Porębę 
Wielką gdzie nocleg spędzało odpowiednio 9,2% oraz 7,4% turystów. Turyści poruszający się 
po gorczaoskich szlakach nie zawsze korzystali z bazy noclegowej zlokalizowanej blisko 
parku. Wśród miejsc noclegowych wymienionych przez turystów w roku 2014 pojawiły się 
również nazwy takich miejscowości jak: Białka Tatrzaoska, Bukowina Tatrzaoska czy 
Zakopane co najprawdopodobniej świadczy o fakcie spędzania przez turystów wolnego czasu 
nie tylko w Gorcach ale i innych pobliskich pasmach górskich, parkach narodowych czy 
miejscowościach turystycznych w trakcie jednego dłuższego wyjazdu. 

 W trakcie monitoringu ruchu turystycznego w sezonie letnim 2014 r. turyści byli 
pytani  także o fakt posiadania drugiego domu w Gorcach i podanie nazwy miejscowości, 
w której się on znajduje. Turyści najczęściej deklarowali, że ich drugie domy zlokalizowane są 
w Lubomierzu, Niedźwiedziu oraz Porębie Wielkiej. Nazwy tych trzech miejscowości pojawiły 
się w odpowiedziach 41,8% ankietowanych turystów posiadających drugi dom w Gorcach.  
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Ryc.18 Sposób dotarcia turystów do GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

Ryc.19 Miejsca noclegowe wybierane przez turystów przybywających do GPN w 2014 r. 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014” 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.20 Lokalizacja drugich domów turystów przybywających do GPN w 2014 r w sąsiedztwie Parku 
Źródło: na podstawie „Baza_GPN_2014”  
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4. Ruch turystyczny w GPN w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

4.1 Dynamika ruchu turystycznego w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

W latach objętych monitoringiem ruchu turystycznego na terenie GPN od roku 1999 
do 2014 odbyły się łącznie 79 dni pomiarowe w zróżnicowanych warunkach pogodowych 
(ryc. 22). Tegoroczny pomiar nawiązuje do zaobserwowanych wcześniej prawidłowości 
dotyczących zróżnicowanej frekwencji turystów odwiedzających GPN w zależności od 
warunków atmosferycznych, dni powszednich czy weekendowych oraz miesięcy 
wakacyjnych o pozawakacyjnych (ryc. 21 i ryc. 22). Najwięcej turystów odwiedza park w dni 
weekendowe, zwłaszcza w niedzielę. Widoczne jest to głównie w miesiącach 
pozawakacyjnych, natomiast w lipcu i sierpniu dysproporcja ta wyraźnie maleje. Zależnośd ta 
widoczna jest najlepiej w miesiącu maju, kiedy to najpopularniejsze są wyjazdy 
weekendowe, a zwłaszcza niedzielne. We wszystkich badaniach uwzględniających miesiąc 
czerwiec, liczba turystów w stosunku do maja malała. Największa liczba turystów 
odnotowywana jest w sierpniu. Wyjątek stanowi rok 1999, kiedy pomimo gorszych 
warunków atmosferycznych niż w sierpniu liczba turystów w lipcu była wyższa. Najwyraźniej 
większa liczba turystów zaznacza się w dwóch ostatnich pomiarach w roku 2011 i 2014. Jest 
to niewątpliwe związane, z organizowanym Gorczaoskim Świętem Gór, w którego czasie 
odbywały się monitoring (odpowiednio 2222 os. i 1563 os.).  

 

Ryc. 21 Średnia liczba turystów wg miesięcy w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

