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Przedmowa

Turystyka na obszarach chronionych od dawna była przedmiotem zainteresowania
naukowców i praktyków ochrony przyrody. Zajmowano się głównie strukturą i wielkością ruchu turystycznego i oddziaływaniem turystyki na środowisko. W ostatnim
dziesięcioleciu powstało wiele opracowań i poradników dotyczących zarządzania turystyką na obszarach chronionych (tourism management), w tym m.in. rozwiązywania
konfliktów między ochroną przyrody a uprawianiem turystyki (por. Eagles i in. 2002).
W latach 2002–2010 zorganizowano też cykl pięciu międzynarodowych konferencji
naukowych dotyczących zarządzania i monitoringu ruchu turystycznego na obszarach
chronionych (Monitoring and Management of Visitors Flows in Recreational and Protected Areas, w skrócie MMV). Wiele analiz dotyczyło problemów związanych z uprawianiem turystyki pieszej i narciarstwa zjazdowego, zwracano jednak uwagę na inne
formy turystyki i rekreacji, które stają się coraz bardziej popularne, a ich oddziaływanie
na środowisko jest stosunkowo słabo poznane. W znacznym stopniu utrudnia to właściwe zarządzanie ruchem turystycznym, wymagające szczegółowego, odpowiednio
ukierunkowanego podejścia do poszczególnych form aktywności turystów na obszarach chronionych. Konflikty związane z uprawianiem różnych form turystyki i rekreacji
na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych pojawiły się także w Polsce, brakuje jednak opracowań dotyczących sposobów ich rozwiązywania, a także szczegółowych metod zarządzania poszczególnymi rodzajami aktywności turystów. Wśród tego
typu aktywności często wymieniane są różne rodzaje wspinaczki. Część z nich rozwinęła się dopiero w ostatnich latach (buldering, dry-tooling), inne uprawiane były od
dawna, a obecnie zyskują coraz większą popularność (wspinaczka sportowa). Jednym
z obszarów chronionych, w którym uprawiane są niemal wszystkie rodzaje wspinaczki
i występują wspomniane wyżej konflikty, jest Tatrzański Park Narodowy.

Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych

Skłoniło to mnie do opracowania interdyscyplinarnego projektu badawczego pt.
Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na
obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt ten, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt nr N305 097 32/3259, realizowany
był przez zespół naukowców w latach 2007–2010 i obejmował m.in. analizę struktury
przestrzennej ruchu wspinaczkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego monitoring, badania wpływu poszczególnych rodzajów wspinaczki na wybrane elementy
środowiska przyrodniczego – rzeźbę, szatę roślinną i świat zwierzęcy oraz badania
społeczne nad postrzeganiem problemów związanych z ochroną przyrody przez osoby uprawiające taternictwo powierzchniowe (Jodłowski 2010a, b). Konflikty między
ochroną przyrody a uprawianiem wspinaczki, analizowane na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego występują także, w różnym nasileniu, w pozostałych rejonach wspinaczkowych w Polsce położonych na obszarach chronionych. Rozmowy
prowadzone z pracownikami służb ochrony przyrody oraz przedstawicielami środowiska wspinaczkowego wskazywały na konieczność rozwiązania tych problemów,
a jednocześnie – na brak opracowań dotyczących metod zarządzania ruchem wspinaczkowym (climbing management).
Analiza wyników projektu realizowanego w Tatrach oraz innych prac naukowych
dotyczących szeroko rozumianych zagadnień dotyczących wspinaczki, a także obserwacje prowadzone w ostatnich dziesięciu latach w wielu europejskich rejonach
wspinaczkowych pozwoliły na opracowanie niniejszej publikacji. Zamieszczono
w niej charakterystykę różnych rodzajów wspinaczki oraz polskich rejonów wspinaczkowych i przedstawiono stan badań naukowych nad oddziaływaniem wspinaczki na
środowisko przyrodnicze. Przeprowadzono także analizę szczegółowych rozwiązań
stosowanych w różnych obszarach chronionych na świecie wraz z oceną ich skuteczności oraz dokonano przeglądu i oceny metod monitoringu ruchu wspinaczkowego.
Opracowanie to jest rodzajem poradnika metodycznego adresowanego głównie do
pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody – Regionalnych Dyrekcji
Ochrony Środowiska, parków narodowych i krajobrazowych. Może także posłużyć
działaczom organizacji ekologicznych, władzom samorządowym, działaczom organizacji reprezentujących środowisko wspinaczy, a także użytkownikom obszarów
chronionych. Przede wszystkim, mam jednak nadzieję, że praca ta pomoże w realizacji celów ochrony przyrody na obszarach cennych pod względem przyrodniczym,
a jednocześnie atrakcyjnych dla uprawiania wspinaczki. Wydaje się, że zastosowanie
odpowiednich rozwiązań i regulacji zaproponowanych w tym opracowaniu pozwoli
na takie zarządzanie ruchem wspinaczkowym, by nie wpływał on negatywnie na środowisko przyrodnicze.
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Przedmowa i podziękowania

Podziękowania
W tym miejscu chciałbym podziękować osobom, które pomagały mi w realizacji niniejszej pracy. Przy prowadzeniu badań i obserwacji terenowych w Tatrach współpracowali ze mną Łukasz Depta i Przemysław Wójcik, a także dr Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego i dr Michał Ciach z Uniwersytetu Rolniczego.
Dziękuję także wszystkim osobom, towarzyszącym mi w licznych wyjazdach w rejony
wspinaczkowe, zarówno w Polsce, jak i położone poza granicami naszego kraju. Wiele informacji uzyskałem także w trakcie dyskusji, często burzliwych, prowadzonych
z przedstawicielami wspinaczy. Chciałbym tu wymienić Mariusza Biedrzyckiego,
Włodzimierza Porębskiego i Michała Kajcę z Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych
„Nasze Skały”, Jacka Trzemżalskiego z Komisji Wspinaczki Skalnej oraz dr Dittę Kicińską z Komisji Tatrzańskiej Polskiego Związku Alpinizmu. Wiele cennych uwag
przekazali mi także dr hab. Jarosław Balon z Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Wojciech Lewandowski z Zakładu Geoekologii Uniwersytetu
Warszawskiego, recenzent niniejszej pracy. Dziękuję także osobom zajmującym się
fotografią wspinaczkową, które zgodziły się na publikację swoich zdjęć – Maciejowi
Gajewskiemu i Adamowi Kopcie oraz Piotrowi Drożdżowi, Michałowi Kajcy, Wojciechowi Gierlotce, Grzegorzowi Pacucie i Andrzejowi Śliwińskiemu. Tomaszowi Ślusarczykowi chciałbym podziękować za udostępnienie materiałów graficznych i wykonanie sygnatur wykorzystanych na mapach rejonów wspinaczkowych.
Kraków, 15 listopada 2011 r.
Miłosz Jodłowski
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1

Wstęp

1.1. Wspinaczka jako forma rekreacji
Od około 25 lat na świecie obserwuje się znaczący wzrost liczby wspinaczy. Główną przyczyną jest intensywny rozwój wspinaczki skalnej (sportowej), związany z upowszechnieniem się ubezpieczania dróg stałymi punktami asekuracyjnymi. Znacząco
zwiększyło to bezpieczeństwo uprawiania wspinaczki i umożliwiło popularyzację tej
formy aktywności. Także sprzęt wspinaczkowy jest obecnie powszechnie dostępny
i spełnia wysokie normy bezpieczeństwa. Spowodowało to zmianę modelu uprawiania wspinaczki – obecnie uprawiać ją może niemal każdy, bez względu na warunki
fizyczne. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej wspinaczka uważana jest
za jedną z form rekreacji (ang. outdoor recreation, Zinser 1995). W Polsce termin ten
najczęściej tłumaczony jest jako „turystyka aktywna” (por. Duridywka 2006), w ramach
której wyróżnia się m.in. turystykę ekologiczną i turystykę kwalifikowaną. Wspinaczka
i alpinizm traktowane są jako formy turystyki kwalifikowanej, której uprawianie wymaga odpowiedniej sprawności psychofizycznej i umiejętności używania specjalistycznego sprzętu (por. Lewandowski 2006, Lijewski i in. 2008, Marek, Lewandowski 2011).
Wydaje się jednak, że konieczne będzie pewne przeformułowanie tych klasyfikacji,
gdyż wysoka sprawność fizyczna nie jest już warunkiem koniecznym uprawiania różnych form aktywności, w tym także wspinaczki.
Dodatkowo, wspinaczka skałkowa zaczęła być traktowana jak aktywność „medialna” (nie tylko w mediach specjalistycznych) oraz zaklasyfikowana jako sport ekstremalny (ang. extreme sport, związany z niebezpieczeństwem) i tzw. fun sport (czyli sport
nastawiony głównie na przyjemność). Etykiety te przyciągnęły do wspinaczki wiele
osób, zwłaszcza w młodym wieku. Popularność zyskały też nowe rodzaje wspinaczki,
wcześniej szerzej nieznane, uznawane za niszowe formy aktywności. Są to przede
wszystkim buldering, wspinaczka lodowa i dry-tooling (por. Pyke 2001, Jodłowski
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2004, por. rozdział 2.3). Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że wiele nazw nowych form
rekreacji i turystyki – takich jak np. BASE jumping, slacklining, skitouring, freeride,
birdwatching – nie ma jeszcze ustalonych odpowiedników w języku polskim. Podejmowano próby wprowadzania takich odpowiedników (np. birdwatching – ptasiarstwo
i bouldering – głaźnictwo), ale nie były one zbytnio udane. W niektórych przypadkach
stosuje się spolszczoną transkrypcję fonetyczną (bouldering – buldering, skitouring –
skituring), w innych częściej stosowany jest zapis anglojęzyczny (dry-tooling, a nie
drajtuling).
Wraz ze wzrostem popularności wspinaczki intensywnie rozwijano infrastrukturę
wspinaczkową, przede wszystkim budowano sztuczne ściany wspinaczkowe. W 2000 r.
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie publicznie dostępnych było ok. 400 tego typu
obiektów, nie licząc ścianek w szkołach, centrach handlowych czy niewielkich obiektów przydomowych (Pyke 2001). W latach 90. XX w. powstało 80% z nich, a od tego
czasu ich liczba znacznie się zwiększyła. Obecnie, na świecie różne formy wspinaczki
uprawia kilka milionów ludzi. Z badań amerykańskich prowadzonych przez Outdoor
Recreation Coalition of America (Pyke 2001) wynika, że liczba wspinających się osób
w Stanach Zjednoczonych w 2000 r. wynosiła ok. 800 000. Połowę z nich zaklasyfikowano jako zapalonych wspinaczy (ang. enthusiastic), uprawiających wspinaczkę co
najmniej sześć razy rocznie. Według najnowszych danych w Stanach Zjednoczonych
wspina się obecnie 2,3 mln osób (www.accessfund.org). We Francji wspina się ok.
1,5 mln osób, z czego ok. 250 000 zrzeszonych jest w dwóch głównych organizacjach
wspinaczkowych (www.ffcam.fr, www.ffme.fr), skupiających ponad 1100 lokalnych
klubów. W niemieckojęzycznych krajach alpejskich ok. 1,5 mln turystów wysokogórskich zrzeszonych jest w związkach turystycznych: 893 000 w Deutscher Alpenverein
(DAV, www.alpenverein.de), ponad 400 000 w Oesterreichischer Alpenverein (OeAV,
www.oeav.at) oraz 135 000 w Schweizer Alpen-Club (SAC, www.sac-cas.ch). Z tej liczby co najmniej 25% uprawia różne formy wspinaczki.
Ze wzrostem popularności wspinaczki, poza niewątpliwymi korzyściami związanymi z krzewieniem kultury fizycznej czy szansami dla rozwoju lokalnej gospodarki, wiąże się też szereg zjawisk negatywnych. Przed okresem intensywnego rozwoju,
wspinaczka traktowana była jako rodzaj elitarnej aktywności. Przestrzeganie zasad
etycznych, w tym także zasad ochrony przyrody i zachowań prośrodowiskowych, było
ważnym elementem etosu wspinaczkowego. Obecnie, mimo, że w środowisku wspinaczy – zwłaszcza w Europie – przeważają osoby z wyższym wykształceniem, uczniowie
oraz studenci, a osoby uprawiające sporty outdoorowe są uznawane za bardziej świadome problemów związanych z ochroną przyrody (por. Attarian 1992), to jednak duża
grupa osób uprawiających wspinaczkę nie identyfikuje się z tymi wartościami.
Procesy te, od dawna obserwowane i analizowane w krajach Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej, w Polsce pojawiły się nieco później, 10–15 lat temu. Liczba osób,
które współcześnie uprawiają wspinaczkę w Polsce jest bardzo trudna do określenia.
Do początku lat 90. XX w. większość takich osób należała do klubów zrzeszonych
w Polskim Związku Alpinizmu. Do PZA należało wtedy ok. 5000 członków, można
przypuszczać, że całkowita liczba osób uprawiających wspinaczkę nie przekraczała
10 000. Obecnie, w 69 klubach zrzeszonych w PZA jest nadal ok. 5000 członków, jednak z szacunkowych danych, uzyskanych ze źródeł pośrednich (np. dane o nakładzie
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specjalistycznych czasopism, liczbie wejść na internetowe strony wspinaczkowe czy
sprzedaży sprzętu wspinaczkowego) wynika, że w Polsce, w różnym natężeniu, wspina
się od 50 000 do 80 000 osób. Z pewnością duża część tej liczby to osoby wspinające
się wyłącznie na sztucznych ścianach wspinaczkowych (w ramach zajęć szkolnych czy
różnego rodzaju sekcji wspinaczkowych), jednak co najmniej kilkanaście tysięcy osób
aktywnie wspina się w skałkach i w górach.

1.2. Konflikty związane z uprawianiem wspinaczki
Opisany powyżej intensywny rozwój wspinaczki doprowadził do licznych konfliktów
związanych z dostępem do wielu rejonów wspinaczkowych na świecie – położonych
na terenach prywatnych, jak i objętych różnymi formami ochrony. Wcześniej, niewielka liczba osób uprawiających wspinaczkę nie stanowiła zazwyczaj zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, nie kolidowała też zbytnio z interesami właścicieli terenów
wspinaczkowych. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej eskalacja konfliktów w latach 80. i 90. XX w. doprowadziła do zamknięcia części rejonów wspinaczkowych – zarówno ze względu na ochronę przyrody, jak i na brak porozumienia z właścicielami terenów, na których znajdowały się skały. Wspinacze, często z uzasadnionych
przyczyn, traktowani byli jako hermetyczna grupa społeczna, uprawiająca nietypową,
potencjalnie niebezpieczną formę aktywności, używająca specjalistycznego sprzętu
i posługująca się często niezrozumiałym slangiem. Prowadziło to między innymi do
powstania wielu, nie zawsze prawdziwych stereotypów i utrudniało porozumienie.
Problemy te zaczęto stopniowo rozwiązywać, przede wszystkim poprzez intensywną współpracę organizacji wspinaczkowych ze służbami ochrony przyrody, organizacjami ekologicznymi i władzami samorządowymi. Wiele rozwiązań, wypracowanych
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech, wdrażanych jest obecnie
w rejonach wspinaczkowych na całym świecie.
Sytuacja w Polsce jest zbliżona do tej, która miała miejsce w Ameryce Północnej
i Europie Zachodniej kilkanaście lat temu. Wiele rejonów wspinaczkowych w Polsce
położonych jest na terenach prywatnych. Istotnym ograniczeniem w dostępie do nich
są też przepisy wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Jednocześnie ze względu
na cechy środowiska przyrodniczego (budowa geologiczna i ukształtowanie terenu),
liczba i wielkość rejonów wspinaczkowych w Polsce jest niewielka w porównaniu
z innymi krajami, takimi jak Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy, ale także Austria,
Czechy i Słowacja. Przyczyny te oraz ciągle wzrastająca liczba wspinaczy spowodowały liczne problemy z dostępem do poszczególnych skałek, zarówno na terenach
prywatnych, jak i na obszarach chronionych – niektóre działki ze skałami zostały zagrodzone, właściciele wielu innych nie zgadzają się na uprawianie wspinaczki. Zdecydowana większość (88%) rejonów wspinaczkowych w Polsce znajduje się na różnego
typu obszarach chronionych, z czego aż 29% (46 rejonów) w parkach narodowych
i rezerwatach przyrody (tab. 1). Obecnie, uprawianie wspinaczki w większości rezerwatów przyrody i parków narodowych jest zabronione lub bardzo mocno ograniczone,
jednak zwykle przepisy te nie są przestrzegane. Najpoważniejsze sytuacje konfliktowe
miały lub mają miejsce na obszarach o wysokim reżimie ochrony i wysokich wartościach przyrodniczych, będących jednocześnie rejonami wspinaczkowymi o dużym
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Tabela 1. Rejony wspinaczkowe w Polsce na obszarach chronionych
Table 1. Climbing areas in Poland in the protected areas

Objaśnienia: 1 – niektóre rejony mogą być objęte różnymi formami ochrony przyrody (zob. załączniki 1–4), PN – parki narodowe, PK – parki krajobrazowe, RP – rezerwaty przyrody, SOO –
obszary Natura 2000 (specjalne obszary ochrony siedlisk), OSO – obszary Natura 2000 (obszary
specjalnej ochrony ptaków), SD – stanowiska dokumentacyjne, PP – pomniki przyrody
Explanations: 1 – some areas might be protected simultaneously by different forms of nature protection, PN – national parks, PK – landscape parks, RP – nature reserve, SOO – Natura 2000 sites
(habitat protection), OSO – Natura 2000 sites (bird protection), SD – documentary sites (geological), PP – natural monuments.

znaczeniu. Przykładowo, Tatry Zachodnie i Karkonosze są jedynymi rejonami w Polsce
poza Tatrami Wysokimi, w których można uprawiać wspinaczkę zimową. Rezerwaty
przyrody „Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach” na Pogórzu Karpackim oraz „Zimny
Dół” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej to jedne z najpopularniejszych rejonów bulderowych, z kolei niektóre skały w Ojcowskim Parku Narodowym i rezerwaty
„Przełom Białki pod Krempachami” na Podhalu oraz „Prządki” na Pogórzu Karpackim
są jednymi z najciekawszych rejonów skałkowych. We wszystkich tych rejonach od co
najmniej 10 lat dochodzi do konfliktów między służbami ochrony przyrody a wspinaczami.

