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ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO TATR POD WPŁYWEM TURYSTYKI
Wprowadzenie
Niniejsza praca jest próbą analizy dotychczasowych poglądów na temat
antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki. Problemem tym zajmowało się wielu autorów, jednak ich prace dotyczyły
oddziaływania poszczególnych form turystyki (np. Skawiński, Krzan 1996; Balon
1981, 1983; Czochański, Szydarowski 1996) lub przemian pojedynczych elementów
środowiska przyrodniczego (np. Mirek 1996; Gorczyca, Krzemień 2000). Część
publikacji dotyczy tylko wybranych obszarów Tatr (Skawiński 1993; Kozłowska,
Rączkowska 2000). Niewiele jest też opracowań kartograficznych przedstawiających
przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Wymienić tu należy mapy zamieszczone
w Atlasie Tatrzańskiego Parku Narodowego dotyczące m.in. stanu zagospodarowania turystycznego (Zembrzuski 1985), przekształceń roślinności (Piękoś-Mirek
1985) oraz zaburzeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego (Waksmundzcy 1985).
Typologię przemian środowiska przeprowadzono wg różnych kryteriów. Podstawowym kryterium typologii była forma turystyki. Pod uwagę wzięto najbardziej
powszechne formy turystyki, jak turystyka piesza, taternictwo (powierzchniowe
i jaskiniowe) i narciarstwo zjazdowe oraz dopiero zdobywające popularność –
turystyka rowerowa i paralotniarstwo. Właśnie te wyżej wymienione oddają charakter przemian środowiska przyrodniczego. Nie są to jednak wszystkie rodzaje
turystyki uprawiane na obszarze Tatr – można by tu jeszcze wymienić skialpinizm,
tzw. turystykę narciarską (skitouring) czy wspinaczkę skałkową; pewien wpływ na
środowisko Tatr ma też ratownictwo.
Przemiany elementów środowiska przyrodniczego
Analizowano wpływ różnych form turystyki na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (budowa geologiczna wraz z rzeźbą, klimat, stosunki wodne,
gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy), biorąc pod uwagę wielkość i charakter oddziaływań (tab. 1). Przemiany środowiska przyrodniczego podzielono na liniowe,
punktowe i powierzchniowe. Dodatkowo, ze względu na stopień przekształcenia,
wyróżniono zmiany duże, średnie i niewielkie. Pod pojęciem zmian dużych autor
rozumie zmiany zachodzące na większej części powierzchni Tatr, powodowane
przez szereg różnych form antropopresji. Zmiany średnie to zmiany zachodzące
w obrębie jednego lub kilku rejonów Tatr (doliny walnej czy masywu górskiego)
bądź też na całym obszarze, lecz powodowane przez pojedyncze formy antropo796

Tab. 1. Przemiany środowiska przyrodniczego – forma turystyki a elementy
środowiska przyrodniczego
Tab. 1. Natural environment transformations – form of tourism and the elements
of the natural environment

Objaśnienia: 0 – brak przemian, x – przemiany niewielkie, + - przemiany średnie,
++ - przemiany duże

presji. Zmiany niewielkie zachodzą tylko w nielicznych miejscach na obszarze Tatr,
są efektem jednego lub najwyżej kilku rodzajów oddziaływań.
Przemiany rzeźby i budowy geologicznej potraktowano łącznie, gdyż zaliczenie
niektórych procesów (np. duże obrywy skalne, usunięcie pokryw zwietrzelinowych
czy poszerzanie korytarzy jaskiniowych) do przemian jednego z tych elementów
środowiska przyrodniczego jest problematyczne. Rzeźba wraz z budową geologiczną
należą do najsilniej przeobrażonych elementów środowiska, szczególnie poprzez
oddziaływanie turystyki pieszej i taternictwa – zarówno powierzchniowego, jak i
jaskiniowego. Przemiany te są też najbardziej widoczne w krajobrazie.