Średnie największe natężenie ruchu turystycznego odnotowano w 1999 roku 
i wynosiło 774 os./dziennie. Odbyło się wtedy 5 pomiarów z czego 4 przypadły na miesiące 
wakacyjne, a 1 odbył się we wrześniu. Wszystkie pomiary odbyły się w dni bez opadu. 
Czynniki te w największym stopniu wpływają na mobilnośd turystów, co odzwierciedliło się w 
tak wysokim natężeniu ruchu. W roku 2000 utrzymano ilośd pomiarów, natomiast tym razem 
2 pomiary odbyły się we wrześniu przy mało sprzyjającej pogodzie. Efektem tego było 
znacznie mniejsze średnie natężenie ruchu i wyniosło 521 os/dzieo. W roku 2001 oraz 2006 
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rozciągnięto pomiary na miesiące maj i czerwiec oraz zwiększono liczbę pomiarów 
w miesiącach wakacyjnych. Średnia dzienna liczba turystów w 2001 roku, kiedy 
odbyło się 12 pomiarów, wyniosła 370 os./dzieo, natomiast w roku 2006 355 os./dzieo. 
Widoczna jest zatem tendencja spadkowa wielkości natężenia ruchu turystycznego. Jednak 
spowodowane jest to raczej nie mniejszą popularnością GPN, a raczej zwiększeniem dni 
pomiarowych na miesiące, kiedy ruch jest mniejszy oraz zwiększeniem liczby dni 
pomiarowych w wakacje, co zaowocowało większym zróżnicowaniem warunków 
atmosferycznych. W trakcie pomiarów w 2011 roku średnio dziennie park odwiedziło 400 
turystów, jednak gdyby odliczyd osoby zewidencjonowane 14.08 (niedziela – Święto Gór), 
które deklarowały pobyt na Mszy Świętej, wartośd ta zbliżyła by się do wyników z lat 
poprzednich wynosząc ok. 366 os./dzieo. Podobnie sytuacja kształtowała się w sezonie 
letnim 2014. Zauważalny jest dalszy wzrost średniej liczby turystów w porównaniu 
z poprzednimi latami, zarówno z uwzględnieniem Święta Gór (średnio 439 os. dziennie) jak 
i z jego pominięciem (385 os. dziennie). Jednak należy zaznaczyd, że miała na to wpływ 
większa liczba dni pogodnych, w trakcie których odbywał się monitoring. Porównując średnią 
liczbę turystów z sierpnia w latach 2011 i 2014, wzrost jest ponad trzy krotny z 134 do 444 
osób dziennie.  
 Również zwiększyła się średnia dzienna liczba rowerzystów poruszających się po GPN 
z 24 os. do 25,2 os. dziennie w latach 2011 i 2014. Wzrost ten w głównej mierze wynika ze 
zwiększającej się liczby rowerzystów rozpoczynających wycieczkę z Polany Trusiówka. 
W porównaniu z pomiarem w roku 2011 wzrost udziału rowerzystów w ogóle turystów 
zwiększył się z 8,8% do 12,1% tj. o 3,3pp.  
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Ryc. 22 Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w dniach objętych monitoringiem w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 r. 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
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4.2 Forma turystyki i sposób poruszania turystów 

Turystyka indywidualna, w świetle dotychczasowych badao, staje się coraz bardziej 
popularna wśród turystów odwiedzających GPN (ryc. 27). Analizując strukturę form pobytu 
w latach 1999 – 2014, należy stwierdzid, że pomiary w latach 1999 i 2000 ze względu na ich 
krótki czas trwania (5 dni) mogą byd niewystarczającą próbą w kontekście dużych zmian, 
jakie zachodzą w strukturze form turystyki. Prawdopodobnie jest to przyczyną tak dużych 
dysproporcji w wynikach tych pomiarów. Natomiast badania z kolejnych lat wskazują na 
utrzymujący się trend, gdzie turystyka w formie zorganizowanej staje się coraz rzadsza. 
W 2001 r. turyści indywidualni stanowili 65%, a w roku 2014 prawie 80%, zatem ich udział 
zwiększył się w badanym okresie o 15 pp. Systematycznie maleje udział turystów 
odwiedzających GPN w zorganizowanej formie pobytu. Wiąże się to z tym, że firmy 
(organizacje) wycofują się z tego rodzaju działalności socjalnej, jest coraz mniej wycieczek 
szkolnych, ponadto Polacy dysponują coraz większą ilością samochodów co wpływa na 
wzrost ich mobilności indywidualnej. Polacy coraz częściej i liczniej wybierają wyjazdy 
organizowane przez siebie ("na własną rękę"), co daje większą swobodę w organizacji czasu 
w trakcie pobytu. 