1.3. Prawne podstawy zarządzania ruchem wspinaczkowym w Polsce
Ściany i ostańce skalne znajdują się niemal we wszystkich typach obszarów chronionych w Polsce. Mogą być przedmiotem ochrony jako twory przyrody nieożywionej,
ale także jako siedliska roślin i zwierząt. Siedliska ścian skalnych, zarówno na podłożu
węglanowym (wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis),
jak i krzemianowym (ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami Androsacetalia vandellii), a także siedliska piargów i gołoborzy u ich podnóża należą do najrzadszych i najcenniejszych w Polsce. Mimo iż zaliczane są do siedlisk ubogich, pełnią
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istotną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej, są też miejscem bytowania
licznych gatunków zwierząt, w tym m.in. gatunków wymienionych w załączniku do
Dyrektywy Ptasiej (Herbich, red. 2004). Uznano je za siedliska o znaczeniu wspólnotowym i, zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, przeznaczono do objęcia ochroną w ramach
Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. Konieczność monitoringu tych
siedlisk, wynikająca z art. 11 Dyrektywy Siedliskowej, podkreślana jest również w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (t. 4, Ściany, piargi, rumowiska skalne
i jaskinie; Herbich, red. 2004). Bezpośrednie oddziaływanie człowieka na wymienione
siedliska, ze względu na ich trudną dostępność, ogranicza się przede wszystkim do
działalności wspinaczy i speleologów (por. Krajick 1999).
W polskim ustawodawstwie brakuje szczegółowych uregulowań dotyczących
uprawiania wspinaczki na obszarach chronionych. Zastosowanie mają tu przepisy dotyczące ochrony gatunkowej, a także przepisy obowiązujące w poszczególnych typach obszarów chronionych. Jedynie w przypadku parków narodowych i rezerwatów
przyrody określono ogólne zasady ich udostępniania, m.in. dla wspinaczki. Zgodnie
z Ustawą o ochronie przyrody (art. 12. ust. 1), obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych
i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym,
a w planie ochrony (a przed jego sporządzeniem w zadaniach ochronnych) ustala
się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących
przebywać jednocześnie w tych miejscach. (art. 12, ust. 2, por. rozdział 6.2). Należy przy tym zauważyć, że uprawianie wspinaczki na obszarach chronionych może
być traktowane zarówno jako forma turystyki, jak i rekreacji (por. Zinser 1995. Marek,
Lewandowski 2011). Pewne problemy w interpretacji tych przepisów stwarzają akty
prawne z zakresu sportu. W obowiązującym do niedawna rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej (Rozporządzenie…) z 2001 r. alpinizm traktowany był jako sport,
a w jego ramach wyróżniono następujące dyscypliny sportowe: wspinaczkę sportową,
wspinaczkę wysokogórską, alpinizm jaskiniowy i narciarstwo wysokogórskie. W najnowszym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki (Rozporządzenie...) z 2009 r. nie
wyróżniono osobno alpinizmu ani wspinaczki, utworzono natomiast nową dyscyplinę
sportu, mianowicie sporty górskie. Zgodnie z Ustawą o Sporcie z 2010 r. związkiem
sportowym działającym w zakresie sportów górskich jest Polski Związek Alpinizmu.
Należy jednak zaznaczyć, że przejścia wspinaczkowe zarówno w skałkach, jak i w górach prawie nigdy nie mają charakteru bezpośredniej rywalizacji (zawodów sportowych), a wspinaczka podejmowana jest najczęściej w celach rekreacyjnych. Często
używany termin „wspinaczka sportowa” może być mylący. Pod tym pojęciem rozumie
się wspinaczkę skalną, uprawianą na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne (por. Attarian 1992, Pyke 2001, Jodłowski 2004), ale także zawody sportowe organizowane na sztucznych obiektach (ścianach wspinaczkowych). W niniejszej pracy
wspinaczka sportowa rozumiana jest zgodnie z pierwszą definicją (por. rozdział 2.3.3),
natomiast wspinaczka na sztucznych obiektach (zarówno rywalizacja zawodnicza, jak
i wspinaczka rekreacyjna) określana jest jako wspinaczka halowa i nie jest przedmiotem rozważań.
Ograniczenia w uprawianiu wspinaczki wprowadza art. 15 Ustawy o ochronie
przyrody, zgodnie z którym w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody zabrania
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się wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku, a w rezerwacie przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska (art. 15, ust. 1, pkt. 17). Obowiązuje także zakaz ruchu pieszego, (...), narciarskiego (...), z wyjątkiem wyznaczonych szlaków i tras narciarskich (art. 15, ust. 1,
pkt. 15). Wyznaczenie takich miejsc odbywa się w formie zarządzenia. Możliwe jest
też odstępstwo od tych zakazów, jeżeli jest to uzasadnione (...) celami (...) turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania
na przyrodę parku narodowego (art. 15, ust. 3, pkt. 1) lub na cele ochrony przyrody
rezerwatu przyrody (art. 15, ust. 5). Zezwolenie na odstępstwo od zakazów wydaje minister właściwy do spraw środowiska (dla parków narodowych) lub regionalny dyrektor
ochrony środowiska (dla rezerwatów przyrody).
Bardziej szczegółowe regulacje uprawiania wspinaczki na obszarach chronionych możliwe są w oparciu o przepisy dotyczące tworzenia planów ochrony. Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych sporządza się na okres 20 lat.
Plany te mają zawierać m.in. identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków (art. 20, ust. 3, pkt. 2 oraz ust. 4, pkt. 2) oraz wskazanie obszarów
i miejsc udostępnianych dla celów (...) turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, (...)
oraz określenie sposobów ich udostępniania (art. 20, ust. 3, pkt. 5 oraz ust. 4, pkt.
5). Dla obszarów Natura 2000 sporządzany jest plan zadań ochronnych (art. 28) lub
plan ochrony (art. 30), w tym przypadku także konieczna jest identyfikacja istniejących
i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony
(art. 28, ust. 10, pkt. 2 oraz art. 29, ust. 8, pkt. 2), jednak nie wyznacza się obszarów
udostępnianych dla celów turystycznych i rekreacyjnych (w tym wspinaczki). Zgodnie
z art. 29, ust. 8, pkt. 3 Ustawy należy natomiast określić warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (...)
odnoszące się w szczególności do (pkt. 3b): zagospodarowania przestrzennego, w tym
w szczególności (...) infrastruktury turystycznej i edukacyjnej (...). Jako rodzaj specyficznej infrastruktury turystycznej mogą być traktowane np. stałe punkty asekuracyjne (por.
rozdział 2.1 i 6.3.3). Dodatkowo, na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania
działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (art. 33, ust. 1, pkt. 1 i 2).
Szczegółowy zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000 zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 z 2005 r. Odniesienie do wspinaczki zawiera też art. 29
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania
zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody z 2005 r.,
dotyczący zabiegów ochronnych wykonywanych na obszarach objętych ochroną czynną, w stosunku do przyrody nieożywionej i gleb. Zabiegi te mogą obejmować m.in. zachowanie swoistego mikroklimatu oraz zabezpieczanie jaskiń i formacji skalnych przez
ograniczanie ich penetracji (art. 29, ust. 6) oraz zachowanie w nienaruszonym stanie
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skał i głazów przez ograniczanie lub eliminowanie sukcesji roślin zagrażających ich
trwałości, wspinaczki i innych form eksploracji (art. 29, ust. 7). Zakazy ustanowione dla
pozostałych form ochrony przyrody – pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz obszarów
chronionego krajobrazu (art. 24 i 45) w zasadzie nie dotyczą ich udostępniania dla
różnych form turystyki i rekreacji. Z omówionych wyżej przepisów wynika, że na obszarach chronionych możliwe są różne podejścia – od całkowitego zakazu uprawiania
wspinaczki, przez bardziej szczegółowe regulacje, po jej dopuszczenie bez większych
ograniczeń. Z pewnością jednak, przed podjęciem decyzji konieczna jest pogłębiona
analiza problemu.
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Liczne kwestie poruszone w niniejszej pracy nie są znane wśród niespecjalistów, dotyczy to zwłaszcza terminologii związanej ze sprzętem wspinaczkowym używanym do
poruszania się i asekuracji w trudnym terenie oraz słownictwa używanego na określanie samej wspinaczki. Poniżej wyjaśniono podstawowe terminy używane przez wspinaczy, a pojawiające się w dalszej części tekstu.

2.1. Sprzęt wspinaczkowy
Do podstawowego sprzętu wspinaczkowego służącego do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wspinaczki należą uprząż i lina. Obecnie powszechnie używa się tzw.
uprzęży biodrowych, składających się z systemu taśm opasujących biodra i uda wspinacza. Do uprzęży dowiązywana jest lina asekuracyjna. Stosowane współcześnie liny
wytwarzane są z włókien syntetycznych i mają długość od 50 do 70 metrów, dawniej
używano lin krótszych, ok. trzydziestometrowych, z włókien naturalnych. Podczas
wspinaczki w górach, rzadziej w skałkach, zakładany jest także kask. Współcześnie,
zdecydowana większość wspinaczy używa specjalnego obuwia wspinaczkowego,
o podeszwie wykonanej z gumy o zwiększonych właściwościach tarciowych (Popko
1974, Kiełkowska, Kiełkowski 2001; Roszkowska 2007). W rejonach skałkowych,
a także na trudniejszych drogach w górach, powszechnie używa się tzw. magnezji
[uwodniony hydroksywęglan magnezu, Mg5(OH)2(CO3)4], w proszku lub w płynie, jako
środka zapobiegającego poceniu się dłoni i zwiększającego tarcie pomiędzy dłońmi
i skałą.
Do zabezpieczania wspinacza przed konsekwencjami odpadnięcia od ściany służą
różnego rodzaju punkty asekuracyjne (ryc. 1). Na potrzeby niniejszej pracy podzielono
je na cztery kategorie: haki, śruby, „ruchome” punkty asekuracyjne oraz stałe punkty
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Rycina 1. Sprzęt wspinaczkowy
Figure 1. Climbing equipment
Objaśnienia: A – haki skalne: 1 – typ „knife”, 2 – typ „v-ka”, 3 – typ „pecker”, 4 – typ „diagonal”.
5 – młotek do wbijania i wybijania haków. B – „ruchome” punkty asekuracyjne: 1 – kostka mechaniczna typu „Camalot”, 2 – kostki typu „heks”, 3 – kostki typu „tricam”, 4 – kostka typu „roks”.
C – sprzęt do wspinaczki zimowej: 1 – czekan techniczny, 2 – śruba do lodu, 3 – raki, 4 – igła do
traw typu „warthog”. D – stałe punkty asekuracyjne: 1 – kotwa rozporowa, 2 – kotwa wklejana
typu „biler”, 3 – kotwa wklejana typu „ring”, 4 – stanowisko z kotew wklejanych z łańcuchem,
5 – ekspres.
Explanations: A – rock pitons: 1 – „knife” type, 2 – „v” type, 3 – „pecker” type, 4 – „diagonal”
type. 5 – piton hammer. B – „removable” anchors (wired nuts and camming devices): 1 – camming
device, „Camalot” type, 2 – nut, „hex” type, 3 – nut, „tricam” type, 4 – nut, „rock” type. C – winter climbing equipment: 1 – ice-axe, 2 – ice screw, 3 – crampons, 4 – grass peg, „warthog” type.
D – fixed anchor: 1 – expansion bolt, 2 – glue-in bolt, „bühler” type, 3 – glue-in bolt, „ring” type,
4 – belay anchors (glue-in bolts with chain), 5 – quickdraw.
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asekuracyjne. Wykorzystywane są także naturalne punkty asekuracyjne takie jak drzewa, bloki skalne oraz tzw. ucha (oka) skalne.
Haki skalne wbijane są młotkiem w szczeliny. W skałach osadowych do asekuracji
stosuje się m.in. tzw. haki miękkie (wykonane z miękkiej stali lub stopów metali lekkich), odkształcające się plastycznie i dopasowujące do szczelin (a przez to trudniejsze
do usunięcia), w odróżnieniu od haków twardych (wykonanych z twardej stali) stosowanych w skałach krystalicznych, które odkształcają się sprężyście (ryc. 1A). Wbijanie
i wybijanie haków powoduje rozszerzanie się szczelin. Do asekuracji w lodzie używa
się śrub lodowych, wkręcanych lub wbijanych. Z kolei do asekuracji w zamarzniętych trawach używane są tzw. igły do traw różnego typu (m.in. warthogi), wbijane
w kępy muraw i glebę (ryc. 1C). Obecnie, haki i śruby stosowane są wyłącznie podczas wspinaczki w terenie górskim. Do „ruchomych” punktów asekuracyjnych zaliczono różnego rodzaju kostki asekuracyjne, wkładane w szczeliny bez używania młotka,
stosunkowo łatwe do usunięcia. Rozróżnia się kostki klinowe, o różnych rozmiarach
i kształcie, klinowane w szczelinach oraz kostki mechaniczne, które można dopasowywać do kształtu szczelin (ryc. 1B). Ten rodzaj asekuracji stosowany jest zarówno
w skałkach, jak i w górach.
Stałe punkty asekuracyjne stosuje się od lat 50. XX w. Są to różnego rodzaju kotwy
umieszczane w wywierconych otworach o głębokości od kilku do kilkunastu centymetrów. Pierwotnie były to nity umieszczane w ręcznie wierconych otworach i wykorzystywane we wspinaczce techniką sztucznych ułatwień (zob. rozdział 2.3.4). Obecnie
do zapewnienia bezpieczeństwa we wspinaczce sportowej stosuje się dwa rodzaje kotew, wykonanych najczęściej ze stali nierdzewnej. Kotwy mechaniczne (rozporowe),
nazywane popularnie spitami (chociaż nazwa ta w rzeczywistości odnosi się tylko do
jednego ich rodzaju), wbija się lub wkręca w uprzednio wywiercone otwory o głębokości kilku centymetrów. Do kotwy mechanicznej przykręcona jest tzw. plakietka. Kotwy
wklejane (ringi) umieszcza się w otworach o głębokości od kilku do kilkunastu centymetrów (najczęściej 8–10 cm), do których wcześniej wprowadza się klej. W zależności
od zaleceń producenta kotew stosuje się różnego rodzaju kleje (por. Kubiński 2002).
W niektórych rejonach skałkowych jako stałe punkty asekuracyjne używa się kotew,
w których oba końce odpowiednio ukształtowanego pręta tworzą wspólny trzpień.
Są to tzw. bilery (niem. Bühlerhaken). Do połączenia punktu asekuracyjnego z liną służą karabinki (rodzaj metalowego pierścienia z otwieranym bokiem, ryc. 1D). Obecnie
powszechnie używane są ekspresy, czyli dwa karabinki połączone taśmą. W Polsce od
ponad 20 lat, zarówno w skałkach, jak i w górach, drogi wspinaczkowe wyposaża się
w stałe punkty asekuracyjne kompleksowo, tak aby wspinacz do ich pokonania potrzebował jedynie kompletu ekspresów. Są to tzw. drogi ubezpieczone (lub obite).
Do poruszania się w warunkach zimowych, podobnie jak w turystyce wysokogórskiej, konieczne jest używanie dodatkowego sprzętu, czyli raków i czekana (czekanów). Jednak raki i czekany stosowane we wspinaczce różnią się od turystycznych
kształtem i wytrzymałością. Czekany techniczne używane na trudnych drogach zimowych określane są slangowo jako dziabki (ang. tools, ryc. 1B).
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2.2. Drogi wspinaczkowe
Droga wspinaczkowa to, we współczesnym rozumieniu, następstwo pokonywanych
wspinaczkowo odcinków, które stanowią logiczną całość. Należy jednak zaznaczyć, że
pojęcie logiczności drogi zmieniało się wraz z rozwojem wspinaczki. We wspinaczce
górskiej istotne było osiągnięcie celu – pierwotnie wierzchołka lub przełęczy, obecnie –
kulminacji ściany czy łatwego terenu. We wspinaczce sportowej (skałkowej) celem
staje się pokonanie określonych trudności poprzez wykonanie sekwencji przechwytów,
czyli odpowiednie wykorzystanie dostępnych stopni i chwytów (por. Kiełkowska, Kiełkowski 2001, s. 115). W trakcie kolejnych przejść dróg wspinaczkowych powstają tzw.
warianty, czyli odcinki dróg, biegnące inaczej niż oryginalna linia przejścia. Warianty
mogą mieć długość od kilku do kilkudziesięciu metrów, a z czasem – jak pokazuje
praktyka wspinaczkowa – mogą uzyskać status odrębnej drogi wspinaczkowej. Kombinacja to droga wspinaczkowa łączącą odcinki już istniejących dróg. Projektem nazywana jest obecnie linia drogi, wytyczona przez autorów podczas zjazdu lub otwierana
od podnóża ściany, zazwyczaj wyposażona w stałe punkty asekuracyjne. Droga ta nie
została do tej pory pokonana czysto, we wspinaczce klasycznej (zob. rozdział 2.3.4),
i zgodnie z etyką wspinaczkową, nie powinna być przechodzona przez innych wspinaczy. Autorzy mogą podjąć decyzję o otwarciu projektu, czyli udostępnieniu drogi dla
ogółu wspinaczy. Pokonywanie drogi wspinaczkowej w górach (ale także w niektórych
rejonach skałkowych) odbywa się najczęściej w zespołach dwu- lub trzyosobowych.
Członkowie zespołu połączeni są liną asekuracyjną. Prowadzący (pierwszy w zespole)
przechodzi odcinek o długości nie większej niż długość liny. Następnie zakłada tzw.
stanowisko i wybierając linę ściąga do siebie pozostałych członków zespołu. Odcinek
pomiędzy dwoma stanowiskami nazywany jest wyciągiem. W Tatrach drogi wspinaczkowe mają do kilkunastu wyciągów, w pozostałych rejonach wspinaczkowych w Polsce – nie więcej niż trzy wyciągi. Jeżeli wskutek różnych przyczyn zespół wspinaczkowy nie ukończy drogi wspinaczkowej, wycofuje się zjazdami do podnóża ściany. Jest
to tzw. odwrót lub slangowo – wycof. W skałkach drogi zazwyczaj nie przekraczają
50 metrów długości i pokonywane są jednym wyciągiem. Najczęściej, po ukończeniu
drogi prowadzący opuszczany jest przez partnera do podstawy ściany.
Stanowiska budowane są z różnych, omówionych wyżej rodzajów punktów asekuracyjnych, w zależności od charakteru drogi wspinaczkowej. W większości rejonów
skałkowych, a także na niektórych ścianach w Tatrach znajdują się gotowe stanowiska
zbudowane ze stałych punktów asekuracyjnych (ryc. 1D).
Nowe drogi wspinaczkowe powstają wskutek pokonania niewyeksplorowanego
wcześniej terenu. Drogi takie prowadzone są od podnóża ściany, „od dołu” (głównie
w górach, bardzo rzadko w rejonach skałkowych) lub otwierane ze zjazdu. Otwieranie dróg stosowane jest we wspinaczce sportowej, przed poprowadzeniem umieszcza
się stałe punkty asekuracyjne oraz oczyszcza drogę z fragmentów luźnej skały. Każda
droga określana jest przez podanie jej trudności (wyceny) wg specjalnej skali (osobnej
dla wspinaczki letniej, zimowej i wspinaczki techniką sztucznych ułatwień, tab. 2).
Od ok. 30 lat nowym drogom wspinaczkowym nadaje się też nazwy własne (por.
Rutkowski 2001). W rejonach wspinaczkowych na świecie stosowane są różne skale
trudności. Najpopularniejsza jest skala francuska, używana w większości europejskich
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rejonów skałkowych oraz międzynarodowa skala UIAA (International Mountaineering
and Climbing Federation), używana głównie w rejonach górskich, a także w części
rejonów skałkowych w krajach niemieckojęzycznych oraz w Czechach i na Słowacji (czasem w wersji z cyframi arabskimi). W Polsce najpowszechniej używaną skalą
trudności jest skala krakowska, która jest modyfikacją skali UIAA. Skala UIAA zastąpiła
skalę przymiotnikową (tzw. WHP), stosowaną dawniej w Tatrach. Przyjmuje się, że
drogi wspinaczkowe mają trudności co najmniej II w skali UIAA i zwyczajowo wymagają stosowania asekuracji. Przy obecnym poziomie technicznym, ubezpieczone drogi
o trudnościach V–VI, dawniej uznawane za ekstremalne, wspinacze pokonują często
w swoim pierwszym sezonie. Drogi o trudnościach VI.1–VI.3 w skali krakowskiej to
drogi o średnich trudnościach, dostępne dla większości wspinaczy po odpowiednim
przygotowaniu; drogi o trudnościach powyżej VI.3 wymagają zazwyczaj specjalistycznego treningu. Obecnie najtrudniejsze drogi wspinaczkowe w Polsce wycenione są na VI.8.

