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Wpływ

ruchu turystycznego

na przekształcanie rzeźby
wybranych obszarów górskich

Wprowadzenie
Obszary górskie są przedmiotem coraz większego zainteresowania na całym
świecie. Przejawia się ono w rozwoju turystyki letniej i zimowej oraz w powstawaniu coraz większej liczby obiektów turystycznych, takich jak: schroniska,
hotele, kolejki linowe, wyciągi narciarskie, specjalnie przygotowane nartostrady
i ścieżki turystyczne. Ruch turystyczny poprzez swoje oddziaływanie w większym lub mniejszym stopniu powoduje przeobrażanie środowiska przyrodniczego
gór, a szczególnie obszarów wysokogórskich. Problemy tego typu zaznaczają się
w wielu obszarach: w Europie, Ameryce Północnej czy Japonii (Price 1985; Fridel
1991; Robens, Blacek 1993; Tsuyuzaki 1994). Aby ograniczyć niekorzystny wpływ
gospodarki turystycznej na środowisko przyrodnicze tych obszarów, podejmuje
się odpowiednie badania naukowe zmierzające do oceny aktualnego stanu tych
oddziaływań oraz określenia przyczyn ich negatywnych skutków. Oddziaływania
gospodarki turystycznej na środowisko przyrodnicze prowadzą w efekcie do intensyfikacji procesów morfogenetycznych i przekształcania rzeźby gór.
Problem z nadmierną degradacją turystyczną występuje w wielu obszarach
górskich, m. in. w Karpatach, a zwłaszcza w Tatrach (Skawiński 1993; Krusiec 1996;
Gorczyca 1997; Kopera 1999; Gorczyca, Krzemień 2002), w rejonie Pilska (Łajczak
1996) oraz w Bieszczadach (Prędki 2004). Obszary te narażone są na duże oddziaływanie turystyki pieszej, a niektóre z nich także narciarstwa (Tatry, Pilsko).
Celem niniejszego opracowania jest poznanie prawidłowości degradacji
rzeźby w rejonie dróg i ścieżek turystycznych w różnych obszarach górskich.
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Metody badań
W celu poznania stanu dróg i ścieżek turystycznych w Tatrach, Pieninach
i masywie Monts Dore przeprowadzono kartowanie geomorfologiczne według
podobnej metody, tzn. drogi i ścieżki turystyczne podzielono na mapie w skali
1:10 000 na jednorodne pod względem morfostrukturalnym odcinki i ponumerowano. Dla każdego odcinka zostały zebrane informacje o jego cechach, które
zestawiono w odpowiednim raptularzu. Informacje te dotyczyły: morfometrii
(wysokości n.p.m., długości, średniej i maksymalnej szerokości ścieżki lub drogi, maksymalnej głębokości rozcięcia oraz liczby ścieżek), morfografii (rodzaju
form), podłoża (rodzaju skał i pokryw, wielkości frakcji luźnego materiału).
W sumie zostało skartowanych wiele kilometrów dróg i ścieżek turystycznych
oraz nartostrad: w Tatrach ok. 225 km (Krusiec 1996; Gorczyca 1997; Kopera
1999; Gorczyca, Krzemień 2002), w Monts Dore ok. 147 km (Krzemień 1995),
w Pieninach 22,6 km (Moś 1999). Metodyka badań w innych obszarach polegała głównie na kartowaniu rejonu szlaków turystycznych w terenie obszarów
zdegradowanych (Łajczak 1996; Prędki 2004).