 

Ryc. 23 Struktura turystów odwiedzających GPN wg formy pobytu w latach objętych monitoringiem  

Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

W ostatnich dwóch pomiarach (2011, 2014) zanotowano wzrost udziału turystów 
poruszających sie rowerami, w stosunku do lat 2000-2006. W latach 2011 i 2014 średni 
udział rowerzystów w ogóle turystów wyniósł 5,8 %, a w latach 2000-2006 zaledwie 2,7 % 
Nastąpił zatem ponad dwukrotny wzrost osób poruszających się rowerami na terenie GPN 
w latach objętych badaniami. Turyści wybierający ten sposób poruszania się najczęściej 
wjeżdżali do parku przez punkty pomiarowe zlokalizowane na Polanie Trusiówka (10,4 % 
turystów poruszających się rowerem) oraz w Parku Dworskim (12,6 % turystów 
poruszających się rowerem) (ryc. 24).  Nie wszystkie trasy rowerowe udostępnione w GPN są 
należycie zagospodarowane, częśd odcinków jest zamknięta. W wielu przypadkach 
„niedoskonały” stan infrastruktury turystycznej tras rowerowych zniechęca turystów do 
podejmowania tego typu aktywności. 
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Ryc. 24 Struktura turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem wg sposobu 
poruszania 

4.3 Zmiana popularności miejsc wejściowych 

Spośród najbardziej popularnych punktów wejściowych do GPN (ryc. 4) największe zmiany 
w ich popularności w latach 1999, 2014 zaobserwowano na punktach Tobołów oraz Turbacz. 
W stosunku do roku 1999 liczba turystów wchodzących do parku od strony Koninek zielonym 
szlakiem jak i wjeżdżających kolejką linową na Tobołczyk zmniejszyła się o 15,2 pp z 32,7% do 
19,9%, czyli niemal o ponad 10% (tab. 8). Jednocześnie udział turystów wchodzących do GPN 
od Polany Hucisko wzrósł o 3,6 pp z 17,8% w 1999 do 21,4% w 2014 roku, a w 2006 wynosił 
nawet 24,1%. Może to świadczyd o mniejszej popularności kolejki linowej (znacząca 
większośd turystów poruszających się szlakiem zielonym to osoby, które korzystają z kolejki). 

 
Tab. 8 Popularnośd punktów wejściowych do GPN w latach objętych monitoringiem 

Nazwa punktu 
Wejścia do Parku w % 

2014 2011 2006 2001 2000 1999 

Gajówka Mikołaja 0,1 1,4 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Gorc Kamienicki 3,2 2,6 1,6 4,6 4,9 4,3 

Polana Bieniowe 2,0 1,4 1,0 1,7 1,5 2,1 

Konina 0,8 1,7 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Ochotnica Górna - Jaszcze 2,0 1,5 3,4 3,5 3,6 0,7 

Łopuszna - Zielenica 1,4 0,9 2,2 4,0 2,9 1,1 

Lubomierz - Jastrzębie 0,5 0,2 0,0 1,0 0,3 0,8 

Hale Gorcowe 0,7 1,0 0,1 0,2 2,2 1,8 

Ochotnica - Suche 1,1 3,2 0,2 1,5 0,0 1,3 

Niedźwiedź - zielony 0,7 0,4 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Przełęcz Knurowska 5,6 5,1 5,0 3,8 4,0 3,9 

Hucisko 21,4 21,3 24,1 19,9 18,7 17,8 

Poręba Górna 0,1 0,1 4,1 3,0 1,3 0,5 

Potasznia 2,5 3,1 1,1 2,4 1,4 1,8 

Lubomierz - Przysłop 1,0 1,8 1,9 1,2 1,6 3,6 

Stare Wierchy 17,4 13,2 16,2 16,7 10,8 13,2 
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Trusiówka 9,1 8,8 8,0 10,9 12,9 8,6 