2.3. Rodzaje wspinaczki
Podobnie jak inne formy turystyki kwalifikowanej, także wspinaczka na przestrzeni lat
ulegała daleko idącej specjalizacji. Współcześnie wyróżnia się szereg rodzajów (dyscyplin) wspinaczki, za kryteria podziału przyjmując m.in. sposób (styl) poruszania się
w terenie skalnym, rodzaj stosowanej asekuracji, rodzaj terenu, długość i charakter
dróg wspinaczkowych oraz porę roku (por. Jodłowski 2003, Wójcik 2009). W części
rejonów wspinaczkowych możliwe jest uprawianie wielu rodzajów wspinaczki. Przedstawiony poniżej podział obejmuje wyłącznie rodzaje wspinaczki uprawiane na naturalnych ścianach skalnych, w ostatnich latach bardzo dużą popularność zyskała także
wspinaczka halowa uprawiana na sztucznych obiektach (ściankach wspinaczkowych),
zarówno rekreacyjnie, jak i w ramach treningu i zawodów sportowych.

2.3.1. Pora roku
Podstawowy podział, ze względu na porę roku, obejmuje wspinaczkę letnią i zimową.
Pierwotnie wspinaczka zimowa obejmowała przejścia dokonane w tzw. warunkach
zimowych. Najczęściej pod pojęciem warunków zimowych rozumiano występowanie
pokrywy śnieżnej i ujemnej temperatury. Jednak ze względu na problemy z precyzyjnym odróżnieniem warunków letnich od zimowych, od kilkunastu lat za wspinaczkę
zimową uznaje się przejścia dokonane w okresie zimy kalendarzowej. Należy zaznaczyć, że wspinaczka zimowa wymaga użycia dodatkowego sprzętu wspinaczkowego,
czyli raków i czekana (lub czekanów, ryc. 1B). Ten rodzaj wspinaczki w Polsce do
niedawna uprawiany był wyłącznie w Tatrach (fot. 1, 2) i Karkonoszach, obecnie odwiedzane są także rejony skałkowe w Sudetach, Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (zob. dry-tooling i wspinaczka lodowa, fot. 3, 4).

2.3.2. Charakter i długość dróg
Według najbardziej popularnych definicji wspinaczka to: pokonywanie trudnego terenu
górskiego (por. Radwańska-Paryska, Paryski 1995; Kiełkowska, Kiełkowski 2001), jednak
obecnie uprawiana jest powszechnie również na ścianach (ostańcach) skalnych pozbawionych charakteru wysokogórskiego lub też położonych poza górami. Ściany te mogą
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Fot. 1. Wspinaczka zimowa w Tatrach Wysokich
– wschodnia ściana Kościelca (fot. M. Jodłowski)
Photo 1. Winter climbing in the High Tatra Mountains – the east face of the Koscielec (photo
M. Jodłowski)
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Fot. 2. Wspinaczka zimowa (grass-climbing) w Tatrach Zachodnich – północno-wschodnia ściana Wielkiej Turni (fot.
Ł. Depta)
Photo 2. Winter climbing (grass-climbing) in the Western Tatra Mountains –
the north-east face of the Wielka Turnia
(photo Ł. Depta)

jednak osiągać znaczne wysokości, nawet do kilkuset metrów (w Polsce do ok. 80 m).
Konieczne jest zatem sprecyzowanie pojęć wspinaczka górska i wspinaczka skałkowa.
Wspinaczka górska (lub wysokogórska) to przejścia dokonywane w górach wysokich
(por. Troll 1972, Lewandowski, Zgorzelski 2002), na ścianach położonych powyżej granicy lasu, na których występują tzw. niebezpieczeństwa obiektywne (zmienne warunki
pogodowe, fragmenty luźnej skały, konieczność wyszukiwania drogi w terenie skalnym), natomiast wspinaczka skałkowa obejmuje przejścia na ścianach skalnych pozbawionych charakteru wysokogórskiego i niebezpieczeństw obiektywnych. Ze względu
na długość dróg, wyróżnia się wspinaczkę skałkową jedno i wielowyciągową. W Polsce, wspinaczkę górską uprawia się w Tatrach i w Karkonoszach, natomiast wspinacz-
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Fot. 3. Wspinaczka dry-toolowa w Dolinie Wrzosy w Garbie Tenczyńskim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (fot. P. Drożdż)
Photo 3. Dry-tooling in the Wrzosy valley (Garb Tenczynski, the Kraków-Częstochowa
Upland) (photo P. Drożdż)

Fot. 4. Wspinaczka lodowa w Dolinie Białej Wody w słowackich Tatrach Wysokich (fot.
W. Gierlotka)
Photo 4. Ice-climbing in the Biała Woda valley in the High Tatra, Slovakia (photo W. Gierlotka)
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kę skałkową – w pozostałych rejonach
wspinaczkowych. Należy jednak podkreślić, że podane wyżej kryteria nie
są jednoznaczne i nie zawsze możliwe jest precyzyjne odróżnienie po-szczególnych rodzajów wspinaczki.
Przykładowo, przejście wyposażonej
w komplet punktów asekuracyjnych
3-wyciągowej drogi na Mnichu w Tatrach nie różni się wiele od przejścia
drogi na 70-metrowej ścianie Krzywej
Turni w Sokolikach (Rudawy Janowickie). Osobną formą wspinaczki jest
buldering (z ang. bouldering), czyli
wchodzenie na niewielkie, kilkumetrowej wysokości głazy i wychodnie skalne bez użycia sprzętu asekuracyjnego. Drogi otwierane w ten
sposób nazywane są bulderami albo
slangowo – baldami (z ang. boulder
– głaz). Do zabezpieczenia przed
skutkami upadku służy materac, nazywany w slangu kraszpadem albo
kraszem (ang. crash pad), rozkładany
u podnóża skały (fot. 5). Trudność poszczególnych bulderów, podobnie jak
dróg wspinaczkowych, określana jest
w specjalnej skali, obecnie najczęściej
używa się skali Fontainebleau (w skrócie Font., tab. 2).
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Fot. 5. Buldering w Kamieńcu (skała Kursowa)
w Skałach Czarnorzeckich na Pogórzu Dynowskim (fot. M. Gajewski)
Photo 5. Bouldering in Kamieniec (the Kursowa
rock) in the Czarnorzeckie Rocks (the Dynów
Foothills) (photo M. Gajewski)

2.3.3. Sposób asekuracji
Wspinaczka po drogach wyposażonych w komplet punktów asekuracyjnych określana
jest jako wspinaczka sportowa (fot. 6), natomiast wspinaczka, podczas której wymagane
jest samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (najczęściej różnego rodzaju kości
i pętli, czyli asekuracji „ruchomej”) to wspinaczka tradycyjna (fot. 7), nazywana także
slangowo wspinaczką na własnej (asekuracji). Wyróżnia się też drogi o asekuracji mieszanej, częściowo wyposażone w stałe punkty asekuracyjne.

2.3.4. Style wspinaczkowe
Pokonywanie skalnego terenu z wykorzystaniem jedynie naturalnej rzeźby, przy użyciu
zarówno nóg (stopnie), jak i rąk (chwyty) określane jest jako wspinaczka klasyczna.
Punkty asekuracyjne (stałe oraz umieszczane w trakcie wspinaczki) służą jedynie do
zabezpieczenia wspinacza przed konsekwencjami upadku. Pokonanie drogi wspinaczkowej polega na jej przejściu bez odpadnięć i bez odpoczynku z czynnym wykorzysta-
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Fot. 6. Wspinaczka sportowa na drodze ubezpieczonej stałymi punktami asekuracyjnymi.
Frankenjura, Dachlwand (fot. A. Kopta)

Fot. 7. Wspinaczka tradycyjna w Górach Sokolich w Sudetach – droga Krzyż na Sukiennicach (fot. arch. M. Kajca)

Photo 6. Sport climbing on the route protected with fixed anchors. The Frankenjura,
Dachlwand (photo A. Kopta)

Photo 7. Traditonal climbing in the Sokole
Mountains (photo Sudety Mountains)

niem punktów asekuracyjnych. Wykorzystywanie punktów asekuracyjnych jako chwytów lub stopni, często połączone z użyciem dodatkowego sprzętu (podwieszane pętle
i ławeczki) określane jest jako wspinaczka techniką sztucznych ułatwień (z ang. aid
climbing). Popularny termin „wspinaczka hakowa” nie jest precyzyjny, gdyż obecnie
w tym rodzaju wspinaczki wykorzystywany jest bardzo zróżnicowany sprzęt, a nie
tylko haki skalne. Warto zaznaczyć, że te same drogi wspinaczkowe mogą być pokonywane zarówno klasycznie, jak i z użyciem techniki sztucznych ułatwień. Obecnie,
w Polsce wspinaczka techniką sztucznych ułatwień uprawiana jest niemal wyłącznie
w Tatrach, w rejonach skałkowych uprawia się wyłącznie wspinaczkę klasyczną.
We wspinaczce klasycznej rozróżnianych jest kilka stylów. Najbardziej cenione
są przejścia w stylu OS (ang. on sight, od strzału), kiedy wspinacz pokonuje drogę
w pierwszej próbie, nie mając o niej żadnych informacji. Nieco gorszym stylem jest
Flash, kiedy wspinacz również pokonuje drogę w pierwszej próbie, jednak posiada
o niej jakieś informacje (np. o rozmieszczeniu stopni i chwytów). Najpowszechniej-
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szym stylem pokonywania dróg jest tzw. RP (od niem. Rotpunkt). Styl ten dopuszcza wcześniejsze rozpoznanie drogi – ze zjazdu lub też, znacznie częściej, w trakcie wcześniejszych prób, podczas których wspinacz sprawdza rozmieszczenie stopni
i chwytów, wypróbowuje sekwencje przechwytów, jednak nie przechodzi całej drogi
„w ciągu”, bez odpoczynków. Takie rozpoznawanie drogi w slangu wspinaczkowym
określane jest jako patentowanie. Rozpoznawać drogę można zarówno w trakcie próby
prowadzenia w stylu AF (ang. all free) lub podczas wspinaczki „na wędkę”, w stylu TR
(ang. top rope, lina z góry). Wspinanie „na wędkę” może też być celem samym w sobie
i często praktykowane jest przez wspinaczy rekreacyjnych.

2.3.5. Rodzaj podłoża
Latem wspinaczka odbywa się głównie w terenie skalnym, wspinacze unikają fragmentów na których występują pokrywy zwietrzelinowe, gleba i roślinność. Wspinaczka
zimowa uprawiana jest na różnych rodzajach podłoża – po śniegu o różnym stopniu
przeobrażenia (wspinaczka śnieżna lub śnieżno-lodowa), lodzie (wspinaczka lodowa,
fot. 4) oraz w terenie mieszanym: skalnym, lodowym i trawiastym (wspinaczka mikstowa, fot. 1, 2). Do poruszania się w lodzie i terenie mikstowym używa się raków
i czekanów technicznych, które zahacza się o występy skalne, klinuje w szczelinach
lub wbija w lód, śnieg i trawę. Wspinaczka śnieżna i śnieżno-lodowa uprawiana jest
wyłącznie w Tatrach i w Karkonoszach, natomiast wspinaczka lodowa uprawiana jest
także na zamarzniętych wodospadach w Sudetach i w Beskidach.
Stosunkowo nową dyscypliną, uprawianą w Polsce od 10–15 lat (Jodłowski 2004),
jest tzw. dry-tooling, nazywany również zimową wspinaczką klasyczną. Pierwotnie
dry-tooling oznaczał technikę pokonania terenu skalnego przy użyciu czekanów technicznych, co umożliwiało dotarcie do wiszących sopli lodowych. Obecnie, ten rodzaj
wspinaczki uprawiany jest na podobnych zasadach jak wspinaczka mikstowa (w zimie,
z użyciem raków i czekanów), jednak drogi dry-toolowe prowadzą prawie wyłącznie
w skale (mogą na nich występować niewielkie płaty muraw) i zazwyczaj wyposażone
są w stałe punkty asekuracyjne. Do niedawna dry-tooling uprawiany był wyłącznie
w Tatrach (głównie w Tatrach Reglowych i Zachodnich) oraz w Karkonoszach, obecnie
rejony przygotowane do tego rodzaju wspinaczki znajdują się także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (fot. 3), Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, na Podhalu i w Sudetach (por. załączniki 1–4).
Zdecydowana większość wspinaczy w Polsce uprawia wspinaczkę sportową
w rejonach skałkowych, wspinaczka wysokogórska i tradycyjna są mniej popularne.
W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują buldering, dry-tooling i wspinaczka lodowa. Wiele osób uprawia jednocześnie różne rodzaje wspinaczki, w tym
także wspinaczkę halową, na sztucznych obiektach.
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3.1. Uwarunkowania przyrodnicze
3.1.1. Rodzaj skał
Ściany skalne w rejonach wspinaczkowych Polski zbudowane są z różnych rodzajów skał: wapieni i dolomitów (na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Tatrach Zachodnich i Reglowych, w Pieninach, w okolicy Kielc), piaskowców (w Beskidach
i na Podkarpaciu, w okolicy Kielc oraz w Górach Stołowych i Górach Kaczawskich),
granitów (w Tatrach Wysokich, Karkonoszach i Rudawach Janowickich) i innych skał
magmowych (m.in. andezytów) i metamorficznych (głównie gnejsów, w pasmach górskich Sudetów). Każdy z rodzajów skał ma swoje specyficzne właściwości, decydujące
o charakterze wspinaczki i możliwościach stosowania różnych rodzajów asekuracji.
Drogi wspinaczkowe poprowadzone na ścianach zbudowanych z granitów często nawiązują do przebiegu spękań ciosowych. W skałach krystalicznych, o dużej twardości
i odporności na wietrzenie fizyczne, możliwe jest stosunkowo łatwe zakładanie pewnych punktów asekuracyjnych (zarówno asekuracji ruchomej, jak i haków skalnych)
w szczelinach i pęknięciach. W skałkach zbudowanych z piaskowców, o różnej grubości ziarna, charakterystyczne jest bardzo dobre tarcie, umożliwiające wspinaczkę po
płytach pozbawionych mikrorzeźby (czyli stopni i chwytów). Natomiast niewielka odporność na wietrzenie i erozję utrudnia lub wręcz uniemożliwia stosowanie asekuracji
ruchomej. Z kolei w skałkach wapiennych często występuje ospa krasowa, tworząca
dziurki o różnej wielkości i głębokości, wykorzystywane jako chwyty i stopnie. Pierwotnie drogi wspinaczkowe prowadzono wzdłuż różnego rodzaju spękań, dających
możliwość samodzielnego zakładania asekuracji. Od czasu, gdy drogi zaczęto ubezpieczać stałymi punktami asekuracyjnymi, możliwe jest prowadzenie dróg nie nawiązujących do przebiegu form skalnych.
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3.1.2. Rzeźba
Zgodnie z definicją stosowaną w geomorfologii ściany skalne to stoki o nachyleniu
powyżej 65° (Klimaszewski 1981). Zdaniem M. Klimaszewskiego większość ścian skalnych rozczłonkowana jest przez żleby. Rozszerzoną klasyfikację granitowych stoków
urwistych (o nachyleniu powyżej 55°) przedstawił J. Balon (1983a). Jednak klasyfikacja
ta również nie obejmuje wszystkich typów stoków, na których odbywa się ruch wspinaczkowy. Wiele dróg wspinaczkowych poprowadzono na stokach skalnych o mniejszym nachyleniu. W niniejszej pracy ściany skalne rozumiane są jako zespół powiązanych genetycznie i funkcjonalnie geokompleksów (relatywnie zamkniętych wycinków
przyrody, stanowiących całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależnościom budujących go komponentów, Barsch 1979), wśród których dominujący typ
stanowią stoki o nachyleniu powyżej 65° (Jodłowski 2003).
Formy skalne (nazywane też formacjami) występujące w obrębie ścian skalnych
najczęściej definiowane są przez samych wspinaczy i nie zawsze odpowiadają nazewnictwu geomorfologicznemu (por. Popko 1974, Balon 1981, Lewandowski, Zgorzelski
2002). Terminologia wspinaczkowa jest też znacznie bardziej szczegółowa i obejmuje
wiele określeń, które nie są stosowane w pracach naukowych (np. koń skalny, ząb, załupa, zachód itp.). Dodatkowo, nazewnictwo stosowane na określenie form w obrębie
dużych ścian skalnych w górach nie do końca pokrywa się z nazewnictwem mikrorzeźby w obrębie form skałkowych. Typowe formy wypukłe to filary, żebra i grzędy skalne.
Najwybitniejszymi formami są filary, rozdzielające ściany o różnych ekspozycjach.
Żebra i grzędy skalne to formy wypukłe w obrębie ścian, rozdzielone żlebami. Żebra
zazwyczaj są stromsze, węższe i bardziej skaliste niż grzędy. Na określenie form wypukłych w skałkach najczęściej używa się określenia filar (filarek) lub kant. Główne formy
wklęsłe w obrębie ścian w rejonach górskich to żleby, zagłębienia o szerokości od kilku
do kilkudziesięciu metrów, nachyleniu większym niż 25–30° (ale zazwyczaj mniejszym
niż nachylenie sąsiedniej ściany skalnej); rynny, podobne do żlebów, jednak o bardziej
skalistym dnie oraz depresje – szerokie zagłębienia o mało wyraźnych krawędziach.
W rejonach skałkowych tego typu formy występują znacznie rzadziej i nie są wykorzystywane przez wspinaczy.
Kominy to formy wklęsłe o nachyleniu przekraczającym 60° Posiadają dwie ściany boczne i ścianę tylną. Szerokość kominów waha się zazwyczaj od ok. pół metra
do kilkunastu metrów, a głębokość od jednego do kilku metrów. Zagłębienia węższe
od kominów (w których nie mieści się człowiek) nazywane są rysami. W zależności
od szerokości można w nich klinować ramiona, dłonie lub palce. W rysach możliwe
jest także zakładanie asekuracji ruchomej (ryc. 1C). Węższe pęknięcia, w których nie
można zaklinować palców, to szczeliny. W szczeliny wbijane są haki skalne. Pozostałe
formy o niewielkim nachyleniu to półki, gzymsy i listwy – o szerokości od kilku centymetrów do kilku metrów. Płyty to fragmenty gładkich (nierozczłonkowanych) ścian
skalnych o jednostajnym nachyleniu (od 30–40° do ponad 90°) i stosunkowo dużej
powierzchni. Często nawiązują do płaszczyzn spękań ciosowych, powierzchni luster
tektonicznych albo upadu warstw skał osadowych. Na zetknięciu dwóch płyt występują kanty (formy wypukłe) i zacięcia (formy wklęsłe, o kształcie zbliżonym do otwartej
książki). Fragmenty ścian skalnych o nachyleniu powyżej 90° to przewieszki (przewieszenia), a fragmenty o nachyleniu zbliżonym do 180° to okapy (lub dachy).