Obszar badań
Badania terenowe prowadzono w dwóch typowych obszarach wysokogórskich (Tatry i Monts Dore) oraz w górach średnich (Pieniny). Są to obszary
narażone na bardzo dużą antropopresję, w których dotąd nie było kompleksowych opracowań wpływu ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby.
W Tatrach i Monts Dore górna granica lasu przebiega na podobnej wysokości ok.
1500-1550 m n.p.m. Tatry zbudowane są ze skał bardzo zróżnicowanych, głównie
granitoidów, łupków metamorficznych, piaskowców kwarcytycznych, wapieni,
dolomitów oraz margli i łupków. Są wyższe (wznoszą się do 2449 m n.p.m.)
i masywniejsze w stosunku do innych badanych obszarów. Otrzymują rocznie
do 1800 mm opadów (Kotarba et al. 1987). Natomiast Monts Dore zbudowane
są ze skał wulkanicznych, głównie odpornych bazaltów, sancyitów, doreitów,
trachitów oraz bardzo mało odpornych utworów piroklastycznych. Masyw ten
wznosi się do 1886 m n.p.m. i otrzymuje około 2000 mm opadów (Krzemień
1995). Pieniny zbudowane są głównie z różnorodnych wapieni i margli oraz
piaskowców i łupków. Wznoszą się do wysokości 982 m n.p.m. i otrzymują
rocznie do 1000 mm opadu (Kostarkiewicz 1982).

Oddziaływanie ruchu turystycznego na podłoże
Bezpośrednie oddziaływanie turystów to głównie wydeptywanie pokrywy
roślinnej chroniącej podłoże dróg i ścieżek przed degradacją oraz rozluźnianie,
rozkruszanie materiału podłoża i przemieszczanie utworów luźnych. Natomiast
dalszą degradację szlaków powodują procesy naturalne. Najważniejszym procesem antropogenicznym jest jednak wydeptywanie roślinności. Zachodzi ono
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przez cały rok, ale szczególnie w porze niweopluwialnej, gdy miękkie i bardzo
wilgotne podłoże jest podatne na ubijanie (Robens, Blacek 1993). Pokrywa darniowa może skutecznie chronić stok, lecz gdy ulegnie zniszczeniu, to w czasie
krótkiego okresu wegetacyjnego nie ma możliwości regeneracji i w dalszym
etapie następuje rozluźnianie i rozdrabnianie pokrywy glebowej, a następnie
zwietrzelinowej. Z kolei procesy morfogenetyczne skutecznie powstrzymują
sukcesję roślinności, co w konsekwencji przyczynia się poszerzenia ścieżki. Poszczególne zbiorowiska roślinne różnią się między sobą odpornością na oddziaływanie turystyczne. Murawy alpejskie, borówczyska oraz trawiaste zbiorowiska
polan są odporne na wydeptywanie. Jednak wiosną, kiedy pokrywy darniowe
są przepojone wodą roztopową i rozpulchnione przez procesy regelacji, nawet
najodporniejsza roślinność tych zbiorowisk łatwo ulega zniszczeniu na skutek
mechanicznego nacisku. W ten sposób nawet niewielka liczba turystów idących
szlakiem w tym okresie może powodować większą jego degradację niż tłumy
turystów latem. Ta prawidłowość dotyczy wszystkich badanych obszarów tzn.
średniogórskich i wysokogórskich. Wydeptywanie może zachodzić linearnie,
strefowo lub arealnie. Najczęściej występuje linearne; w jego wyniku powstają ścieżki. W strefach takich powstaje zwykle ścieżka o szerokości 0,5-1,0 m.
Do niszczenia pokrywy roślinnej przyczyniają się również ratraki i pojazdy
gąsienicowe oraz narciarze w okresie późnej zimy. W okresie tym zachodzi
mechaniczne rozcinanie darni w strefach cienkiej pokrywy śnieżnej.
Konserwacja ubitej pokrywy śnieżnej wzdłuż ścieżek i nartostrad to kolejny
warunek sprzyjający linijnemu spływowi wody wzdłuż stoków. Koncentracja
energii spływającej wody i osłabianie podłoża poprzez nadmierne jego nawilgocenie stwarza dobre warunki dla działania procesów morfogenetycznych, takich
jak spłukiwanie i erozja linijna, lód włóknisty oraz spełzywanie.
Dzięki ruchowi turystycznemu zachodzi też bezpośrednie działanie na podłoże, poprzez dezintegrację materiału podłoża, niszczenie bruku gruzowego oraz
przemieszczanie utworów luźnych. Na te procesy nakładać się może oddziaływanie
pojazdów terenowych i transportu drewna, szczególnie transport pni drzew.
Ze wszystkich wymienionych oddziaływań antropogenicznych zdaniem
autorów największą rolę odgrywają te, które na dłuższy czas powodują degradację pokrywy roślinnej, ponieważ jak to już wykazano w wielu obszarach, stoki
nieutrwalone podlegają najintensywniejszym przeobrażeniom przez procesy
morfogenetyczne (Gil 1976; Kotarba et al. 1987).