Szlaki, schroniska i inne urządzenia turystyczne (w tym mostki na potokach,
barierki i sztuczne ułatwienia – łańcuchy, drabinki, klamry), pozostają trwałym
elementem obcym w środowisku. Budowa, poszerzanie i rozdeptywanie szlaków
powoduje terasowanie i podcinanie stoków oraz jako efekt tych procesów – zniszczenie roślinności i uruchomienie pokryw zwietrzelinowych. Dodatkowo zintensyfikowaniu ulegają procesy morfogenetyczne, spłukiwanie, deflacja, niwacja i
działalność lodu włóknistego (Gorczyca, Krzemień 2000). Efektem działalności
taterników jest degradacja stoku poprzez wygładzanie i rysowanie skały, rozszerzanie szczelin i wydeptywanie roślinności oraz powstawanie wyrw i nisz. Rezultatem
tych procesów (Balon 1981, 1983) jest szereg drobnych form antropogenicznych:
wygładów, rys, rozszerzonych szczelin (hakodziur). Zdaniem J. Balona (1981) rola
taternictwa w degradacji ścian i stoków skalnych nie jest znacząca i polega głównie
na usuwaniu warstwy zwietrzeliny. Dodatkowo, na skutek działalności taterni797

ków, w ścianach pozostają stałe punkty asekuracyjne, takie jak haki, ringi, spity
i pętle. Taternictwo jaskiniowe, ze względu na swój częściowo eksploracyjny charakter, powoduje powstanie charakterystycznych przemian środowiska przyrodniczego jaskiń. W. Siarzewski (1993, 1996) wymienia tu wysadzanie, przekopywanie
i rozkuwanie zawalisk, ciasnych korytarzy, namulisk oraz nowych otworów jaskiń;
niszczenie i zmiany struktury osadów, wydeptywanie ścieżek. Intensywna turystyka rowerowa powoduje linijne rozcinanie ścieżek i dróg, jednak na obszarze Tatr
ograniczona jest tylko do kilku wybranych, utwardzonych szlaków i jak dotychczas,
nie powoduje większych przemian rzeźby. Podobnie jest z paralotniarstwem, gdzie
przemiany rzeźby z założenia ograniczają się do miejsc startu i lądowania i są bardzo niewielkie (np. wydeptywanie). Na pograniczu przemian rzeźby i stosunków
wodnych mieszczą się sezonowe przemiany pokrywy śnieżnej powodowane przez
turystów pieszych (wydeptywanie szlaków), taterników (usuwanie śniegu ze
stopni i chwytów, zrąbywanie lodu) i narciarzy (utwardzanie pokrywy śnieżnej).
Dodatkowo efektem ruchu turystycznego może być uruchomienie lawin.
Przemiany stosunków wodnych najczęściej nie są widoczne w środowisku
przyrodniczym. Poza zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (stawów i potoków), charakterystycznym dla wszystkich form turystyki masowej, należy tu
wymienić zanieczyszczenie wód podziemnych (barwienie środkami chemicznymi,
zaśmiecenie jaskiń, ścieki bytowe) oraz lewarowanie podziemnych zbiorników
wodnych (Siarzewski 1996). Przygotowanie stoków do uprawiania narciarstwa
wymaga czasem naśnieżania armatkami wodnymi (bardzo duże zużycie wody) i
utwardzenia śniegu środkami chemicznymi (Skawiński 1993). Zmiany elementów
klimatu powodowane przez analizowane formy turystyki ograniczają się przede
wszystkim do przedłużania okresu zalegania pokrywy śnieżnej, a przez to do skrócenia okresu wegetacyjnego oraz zmian w mikroklimacie jaskiń (zaburzona cyrkulacja
powietrza na skutek przekopywania nowych otworów, podniesienie temperatury,
wytopienie lodu i śniegu w jaskiniach lodowych – za W. Siarzewskim 1993).