Turbacz 10,6 15,2 6,8 6,2 8,6 5,8 

Tobołów (Koninki) 19,9 17,5 24,3 19,2 25,1 32,7 

b.d. – brak danych  
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

Zaobserwowano również wyraźny wzrost liczby turystów wchodzących na teren GPN 
od strony Nowego Targu (szlak żółty i zielony) jak i Łopusznej (szlak niebieski) w punkcie 
Turbacz. Podczas pomiarów w latach 1999, 2000, 2001, 2006 średnio tymi szlakami 
wchodziło ok. 7% turystów. W roku 20011 było to 15,2% turystów, natomiast w 2014 roku 
ich udział wyniósł 10,6%, co w porównaniu z 1999 r. stanowi wzrost o 4,8 pp. Wejścia do 
GPN na których odnotowano jeszcze istotny wzrost to: wejście od strony Starych Wierchów, 
gdzie w badanym  okresie zanotowało wzrost o 4,2pp z 13,2% w 1999 roku do 14,4% w roku 
2014 oraz wejście od strony Przełęczy Knurowskiej. W tym przypadku odnotowano wzrost 
z 3,9% w 1999 roku do 5,6% w roku 2014. Nie widad natomiast znaczących zmian w punkcie 
wejściowym Polana Trusiówka. Ruch turystyczny na szlakach od strony wschodniej GPN na 
punkcie Trusiówka prawie sie nie zmienił. Odnotowano tam minimalną zmianę w stosunku 
do 1999 r. o 0,5 pp. Spośród punktów wejściowych, które średnio w strukturze wejśd nie 
przekraczały 5% udziału, największe zmiany w latach 2014, 1999 zaobserwowad można 
w punktach: Lubomierz – Przysłop (zmniejszenie o 2,6 pp), Gorc Kamienicki (zmniejszenie 
ruchu o 1,1 pp) , Ochotnica Górna – Jaszcze (wzrost o 1,3 pp).  

 

4.4 Sylwetka turysty w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

 We wszystkich dotychczasowych badaniach ruchu turystycznego w Gorczaoskim 
Parku Narodowym przeważali mężczyźni. Ich średni udział w badanych latach wyniósł 56,9%. 
Jednak od 2000 roku następuje trend zmniejszania się udział mężczyzn. W latach 2000-2014 
zmniejszył się z  prawie 61% do 53,2%, tj. o 7,8pp. Tradycyjnie większa reprezentacji płci 
męskiej w stosunku do żeoskiej, w takich formach turystyki jaka występuje w parkach 
narodowych o charakterze górskim, tłumaczona jest większą skłonnością do podejmowania 
ryzyka i szukania doznao przez mężczyzn niż kobiety.  

 

Ryc. 25 Struktura płci turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
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W analizowanych latach struktura wieku turystów odwiedzających GPN wykazywała 
duże zmiany. W latach 1999, 2000 i 2001 dominowała grupa osób w przedziale wiekowym 
21-30 lat z wartościami odpowiednio: 28,3%, 33,4% oraz 35,5% turystów. W roku 2006 
najliczniejszą grupą os. byli turyści z przedziału wiekowego 31-40 lat (29,2%) przy nadal 
dużym udziale osób z przedziału 21-30 lat (24,8%) oraz znacząco zwiększającej się liczbie 
turystów do lat 20 (23,7%), która zwiększyła swój udział w porównaniu z poprzednim 
pomiarem o 9,3 pp. W 2011 r. najmłodsi turyści (w przedziale do 20 lat) stanowili 
najliczniejszą grupę turystów. Ich udział zwiększył się nieznacznie o 0,6 pp do 24,3%. 
Monitoring ruchu turystycznego w sezonie letnim 2014 wskazuję na znaczący wzrost udziału 
turystów w przedziale wiekowym  do 20 lat. Zatem trend mający swój początek w roku 2001 
zaznaczył się również w 2014, a wzrost w tej grupie wiekowej nastąpił z 24,3% do 33,3, tj. 
o 9pp.  

 

Ryc. 26 Struktura wieku turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011 
 

Ciekawym zjawiskiem jest zmniejszająca się od 2006 roku liczba turystów 
odwiedzających GPN tylko na jednodniową wycieczkę. W stosunku od badania z roku 2011 
nieznacznie spadł odsetek os. deklarujących pozostanie w Gorcach na 2-3 dni (spadek 
o 0,5pp). Natomiast odnotowano duży wzrost liczby osób deklarujących pobyt od 4 do 7 dni. 
Zmianie uległ trend zmniejszania się liczby turystów pozostających w Gorcach na ponad 
tydzieo. W latach 2000 – 2011 odsetek ten spadł z poziomu 6,4% do 3,9%, czyli o 2,6pp. 
Jednak ostatnie badanie wskazuje na wzrost działu osób przebywających z dłuższymi 
wizytami o 6,7pp do poziomu 10,6%. Świadczyd to może o rosnącej atrakcyjności Gorców 
i Gorczaoskiego Parku Narodowego oraz o poprawie bazy noclegowej.  
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Ryc. 27 Struktura długości pobytu turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014  

