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Wprowadzenie
Turystyka jest jak ogień – można na nim ugotować strawę, można też spalić swój dom
(Merkel 1996, za Ulrich 1996). Ta azjatycka mądrość ludowa oddaje charakter
przemian, jakie zachodzą w środowisku społeczno-ekonomicznym i przyrodniczym
pod wpływem rozwoju ruchu turystycznego. Zwięźle ujmuje związane z nim możliwości aktywizacji gospodarczej miejsc jego recepcji, jak i zagrożenia „oikos”, czyli
domu – który można pojmować szeroko w znaczeniu środowiska przyrodniczego.
Znamiennym dla turystyki jest, iż „eksploatuje ona swoje własne podłoże” (Ellenberg 1996) – to stwierdzenie dotyczy przede wszystkim obszarów atrakcyjnych
ze względu na przyrodnicze walory turystyczne, czyli cechy i elementy środowiska
przyrodniczego, które są przedmiotem zainteresowań turystów.
Turystyczne wykorzystanie obszaru jest istotnym czynnikiem wpływającym
na przemiany jego środowiska przyrodniczego. Przemiany te, jak stwierdza A.
Krzymowska-Kostrowicka (1997), są wynikiem zarówno fizycznego (mechaniczne poruszanie się ludzi oraz urządzeń technicznych po podłożu), chemicznego
(wydzielanie do środowiska różnych substancji chemicznych), jak i biologicznego
(wprowadzanie lub eliminowanie z układu przyrodniczego organizmów żywych)
oddziaływania ruchu turystycznego i służącej mu infrastruktury – na przyrodę. Powstają one na etapie „inwestycyjnym”, tj. przystosowywania obszaru do obsługi przyjezdnych, jak i etapie „właściwego” użytkowania turystycznego. Do pierwszej grupy
R. Dysarz (1993) zalicza m.in.: wycinanie drzew, krzewów, partii lasów; zabudowę terenu; asfaltowanie, betonowanie lub utwardzanie ciągów liniowych (drogi,
ścieżki) i powierzchni (np. parkingi); wykopy, niwelacje terenu (zmiany rzeźby
terenu); nawożenie materiału mineralnego i organicznego; regulację odpływu wód
opadowych; wprowadzanie roślinności niskiej (drzew, krzewów). Natomiast do
drugiej grupy autor ten kwalifikuje: pobór wody (eksploatowanie zasobów wód
podziemnych), eutrofizację i zanieczyszczenie środowiska poprzez wyrzucanie i
wylewanie stałych lub płynnych odpadów; zaśmiecenie oraz tworzenie wysypisk
śmieci; zapylenie, zadymienie; wzrost natężenia hałasu; niszczenie runa leśnego
w wyniku zbieractwa; wydeptywanie, wygniatanie roślinności na skutek poruszania się osób oraz pojazdów mechanicznych. Efektem użytkowania turystycznego
obszaru są także synantropizacja szaty roślinnej oraz przekształcenia gleby. Zwiększenie zwięzłości gleby pociąga za sobą zmiany jej właściwości infiltracyjnych oraz
przemieszczanie się materiału (zwłaszcza na stokach), prowadzi do powstania
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specyficznej mikrorzeźby powierzchni, tj. różnego rodzaju rynien i bruzd ściekowych, wałów przyścieżkowych, tarasów i niecek wydeptywania oraz nisz i stożków
zsuwiskowych (Bogucki 1990). Odsłonięta gleba na szlakach turystycznych ulega
szybkiej erozji. Poprowadzenie ścieżek zgodnie ze spadkiem terenu zwiększa
rozmiary spłukiwania, co wywołuje erozję żłobinową (Łajczak 1996). W miejscach intensywnie penetrowanych przez pieszych turystów (punkty widokowe,
trasy narciarskie powyżej górnej granicy lasu) zwiększają się rozmiary deflacji i
soliflukcji. Na szlakach turys-tycznych występują ruchy masowe (obsuwanie się
pakietów gleby z darnią), jak i przesuwanie się rumoszu ze stromych ich odcinków
do bardziej połogich miejsc, gdzie tworzą się nawet jęzory gruzowe. Charakter i