32

3

Uwarunkowania uprawiania wspinaczki w Polsce

O atrakcyjności ścian skalnych dla wspinaczki letniej decyduje przede wszystkich
występowanie litej, niezwietrzałej skały. Popularne są drogi poprowadzone wzdłuż
form skalnych (granie, filary, kominy, zacięcia, rysy) oraz biegnące płytami o różnym
nachyleniu. Wspinaczka sportowa uprawiana jest najczęściej na ścianach nierozczłonkowanych, pionowych lub przewieszonych. Wysokość ścian ma mniejsze znaczenie –
w rejonach skałkowych popularne są zarówno ostańce o wysokości poniżej 10 metrów,
jak i przekraczające 50 metrów wysokości.

3.1.3. Warunki klimatyczno-pogodowe
Do najważniejszych czynników pogodowych ograniczających uprawianie wspinaczki
należą temperatura oraz występowanie opadów. We wspinaczce letniej podstawowym
warunkiem jej uprawiania jest suchość ściany skalnej – po długotrwałych opadach
niektóre ściany, o północnych ekspozycjach, zasłonięte drzewami wysychają dopiero po kilku-kilkunastu dniach. Najszybciej wysychają ściany o wystawach południowych i wschodnich, pozbawione roślinności. Istotna jest również odczuwalna temperatura powietrza – można przyjąć, że do uprawiania wspinaczki letniej konieczna
jest temperatura przekraczająca 5°C. Zazwyczaj sezon wspinaczkowy w rejonach
skałkowych w Polsce trwa od końca marca do końca października. Jednak długo zalegająca pokrywa śnieżna oraz wiosenne i jesienne opady mogą znacznie skrócić sezon. Na niektórych nasłonecznionych skałkach, o południowej wystawie, możliwe
jest uprawianie wspinaczki także w zimowe bezwietrzne dni. Z kolei w upalne dni
wspinacze unikają ścian o południowych wystawach, a także ostańców położonych
w słabo przewietrzanych, zalesionych dolinach. Także rodzaj skały w pewnym stopniu warunkuje możliwości uprawiania wspinaczki w mroźne i upalne dni – wspinacze pokonujący trudne drogi, zwłaszcza w skałkach piaskowcowych i granitowych,
w których tarcie odgrywa często kluczową rolę, preferują niższe temperatury.
We wspinaczce zimowej istotną rolę pełni odpowiednia temperatura powietrza,
która obniża temperaturę podłoża i wpływa na tempo przemarzania oraz na okres
przemarznięcia gleby i muraw naskalnych, a także zespolenie fragmentów luźnej skały
lodem. Przyjmuje się, że dobre warunki zimowe występują, gdy średnia dobowa temperatura wynosi poniżej 0°C (por. Wójcik 2009). Dotyczy to także rejonów skałkowych,
przeznaczonych do uprawiania dry-toolingu. Czynnikiem zwiększającym atrakcyjność
dróg jest występowanie pokrywy lodowej, a zwłaszcza tworzenie się lodospadów.
We wspinaczce wysokogórskiej (w Tatrach i w Karkonoszach) istotne są także odpowiednie warunki śniegowe i zagrożenie lawinowe.

3.1.4. Szata roślinna i pokrywa glebowa
Czynnikami obniżającymi atrakcyjność ścian skalnych dla wspinaczki letniej są: występowanie muraw naskalnych i krzewów oraz pokrywa glebowa występująca na półkach
i w szczelinach skalnych. Zwykle w miejscach porośniętych murawami skała jest silnie
zwietrzała i krucha. Roślinność i pokrywa glebowa istotnie utrudniają też zakładanie
punktów asekuracyjnych. Popularne letnie drogi wspinaczkowe prowadzą najczęściej
terenem pozbawionym roślinności. Z kolei w zimie szata roślinna, a zwłaszcza występowanie muraw naskalnych oraz pokrywa glebowa są czynnikami zwiększającymi
atrakcyjność dróg wspinaczkowych. Drzewa i krzewy kosodrzewiny rosnące na ścia-
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nach wykorzystywane są czasem jako punkty asekuracyjne. Zmrożone kępy muraw
stanowią oparcie dla czekanów i raków, umożliwiają także zakładanie specjalnych
punktów asekuracyjnych (igieł do traw, ryc. 1B).

3.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze
Do najważniejszych cech niezwiązanych z warunkami naturalnymi, decydujących
o popularności rejonów wspinaczkowych należą: stan asekuracji (ubezpieczenie skał
stałymi punktami asekuracyjnymi), duży wybór dróg wspinaczkowych, dostępność skał
(możliwość dojazdu i czas podejścia), dostępność informacji o drogach wspinaczkowych oraz, w mniejszym stopniu, infrastruktura turystyczna (baza noclegowa i gastronomiczna), a także lokalna tradycja i moda.

3.2.1. Stan asekuracji
Rejony, w których znajduje się duża liczba dobrze ubezpieczonych dróg są znacznie
chętniej odwiedzane od tych, w których ubezpieczone są tylko pojedyncze drogi lub
też stan asekuracji nie spełnia najnowszych standardów. Także w obrębie poszczególnych rejonów, po drogach ubezpieczonych
wspina się znaczniej więcej osób, niż po
drogach wymagających zakładania własnej
asekuracji. Za dobrze ubezpieczone drogi uznaje się te, na których osadzono ringi
wklejane lub kotwy mechaniczne nowego
typu. Od 2001 r. Polski Związek Alpinizmu
(PZA) prowadzi akcje wymiany asekuracji na
istniejących drogach wspinaczkowych, a także ubezpieczania nowych dróg. Prace takie,
polegające na usunięciu starych spitów i ringów oraz wklejeniu nowych, atestowanych
ringów, przeprowadzają odpowiednio przeszkoleni ekiperzy, posiadający licencję PZA
(fot. 8). Ekiperzy wykonują swoją pracę społecznie, natomiast sprzęt (ringi i kleje) fundowany jest głównie z budżetu PZA, a także
z innych źródeł (w ramach projektów finansowanych przez władze samorządowe na
szczeblu wojewódzkim, ze środków gmin,
w ramach akcji Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz ze środków
Fot. 8. Instalacja stałych punktów asekuprywatnych, por. rozdział 6.10). Najwięcej
racyjnych w skałach Wyżyny Krakowubezpieczonych dróg wspinaczkowych znajsko-Częstochowskiej (fot. M. Gajewski)
duje się w rejonach Jury Krakowsko-CzęstoPhoto 8. Fixed anchors placing in the
chowskiej, w niektórych rejonach Karpat
cliffs of the Kraków-Częstochowa Up(Kamień Leski, Skałki Czarnorzeckie) oraz
land (photo M. Gajewski)
Sudetów (Góry Sokole).
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O popularności rejonu dla wspinaczki tradycyjnej decyduje występowanie dużej liczby dróg biegnących wzdłuż form, dających możliwość zakładania asekuracji
ruchomej. Są to głównie kominy, zacięcia i rysy. Takie drogi znajdują się zwłaszcza
w Sokolikach i Rudawach Janowickich w Sudetach, w niektórych rejonach podkieleckich
(m.in. Ciosowa) oraz w niektórych rejonach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

3.2.2. Wybór dróg
Poza jakością asekuracji, o popularności rejonu decyduje duży wybór dróg wspinaczkowych o zróżnicowanych trudnościach. W rejonach skałkowych w ciągu dnia wspinacze pokonują zazwyczaj od kilku do kilkunastu dróg (w zależności od ich długości
i trudności). Mogą to być drogi znajdujące się na jednej ścianie lub też na kilku położonych blisko siebie skałach, w tym samym rejonie wspinaczkowym. Ważna jest też
możliwość wyboru alternatywnego celu wspinaczki (np. w razie zmiany pogody lub
zatłoczenia). Najwięcej osób wspina się w rejonach z dużą liczbą ubezpieczonych
dróg o niskich i średnich trudnościach, niektóre rejony odwiedzane są wyłącznie przez
wspinaczy pokonujących bardzo trudne drogi. Rejony, w których znajduje się niewiele
dróg wspinaczkowych, mają głównie lokalne znaczenie (załączniki 1–4). Niektóre rejony cieszą się subiektywną opinią „przyjaznych” dla wspinaczy (komfortowa, bardzo
bezpieczna asekuracja oraz łagodne wyceny dróg w porównaniu z innymi rejonami)
i przez to są chętniej odwiedzane.

3.2.3. Dostępność skał
Zdecydowana większość rejonów wspinaczkowych w Polsce (poza Tatrami) jest bardzo
łatwo dostępna. Do większości rejonów można dojechać samochodem, czas podejścia
pod poszczególne skały rzadko przekracza 30 minut. Największa liczba wspinaczy
odwiedza rejony, do których łączny czas dojazdu i podejścia jest jak najkrótszy. Bardzo
dużą popularnością cieszą się skałki w pobliżu dużych ośrodków miejskich (przede
wszystkim Krakowa i miast aglomeracji górnośląskiej, ale także Kielc), położone blisko
dróg dojazdowych. Takie rejony odwiedzane są często w trakcie kilkugodzinnych wyjazdów „po pracy”.

3.2.4. Przewodniki wspinaczkowe
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o popularności poszczególnych rejonów
jest dostępność aktualnych informacji o znajdujących się w nich drogach, a także
o stanie asekuracji. Większość dużych rejonów, o znaczeniu ponadlokalnym, została
opisana w przewodnikach monograficznych (załącznik 6), jednak szybko wzrastająca
liczba dróg wspinaczkowych powoduje, że w niektórych przypadkach przewodniki
te tracą aktualność po 2–3 latach. Informacje o mniejszych rejonach publikowane są
w czasopismach specjalistycznych i na stronach internetowych w postaci tzw. skałoplanów lub topo, (ryc. 2). Są to zdjęcia lub szkice skał z naniesionym przebiegiem dróg
wspinaczkowych, stanem asekuracji oraz listą dróg z podaniem nazwy i wyceny (czasem także autora i roku powstania). Bezpośrednio po opublikowaniu przewodnika lub
skałoplanu po nowym rejonie (lub po odnowieniu asekuracji) można zaobserwować
zjawisko zwiększonego natężenia ruchu wspinaczkowego na opisanych skałkach (por.
Pyke 2001).
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Rycina 2. Skałoplan rejonu wspinaczkowego. Gzylowe Skały w Dol. Kobylańskiej
Figure 2. Topo of climbing area. The Gzylowe Rocks in the Kobylanska valley
Opracowanie T. Ślusarczyk.
By courtesy of T. Ślusarczyk.
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3.2.5. Infrastruktura turystyczna
Dostępność bazy noclegowej czy gastronomicznej, przy jednoczesnej bardzo dobrej dostępności rejonów wspinaczkowych, nie wpływa w większym stopniu na ich
popularność. Należy jednak zauważyć, że poza Jurą Krakowsko-Częstochowską
w większości rejonów wspinaczkowych brakuje miejsc noclegowych o niskim i średnim
standardzie (campingi, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty).
Powoduje to, że wiele rejonów odwiedzanych jest wyłącznie w trakcie jednodniowych
wyjazdów lub też wspinacze biwakują w terenie. Pewnym ograniczeniem jest też zbyt
mała liczba miejsc parkingowych w popularnych rejonach wspinaczkowych.
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Ze względu na zdecydowaną przewagę terenów nizinnych oraz na mało urozmaiconą budowę geologiczną, potencjał wspinaczkowy Polski jest stosunkowo niewielki,
zwłaszcza w porównaniu do krajów Europy Zachodniej (Francja, Niemcy, Austria) oraz
Południowej (Włochy i Hiszpania), ale także Czech i Słowacji. Rejony wspinaczkowe znajdują się wyłącznie w południowej części kraju, w pasie Wyżyn Małopolskich,
w Sudetach i w Karpatach. Wyróżniono ponad 150 rejonów wspinaczkowych (zał.
1–4), skupionych w obrębie sześciu dużych regionów geograficznych (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Sandomierska, Beskidy i Pogórze, Pieniny, Tatry i Sudety, ryc. 3). Większość rejonów wspinaczkowych jest niewielka i posiada znaczenie
lokalne. Rejony te obejmują zazwyczaj pojedyncze skałki lub grupy skał, z nie więcej
niż kilkudziesięcioma drogami wspinaczkowymi. Poza Tatrami, większość ścian skalnych to ostańce wierzchowinowe lub zboczowe, a także odsłonięcia skał w nieczynnych kamieniołomach, o wysokości poniżej 70 metrów. W zdecydowanej większości
rejonów wspinaczkowych uprawiana jest wspinaczka skałkowa (sportowa i tradycyjna)
oraz buldering, tylko w Tatrach i w Karkonoszach uprawiana jest wspinaczka wysokogórska (w tym zimowa).

4.1. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Najważniejszym rejonem wspinaczkowym w Polsce, o największej liczbie dróg wspinaczkowych i najlepiej rozwiniętej infrastrukturze jest Wyżyna (Jura) Krakowsko-Częstochowska, zbudowana z płytowo zalegających wapieni górnojurajskich. W skład
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wchodzą cztery mezoregiony fizycznogeograficzne, o odmiennej rzeźbie. Pod względem wspinaczkowym interesujące są Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska i Garb Tenczyński. Do Jury Krakowsko-Często-
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Objaśnienia: A – Tatry, B – Pieniny, C – Beskidy i Pogórze Kaprackie, D – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, E – Wyżyna Kielecko-Sandomierska, F – Sudety.
Explanations: A – the Tatra Mountains, B – the Pieniny Mountains , C – the Beskidy Mountains and the Carpathian Foothills, D – the Kraków-Częstochowa Upland, E – the Kielce-Sandomierz Upland, F – the Sudety Mountains.

Figure 3. Main climbing areas in Poland

Rycina 3. Najważniejsze rejony wspinaczkowe w Polsce
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chowskiej wspinacze zaliczają też rejony położone w Bramie Krakowskiej, stanowiącej
część Kotlin Podkarpackich.
Na Wyżynie Częstochowskiej oraz w północnej części Wyżyny Olkuskiej, ponad
falistą powierzchnię o wysokości 250–400 m n.p.m. wystają wzniesienia osiągające
500 m n.p.m. (Grodzisko koło Jerzmanowic – 512 m n.p.m. oraz wzgórze w okolicy
Ogrodzieńca o wysokości 504 m n.p.m.). Na ich stokach oraz kulminacjach znajdują
się ostańce skalne, pojedyncze oraz tworzące charakterystyczne grzbiety i grupy. Wysokość ostańców wynosi od kilku do ponad 50 metrów (Okiennik Wielki, Jastrzębnik).
Białe ściany ostańców, wystające ponad powierzchnię pól uprawnych i lasów tworzą
charakterystyczny krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na wierzchołkach
skał i w ich otoczeniu w wielu miejscach występują murawy kserotermiczne. Największe skupiska ostańców znajdują się w okolicach Olsztyna k. Częstochowy (skały przy
zamku, Góry Towarne, Góry Sokole), Złotego Potoku i Suliszowic, w Mirowie (Grzęda
Mirowska) i Łutowcu, w okolicach Podlesic, Kroczyc i Morska (m.in. Góra Zborów, Kołoczek, Biblioteka, Apteka), Rzędkowic (fot. 9), Ogrodzieńca (skały wokół zamku, Góra

