WYNIKI MONITORINGU RUCHU TURYSTYCZNE NA TERENIE

GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE LETNIM 2011

Monitoring ruchu turystycznego na terenie Gorczaoskiego Parku Narodowego
odbywał się od maja do czerwca 2011 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. W okresie
wakacyjnym prowadzony był na 13 punktach na terenie parku, natomiast w okresie
pozawakacyjnym w 4 punktach. 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 formularzy ankietowych w wersji podstawowej oraz
rozszerzonej dla co dziesiątego turysty.
Natężenie ruchu turystycznego

We wszystkich dniach objętych monitoringiem na terenie Gorczaoskiego Parku
Narodowego zewidencjonowano 8814 turystów, z czego 79% stanowili turyści indywidualni,
natomiast 21% stanowiła turystyka zorganizowana. W badanym okresie wyróżnid można
turystykę pieszą oraz rowerową. W dniach objętych monitoringiem znaczącą większośd
stanowili turyści poruszający się pieszo – 94% wszystkich turystów (8286 osób). Osoby
poruszające się rowerem stanowiły 6% ogółu turystów (528 osób) zewidencjonowanych w
badanym okresie na terenie GPN.
Widoczne jest znaczne zróżnicowanie ruchu turystycznego na terenie parku w
poszczególnych dniach monitoringu. Zróżnicowanie to wiązad można przede wszystkim ze
zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz zwiększoną aktywnością turystów w dniach
wolnych od pracy (weekendy). W mniejszym stopniu widoczna jest różnica pomiędzy dniami
objętymi monitoringiem w roku szkolnym a okresem wakacyjnym co w dużej mierze
spowodowane było silnymi opadami w lipcu ryc. 1).

Ryc. 1 Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w dniach objętych monitoringiem w 2011 r.

Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego
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 (ryc. 2). 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. Natomiast przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych
niewielka grupa turystów decyduje się na wyjście w wyższe partie gór (z wyjątkiem grup
zorganizowanych, które często pomimo deszczu nie rezygnują z wycieczek), co decyduje o
największym w tych dniach natężeniu na szlakach spacerowych (głównie krótkich) w dolnych
ich partiach.

Ryc. 2 Dobowe natężenie ruchu turystycznego w Gorczaoskim Parku Narodowym w dniach objętych
monitoringiem w 2011 roku.

Podsumowanie
Analiza ruchu turystycznego w GPN pozwoliła na sformułowanie wielu prawidłowości
determinujących

jego

zróżnicowanie

czasowe

oraz

zróżnicowanie

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. Z
pośród miesięcy pozawakacyjnych największe natężenie obserwowane jest w maju. Wtedy w
dni powszednie zaobserwowad można wiele wycieczek szkolnych, a w weekendy (zwłaszcza
w niedzielę) zaznacza się bardzo duży wzrost turystów indywidualnych, w tym również
rowerzystów (22.05.2011 – stanowili ponad 17% ogółu turystów). We wszystkich badanych
miesiącach turyści wybierają głównie dni weekendowe do odwiedzenia GPN. Tendencja ta
jest nieco mniej widoczna w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w kontekście niedziel.