Procesy morfogenetyczne kształtujące ścieżki
i drogi turystyczne
Naturalne procesy morfogenetyczne modelujące ścieżki i drogi turystyczne
można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą procesy autogeniczne,
związane z istnieniem ścieżki lub drogi turystycznej, których występowanie lub
duże natężenie jest skutkiem obnażania i rozluźniania podłoża, a więc ruchy
masowe, spłukiwanie, procesy kriogeniczne oraz deflacja. Do drugiej należą
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procesy allogeniczne nie związane z istnieniem ścieżki lub drogi turystycznej,
ale mające wpływ na jego morfologię. Do tej grupy należą procesy pluwiograwitacyjne i morfologiczna działalność śniegu. Ze względu na pionowy zasięg
wszystkie wymienione procesy można podzielić na piętrowe i apiętrowe.
Piętro krioniwalne, położone powyżej górnej granicy lasu, cechuje się większym natężeniem procesów modelujących niż piętro leśne. Górna granica lasu
jest strefą oddzielającą ilościowe i jakościowe różnice w działaniu tych procesów.
Szczególnie intensywnie przekształcany obszar znajduje się w piętrze wysokościowym 1500-1850 m n.p.m. Powyżej lub poniżej tego pasa aktywność procesów
słabnie lub całkowicie wygasa (Kotarba et al. 1987). Największą intensywność
modelowania ścieżek przypisuje się procesom ekstremalnym występującym
głównie latem (nawalne opady) i podczas wiosennych roztopów śniegu. Podczas
ulew typu konwekcyjnego o prawdopodobieństwie występowania 1-5%, zwłaszcza gdy godzinowe sumy opadowe przekraczają 40 mm, zachodzi największe
przeobrażanie stoków (Kotarba 1992).

Morfogenetyczne skutki oddziaływania człowieka
w badanych obszarach
Efektem zagospodarowania turystycznego badanych obszarów są ścieżki
i drogi turystyczne, zróżnicowane pod względem szerokości, głębokości rozcięcia
i stanu nawierzchni (ryc. 1-3). Ponadto w masywie Monts Dore występują specjal-

Ryc. 1. Ścieżki i drogi turystyczne w Tatrzańskim Parku Narodowym: 1 – znakowane
szlaki turystyczne, 2 – drogi, 3 – stoki narciarskie, 4 – nartostrady
Fig. 1. Tourist paths and roads in the Tatrzanski National Park: 1 – marked tourist paths,
2 – roads, 3 – ski pistes, 4 – ski return routes
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nie przygotowane nartostrady, strefy wyciągów narciarskich i różnego typu drogi
asfaltowe. Jednak i w tym obszarze ścieżki i drogi oraz ich otoczenie stanowią
największą strefę destrukcyjnego oddziaływania człowieka na rzeźbę.
Tatry. Ścieżki i drogi w Tatrzańskim Parku Narodowym są bardzo zróżnicowane pod względem szerokości, głębokości rozcięcia i stanu nawierzchni
(sztucznej i naturalnej). Najszersze występują w piętrze leśnym (do 4,8 m); szerokie ścieżki występują również w piętrze alpejskim (do 3,8 m) (ryc. 4, fot. 3).
Ścieżki o średniej szerokości większej lub równej 5 m stanowią w piętrze leśnym
aż 81%, a w piętrze alpejskim ok. 10%. Rozcięcia ścieżek i dróg rozkładają się
nieco inaczej, mianowicie największe średnie wartości rozcięć rosną zgodnie
z rozkładem siły erozyjnej w profilu stoków. Dlatego najniższe wartości wystę-