Przemiany szaty roślinnej związane są z przekształceniami rzeźby. Usunięcie
roślinności na skutek działalności turystów najczęściej poprzedza uruchomienie
szeregu procesów morfogenetycznych. Wśród innych przemian należy wymienić
(Mirek 1996): zrywanie okazów roślin, zawlekanie roślinności obcego pochodzenia
(antropofitów) oraz tworzenie nowych warunków do rozwoju gatunków rodzimych
(apofitów). Taternictwo powoduje podobne przemiany, lecz na znacznie mniejszą
skalę. Dodatkowo na popularnych drogach wspinaczkowych taternicy doprowadzają
do usunięcia mchów i porostów rosnących na skale. Specyficzne dla taternictwa
zimowego jest niszczenie kosodrzewiny poprzez deptanie rakami i uderzenia czekanem oraz niszczenie darni przy zakładaniu i usuwaniu punktów asekuracyjnych
(tzw. igły do trawek). Przy niewielkiej pokrywie śnieżnej narciarze powodują niszczenie wystających części roślin (kosodrzewiny, drzew i darni) ślizgami nart (Skawiński 1993; Skawiński, Krzan 1996). Wspomniane skrócenie okresu wegetacyjnego powoduje późniejszy i krótszy rozwój roślinności. Paralotniarze często lądują
w miejscach niedostępnych z roślinnością nie przekształconą przez człowieka
i przez to ingerują w ekosystemy naturalne.
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Przemiany świata zwierzęcego to przede wszystkim płoszenie zwierząt na
skutek hałasu (turystyka piesza, rowerowa i taternictwo) i bezpośredniego kontaktu
z człowiekiem (najczęściej paralotniarstwo oraz taternictwo powierzchniowe i jaskiniowe). Kontakt dzikich zwierząt z człowiekiem powoduje zmiany ich behawioru
i zmniejszanie populacji (Czochański, Szydarowski 1996). Antropogeniczne przemiany pokrywy glebowej powiązane są bezpośrednio z przekształceniami rzeźby
i szaty roślinnej. Dodatkowo można wymienić miejscami zupełne usunięcie warstwy gleby na uczęszczanych drogach taternickich.
Charakter przemian środowiska
Wśród przemian środowiska przyrodniczego powodowanych przez turystykę
pieszą wydzielono przemiany liniowe, punktowe oraz powierzchniowe (tab. 2).
Liniowe przemiany środowiska zachodzą wzdłuż szlaków turystycznych. Charakter
punktowy mają liczne zmiany zachodzące przy schroniskach, miejscach szczególnie
atrakcyjnych (miejsca widokowe, wodospady, wejścia do jaskiń) czy popularnych
miejscach odpoczynkowych (polany, skrzyżowania szlaków). Przemiany w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu turystycznego mają charakter powierzchniowy.
Należy tu wymienić kopułę szczytową Kasprowego Wierchu, Czerwone Wierchy,
Kopieniec (Czochański, Szydarowski 2000) oraz rejon Hali Gąsienicowej, Rusinowej Polany i Morskiego Oka.
Charakter przemian powodowanych przez działalność taterników jest
przede wszystkim punktowy (drobne formy antropogeniczne, stałe punkty
asekuracyjne), rzadziej liniowy wzdłuż żlebów i niektórych dróg taternickich)
i powierzchniowy (rozległe
lawiny czy obrywy skalne). Tab. 2. Charakter przemian środowiska
Punktowe przemiany po - przyrodniczego a forma turystyki
wstałe na skutek taternictwa Tab. 2. Character of natural environment
jaskiniowego mają podobny transformations and the form of tourism
charakter jak w przypadku taternictwa powierzchniowego.
Większość przemian środowiska przyrodniczego jaskiń ma
charakter liniowy – wzdłuż
korytarzy jaskiniowych oraz na
skutek obiegu wód krasowych.
Narciarstwo doprowadza
do powstania powierzchniowych przemian środowiska
(zmiany długości zalegania
pokrywy śnieżnej na dużym
obszarze) i liniowych - wzdłuż Objaśnienia:
wyciągów narciarskich. Prze- 0 – brak przemian, x – przemiany niewielkie, + –
przemiany średnie, ++ – przemiany duże
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miany punktowe (np. niszczenie okazów roślinności) są rzadsze. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr powodowane przez turystykę rowerową są niewielkie
i mają głównie charakter liniowy. Skala przemian powodowanych przez paralotniarstwo jest również niewielka; z tym, że mają one głównie charakter punktowy.