Fot. 9. Turnia Lechfora w Skałach Rzędkowickich, jednym z najpopularniejszych rejonów
wspinaczkowych na Wyżynie Częstochowskiej (fot. A. Kopta)
Photo 9. The Lechfor’s Tower in the Rzędkowickie Rocks, one of the most popular climbing
areas in the Częstochowa Upland (photo. A. Kopta)
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Birów), Ryczowa, Smolenia (m.in. Skały Zegarowe, Goncerzyca) oraz Jerzmanowic
na Wyżynie Olkuskiej (tzw. Ostańce Jerzmanowickie, m.in. Sokołowe Skały, Witkowe
Skały, Łyse Skały, Fiala, Grodzisko).
W południowej i wschodniej części Wyżyny Olkuskiej oraz w rejonie Garbu Tenczyńskiego ostańce skalne występują głównie na zboczach głęboko wciętych dolin
o charakterze jarów krasowych. Najwięcej ostańców znajduje się w dolinach: Prądnika, Dłubni, Będkowskiej, Kobylańskiej, Kluczwody, Szklarki i w Wąwozie Bolechowickim na Wyżynie Olkuskiej (są to tzw. Dolinki Krakowskie albo Jurajskie) oraz
w Dolinie Sanki (Wąwóz Półrzeczki, Zimny Dół, Wąwóz Mnikowski), Dolinie Brzoskwini i w dolinie potoku Rudno (Dolina Wrzosy) w Garbie Tenczyńskim. Obecnie,
doliny te są w większości zalesione. Występują tu najwyższe ostańce skalne na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – Sokolica w Dolinie Będkowskiej osiąga
70 metrów wysokości, a Łysina u zbiegu dolin Sanki i Zimnego Dołu – ponad 60 metrów. Ściany skalne w Bramie Krakowskiej występują na zboczach zrębów (m.in. zrąb
Sowińca, zrąb tyniecki), jednak wspinaczkowo wykorzystywane są przede wszystkim
ściany w obrębie dawnych kamieniołomów (Zakrzówek, Krzemionki i Liban), niedaleko centrum Krakowa.
Zdecydowana większość ostańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się w obrębie jednego z sześciu parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd (utworzonego w 1982 r.), Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
(wszystkie utworzone w 1981 r.). Najcenniejsza pod względem przyrodniczym Dolina
Prądnika w 1956 r. została objęta ochroną w postaci Ojcowskiego Parku Narodowego.
Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Bramie Krakowskiej utworzono też szereg
rezerwatów przyrody, głównie leśnych i krajobrazowych, ostańce skalne są przedmiotem ochrony w następujących rezerwatach: Bielańskie Skałki (powierzchnia 1,73 ha,
utworzony w 1957 r.), Panieńskie Skały (6,41 ha, 1953 r.), Skała Kmity (1959 r.,
19,47 ha), Skałki Przegorzalskie (1,38 ha, 1959 r.), Zimny Dół (2,22 ha, 1991 r.), Dolina
Mnikowska (20,41 ha, 1963 r.), Dolina Eljaszówki (106,68 ha, 1989 r.), Wąwóz Bolechowicki (21,31 ha, 1968 r.), Dolina Racławki (473,66 ha, 1962 r.), Dolina Szklarki
(46,69 ha, 1989 r.), Pazurek (187,91 ha, 2008 r.), Ruskie Góry (153,65 ha, 2000 r., rezerwat objęty ochroną ścisłą), Smoleń (4,32 ha, 1959 r.), Góra Zborów (45 ha, 1957 r.),
Parkowe (153,22 ha, 1957 r.), Ostrężnik (4,1 ha, 1960 r.), Sokole Góry (215,95 ha, 1953 r.),
Zielona Góra (19,56 ha, 1953 r.). Niektóre ostańce chronione są także jako pomniki
przyrody.
Większość skałek jurajskich odwiedzanych przez wspinaczy ma wysokość od
10 do 25 m. Charakterystyczną cechą ostańców wapiennych jest występowanie ospy
krasowej, czyli dziurek o różnej wielkości i głębokości, pokrywających powierzchnię
skały. Dziurki te, występujące na niemal wszystkich drogach wspinaczkowych, decydują o specyfice wspinaczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dominują drogi
biegnące płytami o różnym nachyleniu – od 60 do ponad 90° Licznie występują także
rysy i kominy o różnej szerokości. Stosunkowo niewiele jest dróg biegnących przez
przewieszenia i duże okapy. Drogi takie, o dużych trudnościach, biegną m.in. stropami
jaskiń i schronisk skalnych. Na niektórych silnie przewieszonych skałach możliwe jest
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wspinanie w trakcie opadów deszczu (np. Jaskinia Mamutowa w Dolinie Kluczwody,
skały w Tyńcu, Suchy Połeć w Podzamczu). Wiele dróg wspinaczkowych w popularnych rejonach Jury, wskutek intensywnego ruchu wspinaczkowego, posiada bardzo
wyślizgane (wypolerowane) chwyty i stopnie.
W 47 rejonach wspinaczkowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej (zał. 1) znajduje
się ok. 6000 dróg wspinaczkowych z całego zakresu trudności (od III do VI.8), dominują drogi łatwe i średnio trudne (do VI.3), ok. 40% z nich wyposażonych jest w stałe
punkty asekuracyjne (głównie atestowane ringi wklejane, zob. rozdział 2.1), w wielu
rejonach wspinaczkowych Jury niemal wszystkie drogi są ubezpieczone nowymi ringami. Liczba dróg wspinaczkowych na Jurze ciągle wzrasta – w ostatnim dziesięcioleciu
powstaje tu średnio ok. 100 nowych dróg rocznie. Wydaje się, że potencjał niektórych
rejonów – np. Doliny Kobylańskiej, Wąwozu Bolechowickiego, Ostańców Jerzmanowickich, Okiennika Wielkiego czy Diabelskich Mostów – został wyczerpany niemal
w 100%, jednak ciągle w wielu miejscach istnieje możliwość otwierania nowych dróg.
W największych rejonach wspinaczkowych Jury znajduje się po 400–500 dróg.
W południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej są to doliny Będkowska
(fot. 10) i Kobylańska. Do bardzo popularnych rejonów z dużą liczbą dróg wspinaczkowych należą także: Zakrzówek, Ostańce Jerzmanowickie, Dolina Kluczwody, Wąwóz
Bolechowicki oraz Dolina Brzoskwini, jeden z najmłodszych rejonów, intensywnie
eksplorowany w latach 2006–2011. Na Wyżynie Częstochowskiej największymi rejonami są: Skały Podlesickie, Podzamcze, Skały Rzędkowickie (fot. 9), okolice Smolenia,
okolice Skarżyc i Piaseczna, oraz Grzęda Mirowska. W ostatnim dziesięcioleciu popularność zyskały także skały położone między Żarkami a Częstochową (m.in. Sokole
Góry, Diabelskie Mosty, skały w okolicy Suliszowic, Zastudnia, Trzebniowa, Przewodziszowic), powstało tam ponad 500 nowych dróg.
W 24 rejonach znajdują się drogi wymagające zakładania własnych punktów asekuracyjnych (tzw. wspinaczka tradycyjna), jednak liczba wspinaczy uprawiających ten
rodzaj wspinaczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest stosunkowo niewielka.
Najwięcej dróg nadających się do wspinaczki tradycyjnej znajduje się w dolinach Kobylańskiej i Będkowskiej oraz w północnej części Jury, m.in. w okolicach Olkusza,
Smolenia (Zegarowe Skały, Goncerzyca, Biśnik), w Skałach Rzędkowickich i Skałach
Podlesickich.
W ostatnich latach popularność zyskuje buldering, uprawiany w 17 rejonach. Do
najważniejszych rejonów bulderowych należą Zimny Dół, Podlesice, Niegowonice
i Rzędkowice (m.in. Kamień pod Wysoką), bardzo popularny jest też krakowski Zakrzówek (na tzw. Sadystówce). Mniejsze znaczenie mają Sokole Góry, okolice Olsztyna
(Kuropatwa w Kusiętach i Zielona Góra). W pięciu rejonach znajdują się drogi przygotowane do uprawiania zimowej wspinaczki sportowej (dry-toolingu): na krakowskim
Zakrzówku (najpopularniejszy rejon), w Dolinie Wrzosy, Rusocicach, Jaskini Zielonkowskiej, Jaskini Jasnej w Strzegowej oraz na Zielonej Górze.
Większość osób uprawiających wspinaczkę odwiedza Jurę Krakowsko-Częstochowską w trakcie jednodniowych (głównie mieszkańcy Krakowa i okolic oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) lub kilkudniowych wyjazdów. Baza noclegowa
znacznie lepiej rozwinięta jest w północnej części Jury – wspinacze korzystają najczęściej z campingów i pól namiotowych (w Rzędkowicach, Podlesicach i Złotym
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Fot. 10. Dupa Słonia w Dolinie Będkowskiej, jedna z najczęściej odwiedzanych skałek
w Wyżynie Olkuskiej (fot. A. Kopta)
Photo 10. The Dupa Słonia in the Będkowska valley, one of the most frequently visited rocks
in the Olkusz Upland (photo A. Kopta)

Potoku) oraz gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych. Popularne jest też
biwakowanie w terenie. W południowej części Jury znajduje się tylko jedno pole namiotowe wykorzystywane przez wspinaczy (w Dolinie Będkowskiej), również oferta
gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych jest stosunkowo uboga. Dostępność wszystkich rejonów wspinaczkowych na Jurze jest bardzo dobra, do wszystkich
rejonów można dojechać samochodem, podejście pod skały nie przekracza 20 minut.
W wielu rejonach liczba miejsc parkingowych jest jednak niewystarczająca, brakuje
niewielkich, przygotowanych parkingów przeznaczonych głównie dla wspinaczy. Nieliczne zorganizowane parkingi (m.in. w Podlesicach przy Jaskini Głębokiej, w Rzędkowicach, w Dolinie Brzoskwini) w szczycie sezonu są zatłoczone, gdyż zatrzymują się
na nich także liczni turyści.
Jura Krakowsko-Częstochowska należy do najlepiej opisanych rejonów wspinaczkowych w Polsce. Dostępne są zarówno monograficzne przewodniki, obejmujące cały
obszar Jury (Haciski 2009a,b, 2010), jak i szczegółowe przewodniki, w których opisano poszczególne rejony (m.in. Słowakiewicz i in. 2003, Nowak 2006, Nowak, Rostek
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2008; Ślusarczyk 2008, Czubak, Klećko 2009; Kaptur, Kornel 2010; Tim 2011, zał. 5).
Skałoplany pojedynczych ostańców lub niewielkich rejonów opublikowano także
w czasopismach wspinaczkowych oraz w internecie.

4.2. Beskidy i Pogórze Karpackie
Rejony wspinaczkowe w Beskidach i na Pogórzu Karpackim to pojedyncze ostańce
skalne lub ich grupy, zbudowane z odpornych utworów fliszowych: piaskowców płaszczowiny śląskiej i magurskiej (m.in. piaskowce magurskie, istebniańskie, godulskie,
ciężkowickie, krośnieńskie). Ostańce o charakterystycznych kształtach grzybów, ambon i stołów skalnych w większości zlokalizowane są na grzbietach. Wychodnie piaskowców znajdują się także na stromych stokach oraz w dolinach rzecznych, tworząc
progi kilkumetrowej wysokości w dnach potoków. Wspinaczkę uprawia się również na
ścianach nieczynnych kamieniołomów.
Skałki piaskowcowe w Beskidach Zachodnich są bardzo rozproszone i zazwyczaj nie tworzą większych grup. Najważniejsze grupy ostańców znajdują się
w Beskidzie Śląskim (m.in. rejon Stożka
i Malinowskiej Skały), w Beskidzie Małym (Ścieszków Groń, Madohora, Żurawnica i Żar) oraz w Beskidzie Niskim
(m.in. Kornuty, Mrukowa). Skałki te zazwyczaj nie przekraczają 10 metrów
wysokości. W Beskidach Wschodnich
znaczenie wspinaczkowe ma jedynie
Kamień Leski w Górach Sanocko-Turczańskich (ok. 20 metrów wysokości),
częściowo przekształcony wskutek eksploatacji piaskowca. Znacznie większe
skupiska skałek znajdują się na Pogórzu
Zachodniobeskidzkim. Do największych
grup ostańców należą: Skamieniałe Miasto na Pogórzu Ciężkowickim oraz Skałki
Czarnorzeckie na Pogórzu Dynowskim
(fot. 11). Duża liczba mniejszych piaskowcowych wychodni znajduje się też na Pogórzu Wiśnickim (Borzęta, Krzyworzeka,
Fot. 11. Skały Czarnorzeckie na Pogórzu DyKamienie Brodzińskiego, Kamień Grzyb)
nowskim. Wspinaczka sportowa na drodze
i na Pogórzu Ciężkowickim (Ostrusza,
Camel Trophy na Wielbłądzie (fot. M. GaŻurowa, Ostry Kamień). Poza naturalnyjewski)
mi wychodniami skalnymi, odwiedzane
są też nieczynne kamieniołomy – naj- Photo 11. The Czarnorzeckie Rocks in the
ważniejszym rejonem wspinaczkowym Dynów Foothills. Sport climbing on the rotego typu jest kamieniołom w Rożnowie. ute Camel Trophy (photo M. Gajewski)
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Poza skałkami piaskowcowymi, wspinaczkowe znaczenie ma też nieczynny kamieniołom andezytu na górze Wdżar w Gorcach.
Grupy ostańców skalnych, jako charakterystyczny element rzeźby Karpat fliszowych, chronione są w parkach krajobrazowych: PK Beskidu Małego, PK Beskidu
Śląskiego (oba utworzone w 1998 r.), Żywieckim PK (1986 r.), Wiśnicko-Lipnickim PK
(1997 r.), Ciężkowicko-Rożnowskim PK, PK Pasma Brzanki (oba utworzone w 1995 r.),
PK Gór Słonnych (1992 r.) oraz w Czarnorzecko-Strzyżowskim PK (1993 r.). Skałki piaskowcowe są też przedmiotem ochrony w następujących rezerwatach przyrody: Kuźnie w Beskidzie Śląskim (7,22 ha, 1995 r.), Madohora w Beskidzie Małym (71,81 ha,
1960 r.), Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym (35,24 ha, 1970 r.), Kornuty w Beskidzie Niskim (11,90 ha, 1953 r.), Kamień Grzyb na Pogórzu Wiśnickim (1,83 ha, 1962 r.),
Diable Skały na Pogórzu Rożnowskim (16,07 ha, 1953 r.), Skamieniałe Miasto na Pogórzu Ciężkowickim (15,01 ha, 1974 r.), Golesz na Pogórzu Strzyżowskim (27,45, 2001 r.)
i Prządki na Pogórzu Dynowskim (13,62 ha, 1957 r.). Wiele wychodni piaskowców
chronionych jest jako pomniki przyrody (m.in. Malinowska Skała w Beskidzie Śląskim,
wodospad w Sopotni w Beskidzie Żywieckiem, Żurawnica w Beskidzie Małym, Diabli
Kamień k. Szczyrzyca w Beskidzie Wyspowym, Kamienie Brodzińskiego na Pogórzu
Wiśnickim, Skałki w Komborni na Pogórzu Dynowskim i Kamień Leski).
W 55 rejonach wspinaczkowych w Beskidach i na Pogórzu Karpackim znajduje
się ok. 1000 dróg wspinaczkowych (zał. 3), jednak większość z nich to drogi nieubezpieczone (zazwyczaj pokonywane z górną asekuracją, „na wędkę”) lub ubezpieczone
w sposób niespełniający obecnych standardów. Dobrze ubezpieczone drogi znajdują się jedynie w Rożnowie, w Skałkach Czarnorzeckich (Kamieniec, Sokoli Grzbiet,
Strzelnica) oraz na Kamieniu Leskim. Są to jedyne rejony w Karpatach fliszowych
o znaczeniu ponadlokalnym, w których można uprawiać wspinaczkę sportową. W pozostałych rejonach, odwiedzanych głównie przez lokalnych wspinaczy, znajduje się po
nie więcej niż kilkanaście dróg wspinaczkowych.
Ostańce piaskowcowe, ze względu na niewielką wysokość, urozmaiconą mikrorzeźbę oraz dużą liczbę wychodni położonych blisko siebie, należą natomiast do najciekawszych rejonów bulderowych w Polsce. Najważniejszym rejonem jest Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, w którym otwarto ponad 300 bulderów. Inne ważne rejony
to Mrukowa, Kornuty i Bodaki w Beskidzie Niskim, Ostrusza i Żurowa na Pogórzu
Ciężkowickim, Borzęta, Krzyworzeka i rejon Muchówki (Kamienie Brodzińskiego i tzw.
Nowa Muchówka) na Pogórzu Wiśnickim oraz Skałki Czarnorzeckie.
W dwóch rejonach beskidzkich uprawiana jest też wspinaczka zimowa. Kamieniołom andezytu na górze Wdżar w Gorcach jest jednym z pierwszych rejonów w Polsce,
przygotowanych do uprawiania dry-toolingu (znajduje się tam. ok. 15 dróg wspinaczkowych). Natomiast wspinaczka lodowa możliwa jest na zamarzniętym wodospadzie
w Sopotni – jednak jest to rejon o znaczeniu wyłącznie lokalnym.
Jednym z ważniejszych czynników ograniczających rozwój rejonów wspinaczkowych w Karpatach fliszowych jest ich dostępność. Co prawda najważniejsze rejony położone są stosunkowo blisko dróg dojazdowych, jednak wiele wychodni piaskowców
znajduje się o ponad godzinę drogi od najbliższego parkingu. Dodatkowo, dojazd do
większości rejonów z Krakowa i miast aglomeracji górnośląskiej zajmuje co najmniej
2–3 godziny, co w dużym stopniu ogranicza możliwość jednodniowych wyjazdów.
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Z kolei niewielka liczba dróg w poszczególnych rejonach powoduje, że wyjazdy kilkudniowe nie są praktykowane. Dlatego też większość rejonów w województwie podkarpackim odwiedzana jest głównie przez wspinaczy z Rzeszowa, Krosna i Przemyśla,
ostańce w Beskidzie Śląskim i Małym odwiedzają wspinacze z Cieszyna, Bielska-Białej,
Andrychowa i Wadowic. Jedynie Skałki Czarnorzeckie, Rożnów, Ciężkowice i Kamień
Leski odwiedzane są przez wspinaczy z pozostałych ośrodków (głównie z Krakowa, ale
także np. z Lublina).
Wiele rejonów w Beskidach i na Pogórzu ma duży potencjał wspinaczkowy, jednak m.in. z wyżej wwymienionych wymienionych powodów oraz ze względu na bliskość rejonów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nie były do tej pory eksplorowane.
W czasopismach wspinaczkowych opublikowano co prawda skałoplany najważniejszych skał (m.in. Kamień Leski, Kamieniec, Strzelnica i Sokoli Grzbiet w Skałkach Czarnorzeckich, a także niektóre rejony bulderowe, zał. 5), brakuje jednak dobrych opracowań przewodnikowych. Jedynym przewodnikiem o charakterze monograficznym jest
bardzo nieaktualna praca Skałki Czarnorzeckie autorstwa J. Czyża (1993).
Dużym ograniczeniem w rozwoju rejonów wspinaczkowych są przepisy ochrony
przyrody – najważniejsze rejony, czyli Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach i część
Skałek Czarnorzeckich (Prządki) objęte są ochroną jako rezerwaty przyrody i formalnie
obowiązuje tam zakaz wspinaczki.

4.3. Pieniny i skałki Podhala
Ściany i ostańce skalne w Pieninach i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej zbudowane są
głównie z różnego rodzaju wapieni, wchodzących w skład płaszczowin Pienińskiego Pasa Skałkowego. W części Pienin, tzw. Pieninach Właściwych, w 1932 r. utworzono Pieniński Park Narodowy. Ostańce skalne znajdują się także na terenie dwóch
rezerwatów: Skałka Rogoźnicka (0,26 ha, 1961 r.) i Przełom Białki pod Krempachami (8,51 ha, 1959 r.). Ściany skalne w Pieninach Właściwych (Sokolica i Kopa Siana)
były eksplorowane w latach 1950–70, jednak obecnie nie mają żadnego znaczenia
wspinaczkowego. Odwiedzane są natomiast rejony położone w Pieninach Spiskich
i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej – trzy z nich mają wyłącznie znaczenie lokalne (skałki
w Dursztynie, Rogoźniku i Szaflarach, zał. 3), czwarty – Przełom Białki, odwiedzany
jest przez wspinaczy z całej Polski. W Przełomie Białki, na skałach Kramnica i Obłazowa znajduje się ok. 50 dróg wspinaczkowych o zróżnicowanych trudnościach (od
IV do VI.6+), uprawiana jest tu głównie wspinaczka sportowa. Większość dróg wyposażona jest w stałe punkty asekuracyjne, jednak asekuracja ta nie spełnia najnowszych
standardów. Rejon odwiedzany jest zarówno w trakcie jednodniowych wyjazdów
z Krakowa i okolic, jak i przy okazji pobytu w Tatrach.

4.4. Tatry
Ze względu na lokalizację poszczególnych ścian oraz dominujący charakter wspinaczki, w Tatrach można wyróżnić pięć głównych rejonów wspinaczkowych: trzy w Tatrach
Wysokich (rejon Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów i Hali Gąsienicowej), Tatry
Zachodnie i Tatry Reglowe. W ich obrębie wydzielono 42 mniejsze rejony. Łącznie
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we wszystkich rejonach znajduje się ok.
1600 dróg wspinaczkowych. Wszystkie
rejony wspinaczkowe znajdują się w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Ściany skalne zbudowane są ze skał
krystalicznych (granodiorytów) w Tatrach
Wysokich oraz z wapieni i dolomitów
w Tatrach Zachodnich i Reglowych.
W wysokogórskiej części Tatr osiągają
do kilkuset metrów wysokości, w Tatrach
Reglowych – do 70 metrów.
W Tatrach można uprawiać wszystkie formy wspinaczki. Wspinaczka wysokogórska letnia uprawiana jest głównie
w Tatrach Wysokich, znajdują się tu zarówno drogi dostępne dla początkujących wspinaczy, jak i te o najwyższych
trudnościach (do X w skali UIAA). Najpopularniejsze rejony to okolice Hali
Gąsienicowej (zachodnia ściana Kościelca i Granaty), Zamarła Turnia w Dolnie
Pięciu Stawów i Mnich w rejonie Morskiego Oka. Mnich jest też największym
rejonem w Polsce, w którym można
Fot. 12. Mnich w Tatrach Wysokich. Wspiuprawiać wielowyciągową wspinaczkę
naczka sportowa na drodze Rokokowa Kosportową (wiele dróg wyposażonych jest
kota (fot. M. Gajewski)
w komplet punktów asekuracyjnych,
Photo 12. The Mnich in the High Tatra Mofot. 12), znajdują się tu też drogi tradycyjuntains. Sport climbing on the route Rokokone zaliczane do najtrudniejszych w Polwa Kokota (photo M. Gajewski)
sce. Rejony odwiedzane zimą to głównie
okolice Hali Gąsienicowej oraz Morskiego Oka, a także masyw Giewontu i Wielka Turnia w Tatrach Zachodnich, położone na
terenach nieudostępnionych dla wspinaczki. W Tatrach Reglowych znajduje się kilkanaście rejonów, w których uprawiana jest wspinaczka skałkowa sportowa (przede
wszystkim Jaroniec, jeden z najciekawszych wspinaczkowo rejonów w całej Polsce)
oraz tradycyjna, a także dry-tooling (m.in. na Wyżnich Jasiowych Turniach w Dolinie
za Bramką).
Baza noclegowa w Tatrach jest bardzo dobrze rozwinięta. Poza ogólnodostępnymi
schroniskami turystycznymi wspinacze korzystają z obozowiska wspinaczkowego na
polanie Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku. Tatry odwiedzane są przez wspinaczy
z całej Polski, rocznie dokonywanych jest ok. 10 000 przejść. Największe natężenie
ruchu wspinaczkowego ma miejsce na Mnichu (do ponad 80 osób dziennie, Kozub
2006, Jodłowski 2007).