 Niezmiennie we wszytych latach objętych monitoringiem ruchu turystycznego 
dominują turyści z województwa małopolskiego. Ich udział oscylował wokół wartości 60%. 
Jednak w tegorocznym badaniu widoczny jest wzrost liczby turystów z Małopolski 
w stosunku z rokiem 2011 o ponad 4pp. Jednocześnie zmniejszył się udział turystów 
z województwa będących na kolejnych pozycjach pod względem miejsca zamieszkania 
odwiedzających GPN osób. Największy spadek udziału odwiedzających miał miejsce 
z województwa wielkopolskiego z 3,7% do 1,7%. Pozostałe zmiany w stosunku do 
poprzedniego badania są niewielkie (tab. 9).  
 
Tab. 9 Struktura pochodzenia turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem wg 
województw w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

Województwo 
Pochodzenie turystów w % 

1999 2000 2001 2006 2011 2014 

małopolskie 61,9 41,7 61,1 61,4 59,3 63,6 

śląskie 9,8 20,9 13,9 8,5 10,1 9,4 

mazowieckie 4,4 13,6 7,5 13,0 7,7 7,3 

wielkopolskie 2,6 2,0 0,7 1,2 3,7 1,7 

podkarpackie 1,5 0,1 0,9 1,7 3,6 3,9 

łódzkie 6,9 3,1 5,3 3,0 2,6 3,2 

lubelskie 1,6 1,7 0,7 0,7 2,5 1,4 

dolnośląskie  3,4 2,8 1,6 1,6 2,4 2,0 

pomorskie 1,1 2,9 1,0 1,0 2,1 2,4 

opolskie 1,1 2,5 2,0 1,8 1,4 0,7 

świętokrzyskie 1,0 0,2 0,9 3,6 1,4 1,2 

kujawsko-pomorskie 1,9 2,9 2,3 0,3 1,4 1,1 

zachodnio-pomorskie 1,2 2,3 1,5 1,6 0,7 1,3 

podlaskie 0,4 0,6 0,1 0,1 0,5 0,1 

warmińsko-maz. 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 

lubuskie 0,3 1,9 0,0 0,0 0,2 0,4 

Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
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4.5 Preferencje turystów w latach 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

W roku 2014 turyści odwiedzający GPN (zarówno indywidualni jak i w grupach 
zorganizowanych) podobnie jak w latach wcześniejszych za główną przyczynę ich przybycia 
w Gorce uznawali chęd obcowania z przyrodą. Wyniki najnowszych badao wskazują jednak 
na wyraźny spadek udziału osób opowiadających się za tym motywem przyjazdu w Gorce 
w ogóle turystów indywidualnych. W roku 2000 stanowili oni 71,4% ankietowanych 
natomiast w świetle najnowszych badao turyści Ci nie stanowią już nawet połowy 
ankietowanych. W tym samym okresie czasu notuje się również stopniowe zmniejszenie 
udziału osób deklarujących, że przybywając w Gorce kierują się przede wszystkim chęcią 
poznania. Wyniki ostatnich badao wskazują z kolei na wzrost odsetka turystów 
odwiedzających Gorce ze względów towarzyskich i z przyzwyczajenia. W tym wypadku 
odnotowano wzrost z 12,2% w roku 2000 do 39,2% w 2014. W przypadku turystów 
w zorganizowanych grupach w analizowanym okresie czasu również odnotowano spadek 
udziału osób uważających, że to chęd obcowania z przyrodą przywiodła ich w Gorce przy 
czym ów spadek pomiędzy rokiem 2011 a 2014 osiągnął poziom zaledwie 1,2pp. 
W przeciwieostwie do turystów indywidualnych, w przypadku tych zorganizowanych 
w grupy, pomiędzy dwoma ostatnimi okresami pomiaru odnotowano spadek udziału osób 
deklarujących przybycie do GPN ze względu na przyzwyczajenia i względy towarzyskie 
(z 45,9% do 26,5%) oraz wzrost odsetka turystów wskazujących na chęd poznania jako 
przyczynę przyjazdu w Gorce (z 25,9 do 35,3pp). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 28 Główne motywy przyjazdu turystów indywidualnych do GPN w latach objętych 
monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
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Ryc. 29 Główne motywy przyjazdu turystów w grupach zorganizowanych do GPN w latach objętych 
monitoringiem 

Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

 Znaczenie głównych atrakcji przyciągających turystów do GPN w latach 1999 – 2014 
uległo dośd istotnym zmianom. Od roku 2001 notuje się wśród turystów indywidualnych 
spadek wraz z każdym kolejnym okresem monitoringu, udziału osób , których w Gorce 
przyciąga przede wszystkim krajobraz. W 2001 roku 83,3% ankietowanych turystów 
indywidualnych wskazywało na krajobraz jako jedną z głównych atrakcji GPN natomiast 
w roku 2014 takiej samej odpowiedzi udzieliło już tylko 56,5% ankietowanych. Od roku 2006 
stopniowo zmniejsza się również odsetek osób uważających dogodne warunki wędrowania 
za jedną z głównych atrakcji parku. Do roku 2014 udział osób odpowiadających w ten sposób 
w ogóle ankietowanych turystów indywidualnych zmniejszył się o 54,7pp. Pomiędzy rokiem 
2001 a 2011 obserwowano również zmniejszanie się odsetka turystów indywidualnych 
uważających przyrodę za jedną z głównych atrakcji parku, jednak wyniki ostatniego 
monitoringu wskazują na odwrócenie się tego trendu bowiem odnotowano wzrost udziału 
osób doceniających przyrodę parku. Wśród turystów w grupach zorganizowanych w latach 
1999 – 2014 odnotowano również zmniejszenie się udziału turystów, w oczach których 
krajobraz Gorców stanowi jedną z najistotniejszych atrakcji parku. W czasie pomiędzy 
ostatnimi okresami monitoringu ruchu turystycznego doszło również do zmniejszenia się 
odsetka turystów w grupach zorganizowanych traktujących jako atut parku dogodne warunki 
wędrowania po gorczaoskich szlakach. Podobnie jak w przypadku turystów indywidualnych 
w przypadku tych zorganizowanych w grupy udział turystów wymieniających przyrodę 
Gorców wśród najważniejszych atrakcji parku wzrósł (dokładnie o 29,4pp) pomiędzy rokiem 
2011 a 2014. 
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Ryc. 30 Główne atrakcje przyciągające turystów indywidualnych w Gorce w latach objętych 
monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 31 Główne atrakcje przyciągające turystów w grupach zorganizowanych w Gorce w latach 
objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

 Główne źródło informacji o GPN wśród turystów indywidualnych w latach 2000 – 
2011 stanowiły przewodniki książkowe. W roku 2011 odnotowano jednak wyraźny spadek 
udziału osób czerpiących wiedzę o parku z tego źródła, przy czym ciągle plasowało się ono na 
pierwszym miejscu zestawienia. W roku 2014 odnotowano również niewielki spadek 
(o 4,2pp) znaczenia przewodników w dostarczaniu wiedzy o parku a w zestawieniu głównych 
źródeł informacji o GPN przewodniki zrównały się z informacjami przekazywanymi przez 
znajomych. Należy zwrócid uwagę, że od roku 1999 notuje się spadek znaczenia wszystkich 
źródeł informacji o parku przedstawionych na wykresie. Trzeba jednak pamiętad, że nie 
zostały w nim uwzględnione nowe źródła informacji, w tym przede wszystkim Internet, który 
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ze względu na łatwośd dostępu jest coraz powszechniejszym źródłem wiedzy o GPN o czym 
mowa na wcześniejszych stronach tego opracowania. 