Ryc. 2. Ścieżki, drogi i nartostrady w górnej części masywu Monts Dore: 1 – ważniejsze
szczyty, 2 – ścieżki, 3 – drogi, 4 – drogi asfaltowe, 5 – nartostrady, 6 – powierzchnie
zdegradowane, bez roślinności
Fig. 2. Paths, roads and ski pistes in the upper parts of the Monts Dore: 1 – major peaks,
2 – paths, 3 – roads, 4 – paved roads, 5 – ski pistes, 6 – degraded surfaces without vegetation
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pują w piętrach: alpejskim i seminiwalnym, a największe w piętrze
leśnym (ryc. 4). Rozczłonkowanie
ścieżek można wyrazić liczbą ścieżek w danym odcinku szlaku. Najwięcej szlaków jest słabo rozczłonkowanych. Szlaki z 1-2 ścieżkami
stanowią 73%. W różnych piętrach
Tatr występują też szlaki (ok. 1%)
z siedmioma ściekami. Szlaki jednoRyc. 3. Ścieżki turystyczne i drogi w Pienińskim Parku Narodowym: 1 – granica PPN,
ścieżkowe najliczniejsze są w pię2 – szlaki znakowane, 3 – drogi
trach: alpejskim i seminiwalnym,
Fig. 3. Tourist paths and roads in the Pieninski
natomiast szlaki wielościeżkowe
National Park: 1 – park boundary,
dominują w piętrze leśnym (ryc. 4).
2 – marked paths, 3 – roads
Dłuższy czas użytkowania ścieżek
doprowadza z czasem do ich rozcięcia nawet do podłoża skalnego (ryc. 5 III c). Z tego powodu niezbędne są
prace rekultywacyjne osłabiające ten proces. W związku z degradacją grzbietów,
stoków i den dolin w rejonie szlaków turystycznych należy wyjaśnić, że głównym
efektem niszczącej roli turystyki pieszej jest: po pierwsze, niszczenie roślinności
na szlakach (wydeptywanie) i duże jej przekształcanie w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek, po drugie, niszczenie opancerzenia (naturalnego lub sztucznego)
na powierzchni ścieżek. Jeżeli z powierzchni ścieżek zostaje usunięta grubsza
frakcja materiału, to podłoże nieosłonięte ulega szybszej degradacji. Do dalszej
degradacji przyczyniają się również naturalne procesy geomorfologiczne. Z tego
wniosek, że degradacja szlaków turystycznych zachodzi nie tylko za sprawą turystów. W obrębie powierzchni bez roślinności działają bardzo skutecznie głównie:
spłukiwanie, procesy eoliczne i lód włóknisty (ryc. 5). Rozczłonkowywanie dróg
i ścieżek turystycznych zależy z jednej strony od odporności podłoża, a z drugiej
od wielkości sił – czyli czynników morfogenetycznych, które działają w badanym
obszarze. Z tego względu są pewne strefy „uprzywilejowane” bardziej narażone
na degradację, czyli intensywniejsze modelowanie. Należą do nich strefy o dużej
koncentracji wody płynącej po stoku, strefy odsłonięte z drobnym materiałem
podlegające intensywnemu działaniu lodu włóknistego, podobne powierzchnie
odsłonięte na działanie wiatru, szczególnie w obrębie przełęczy. Stan ścieżek
turystycznych jest wynikiem oddziaływań procesów morfogenetycznych i ruchu turystycznego na podłoże o różnym stanie i odporności. Z tego względu
należy brać pod uwagę również kolejny warunek związany z rekultywacją,
a więc przeciwdziałaniem procesów niszczących.
Masyw Monts Dore. W obszarze tym ścieżki, drogi turystyczne, strefy
wyciągów narciarskich i specjalnie przygotowane nartostrady rozmieszczone
są w przewadze w piętrze subalpejskim, a więc powyżej górnej granicy lasu.
Ścieżki turystyczne są przeważnie szerokie do 3,5 m, a drogi turystyczne zwykle
szersze – do 5,5 m (fot. 1). Są to zwykle szerokie rozdeptane strefy, przeważnie