Poniżej opisano 3 rejony w Tatrach, charakterystyczne ze względu na dominującą formę uprawiania turystyki. Są to: rejon Morskiego Oka (turystyka piesza),
kopuła szczytowa Kasprowego Wierchu (narciarstwo) i zachodnia ściana Kościelca
(taternictwo). Na wymienionych obszarach przemiany środowiska przyrodniczego powodowane przez odpowiedni rodzaj turystyki występują w najpełniejszym
zestawie i największym nasileniu.
Zachodnia ściana Kościelca ma dość regularny, zbliżony do równoległoboku, kształt; średnią wysokość ok. 120 m i szerokość u podstawy ok. 430 m.
Powierzchnia ściany, obliczona na podstawie dokładnych szkiców G. Głazka (1999),
wynosi ok. 46 300 m2. Na ścianie, w latach 1928-2000, poprowadzono 37 dróg
i większych wariantów o łącznej długości ok. 3575 m. Gęstość siatki dróg wynosi
ok. 7,72 m/100 m2. Zachodnia ściana Kościelca jest w ostatnich latach najpopularniejszym terenem wspinaczkowym w otoczeniu Hali Gąsienicowej, odwiedzanym
zarówno przez początkujących wspinaczy, jak i tych należących do czołówki polskich
taterników. W okresie od zimy 1998/99 do zimy 2000/2001 (3 sezony zimowe i 2
letnie) drogi na zachodniej ścianie Kościelca miały 919 osoboprzejść (tab. 3). Ruch
wspinaczkowy na ścianie nie rozkłada się równomiernie po wszystkich drogach. 3
drogi (droga Gnojka, Stanisławskiego i „Sprężyna”) miały łącznie 638 osoboprzejść
(69,42%). Kolejne 7 dróg miało powyżej 10 osoboprzejść, a następne 9 – od 2 do
9 osoboprzejść. 18 dróg nie miało w tym okresie żadnego przejścia. Najczęściej
odwiedzane drogi z reguły charakteryzują się litą skałą, pozbawione są roślinności
i wyposażone w większość (lub komplet) potrzebnych punktów asekuracyjnych.
Oddziaływanie taterników na tych drogach jest niewielkie i ogranicza się do wygładzania chwytów i stopni oraz odprowadzania nielicznych fragmentów luźnej skały.
W okresie zimowym działalność taterników na zachodniej ścianie Kościelca
jest znikoma. W okresie 3 ostatnich sezonów zimowych miało miejsce łącznie
18 osoboprzejść na 4 drogach (w tym 14 w ostatnim sezonie 2000/2001). Drogę
Stanisławskiego pokonało w tym okresie 12 osób (2/3 wszystkich przejść zimowych
na ścianie). Wyjaśnić to można czysto skalnym charakterem ściany i niewielką
ostatnio popularnością taternictwa zimowego. Jednak proporcjonalnie do liczby
uprawiających taternictwo zimowe, niektóre drogi są bardziej popularne zimą niż
latem. Na drodze Jungera zimą odbyło się 17% ogółu przejść, a droga „Gorzkie
Gody” miała w ogóle 1 przejście zimowe w zespole 2-osobowym. Na drogach tych
występują duże fragmenty kruchej skały, a dodatkowo podczas przejść zimowych
dość powszechne jest wbijanie i wybijanie haków prowadzące do rozszerzania
szczelin i odbijania fragmentów skały.
Rejon Kasprowego Wierchu. Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły
szczytowej Kasprowego Wierchu szczegółowo omówił P. Skawiński (1993). Problemem antropogenicznych przemian środowiska w tym rejonie zajmowały się też
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Tab. 3. Drogi taternickie na zachodniej ścianie Kościelca
Tab. 3. Climbing routes on the western face of Kościelec, the Tatra Mts.