48

4

Rejony wspinaczkowe w Polsce

4.5. Wyżyna Kielecko-Sandomierska
Rejony wspinaczkowe Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej to głównie nieczynne kamieniołomy kalcytu, wapienia i piaskowca. Najwięcej rejonów znajduje się w Górach
Świętokrzyskich – m.in. Stokówka i Zelejowa (kamieniołomy dewońskich kalcytów
i wapieni) na Wzgórzach Chęcińskich, Kadzielnia, Ślichowice i Wietrznia (kamieniołomy wapieni dewońskich) w Padole Kielecko-Łagowskim, oraz Ciosowa, Tumlin i Wykień (fot. 13) w rejonie Wzgórz Oblęgorsko-Tumlińskich. Kilka rejonów znajduje się
na Przedgórzu Iłżeckim i Garbie Gielniowskim. Są to niewysokie ostańce, zbudowane
z jurajskich piaskowców (skały w Brodach Iłżeckich oraz Piekło pod Niekłaniem) lub
wapieni (skały w Bałtowie i Podgrodziu, zał. 2).
Kamieniołomy w południowej części obszaru, położone w Paśmie Zelejowej we
Wzgórzach Chęcińskich chronione są w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym
(utworzonym w 1996 r.). Na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej utworzono też szereg
rezerwatów przyrody, w których chronione są ostańce skalne i wychodnie struktur geologicznych w kamieniołomach. Są to m.in. rezerwaty: Góra Zelejowa (67 ha, 1954 r.),
Ślichowice (0,55 ha, 1952 r.), Wietrznia (17,95 ha, 1999 r.), Kadzielnia (0,60 ha, 1962r.),
Kręgi Kamienne w Tumlinie (12,75 ha, 1994 r.), Skały pod Adamowem (8,98 ha, 1995 r.),

Fot. 13. Kamieniołom w Wykieniu w Górach Świętokrzyskich. Wspinaczka tradycyjna (fot.
M. Gajewski)
Photo 13. The quarry in Wykień (the Świętokrzyskie Mountains). Traditional climbing (photo
M. Gajewski)

49

Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych

4

Skały w Krynkach (25,10 ha, 1997 r.), Kamień Michniowski (10,50 ha, 1978 r.), Skałki
Piekło pod Niekłaniem (6,30 ha, 1959 r.).
Największe znaczenie mają rejony położone w Kielcach i okolicy. Uprawiana jest
w nich zarówno wspinaczka sportowa, jak i tradycyjna, a także dry-tooling. Najpopularniejszymi rejonami sportowymi są Stokówka, Kadzielnia i Zelejowa. Drogi wspinaczkowe są tu częściowo ubezpieczone, zarówno atestowanymi punktami asekuracyjnymi, jak i kotwami starego typu. Wspinaczka tradycyjna uprawiana jest przede
wszystkim w Ciosowej (rejon o znaczeniu ponadlokalnym) oraz w Tumlinie i Wykieniu (fot. 13). Zimą odwiedzane są Kadzielnia i Stokówka. Ostańce skalne Przedgórza
Iłżeckiego to przede wszystkim rejony bulderowe – największe znaczenie mają skały
w Brodach Iłżeckich (Adamów i Krynki). W Bałtowie i Podgrodziu znajduje się po kilka
ubezpieczonych dróg, jednak rejony te mają znaczenie lokalne.
Większość rejonów Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej powstała w ostatnim dziesięcioleciu (wcześniej wspinano się m.in. na kieleckiej Kadzielni), obecnie są intensywnie
eksplorowane przez środowisko kieleckich wspinaczy – powstaje tam wiele nowych
dróg i bulderów. Rejony te nie zostały opisane w czasopismach wspinaczkowych, dostępne są jedynie skałoplany publikowane w internecie.

4.6. Sudety
Podobnie jak w Karpatach, także w Sudetach rejony wspinaczkowe są stosunkowo
niewielkie i bardzo rozproszone. Wyjątek stanowią Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi (Sokolikami) oraz Góry Stołowe (Hejszowina), będące najważniejszymi
rejonami sudeckimi. Łącznie w Sudetach wyróżniono 29 rejonów wspinaczkowych,
jednak w kilku z nich konieczne było wydzielenie dodatkowych subrejonów (zał. 4).
Budowa geologiczna Sudetów jest bardzo urozmaicona, jednak w zdecydowanej
większości rejonów sudeckich występują ostańce i ściany skalne zbudowane ze skał
krystalicznych (magmowych i metamorficznych). Są to skałki granitowe (Karkonosze,
Góry Izerskie, Rudawy Janowickie i Góry Sokole, Masyw Ślęży), gnejsowe (Skałki Lądeckie, rejony w Górach Sowich i Masywie Śnieżnika, część skał w Karkonoszach).
Pojedyncze skałki zbudowane są z granitognejsów (Góry Izerskie), porfirów (Góry Kamienne), keratofirów (Skałki Kaczorowskie w Górach Kaczawskich), gabra (Masyw Ślęży). W Górach Wałbrzyskich, w dolinach Pełcznicy i Szczawnika znajdują się ściany
skalne zbudowane z różnych utworów paleozoicznych (zarówno metamorficznych,
jak i osadowych, m.in. zlepieńców). Na Pogórzu Kaczawskim rejony wspinaczkowe
znajdują się w nieczynnych kamieniołomach i na ostańcach z paleozoicznych piaskowców. W Górach Stołowych występują płytowo zalegające piaskowce kredowe,
tworzące charakterystyczne stoliwa.
Ściany i ostańce skalne chronione są w dwóch parkach narodowych – Karkonoskim Parku Narodowym (utworzonym w 1959 r.) i Parku Narodowym Gór Stołowych
(1993 r.). Znajdują się również na obszarach parków krajobrazowych: Rudawskiego PK
(1989 r.), PK Doliny Bobru (1989 r.), PK Sudetów Wałbrzyskich (1998 r.), Książańskiego
PK (1981 r.), PK Gór Sowich (1991 r.), Śnieżnickiego PK (1981 r.) i Śleżańskiego PK
(1988 r.). Ostańce i ściany skalne stanowią przedmiot ochrony w kilku rezerwatach:
Głazy Krasnoludków (7,04 ha, 1970 r.) w Górach Kamiennych, Przełomy pod Książem
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w Górach Wałbrzyskich (231,41 ha, 1990 r.), Wodospad Wilczki (2,75 ha, 1978 r.)
w Masywie Śnieżnika i Góra Ślęża (161,56 ha, 1954 r.).
Największymi rejonami wspinaczkowymi w Sudetach są Rudawy Janowickie
i Góry Sokole (Sokoliki), w podziałach geograficznych traktowane jako jeden region.
W obu rejonach znajduje się łącznie ponad 1000 dróg o zróżnicowanych trudnościach, zarówno sportowych (w większości ubezpieczonych atestowanymi ringami),
jak i tradycyjnych. Szczególnie drogi wymagające zakładania własnej asekuracji należą do najciekawszych w Polsce, dla amatorów tego rodzaju wspinaczki jest to jeden
z najatrakcyjniejszych rejonów. Popularny jest też buldering. Ściany skalne w Sokolikach położone są na dwóch wzgórzach (Sokolik i Krzyżna Góra) i mają wysokość od
kilku do 65 m (Krzywa Turnia, Sokolik Mały). Ostańce skalne w Rudawach Janowickich
są bardziej rozproszone (fot. 14), znajdują się w kilku mniejszych subrejonach (Dolina
Janówki, Zamkowy Grzbiet, Janowicki Grzbiet, Janowickie Garby). Rudawy należą do
najdynamiczniej rozwijających się rejonów wspinaczkowych w Polsce – w ostatnich
kilku latach powstało tu ponad 500 dróg. Baza noclegowa jest tu bardzo dobra, wspinacze korzystają ze specjalnego pola namiotowego (tzw. Tabor pod Krzywą) lub schronisk
turystycznych.

Fot. 14. Granitowe ostańce w Rudawach Janowickich (fot. M. Kajca)
Photo 14. Granite tors in the Rudawy Janowickie Mountains (photo M. Kajca)
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Drugim ważnym rejonem wspinaczkowym w Sudetach są Góry Stołowe, nazywane też Hejszowiną. Jest to jedyny w Polsce rejon, w którym obowiązują tzw. zasady
piaskowcowe (zob. rozdział 9.2). Ruch wspinaczkowy w Górach Stołowych, mimo
bardzo dużej liczby dróg i unikatowego charakteru wspinaczki, jest niewielki, głównie
ze względu na ograniczenia związane z zakładaniem asekuracji, używaniem magnezji
oraz zakazem wspinaczki z górną asekuracją (por. Pisarski 1999).
Kolejnym rejonem o znaczeniu ponadlokalnym są Karkonosze. Znajduje się tu kilkanaście mniejszych rejonów o zróżnicowanym charakterze wspinaczki. Na ścianach
skalnych w kotle Małego Stawu i w Śnieżnych Kotłach znajdują się jedyne w Polsce,
poza Tatrami, drogi o charakterze górskim (śnieżno-lodowe i mikstowe), popularne
w okresie zimowym. W pozostałych rejonach, zarówno na obszarze Karkonoskiego
Parku Narodowego, jak i w jego otulinie, poprowadzono liczne drogi skałkowe, głównie tradycyjne.
Pozostałe rejony w Sudetach mają głównie znaczenie lokalne. Wśród rejonów
skałkowych należy wymienić Skały Lądeckie i Pasterskie Skały oraz skałki w Międzygórzu w masywie Śnieżnika, piaskowcowe rejony Pogórza Kaczawskiego (m.in. Nowa
Ziemia i Jerzmanice), doliny Szczawnika i Pełcznicy oraz rejony na pograniczu Karkonoszy i Gór Izerskich. W ostatnich latach, dzięki aktywności miejscowych wspinaczy
w rejonach tych powstają liczne nowe drogi, zarówno ubezpieczone (letnie i przeznaczone do dry-toolingu), jak i tradycyjne. Popularne są również rejony bulderowe –
do największych należy Borowy Jar, przełom Bobru k. Jeleniej Góry. Dużo bulderów
otwarto również w Masywie Ślęży i dolinie Bystrzycy w Górach Sowich.
Najważniejsze rejony wspinaczkowe – Sokoliki, Rudawy Janowickie i Góry Stołowe – są dobrze opracowane w przewodnikach monograficznych (Gonciarek, Szarkowski, red. 2002, 2009; Wajda, Sobczyk 2007; Kajca 2011). Skałoplany większości
pozostałych rejonów dostępne są w internecie, część z nich była też publikowana
w czasopismach wspinaczkowych. Brakuje natomiast opracowań największych rejonów bulderowych.

4.7. Pozostałe rejony
Poza sześcioma głównymi regionami rejony wspinaczkowe znajdują się m.in. na Wyżynie Śląskiej. Pewne znaczenie ma kamieniołom Sucha Góra pomiędzy Bytomiem
a Tarnowskimi Górami, w którym przygotowano kilkadziesiąt dróg dry-toolowych.
Wspinaczkę uprawiano także w kamieniołomie na Górze Św. Anny, jednak obecnie
rejon ten nie jest dostępny dla wspinaczy. W północnej Polsce, na Pomorzu Gdańskim,
wspinaczkę uprawia się też na nielicznych głazach narzutowych (np. Diabelski Kamień w Dolinie Radości i Obeliks w Gdańsku, Diabelski Kamień w Mirachowie koło
Kartuz oraz Odargowski Kamień koło Wejherowa, www.murki.pl), są to jednak rejony
o marginalnym znaczeniu. W pozostałej części Polski nie ma dróg wspinaczkowych
poprowadzonych na ostańcach czy wychodniach skalnych.
Poza sztucznymi obiektami (ściankami) wspinaczkowymi uprawia się wspinaczkę
na innych obiektach budowlanych – mostach, murach zamkowych, wieżach, ruinach
fortów itp. Jest to tzw. urban climbing, szczególnie popularny w rejonach, gdzie nie ma
naturalnych wychodni skalnych. Najbardziej znanymi obiektami tego typu są bunkry
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w Janówku i Czosnowie k. Warszawy, mosty w Lubonicach i Rutkach k. Gdańska
i Wieża Bismarcka w Szczecinie. Obiekty takie nie są przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy, warto jednak zauważyć, że niektóre z nich znajdują się
na obszarach chronionych i uprawianie na nich wspinaczki może wymagać pewnych
regulacji.
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Problem oddziaływania szeroko rozumianej wspinaczki (ang. climbing impact) na środowisko przyrodnicze jest stosunkowo słabo poznany. Także same ekosystemy ścian
skalnych rzadko były przedmiotem badań naukowych, zarówno z zakresu geomorfologii, jak i z ekologii roślin i zwierząt. Podstawowa pracą, wyjaśniającą procesy zachodzące w obrębie ścian skalnych jest monografia Cliff ecology. Pattern and process in
cliff ecosystem (Larson i in. 2000), jednak ciągle badania tego typu nie są popularne.
Główną przyczyną jest fakt, iż potencjalne poligony badawcze są bardzo trudno
dostępne, często jedynie przy użyciu technik alpinistycznych. Dodatkowo, tradycyjnie
stosowane metody badań, zarówno biologicznych (ekologicznych, botanicznych i zoologicznych), jak i geograficznych (geoekologicznych i geomorfologicznych), zawodzą
w obrębie ścian skalnych i wymagają modyfikacji oraz przystosowywania do konkretnego obszaru badawczego (por. Jodłowski 2009). Także sama wspinaczka, jako forma
aktywności ruchowej, rodzaj turystyki czy też dyscyplina sportu rzadko bywa osobnym przedmiotem badań. Prace publikowane w języku polskim mieszczą się głównie
w nurcie nauk o kulturze fizycznej i nauk historycznych, a głównymi ośrodkami akademickimi, w których prowadzi się takie badania są Akademie Wychowania Fizycznego
w Krakowie (Zakład Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej) i Katowicach. Problematyka wielkości i struktury ruchu wspinaczkowego w Polsce nie była do tej pory przedmiotem szczegółowych badań, poza realizowanym w Tatrzańskim Parku Narodowym
projektem badawczym Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko
przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu
wspinaczkowego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego (Jodłowski 2010a).
W ostatnich latach, głównie w Stanach Zjednoczonych, prowadzono badania zmian
w strukturze ilościowej i jakościowej ruchu wspinaczkowego, obejmujące nowe, coraz bardziej popularne rodzaje wspinaczki ze wspinaczką sportową na czele (Attarian
1992, Schuster i in. 2001, Jodłowski 2004, 2007; Bouldering... 2004).
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Coraz większa liczba osób uprawiających wspinaczkę sportową, postęp techniczny w konstrukcji sprzętu wspinaczkowego, zwiększenie możliwości fizycznych
wspinaczy i związana z tym penetracja niedostępnych do tej pory fragmentów ścian
skalnych powodują, że badania nad wpływem wspinaczki na środowisko stają się konieczne do właściwego zarządzania tą formą aktywności na obszarach chronionych.
Badania takie prowadzono przede wszystkim w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
w mniejszym stopniu w krajach Europy Zachodniej. Pojedyncze prace naukowe ukazały się też w Polsce i dotyczyły głównie problemów związanych z uprawianiem taternictwa w Tatrzańskim Parku Narodowym (Balon 1989, Jodłowski 2003, 2010a; Jodłowski,
Wójcik 2007; Depta 2011). Powstało także kilkanaście prac magisterskich z geografii (na uniwersytetach: Jagiellońskim, Warszawskim, Śląskim i Wrocławskim), których
autorzy zajmowali się m.in. oddziaływaniem wspinaczki na środowisko i wielkością
ruchu wspinaczkowego (m.in. Balon 1981, Gędziorowski 2006, Kozub 2006, Wójcik
2009, Depta 2011).
Przemiany środowiska przyrodniczego, związane z uprawianiem wspinaczki, ze
względu na ich bezpośrednie przyczyny można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to przemiany wynikające z samego pobytu wspinacza (lub innych osób) w rejonie wspinaczkowym, druga grupa – to przemiany powstające wskutek poruszania się
w terenie wspinaczkowym, o różnym charakterze podłoża (skalne, skalno-trawiaste,
trawiaste, a także zwietrzelina, śnieg, lód). Trzecia grupa obejmuje przemiany powstałe
wskutek używania różnego rodzaju sprzętu wspinaczkowego. Przemiany te mogą mieć
zarówno charakter pośredni, jak i bezpośredni. Część z nich jest wspólna dla różnych
form turystyki, część wiąże się wyłącznie z uprawianiem wspinaczki. Wśród głównych przemian środowiska związanych z działalnością wspinaczy należy wymienić
przekształcenia rzeźby, szaty roślinnej i pokrywy glebowej, a także krajobrazu i świata
zwierzęcego (Jodłowski 2001). Większość przemian związanych bezpośrednio z uprawianiem wspinaczki to zmiany punktowe, ograniczone do niewielkich powierzchni
(poniżej 1 m2), część zmian ma charakter liniowy, powstają w pasie o szerokości do kilku metrów wzdłuż drogi wspinaczkowej lub ścieżki podejściowej. Zmiany powierzchniowe są rzadkie, występują u podnóża ścian skalnych w najbardziej popularnych rejonach wspinaczkowych (Jodłowski 2001, 2003). Z dotychczasowych badań wynika,
że oddziaływanie wspinaczki na środowisko przyrodnicze różni się w zależności od jej
rodzaju oraz natężenia ruchu wspinaczkowego, a także cech środowiska. Należy też
podkreślić, że skala przemian zachodzących pod wpływem działalności wspinaczy jest
znacznie mniejsza niż przemian związanych z turystyką pieszą czy narciarstwem zjazdowym. Jedynie w niektórych miejscach, o dużym natężeniu ruchu wspinaczkowego,
przemiany te mogą przyjmować większe rozmiary.
W pracach amerykańskich wyróżnia się sześć stref (Pyke 2001, ryc. 4), w których
zachodzi oddziaływanie wspinaczy na środowisko. Strefa podejścia (ang. approach
zone) obejmuje rejon pomiędzy parkingiem (schroniskiem) a ścianą skalną. Przemiany zachodzące w tej strefie mogą być efektem oddziaływania zarówno turystów, jak
i wspinaczy. Strefa położona u podnóża ściany skalnej (ang. staging area) jest szczególnie narażona na negatywne oddziaływanie, jednocześnie może w niej przebywać
wiele osób, w tym osoby niewspinające się (fot. 15). W strefie obejmującej rejon drogi
wspinaczkowej (ang. climb/route), zachodzące przemiany są specyficzne dla uprawia-
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Rycina 4. Strefy oddziaływania człowieka w rejonach wspinaczkowych według Access Fund
Figure 4. Human impact zones in climbing areas according to the Access Fund
Objaśnienia: 1 – strefa podejścia, 2 – podnóże ściany skalnej, 3 – rejon drogi wspinaczkowej,
4 – wierzchołek, 5 – strefa zejścia, 6 – strefa biwaku.
Explantions: 1 – the approach zone, 2 – staging area, 3 – the climb, 4 – the summit, 5 – the descent
zone, 6 – camping or bivouac.
Źródło / Source: Pyke 2001.
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nia wspinaczki. Kolejna strefa obejmuje wierzchołki ostańców lub górne krawędzie
ścian skalnych (ang. summit), na których kończą się drogi wspinaczkowe. Jest to miejsce szczególne ze względu na występującą tam, często unikatową, roślinność. W niektórych rejonach wyróżnia się dodatkowo strefę zejścia (ang. descent zone) oraz strefę
biwakowania (ang. bivouac/camping zone).