Fot. 1. Masyw Monts Dore – skrzyżowanie szlaków turystycznych na przełęczy Col de
la Cabane (stoki kształtowane głównie przez turystów i spłukiwanie linijne)
(fot. K. Krzemień)
Photo 1. The Monts Dore; a crossroads of tourist paths at the Col de la Cabane pass
(slopes transformation mainly by tourists and linear wash) (phot. K. Krzemień)

Fot. 2. Droga stokowa na Puy Ferrand (masyw Monts Dore) ze zdegradowanym
poboczem (stoki kształtowane głównie przez spłukiwanie linijne i rozproszone oraz
deflację) (fot. K. Krzemień)
Photo 2. A slope road at the Puy Ferrand (Monts Dore) with a degraded shoulder
(slopes transformation mainly by linear wash, dispersed downwash and deflation)
(phot. K. Krzemień)

Fot. 3. Tatry – zdegradowane stoki w piętrze leśnym (stok przekształcony w wyniku
wydeptywania i spłukiwania powierzchniowego) (fot. A. Kopera)
Photo 3. The Tatras; degraded slopes within the forest (slope transformation as a result
of trampling and dispersed downwash) (phot. A. Kopera)

Fot. 4. Rozdeptana ścieżka turystyczna w Pienińskim Parku Narodowym (powierzchnia
szlaku kształtowana przez ruch turystyczny i spłukiwanie powierzchniowe) (fot. A. Moś)
Photo 4. A tourist path in the Pieninski National Park barren by foot traffic (tourist
path transformation by human activity and dispersed downwash) (phot. A. Moś)
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Ryc. 4. Parametry ścieżek turystycznych na tle pięter geoekologicznych w Tatrach
Fig. 4. Parameters of tourist paths against the background of geoecological vertical zones of the Tatras
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Ryc. 5. Strefy morfodynamiczne w profilach poprzecznych dróg i ścieżek turystycznych:
I – masyw Monts Dore, II, III – Tatry, A – spłukiwanie linijne, B – lód włóknisty, deflacja i spłukiwanie, C – spłukiwanie rozproszone, D – rozcinanie podłoża podczas transportu pni drzew
Fig. 5. Morphodynamic zones in the cross sections of tourist roads and paths: I – Monts
Dore; II, III – Tatras, A – linear wash, B – needle ice, deflation and downwash, C – dispersed downwash, D – ground dissection during tree-trunk transport
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pojedyncze. Jedynie w obrębie szerokich grzbietów mogą występować strefy
z 5-7 ścieżkami stanowiącymi obszar degradacji o szerokości do 10 m. Pojedyncze ścieżki w omawianych strefach w obrębie szerokich grzbietów czy punktów
widokowych mają najczęściej 0,5-1,2 m. W obrębie ścieżek i dróg zniszczona
darń nie osłania podłoża i z roku na rok podlega dalszej degradacji w szybkim
tempie. Skutkiem tego drogi i ścieżki tworzą szerszą strefę degradacji średnio
o 30-50% większą, niż było to w początkowym stadium. Stąd mimo rekultywacji
na poboczach dróg, ścieżek i nartostrad występuje stale rozwijająca się strefa
zdegradowana od 0,5 do 1,5 m z każdej strony (fot. 1). Największym problemem
w badanym obszarze są jednak specjalnie przygotowane drogi stokowe. Są one
wytyczone przeważnie przy pomocy spychaczy i pełnią rolę dróg turystycznych,
dróg dla pojazdów terenowych, a zimą – nartostrad. Strefy te o szerokości do