dynamika przemian środowiska przyrodniczego pod wpływem użytkowania turystycznego zależą zarówno od stopnia odporności tego środowiska na antropopresję,
jak i natężenia ruchu turystycznego oraz stopnia agresywności realizowanych na
danym obszarze form turystyki (typów zachowań turystycznych).
Przyrodnicze walory stanowią główny „magnes” przyciągający turystów
do wybranych miast o funkcji turystycznej (Jeleniej Góry, Karpacza, Kowar, Piechowic, Szklarskiej Poręby i Świeradowa Zdroju), leżących w Sudetach Zachodnich
(tj. Kotlinie Jeleniogórskiej i otaczających ją: Górach Izerskich, Karkonoszach,
Rudawach Janowickich oraz Górach Kaczawskich). Na obszarze tym, zarówno
w ujęciu historycznym jak i obecnie, zauważa się konflikt między funkcją turystyczną a przyrodniczą spowodowany głównie nierównomiernym rozkładem ruchu
turystycznego. Zjawisko to wynika z różnego stopnia atrakcyjności poszczególnych
pasm górskich oraz Kotliny, o którym decyduje m.in. ich dostępność (sieć szlaków
turystycznych, lokalizacja kolejek krzesełkowych, nartostrad, schronisk itp.). Ruch
turystyczny wykazuje wyraźne „ciążenie” w kierunku najcenniejszego pod względem walorów przyrodniczych – w ramach badanego obszaru - Karkonoskiego Parku
Narodowego, który w 1992 r. uznano za część Bilateralnego Rezerwatu Biosfery
Karkonosze/Karkonose. Fenomenem jest tendencja do koncentracji tego ruchu w
partiach grzbietowych Karkonoszy (w tym szczególnie na dwóch szczytach: Śnieżce
i Szrenicy) – obszarze objętym ochroną ścisłą.
Cel i etapy pracy
Opracowanie zawiera część wyników badań dotyczących potencjału turystycznego wybranych miast Sudetów Zachodnich (Zajadacz 2001). Jego celem jest
próba wykazania w sposób wymierny rangi przyrodniczych walorów turystycznych wymienionych miast. Przyjęto założenie, iż określanie rangi, zarówno na
poziomie „szczegółowym” – tj. cech i elementów tworzących przyrodnicze walory
turystyczne, jak i na poziomie „ogólnym”, czyli wartości wskaźnika syntetycznego
przyrodniczych walorów turystycznych wybranych miast, pozwoli na sformułowanie propozycji deglomeracji ruchu turystycznego (którego największe natężenie
notuje się w Karpaczu i Szklarskiej Porębie), a w konsekwencji na minimalizację
konfliktów turystyka – środowisko przyrodnicze. Zastosowano metodę analizy
porównawczej obiektów wielocechowych według C. Bellinger (1994). Etapy pracy
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przedstawiały się następująco:
1)wybór obszaru badań;
2) identyfikacja struktury przyrodniczych walorów turystycznych (PWT) wybranych miast;
3) wybór kryteriów oceny (cech i jednostek miar) PWT (tab. 1);
4) tworzenie banku danych (tj. pomiar cech według przyjętych jednostek miar)
w oparciu o materiały pierwotne i wtórne;
5) skalowanie wyników pomiaru - to operacja mająca na celu zapewnienie porównywalności wyników pomiaru oraz umożliwienie przeprowadzenia obliczeń
matematycznych. Polegało ono na transformacji według określonego wzoru
danych rzeczywistych na wartości punktowe, tworzące skalę interwałową. Wynik pomiaru (daną rzeczywistą dotyczącą określonej cechy miasta) porównano
z wartością maksymalną i minimalną tej samej cechy w całym badanym zbiorze
miast. Przyjęto skalę o rozpiętości od 0 pkt. (minimalny wynik pomiaru) do
100 pkt. (maksymalny wynik pomiaru). Liczbę punktów dla pozostałych wyników pomiaru (plasujących się między wartościami ekstremalnymi) obliczono
według wzorów:

gdzie:
Y
– szukana wartość punktów dla xt
x max – maksymalny wynik pomiaru
x min – minimalny wynik pomiaru
x
– każdorazowo oszacowany wynik pomiaru

6) obliczanie wartości wskaźnika syntetycznego przyrodniczych walorów turystycznych (P) dla każdego miasta, w oparciu o wzór:

gdzie:
P – wskaźnik syntetyczny
x1 + x2 + x3 + x4 + xn – wartość punktowa dla danego wyniku pomiaru
Σ x – liczba kryteriów (cech) danej kategorii
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Źródło: 1Obliczenia własne w oparciu o mapy topograficzne (1: 10 000), Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1987; 2Opracowanie:
A. Dancewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Wrocław, 1999 (dane za pięciolecie 1994-98);

Tab. 1. Rank evaluation of real values of selected features of natural tourist amenities

Tab. 1. Wyniki skalowania wartości pomiaru wybranych cech przyrodniczych walorów turystycznych

811

Source: prepared by the author

Źródło c.d.: 3Sprawozdania roczne GEOD-02 stan w dniu 01.01.1998 (uwzględniono: lasy i grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione, wody
stojące, wody płynące, zieleń osiedlową); 4Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.08.1994 w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek,
wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych (Dz. U. 1994 nr 80, poz. 417); 5Year-Book of Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, 1998; 6Wojewódzki Konserwator Przyrody (stan – lipiec 1998)

7) ranking miast ze względu na wagę oferowanych przez nie przyrodniczych walorów turystycznych (ryc. 1).
Podsumowanie
Wyniki badań potwierdziły, iż miasta cieszące się największą popularnością
wśród turystów: Karpacz i Szklarską Porębę - cechuje wysoka przydatność cech
środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki. Jednak nie mniej wysoką przydatność, szczególnie ze względu na występowanie wód mineralnych oraz korzystne
warunki bioklimatyczne, wykazuje Świeradów Zdrój położony w Górach Izerskich.
Stanowi on więc alternatywę dla deglomeracji ruchu turystycznego skoncentrowanego w Karkonoszach. Z kolei Kowary i Jelenia Góra, mimo iż ranga ich przyrodniczych walorów turystycznych jest około dwukrotnie niższa niż w przypadku
Świeradowa Zdroju, dysponują osobliwymi walorami, do których należą wody
mineralne (wykorzystywane w działalności uzdrowiskowej) oraz fragmenty parków
krajobrazowych: Rudawskiego (Kowary) i Doliny Bobru (Jelenia Góra). Walory te
powinny stać się podstawą promocji „sfery” przyrodniczej potencjałów turystycznych tych miast. Ostatnią pozycję w rankingu zajęły Piechowice, które wyróżnia
na tle badanego zbioru miast największa wysokość względna. Posiadają więc one
szczególnie dogodne warunki dla rozwoju kwalifikowanej turystyki górskiej (pieszej, rowerowej, narciarstwa czy też wspinaczki skałkowej), tym samym stanowią
potencjalny obszar konkurencyjny wobec takich popularnych ośrodków sportów
zimowych i górskiej turystyki pieszej jak Karpacz i Szklarska Poręba.
Deglomeracja ruchu turystycznego jest jednym ze sposobów minimalizowania
konfliktów między funkcją turystyczną a przyrodniczą danego obszaru. Jest ona
jednym z „narzędzi” odpowiedniego
sposobu planowania rozwoju turystyki, który powinien być oparty przede
wszystkim na rozpoznaniu potencjału
turystycznego, potrzeb i preferencji
turystów, jak również szans i zagrożeń
wynikających z rozwoju turystyki na
danym terenie. Można bowiem założyć,
iż w odpowiedni sposób planowana, organizowana i uprawiana turystyka może być
Ryc. 1. Wartości wskaźnika syntetycznego
nie tylko „łagodną” formą wykorzystania
przyrodniczych walorów turystycznych (P)
walorów środowiska przyrodniczego, ale i
Fig. 1. Values of the synthetic index
jedną z form aktywnej ochrony przyrody
of natural tourist amenities (P)
(Pietrzak, Sołowiej 1999).
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NATURAL TOURIST AMENITIES OF SELECTED TOWNS LOCATED
IN THE WESTERN SUDETEN MOUNTAINS
(AN ATTEMPT AT DRAWING A REASONABLE COMPARISON)
Summary
The study presents some results of the research conducted between 1996 and
2000 dealing with the tourist potential of holiday resorts located in the Western
Sudeten Mountains (i.e. Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba and Świeradów Zdrój). The primary objective of the study is to present the rank
of the natural tourist amenities of a given town against the background of the
amenities offered by the other ones. To this end the method of comparative analysis of multi-feature objects was employed (after Bellinger, 1994). The results of
the study reveal that the most valuable natural tourist amenities are to be found
at Karpacz, Świeradów Zdrój and Szklarska Poręba, followed by Jelenia Góra and
Kowary, whereas the least valuable amenities are those found at Piechowice. The
results of the study make it possible to draw up proposals of deglomeration of
the tourist traffic in the Karkonosze Mountains, which would minimize the conflict between tourism and the natural environment occurring in the Karkonosze
National Park.
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