Fot. 15. Wydeptany teren u podnóża ściany Kramnicy w rezerwacie Przełom Białki pod
Krempachami (fot. arch. M. Jodłowski)
Photo 15. Trampling at the cliff base of the Kramnica in the nature reserve Przełom Białki pod
Krempachami (photo arch. M. Jodłowski)

5.1. Przemiany rzeźby
Przemiany rzeźby związane z uprawianiem wspinaczki to przede wszystkim powstanie
licznych mikroform antropogenicznych w obrębie ścian skalnych, wydeptanie ścieżek oraz uruchomienie lub przyspieszenie procesów masowych. Szczegółowe badania
przemian rzeźby pod wpływem taternictwa przeprowadzono w Tatrach Wysokich (Balon 1981, 1983b, 1989) na drogach wspinaczkowych w otoczeniu Hali Gąsienicowej
(skały granitowe), a także w Tatrach Zachodnich i Reglowych (wapienie i dolomity)
oraz w rejonie Morskiego Oka w Tatrach Wysokich (Jodłowski, Wójcik 2007, Wójcik
2009, Depta 2011). Najważniejszym skutkiem uprawiania wspinaczki jest odprowadzanie zwietrzeliny (luźnych fragmentów skały, kruszyzny), czyli przyspieszenie pro-

58

5

Wpływ wspinaczki na środowisko

cesów naturalnych (obrywania i odpadania). J. Balon (1981) wyróżnił szereg procesów antropogenicznych i powstających w ich wyniku mikroform. Wygłady powstają
wskutek tarcia o powierzchnię skały dłońmi, butami, ubraniem i liną. Charakteryzuje
je odmienna od otoczenia barwa i faktura skały. Formy te w górach występują głównie
na najczęściej odwiedzanych drogach wspinaczkowych, powszechne są także w rejonach skałkowych, zwłaszcza na ścianach skalnych i ostańcach wapiennych (Jodłowski
2004, Depta 2011). Popularnie mówi się o wyślizganiu dróg. Wskutek uderzania o powierzchnię skały rakami, czekanami, młotkiem oraz hakami powstają rysy i zadziory,
o długości nie przekraczającej kilkunastu centymetrów, szerokości ok. 1 mm i głębokości do 0,5 mm. Dobrze widoczne są na popularnych drogach zimowych w Tatrach,
a także w rejonach skałkowych, w których uprawiany jest dry-tooling. Wielokrotne
wbijanie i wybijanie haków powoduje rozszerzanie się szczelin (wskutek ścierania
brzegów oraz ich rozsuwania). W ten sposób powstają tzw. hakodziury. Początkowo
w szczeliny wbijane są haki cienkie (jedynki, knife’y, łyżki), a następnie coraz grubsze
(v-ki lub rynny, por. ryc. 1A). Na drogach często przechodzonych z użyciem haków,
szczeliny o pierwotnej szerokości poniżej 1 mm po kilkudziesięciu latach mają szerokość dochodzącą do 2–3 cm. Zmiany takie zaobserwowano np. na drodze Wariant R
czy Kant Hakowy na Mnichu oraz na niektórych drogach w skałkach, w Górach Sokolich i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a także w rejonach Ameryki Północnej –
np. w parku narodowym Yosemite w Kalifornii (McNamara, Sloan 2005).
Materiał zwietrzelinowy (luźne bloki skalne i kamienie) odprowadzany jest ze ściany skalnej wskutek strącania go przez poruszającego się wspinacza (celowo lub przypadkowo) lub przesuwającą się linę (Balon 1981). W miejscach, gdzie zalegają większe masy luźnego materiału (teren piarżysty, żleby, półki skalne), procesy te mogą być
szczególnie intensywne (np. lawiny kamienne, obrywy o dużej objętości materiału).
Opisane procesy najsilniej zachodzą w początkowym etapie użytkowania drogi wspinaczkowej (zwłaszcza w trakcie pierwszego przejścia i kolejnych powtórzeń), większą
intensywność mają na drogach wspinaczkowych biegnących łagodniej nachylonym
terenem, z dużym nagromadzeniem luźnego materiału. Także na początku letniego
sezonu wspinaczkowego, kiedy na drogach występuje więcej fragmentów zwietrzałej
skały, procesy te są bardziej intensywne. W trakcie kolejnych przejść rejon drogi wspinaczkowej zostaje stopniowo oczyszczany z kruszyzny.
W skale zwięzłej, wskutek jej rozluźniania i rozkruszania oraz wydzierania, odrywania i odpadania powstaje szereg drobnych form – wyrw (w wyniku usunięcia pojedynczych fragmentów skały, fot. 16) i nisz antropogenicznych (usunięcie więcej niż
jednego fragmentu skały), o objętości od kilkudziesięciu cm3 do kilkunastu m3. Procesy
te zachodzą w wyniku obciążania chwytów i stopni przez wspinaczy, używania sprzętu do asekuracji (haki skalne, kości klinowe i mechaniczne) oraz sprzętu do wspinaczki
zimowej (raki i czekany, por. Balon 1981, Depta 2011). Tempo procesów i wielkość
form zależą przede wszystkim od cech fizycznych skały (m.in. stopień zwięzłości,
uszczelinienie, odporność na wietrzenie fizyczne, porowatość, twardość) oraz od intensywności i rodzaju wspinaczki. Największe zmiany zachodzą wskutek uprawiania
dry-toolingu, siły przykładane w trakcie klinowania w szczelinach czekanów i raków
są znacznie większe niż przy wspinaczce klasycznej, w której do pokonywania terenu
używa się wyłącznie siły mięśni.
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Na niektórych drogach wspinaczkowych znajdują się też celowo spreparowane chwyty i stopnie, powstałe w wyniku modyfikacji naturalnej
rzeźby przez wspinaczy, najczęściej
autorów drogi. Zjawisko to miało
miejsce już w latach 30. XX w., m.in.
w Tatrach, jednak szczególnie nasiliło się w latach 1970–1990 w skałkowych rejonach sportowych na całym
świecie. Są to najczęściej niewielkie
zagłębienia (do kilku centymetrów
szerokości i głębokości, chwyt na jeden lub dwa palce, fot. 17) lub listwy
o szerokości poniżej 1 cm (stopnie)
powstałe w wyniku podkuwania skały młotkiem lub dłutem, także przy
użyciu wiertarki udarowej lub drucianej szczotki. W Polsce spreparowane
chwyty występują głównie na drogach
wspinaczkowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach Sokolich
i rejonach karpackich – na Kamieniu
Fot. 16. Ślady po obrywie antropogenicznym.
Leskim i w Rożnowie. Czasami stosuje
Tatry Wysokie, droga Lobby Instruktorskie na zasię też utrwalanie fragmentów luźnej
chodniej ścianie Kościelca (fot. M. Jodłowski)
skały poprzez ich wzmacnianie cePhoto 16. The traces of men-made rockfall.
mentem lub klejem, a także zacemenThe High Tatra Mountains, the route Lobby Intowywanie uprzednio spreparowastruktorskie on the west face of Koscielec (photo
nych chwytów w celu przywrócenia
M. Jodłowski)
naturalnej rzeźby skały.
Współcześnie na wielu drogach o charakterze sportowym (zarówno w górach, jak
i w rejonach sportowych) przed udostępnieniem ich dla wspinaczy (otwarciem drogi,
por. rozdział 2.2) w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzi się prace polegające na oczyszczeniu rejonu drogi wspinaczkowej (pasa o szerokości do kilku metrów)
z fragmentów luźnej skały. Należy jednak zaznaczyć, że występowanie dużej ilości
zwietrzeliny jest czynnikiem znacznie ograniczającym możliwość otwierania nowych
dróg, zwłaszcza sportowych.
Podsumowując, przemiany rzeźby ścian skalnych powodowane przez wspinaczy
są niewielkie w porównaniu do procesów naturalnych. J. Balon (1981) w badaniach
z Doliny Gąsienicowej oszacował obrywy antropogeniczne związane z uprawianiem
taternictwa na 500 m3 w okresie kilkudziesięciu lat, co stanowi znikomą wartość w porównaniu do obrywów zachodzących bez udziału człowieka. Uprawianie wspinaczki
skalnej nie wpływa w większym stopniu na rozwój ścian skalnych, jedynie lokalnie,
wzdłuż dróg wspinaczkowych może prowadzić do liniowych i punktowych zmian (Balon 1989, Jodłowski 2003).
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Fot. 17. Wykuty chwyt na jednej z dróg na Ścianie nad Dziurą w Tatrach Reglowych (fot.
M. Jodłowski)
Photo 17. A chipped hold on one of the routes on the Ściana nad Dziurą, the Regle Tatra
Mountains (photo M. Jodłowski)

Większe zmiany rzeźby, w tym przede wszystkim degradacja pokryw stokowych,
mogą zachodzić w otoczeniu ścian skalnych. Duża liczba osób, przebywająca w jednym miejscu przez dłuższy czas, powoduje degradację roślinności oraz pokrywy
glebowej i zwietrzelinowej. W popularnych skałkowych rejonach wspinaczkowych,
u podnóża ścian skalnych, znajdują się przekształcone powierzchnie o charakterze
platform i stopni o szerokości kilku metrów i długości do kilkudziesięciu metrów.
Podobne platformy, jednak o mniejszych rozmiarach, znajdują się także w Tatrach,
w miejscach gdzie zaczynają się najpopularniejsze drogi wspinaczkowe (np. w rejonie
Mnicha, Kościelca i Granatów) oraz w obrębie ścian skalnych, w miejscach o mniejszym
nachyleniu, na których najczęściej zakładane są stanowiska asekuracyjne.
Główne przemiany rzeźby w otoczeniu skał to wydeptane ścieżki podejściowe
i zejściowe. Część z nich wykorzystywana jest zarówno przez wspinaczy, jak i turystów,
niektóre używane są wyłącznie przez wspinaczy (fot. 18). Ścieżki najczęściej powstają
wzdłuż najdogodniejszej (niekoniecznie najkrótszej) drogi podejścia pod skały oraz
zejścia z wierzchołka, czasem wykorzystywana jest istniejąca sieć ścieżek. Gęsta sieć
ścieżek powstaje samoczynnie tam, gdzie skałki są rozproszone, szczególnie widoczne
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jest to w rejonach bulderowych (por. Pyke 2001). W polskich rejonach wspinaczkowych zdecydowana większość ścieżek wykorzystywanych wyłącznie przez wspinaczy
nie jest w żaden sposób przygotowana, ani umocniona. Zazwyczaj nie przekraczają
pół metra szerokości, w rzadziej odwiedzanych rejonach często mają charakter nieciągły. W lesie ścieżki mają zazwyczaj ustalony przebieg, powyżej granicy lasu często
powstają liczne ścieżki boczne. Na stokach o mało stabilnych pokrywach (stoki usypiskowe), ale także na stromych stokach w lesie, przebieg i szerokość ścieżek podlegają ciągłym przemianom wskutek procesów masowych i erozyjnych (por. Monz i in.
1994). Natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach ścieżek w polskich rejonach
wspinaczkowych może przekraczać 100 osób dziennie (np. ścieżka podejściowa z Dolinki za Mnichem pod Mnicha w Tatrach, ścieżka prowadząca z pola namiotowego pod
Krzywą w rejon Sukiennic i Krzywej Turni w Górach Sokolich czy ścieżki w dolinkach
podkrakowskich).

Fot. 18. Ścieżka prowadząca pod jedną ze skałek w Dolinie Będkowskiej, wykorzystywana
wyłącznie przez wspinaczy (fot. A. Kopta)
Photo 18. The path leading to one of the rocks in the Będkowska valley, used only by climbers (photo A. Kopta)

W sezonie zimowym, drogi podejścia do wielu rejonów wspinaczkowych położonych w górach przebiegają przez tereny zagrożone lawinami (w Polsce dotyczy
to Tatr i Karkonoszy). Lawiny mogą schodzić samoczynnie, często jednak powstają
w wyniku zaburzenia stabilności pokrywy śnieżnej przez turystów pieszych i narciarzy
(por. Schweizer, Lutschg 2001).
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5.2. Przemiany pokrywy glebowej i szaty roślinnej
Przemiany pokrywy glebowej wskutek oddziaływania wspinaczy należy rozpatrywać
łącznie z uszkodzeniami roślinności. Mogą to być zmiany na niewielkich powierzchniach w obrębie ścian skalnych, polegające na celowym usunięciu gleby ze szczelin,
w celu założenia punktów asekuracyjnych (Depta 2011) lub też wyczyszczeniu chwytu
(w trakcie przygotowywania drogi wspinaczkowej). Na niewielkich półkach skalnych
może też dojść do degradacji pokrywy glebowej wskutek wydeptywania, zwłaszcza na
drogach przechodzonych zimą, w rakach. U podnóża ścian skalnych, w często odwiedzanych rejonach może dochodzić do ubijania gleby w miejscach, gdzie przez dłuższy
czas przebywają wspinacze. Dotyczy to szczególnie rejonów, w których uprawiany
jest buldering. Uprawiający ten rodzaj wspinaczki zabezpieczają się przed skutkami
odpadnięcia, rozkładając u podnóża skały specjalne materace – crash pady (por. Knoll
2001, Bouldering... 2004, rozdział 2.3.2).
Do głównych przemian szaty roślinnej związanych z uprawianiem wspinaczki należą mechaniczne uszkodzenia roślin. Jest to zazwyczaj pierwszy etap zmian
w obrębie drogi wspinaczkowej i otoczeniu ścian skalnych, poprzedzający degradację
gleby i pokryw stokowych. W zależności od charakteru szaty roślinnej na ścianach
skalnych można wyróżnić kilka typów degradacji roślinności.
Usunięcie mchów i porostów. Na drogach z dużym natężeniem ruchu wspinaczkowego dochodzi do usunięcia warstwy mchów i porostów w pasie o szerokości 1–2 metrów wskutek szorowania powierzchni rękami i butami (Nuzzo 1995, Jodłowski 2003,
Jodłowski, Wójcik 2007; Jodłowski i in. 2008). Pokrycie skały porostami na drogach
wspinaczkowych może być do 50% mniejsze niż na nie odwiedzanej ścianie skalnej
(Nuzzo 1996). Na nowo powstających drogach w rejonach skałkowych (ale także na
drogach sportowych w Tatrach) celowo oczyszcza się skałę z porostów, najczęściej
przy użyciu szczotki drucianej, w celu zapewnienia większego komfortu wspinaczki.
Podobnie oczyszczane są głazy, na których uprawiany jest buldering. Taka działalność, nazywana gardeningiem, w wielu rejonach nie jest akceptowana (por. Pyke 2001,
McNamara, Sloan 2005, fot. 19). Na wielu drogach popularnych w latach 90. XX w.
i wcześniejszych, a obecnie odwiedzanych sporadycznie, zaobserwowano wtórną sukcesję mchów i porostów. Dotyczy to zwłaszcza ścian skalnych i ostańców, w których
otoczeniu w ostatnich latach miała miejsce sukcesja drzew i krzewów zacieniających
skały.
Uszkodzenie muraw naskalnych. Na drogach wspinaczkowych odwiedzanych
zimą, wskutek deptania rakami, wbijania i szarpania za ostrza czekanów oraz wbijania
i wybijania igieł asekuracyjnych, dochodzi do odspajania i wyrywania kęp muraw od
warstwy gleby inicjalnej lub też do oderwania kępy razem z warstwą gleby. Są to formy
o wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów szerokości, wysokości i głębokości (Jodłowski 2006a, Jodłowski, Wójcik 2007; Depta 2011, fot. 20).
Usunięcie muraw naskalnych. W niektórych przypadkach, wskutek uprawiania
wspinaczki, dochodzi do całkowitego usunięcia roślinności naskalnej. W miejscach
usuniętych kęp muraw naskalnych występują jasne powierzchnie nagiej skały o powierzchni od kilkudziesięciu cm2 do ok. 1 m2. Może to być zarówno efekt wspinaczki
zimowej, jak i letniej. W rejonach, gdzie uprawiany jest dry-tooling, na popularnych
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drogach wspinaczkowych, całkowite usunięcie roślinności zachodzi w ciągu 1–2 sezonów wspinaczkowych (Jodłowski 2004, Jodłowski, Wójcik 2007; Jodłowski i in. 2008).
Latem wspinacze zazwyczaj unikają miejsc zarośniętych, a większość dróg wspinaczkowych w rejonach skałkowych prowadzi terenem pozbawionym muraw naskalnych.
Na niektórych drogach może dojść do przypadkowego lub celowego usunięcia roślinności szczelinowej. Szczególnie narażone są murawy i krzewy na wierzchołkach
ostańców skalnych, ponieważ wspinacze często wychodzą na wierzchołki skał w celu
założenia górnego stanowiska do tzw. wspinaczki „na wędkę” (Parikesit i in. 1995,
Nuzzo 1996, rozdział 2.3.3).
Uszkodzenie roślinności u podnóża ścian. Wspinacze i inne osoby przebywające
bezpośrednio u podnóża ściany przez dłuższy czas wydeptują i wygniatają roślinność
murawową i ziołorośla w pasie o szerokości kilku metrów. W dalszym etapie dochodzi
do ubijania gleby i przekształcenia pokryw stokowych. W rejonach, w których uprawiany jest buldering, rozkładanie materaców (crash padów) poza fizycznym niszcze-