Źródło: Opracowano na podstawie Książki Wyjść COS PZA „Betlejemka”
i schroniska „Murowaniec”

A. Kozłowska i Z. Rączkowska (2000). Długość sezonu narciarskiego (połowa
grudnia – początek maja), stan zainwestowania narciarskiego (dwa wyciągi krzesełkowe, kolej kabinowa) oraz duża powierzchnia (73 ha, z czego 24,5 ha w Dolinie
Gąsienicowej i 48,5 ha w Dolinie Goryczkowej – obliczono na podstawie opracowania M. Barana z 1986 r.) obszarów udostępnionych dla narciarstwa powoduje,
że otoczenie Kasprowego Wierchu jest najpopularniejszym terenem narciarskim
w Polsce. Skutkuje to bardzo dużym natężeniem ruchu turystycznego – do 2000
narciarzy i od 2 do 6 tysięcy zjazdów dziennie. Przy dobrych warunkach śnieżnych,
w środku sezonu narciarskiego, zmiany w środowisku przyrodniczym są niewielkie. Punktowe przemiany środowiska najsilniej zachodzą na początku i końcu
sezonu, gdy pokrywa śnieżna ma najmniejsza grubość (Skawiński, Krzan 1996).
Należy tu wspomnieć o trwałych przemianach środowiska, powstałych na skutek
zagospodarowania turystycznego - budynków dolnych i górnych stacji wyciągów
i kolei linowej oraz podpór wyciągów krzesełkowych.
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Okolice Morskiego Oka. Dolina Rybiego Potoku jest najczęściej odwiedzanym rejonem w Tatrach Polskich. Koncentruje się tu ponad 30% ruchu turystycznego w Tatrach (wg J. Czochańskiego i W. Szydarowskiego, za Mirkiem 1996),
a maksymalna dzienna liczba turystów sięga 10000. Większość tego ruchu koncentruje się w okolicach Morskiego Oka (Czochański, Szydarowski 1996) i przypada
głównie na okres letni – od czerwca do września (65-70% liczby turystów). Zmiany w środowisku przyrodniczym tego obszaru przejawiają się przede wszystkim
w budowie infrastruktury turystycznej (dwa budynki schronisk – ok. 80 miejsc
noclegowych, asfaltowy parking, sieć szlaków turystycznych i lądowisko dla helikoptera). Inne przemiany to zaśmiecenie terenu, zanieczyszczenie wód jeziora,
zmiany w behawiorze zwierzyny powodowane przez hałas i kontakt z człowiekiem,
występowanie gatunków antropoficznych (ok. 10 – wg H. Piękoś-Mirkowej 1985).
Można stwierdzić, że okolice schroniska przy Morskim Oku są typowym obszarem występowania przemian środowiska przyrodniczego związanych z masową
turystyką pieszą.
Z powyższych rozważań wynika, iż formą turystyki powodującą największe
przemiany elementów środowiska przyrodniczego Tatr jest turystyka piesza.
Przemiany te są też najlepiej udokumentowane. Mimo to, celowym wydaje się
prowadzenie dalszych badań nad stopniem i kierunkiem przemian środowiska,
powodowanych zarówno przez turystykę pieszą, jak i inne formy turystyki. Dodatkowo wskazane byłoby określenie stopnia odporności różnych geosystemów
na poszczególne formy antropopresji
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ANTHROPOGENIC TRANSFORMATIONS OF THE NATURAL
ENVIRONMENT OF THE TATRA MTS. RELEVANT TO TOURISM
Summary
The article is an attempt at a complex viewing of environmental transformations of the Tatra Mts. under the impact of tourism. Taking advantage of a rich
bibliography of the subject an analysis was carried out of the impact of various
forms of tourism on particular elements of the natural environment. Determined
also was the character (linear, point, surficial) of the transformations with regard
to various forms of tourism. In order to better illustrate the problem detailed
analyses of environmental transformations of three areas were conducted in which
the effect of determined modes of tourism on the environment can be adopted
as model-like. These are: the western wall of Kościelec (mountaineering), the
region of Kasprowy Wierch (skiing), and the environs of Morskie Oko (hiking).
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