 

Ryc. 32 Główne źródła informacji o GPN wśród turystów indywidualnych w latach objętych 
monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

Rozpatrując sugestie turystów zarówno indywidualnych jak i poruszających się po 
gorczaoskich szlakach w grupach zorganizowanych, dotyczące tego, jakie zmiany należałoby 
wprowadzid w GPN w zakresie turystyki w dwóch pierwszych okresach badawczych (1999 
i 2000) uwidaczniał się znaczący udział osób wskazujących na potrzebę zwiększenia ilości 
informacji wizualnej w parku (53,7% oraz 55,1% dla turystów indywidualnych oraz 49,4% 
i 49,1% dla grup zorganizowanych). W kolejnych latach nastąpił jednak spadek wielkości 
odsetka osób odpowiadających w ten właśnie sposób. W latach 2001 – 2011 dominujący 
udział w ogóle respondentów posiadali już turyści opowiadający się za rozwinięciem 
parkowej infrastruktury (42,6% wśród turystów indywidualnych w roku 2006 i 47,3% w tym 
samym roku dla grup zorganizowanych). W roku 2014 ponownie to zwiększenie informacji 
wizualnej w parku okazuje się mied większe znaczenie dla turystów aniżeli postawienie 
w parku nowych wiat czy ławeczek. W tym roku, zarówno wśród turystów indywidualnych 
jak i w grupach zorganizowanych, odnotowano najmniejszy udział respondentów 
(odpowiednio 16,3% i 29,4%) opowiadających się za koniecznością wzbogacenia 
infrastruktury parkowej. 
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Ryc. 33 Główne zmiany jakie wprowadziliby turyści indywidualni w zakresie turystyki na terenie GPN 
w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 34 Główne zmiany jakie wprowadziliby turyści z grup zorganizowanych w zakresie turystyki na 
terenie GPN w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 

 Badania ankietowe przeprowadzone w latach 2001 – 2014 wskazują, że turyści 
niezmiennie opowiadają się w głównej mierze za pieszą formą turystyki jako tą, która ich 
zdaniem powinna byd promowana w GPN. W latach 2001 – 2011 można było zaobserwowad 
stopniowy wzrost poparcia wśród turystów dla pozostałych form uprawiania turystyki 
w GPN: rowerowej (wzrost o 20,0pp w porównaniu z rokiem 2001), konnej (11,5pp), oraz 
wędrówek na nartach (23,4pp). Najnowsze badania przeprowadzone w sezonie letnim 
2014 r. wskazują jednak na spadek aprobaty wśród turystów przede wszystkim dla  turystyki 
edukacyjnej (spadek o 18,3pp), wędrówek na nartach (13,1pp) oraz turystyki konnej (7,0pp). 
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Ryc. 35 Forma turystyki jaka zdaniem turystów indywidualnych powinna byd promowana w GPN 
w latach objętych monitoringiem 
Źródło: dane GPN z lat 2001, 2006, 2011, 2014 
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5. Podsumowanie 

 Przeprowadzone pomiary i analiza natężenia ruchu turystycznego w sezonie letnim  w 

2011 roku na terenie Gorczaoskiego Parku Narodowego pozwoliły na realizacje założonych 

celów badania. Ustalono rozmieszczenie i kierunki zmian natężenia ruchu turystycznego, 

wyodrębniono odcinki szlaków szczególnie narażone na antropopresję, oceniono potrzeby i 

oczekiwania turystów oraz ich zmiany w stosunku do wcześniej prowadzonych badao.  

 Analiza ruchu turystycznego w GPN pozwoliła na sformułowanie wielu prawidłowości 

determinujących jego zróżnicowanie czasowe oraz przestrzenne. Zróżnicowanie wielkości 

ruchu w czasie należy rozpatrywad w kontekście cykli sezonowych (w kontekście sezonu 

letniego), miesięcznych oraz tygodniowych, chod dominujące znaczenie mają panujące 

warunki atmosferyczne w dniu badania i w przeddzieo badania. Najwięcej turystów 

odwiedza GPN w miesiącach wakacyjnych. Jednak znacznie wyższe wartości natężenia 

średniego ruchu dobowego obserwowane są w sierpniu. Wtedy to udział turystki 

zorganizowanej zmniejsza się przy znaczącej dominacji turystów indywidualnych. Spośród 

miesięcy pozawakacyjnych największe natężenie obserwowane jest w maju. Wtedy to w 

tygodniu do parku przyjeżdża wiele wycieczek szkolnych, a w weekendy (zwłaszcza w 

niedzielę) obserwujemy bardzo duży wzrost turystów indywidualnych, w tym również 

rowerzystów. We wszystkich badanych miesiącach turyści wybierają głównie dni 

weekendowe do odwiedzenia GPN.  