4,5-6,0 m i głębokości podcięcia stoku nawet do 2-4 m zajmują największe powierzchnie antropogenicznej degradacji (ryc. 5 I b, c; fot. 1, 2). W strefach tych
dróg nie tylko ich powierzchnia podlega intensywnym przeobrażeniom, ale
również otoczenie (Krzemień 1995). W badanym obszarze dużym problemem
jest też zaburzanie spływu wody na stokach. Jeżeli przy drogach wycina się
rowy odwadniające lub powoduje się koncentrację spływu wody przy budowie
nartostrad i dróg, to w krótkim czasie rozwijają się głębokie rozcięcia, które
podczas gwałtownych opadów czy roztopów mogą zostać pogłębione nawet
do 0,5-1,0 m, a lokalnie nawet do 1,8 m.
Pieniny. W Pienińskim Parku Narodowym sieć ścieżek i dróg turystycznych
stanowi 22,6 km, są one wykorzystywane w 85% przez pieszy ruch turystyczny,
a tylko 15% użytkowanych jest także jako drogi gospodarcze lub samochodowe. Ruch
turystyczny koncentruje się głównie w jego wschodniej części (ryc. 3). Ich parametry
są zróżnicowane. Średnia szerokość ok. 75% długości ścieżek i dróg mieści się
w przedziale 1-3 m, a 52% ich długości to ścieżki wąskie o szerokości 1-2 m (fot. 4).
Najszersze dochodzą do 14 m, a ich położenie związane jest ze strefą przełęczy
czy punktów widokowych. Ogólnie badane ścieżki są słabo rozczłonkowane. Większość ścieżek, tzn. 70% ich długości, jest rozcięte nieznacznie do kilkunastu cm (Moś
1999). Na pozostałej długości ścieżki są głębiej rozcięte; na 15% długości wszystkich
ścieżek występują rozcięcia erozyjne do głębokości 0,5 m, a na kolejnych 15% ich
długości rozcięcia dochodzą nawet do 2 m i zwykle są one związane z użytkowaniem dróg przez pojazdy mechaniczne. Drogi i ścieżki turystyczne poprowadzone
są w większości przez obszary zbudowane ze skał mało odpornych, takich jak margle
i łupki pstre (ponad 54%). Jedynie 36% długości wszystkich ścieżek położonych jest
w obrębie stosunkowo odpornych wapieni. Omawiane ścieżki turystyczne na przeważającej długości nie są pokryte roślinnością (94% długości), jedynie ok. 5% poprowadzonych jest po łąkach kośnych i roślinności murawowej. Nawierzchnia ścieżek
jest w zdecydowanej większości naturalna (62%), a w 30% długości nadsypana jest
gruzowym materiałem lokalnym, jedynie kilka procent ścieżek obudowanych jest
głazami z lokalnego materiału lub przekształconych w stopnie zbudowane z drewna
i gruzu lub głazów. Na powierzchni ścieżek materiał luźny jest drobny do 1 cm
(66% długości ścieżek), a na pozostałej ich długości przeważa materiał 5-10 cm. Na
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długości 48% wszystkich ścieżek i dróg turystycznych występują liczne formy i
mikroformy, świadczące o aktywności procesów morfogenetycznych w ich obrębie.
Formy erozyjne stanowią około 80% i są to głównie rynny erozji linijnej z systemem
progów i kotłów. Na drogach użytkowanych gospodarczo występują koleiny, a więc
rynny pochodzenia antropogenicznego, przeobrażane podczas opadów. Skuteczność
procesów antropogenicznych i naturalnych procesów morfogenetycznych w Pienińskim Parku Narodowym jest znacząca ze względu na mało odporne podłoże, w
większości brak pokrycia powierzchni ścieżek i dróg przez roślinność i ze względu
na drobny materiał zalegający na powierzchni ścieżek i dróg turystycznych.