 Przestrzenne zróżnicowanie ruchu w poszczególnych dniach badania wskazuje duże 

podobieostwa w zależności od warunków atmosferycznych, tego czy pomiar prowadzony był 

w dzieo powszedni czy w weekend oraz czy są to miesiące wakacyjne czy pozawakacyjne. 

Przy korzystnych warunkach do uprawiania turystyki górskiej największe natężenie ruchu 

obserwowane jest na odcinkach szlaku czerwonego, a zwłaszcza Obidowiec – Turbacz – 

Kiczora. W weekendy zwiększa się ilośd turystów na szlaku niebieskim Hucisko – Turbacz oraz 

zielonym Tobołczyk – Obidowiec. Związane jest to z popularnością punktów wejściowych do 

GPN. Najwięcej turystów, niezmiennie we wszystkich badaniach, rozpoczyna wędrówkę od 

strony Koninek, a udział tych punktów w strukturze wejśd znacząco rośnie w dniach 

weekendowych, co spowodowane jest najbardziej rozbudowaną infrastrukturą turystyczną 

w tym miejscu. Poprzez systematyczną rozbudowę infrastruktury turystycznej zwiększa się 
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zainteresowanie turystów wejściem do parku od wschodniej strony, Polana Trusiówka, 

zwłaszcza widoczne jest to wśród rowerzystów. 

 W badaniach prowadzonych w latach 2000, 2001, 2006, 2011, 2014 można 

zaobserwowad wiele tendencji dotyczących profilu turysty odwiedzającego GPN. 

Systematycznie zmniejsza się udział mężczyzn, chod w dalszym ciągu przeważają wśród ogółu 

turystów. Systematycznie też zwiększa się liczba osób młodych odwiedzających GPN, a 

przyrost turystów w wieku do 20 lat, przez ostanie 3 lata znacząco wzrósł. Natomiast nie 

zmienia się istotnie udział turystyki zorganizowanej w stosunku do indywidualnej. Po 

wieloletnim spadku turystów odwiedzających GPN w grupach zorganizowanych ich udział 

ustabilizował się na poziomie ok 20%. Za pozytywne zjawisko należy uznad zwiększającą się 

liczbę turystów pozostających w Gorcach powyżej 7 dni. Jednocześnie zmniejszyła się liczba 

turystów odwiedzających park tylko na jednodniowe wycieczki. Można to jednak wiązad z 

większą liczbą przeprowadzonych wywiadów w okresie wakacyjnym, poprzez utrafienie z 

pomiarami na dni z lepszymi warunkami atmosferycznymi do uprawiania turystyki (zwłaszcza 

w porównaniu z pomiarami z lipca 2011 roku). W dalszym ciągu dominującą grupą turystów 

są osoby z województwa małopolskiego. Pomimo dośd stabilnego w badanym okresie 

udziału turystów z Krakowa (ok 26%) zwiększył się udział osób z najbliższych okolic GPN, 

głównie miejscowości położone na północ od parku (Gmina Niedźwiedź i Mszana Dolna). 

Interesującym zagadnieniem jest zmiana źródeł informacji o GPN wśród turystów. Od 2011 

roku można obserwowad rosnącą rolę internetu w czerpaniu wiedzy o parku. Wzrost w 

stosunku do badania sprzed 3 lat nastąpił o 6pp, aż do 31%. W tym roku zapytano również 

turystów w jakim stopniu korzystają ze strony internetowej Gorczaoskiego Parku 

Narodowego. Z tego źródła korzysta 31,6% turystów. Natomiast systematycznie od roku 

1999 maleje udział osób czerpiących wiedzę o parku z przewodników książkowych (spadek o 

24pp), prasy, radia i telewizji.  

 Rozpatrując sugestie turystów, zarówno indywidualnych jak i poruszających się w 

grupach zorganizowanych, dotyczące pożądanych przez nich zmian w zakresie turystyki, 

można zauważyd wzrost znaczenia tablic informacyjnych dla turystów, aniżeli zbudowanie w 

parku nowej infrastruktury takiej jak wiaty czy nowe ławki.  
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