Prawidłowości przekształcania obszarów górskich
pod wpływem ruchu turystycznego
We wszystkich badanych obszarach formy antropogeniczne są bardzo
zróżnicowane i dobrze zaznaczają się w rzeźbie terenu (fot. 1-3). Ścieżki turystyczne i drogi, a także nartostrady tworzą strefy nakładania się degradacji
antropogenicznej i naturalnej. Jak dotychczas stwierdzono, stanowią one strefy
oddziaływania różnych procesów morfogenetycznych (ryc. 5). Tam, gdzie nastąpiła degradacja roślinności, szczególnie pokrywy darniowej, wytwarza się
stan permanentnego braku równowagi. W strefach tych powstała mikrorzeźba
krioniwalna, eoliczna i pluwialna (ryc. 5). W strefach zniszczonej roślinności
następuje zwielokrotnienie intensywności procesów morfogenetycznych. Woda
opadowa i z topniejącego śniegu powoduje nasączanie gleby i ruchy masowe
oraz rozwój rynien na ścieżkach i drogach. Działalność lodu włóknistego w strefach nie zarośniętych darnią doprowadza do rozdrabniania pokryw stokowych.
Materiał ten jest następnie łatwo przemieszczany dzięki procesom eolicznym lub
w czasie opadów czy roztopów przez wodę płynącą. Ścieżki i drogi turystyczne
i szlaki nartostrad modelowane są przez zespół procesów morfogenetycznych. W
ich profilach poprzecznych można wyróżnić po kilka stref morfodynamicznych,
intensywnie modelowanych przez określony dominujący proces, np. spłukiwanie
linijne czy rozproszone, procesy eoliczne czy kriogeniczne (ryc. 5). Modelowanie
tych stref morfodynamicznych zależy także od pory roku czy stanu wilgotności
pokryw. W okresie wiosennym przedstawione wyżej formy antropogeniczne modelowane są intensywnie przez procesy niwacyjne, podobnie jak naturalne nisze
niwalne. Wtedy też pełzną całe pakiety darniowe (ryc. 5 Ic, Ib, IIIc). W okresie
wiosennym intensywnie może też działać erozja linijna i spłukiwanie rozproszone.
Latem i jesienią deflacja, splash, erozja linijna oraz spłukiwanie powierzchniowe.
W zimie działa zamróz w strefach z litym podłożem na powierzchni. Rozczłonkowywanie ścieżek i dróg turystycznych oraz nartostrad zależy z jednej strony od
odporności podłoża, a z drugiej od czynników morfogenetycznych działających
w badanych obszarach górskich. Z tego względu pewne strefy są bardziej narażone na degradację (ryc. 5). Po rozcięciu pokryw do litego podłoża tempo rozcinania
zwykle zmniejsza się, jeżeli występują stosunkowo odporne wychodnie skalne.
Ogólnie biorąc, ścieżki, drogi i nartostrady to obszary o złożonym modelowa-
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niu w poszczególnych porach morfogenetycznych, podobnie jak inne naturalne
obszary nie pokryte roślinnością (Kłapa 1980). Modelowanie omawianych obszarów zależy też w bardzo dużym stopniu od położenia morfologicznego. Z tego
powodu zaznacza się bardzo duże zróżnicowanie tempa degradacji powierzchni
ścieżek, dróg i nartostrad, a efektem tego są zróżnicowane odcinki morfodynamiczne. Odcinki intensywnie rozcinane nawiązują zwykle do stref podłoża mało
odpornego, powierzchni o dużym nachyleniu, przełęczy, punktów widokowych
czy dużej koncentracji ruchu turystycznego (Prędki 2004).

Wnioski
Ścieżki i drogi turystyczne oraz nartostrady w obszarach górskich podlegają bardzo nierównomiernemu modelowaniu. Stosunkowo w niezbyt dużej
odległości mogą występować odcinki morfodynamiczne kształtowane w bardzo
odmienny sposób. Podobne zróżnicowanie tempa modelowania zaznacza się w
profilach poprzecznych tych stref. Na morfodynamikę dróg i ścieżek wpływają
naturalne procesy morfogenetyczne i procesy antropogeniczne. Modelowanie
zachodzi z bardzo różną intensywnością w zależności od odporności podłoża,
nachylenia i ekspozycji stoków, położenia w określonym piętrze morfodynamicznym, rodzaju nawierzchni, pokrywy roślinnej, pory roku i natężenia ruchu
turystycznego. W badanych obszarach największa degradacja zachodziła na
nieutwardzonych drogach użytkowanych przez turystów i pojazdy mechaniczne.
Działania człowieka w obszarach górskich powodują przyspieszanie obiegu energii i materii w obrębie stoków, a nawet całych masywów. Dzięki temu działaniu
zwietrzelina, najczęściej drobna, przemieszczana jest do podnóży stoków oraz
odprowadzana w formie zawiesiny i materiału wleczonego korytami potoków
na większe odległości.
W badanych obszarach górskich najintensywniej są degradowane powierzchnie ścieżek i dróg turystycznych w masywie Monts Dore, następnie
w Tatrach i Pieninach. W innych częściach Karpat do bardziej zdegradowanych należą także: podszczytowa część Pilska (Łajczak 1996), strefy przełęczy
i punktów widokowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Prędki 2004) czy
szczytowej partii Babiej Góry. W innych obszarach górskich, jak Alpy czy Góry
Skandynawskie, tempo modelowania jest bardziej zbliżone do tempa w Tatrach
niż masywie Monts Dore. W poszczególnych grupach górskich występują inne
warunki progowe niezbędne do intensywnego modelowania ścieżek i dróg
turystycznych. Z tego powodu morfogenetyczna rola erozji antropogenicznej
będzie inna w tych obszarach.
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impact of tourist traffic on the relief transformation
in selected mountains

Summary
Under an extensive tourist penetration, mountain areas have been experiencing
a high degree of anthropogenic degradation. Tourist traffic results in a destruction of vegetation along roads and paths and nearby facilities, largely as a result of a considerable
acceleration of the geomorphologic processes. The paper presents certain environmental
considerations, including relief, geology and climate, as well as micro-relief within tourist paths and morphogenetic processes influencing slope transformation within tourist
areas in selected mountain areas. The general issue of the tourist-influenced degradation
was presented using two medium-to-high mountain areas in the Polish Carpathian Mts.
(the Tatras and the Pieniny Mts), as well as on the example of the Monts Dore (Massif
Central, France) (fig. 1-3). In all of those areas the anthropogenic geomorphologic features are highly diverse and well visible in the overall land relief. Tourist paths, roads
and ski pistes constitute areas of overlapping natural and anthropogenic degradation.
Wherever the natural vegetation, and especially the turf cover have been destroyed
a state of permanent imbalance is observed, as well as the development of crionival,
aeolian and pluvial relief (fig. 5). The natural and anthropogenic processes influencing
the morphodynamics of the roads and paths greatly vary in rate depending on the ground resistance, slope inclination and exposure, morphodynamical tier, type of surface,
vegetation cover, season of the year and the intensity of the tourist traffic. Human activity
in the mountains accelerates the circulation of energy and matter within individual slopes
but sometimes also within entire massifs. The Monts Dore massif revealed the greatest
degradation of its paths and tourist roads, followed by the Tatras and to a lesser extent
by the Pieniny (phot. 1-4).
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