Fot. 19. Skutki „gardeningu”, powierzchnia ska- Fot. 20. Uszkodzenie muraw naskalnych
ły wyczyszczona z mchów i porostów, Skalny wskutek uprawiania wspinaczki zimowej na
Mur w Dolinie Kobylańskiej (fot. M. Jodłowski) drodze Potoczka na Czubie nad Karbem, TaPhoto 19. The results of „gardening”, mosses try Wysokie (fot. M. Jodłowski).
and lichens brushed away (cleaned) from the Photo 20. Damage of rocky grassland resulrock surface. The Skalny Mur in the Kobylan- ting from winter climbing, the Potoczek roska valley (photo M. Jodłowski)
ute, the Czuba nad Karbem, the High Tatra
Mountains (photo M. Jodłowski)
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niem roślinności, ogranicza także dopływ energii słonecznej, utrudniając wzrost roślin
(Bouldering... 2004)
Uszkodzenie drzew i krzewów. Na niektórych drogach wspinaczkowych występują pojedyncze drzewa lub krzewy. Są wykorzystywane zarówno jako chwyty
i stopnie, jak i stwarzają możliwość założenia asekuracji. W trakcie wspinaczki może
dochodzić do złamania pnia lub gałęzi oraz do naruszenia równowagi i odspojenia od
podłoża, a w rezultacie do obumarcia drzewa lub krzewu. Uszkodzenia te występują
przede wszystkim na drogach odwiedzanych zimą (fot. 21), jednak zdarzają się także w rejonach skałkowych. W niektórych rejonach skałkowych w trakcie
przygotowywania nowych dróg wspinaczkowych drzewa i krzewy rosnące
w obrębie ścian skalnych, jak i u ich
podnóża są wyrywane lub wycinane.
Prace takie prowadzone są także w ramach ochrony czynnej muraw kserotermicznych, jednak wycinka drzew
i krzewów prowadzona przez wspinaczy nie zawsze odbywa się w porozumieniu i we współpracy z odpowiednimi służbami ochrony przyrody.
W niektórych rejonach wspinaczkowych (zwłaszcza w Ameryce Północnej) pnie drzew rosnących przy górnej
krawędzi ścian skalnych wykorzystywane są jako stanowiska zjazdowe. Po
wielokrotnym ściąganiu liny drzewa te
są stopniowo podcinane i obumierają
(np. żywotnik zachodni Thuja occidentalis, Larson 1990, Kelly, Larson
1997).
Powstrzymanie sukcesji roślinnoFot. 21. Uszkodzenia krzewów kosodrzewiny
ści. W często odwiedzanych rejonach
wskutek intensywnego ruchu wspinaczkowego
wspinaczkowych, wskutek opisanych
w sezonie zimowym. Droga Potoczka w Tawyżej procesów, powstrzymywana
trach Wysokich (fot. M. Jodłowski)
jest sukcesja drzew i krzewów w otoczeniu ścian skalnych, a także mchów Photo 21. Damage of mountain-pine shrubs
i porostów w ich obrębie. Zjawisko to resulting from the intensive climbing activity
może być korzystne ze względu na in winter. The Potoczek route, the High Tatra
ochronę muraw kserotermicznych, Mountains (photo M. Jodłowski)
pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ruchem wspinaczkowym. (por. Pyke 1998, Jodłowski 2003, 2004; Jodłowski
i in. 2008).
Poza badaniami mechanicznych uszkodzeń roślinności, prowadzono też badania wpływu wspinaczki na strukturę zbiorowisk naskalnych, ich skład gatunkowy
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(w tym zawlekanie gatunków obcych), a także na rozmieszczenie poszczególnych
gatunków. Podstawową metodą badawczą było wykonanie i analiza porównawcza serii uproszczonych zdjęć fitosocjologicznych na stanowiskach ze znaczną lub
umiarkowaną presją ze strony wspinaczy oraz nie poddanych takiej presji. Kryteria
doboru, wielkość i rozmieszczenie stanowisk różniły się w zależności od obszaru
badań. W większości prac wykazano wpływ wspinaczy na strukturę zbiorowisk roślinnych. Stanowiska poddane intensywnej presji wspinaczy charakteryzowały się
zazwyczaj zubożonym składem gatunkowym i mniejszą liczbą pojedynczych osobników roślin, chociaż zaobserwowano również gatunki zawleczone przez wspinaczy
i nie występujące w pozostałych miejscach. Badania takie prowadzili m.in. R. J. Camp
i R. L. Knight (1998a) w parku narodowym Joshua Tree w Kalifornii, M. A. Farris (1998)
w Minnesocie, M. A. McMillan i D. W. Larson (2002) na ścianach skalnych nad Niagarą w Ontario w Kanadzie, S. W. Müller i in. (2004), H.-P. Rusterholz i in. (2004),
S. W. Müller 2006 w Jurze Szwajcarskie. Analizowano także występowanie poszczególnych gatunków na ścianach skalnych odwiedzanych przez wspinaczy (np. nawłoci
Solidago sciaphila Steele, Nuzzo 1995, lepnicy Silene seelyi, Malkin 2000, żywotnika
zachodniego Thuja occidentalis, Kelly, Larson 1997).
Należy jednak zwrócić uwagę, że dobór poligonów badawczych mógł w pewien
sposób wpłynąć na wyniki tych badań. Fragmenty ścian skalnych często odwiedzane
przez wspinaczy cechowały się m.in. mniejszym pokryciem roślinnością – ale była
to raczej przyczyna ich intensywnej eksploracji (dla wspinaczy atrakcyjne są ściany
pozbawione roślinności), a nie skutek. Zwracają na to uwagę m.in. V. A. Nuzzo (1996)
i M. A. Farris (1998), wskazując, że o występowaniu poszczególnych gatunków na
ścianach skalnych decydują przede wszystkim czynniki środowiskowe (budowa geologiczna, mikrorzeźba, warunki glebowe, mikroklimat). Analiza wpływu człowieka na
roślinność naskalną wymaga wcześniejszego dokładnego rozpoznania czynników naturalnych decydujących o strukturze zbiorowisk naskalnych.
Niektóre badania wskazują, że rośliny zagrożone przez działalność wspinaczy występują głównie przy górnych krawędziach ścian skalnych, w zacienionych rysach i kominach oraz u podnóża ścian, w mniejszym stopniu – na otwartych ścianach skalnych
(Spear, Schiffman 1979; Nuzzo 1995, Marriott 2001).

5.3. Wpływ na faunę
Wśród licznych prac naukowych dotyczących wpływu człowieka na faunę, niewiele jest opracowań, w których analizowano wpływ wspinaczki. Co prawda, niektóre
badania relacji pomiędzy działalnością człowieka a ekologią zwierząt prowadzone
w obszarach górskich obejmowały różne formy turystyki, jednak zazwyczaj oddziaływanie wspinaczki traktowano łącznie z turystyka pieszą i narciarską (skituringiem
i narciarstwem zjazdowym). Specyficzne oddziaływanie wspinaczki dotyczy przede
wszystkim awifauny (por. Knight, Skagen 1988; Giuliano 1994, Steidl, Anthony 1996;
Burger, Gochfeld 1998; Rossi, Knight 2006). Syntetyczny przegląd badań nad wpływem
ekoturystyki (w tym wspinaczki) na awifaunę i pozostałe kręgowce zawierają prace
R. Buckleya (2004a, b).
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Badania wpływu wspinaczki na występowanie i zachowanie ptaków gniazdujących w obrębie ścian skalnych (ang. cliff-dwelling birds) prowadzono przede wszystkim
w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Polegały one na inwentaryzacji gniazd w obrębie ścian skalnych na tle rozmieszczenia dróg wspinaczkowych (na
ścianach odwiedzanych przez wspinaczy i nieeksplorowanych) oraz na obserwacjach
składu gatunkowego, liczebności i sposobu wykorzystania ścian skalnych (zachowania
ptaków).
Część prac dotyczyła pojedynczych gatunków, m.in. sokoła wędrownego Falco
peregrinus (Peregrines... 1989, Barbirato i in. 2008) oraz przedstawicieli jerzykowatych
i wróblowatych (Richardson 2006), w innych opracowaniach analizowano oddziaływanie wspinaczy na większą liczbę gatunków (m.in. Camp, Knight 1998b). Wyniki
tych badań różnią się w zależności od obszaru badań i analizowanych gatunków.
Badania H. Richardsona (2006) wykazały, że wspinaczka skalna nie wpływa na
wielkość populacji, liczbę gniazd i sukces rozrodczy u dwóch gatunków gniazdujących na ścianach skalnych w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie: aeronauty białogardłego Aeronautes saxitalis i skalika ostrodziobego Catherpes mexicanus. Z kolei
w badaniach prowadzonych w parku narodowym Joshua Tree w Kalifornii, dotyczących
większej liczby gatunków, wykazano wpływ wspinaczy na zmiany behawioru ptaków,
w tym zmiany w efektywności żerowania, porzucanie miejsc lęgowych, zmniejszenie
czasu opieki nad młodymi i, pośrednio, mniejszy sukces rozrodczy. Zaobserwowano
też różnice w reakcji poszczególnych gatunków na obecność wspinaczy (Camp, Knight
1998b). W pracach dotyczących wpływu narciarstwa zjazdowego na populację głuszca Tetrao urogallus (Thiel i in. 2008) wykazano, że turystyka może być przyczyną stresu
fizjologicznego u ptaków, nie prowadzono jednak podobnych badań nad gatunkami
bytującymi w środowiskach ścian skalnych.
W Polsce do niedawna nie prowadzono badań nad oddziaływaniem wspinaczy na
awifaunę ścian skalnych. Obserwacje pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego
wskazują m.in. na porzucenie przez puchacza Bubo bubo gniazda znajdującego się
w ścianach Siwiańskich Turni w Tatrach Reglowych, odwiedzanych przez wspinaczy
(Przyrodnicy... 2004), jednak nie ma dowodów na to, że bezpośrednią przyczyną była
presja człowieka. Z kolei wstępne wyniki badań prowadzonych na ścianach Tatr Reglowych (Ciach, Kowalski 2011) pokazują, że różnice w liczbie gatunków występujących
na ścianach skalnych nie są istotne. Analizy takie utrudnia fakt, że w Polsce większość
gatunków ptaków gniazdujących w ścianach skalnych to gatunki eurytypowe, wybierające też alternatywne miejsca gniazdowania. Najważniejsze gatunki ptaków spotykane
w środowiskach ścian skalnych w Polsce to orzeł przedni Aquila chrysaetos, sokół wędrowny Falco peregrinus, puchacz Bubo bubo, pustułka Falco tinnunculus, kruk Corvus
cora, kawka Corvus monedula, płochacz halny Prunella collaris, pomurnik Tichodroma
muraria i przedstawiciele jerzykowatych.
Badania nad wpływem turystyki (w tym także wspinaczki) na większe ssaki dotyczyły przede wszystkim przedstawicieli parzystokopytnych, m.in. kozicy Rupicapra
rupicapra (Cederna, Lovari 1985; Hamr 1988, Patterson 1988, Schaal, Boilot 1992;
Pepin i in. 1996, Gander, Ingold 1997) i owcy kanadyjskiej Ovis canadensis (Hicks,
Elder 1979) oraz niedźwiedzi (White i in. 1999). W większości przypadków wykazano
negatywny wpływ turystyki na efektywność żerowania, stwierdzono zmiany behawioru
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zwierząt i większy dystans ucieczki. Obecność człowieka może prowadzić zarówno
do płoszenia zwierząt, jak i ich przyciągania. Nie jest jednak możliwe oddzielenie
wpływu wspinaczy od pozostałych grup turystów (por. Pyke 2001). Badania w rejonie
Hali Gąsienicowej w Tatrzańskim Parku Narodowym wykazały, że ruch turystyczny
może być istotnym czynnikiem wywołującym stres u kozic, gdyż poziom hormonów
stresu (kortykosterydów) był wyraźnie większy u osobników poddanych antropopresji
(Zwijacz-Kozica i in. 2010, 2011).
Pojedyncze opracowania dotyczą wpływu wspinaczki na inne grupy zwierząt.
M. A. McMillan i in. (2003) analizowali oddziaływanie wspinaczy na populację ślimaków w rejonie Niagara Escarpments w południowej części stanu Ontario w Kanadzie.
Wykazano, że bogactwo gatunkowe oraz liczebność w obrębie poszczególnych gatunków była wyraźnie niższa wzdłuż dróg wspinaczkowych niż na nie odwiedzanych
ścianach skalnych.

5.4. Wizualne przemiany krajobrazu
Przemiany te zazwyczaj nie prowadzą do degradacji poszczególnych elementów środowiska, jednak w opinii osób nie uprawiających wspinaczki, ale także wielu wspinaczy, obniżają wartość estetyczną krajobrazu (por. Pyke 2001). Do najważniejszych
zmian krajobrazu należy zaliczyć umieszczone w ścianach skalnych punkty asekuracyjne i stanowiska zjazdowe, ślady magnezji, podpisy i tabliczki pod drogami wspinaczkowymi oraz pozostałe elementy infrastruktury wspinaczkowej (ścieżki, toalety,
parkingi – przygotowane i „dzikie”), a także śmieci pozostawione w otoczeniu ścian
skalnych.

5.4.1. Stałe punkty asekuracyjne i pozostawiony sprzęt wspinaczkowy
Na większości dróg wspinaczkowych znajdują się liczne punkty asekuracyjne, pozostawione przez wspinaczy lub umieszczane celowo. Do punktów pozostawionych
w ścianach skalnych zaliczyć należy przede wszystkim różnego rodzaju haki z różnych
stopów metali. Po 20–30 latach haki zaczynają ulegać korozji, na skale o jasnej barwie (zwłaszcza wapiennej i dolomitowej) widoczne są rdzawe zacieki. Podobne ślady
powstają w wyniku korozji nitów, spitów i ringów starego typu, umieszczonych na drogach pokonywanych pierwotnie technika hakową, a także podczas przygotowywania
dróg do przejścia klasycznego.
W Polsce od ponad 10 lat w skale umieszcza się szereg punktów asekuracyjnych
nowego typu (kotwy mechaniczne, kotwy wklejane, ryc. 1D). Kotwy te wykonane są
ze stali nierdzewnej o znacznej odporności na korozję, do tej pory nie zaobserwowano śladów rdzewienia. Należy jednak zauważyć, że punkty asekuracyjne (najczęściej
produkowane w kolorze srebrnym) umieszczane w skale o ciemnej barwie (skały krystaliczne, piaskowce) wyraźnie odróżniają się od otoczenia (fot. 22). W popularnych
rejonach sportowych, z dużą liczbą stałych punktów asekuracyjnych, można zaobserwować refleksy świetlne, powstające wskutek odbijania się promieni słonecznych od
metalowych powierzchni (por. Pyke 2001).
Na drogach wspinaczkowych, zwłaszcza w rejonach górskich, pozostawia się
też różnego rodzaju taśmy i liny, wykonane najczęściej z tworzyw sztucznych. Są to
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tzw. taśmy i pętle zjazdowe, a także pętle
umieszczane w hakach i innych punktach asekuracyjnych oraz w naturalnych
„oczkach” skalnych. Sprzęt ten ulega
degradacji w okresie 10–15 lat. Na niektórych ścianach w górach, wzdłuż najtrudniejszych dróg, rozwieszone są liny
poręczowe (o długości kilkudziesięciu
metrów). Sporadycznie spotykane są też
pętle wykonane z lin stalowych, przewlekane przez naturalne „oczka”.
Ważnym problemem w popularnych
rejonach wspinaczkowych są ślady magnezji widoczne na skałach. Dotyczy to
zwłaszcza skał piaskowcowych i granitowych (oraz innych skał krystalicznych),
w mniejszym stopniu wapieni i dolomitów. Na najczęściej przechodzonych
drogach o dużych trudnościach technicznych większość chwytów pokryta jest
warstwą magnezji (fot. 23), na niektórych
drogach widoczne są też kreski (ang. Fot. 22. Kotwa wklejana nowego typu, tzw.
tickmarks) wskazujące chwyty i stopnie. ring. Tatry Wysokie, droga Lobby InstruktorW niektórych rejonach wspinaczkowych skie na zachodniej ścianie Kościelca (fot.
na skale namalowano tzw. ograniczni- M. Jodłowski)
ki, linie ograniczające chwyty, z których Photo 22. The fixed anchor of modern type.
można korzystać w trakcie wspinaczki. The High Tatra Mountains, the route Lobby
Poza pojedynczymi przypadkami (czer- Instruktorskie on the west face of Kościelec
wone lub czarne linie o szerokości 1-2 cm (photo M. Jodłowski)
i długości do kilku metrów) linie te nie są
widoczne z większej odległości. Na niektórych skałkach, znajdujących się w łatwo dostępnych rejonach można zaobserwować akty wandalizmu w postaci graffiti różnych rozmiarów.
W części rejonów drogi wspinaczkowe oznaczono strzałką lub odpowiednim napisem (nazwa i trudność drogi) umieszczonym na skale, o różnej wielkości i trwałości.
Z kolei w niektórych rejonach, wejście w drogę wskazują niewielkie tabliczki, wykonane najczęściej z płytek łupka lub piaskowca (por. rozdział 6.9).
Do pozostałych elementów infrastruktury wspinaczkowej należy zaliczyć ścieżki
wraz z ich umocnieniami, barierki oraz liny (łańcuchy) poręczowe ułatwiające dojście pod skały. W niektórych rejonach znajdują się też toalety różnego rodzaju (w tym
przenośne i biodegradowalne) oraz parkingi przeznaczone specjalnie dla wspinaczy
(fot. 24, 25). Infrastruktura w poszczególnych rejonach wspinaczkowych różni się pod
względem liczby elementów, techniki wykonania (od prowizorycznych po solidne konstrukcje). Różny jest także stopień wkomponowania elementów infrastruktury w krajobraz (por. Ostrowska 2010).
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5.4.2. Zaśmiecenie i zanieczyszczenie
środowiska

Fot. 23. Ślady magnezji na piaskowcowym
głazie w podparyskim lesie Fontainebleau,
jednym z najczęściej odwiedzanych rejonów bulderowych na świecie (fot. M. Gajewski).
Photo 23. The traces of chalk on the sandstone boulder in the Fontainebleu forest
near Paris, one of the most frequently visited bouldering areas in the world (photo
M. Gajewski)

Zjawisko to dotyczy głównie najbardziej
popularnych rejonów wspinaczkowych,
w tym zwłaszcza tych, które odwiedzane są również przez osoby nie wspinające się. Udział śmieci pozostawionych
przez wspinaczy jest zazwyczaj niewielki (por. Pyke 2001, Jodłowski, Wójcik
2007). W rejonach wspinaczkowych,
w których praktykowane jest biwakowanie w terenie, można napotkać niewielkie wysypiska śmieci (najczęściej
puszki metalowe i plastik), chociaż są
to przypadki marginalne. Pojedyncze
śmieci metalowe i plastikowe można
też znaleźć w obrębie ścian skalnych,
na półkach stanowiskowych lub biwakowych. Sporadycznie zdarza się też pozostawianie niedopałków papierosów.
Znacznie większym problemem jest zanieczyszczenie otoczenia skał odchodami. Dotyczy to większości popularnych
rejonów wspinaczkowych na świecie,
w których brakuje odpowiedniej infrastruktury. Nieczystości rozkładają się stosunkowo wolno (zwłaszcza w klimacie
suchym i wysoko w górach) powodując
zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Brakuje jednak szczegółowych badań nad wpływem zaśmiecenia i zanieczyszczenia środowiska na
jakość wód w rejonach wspinaczkowych.
W opinii wspinaczy zjawisko to istotnie
obniża walory estetyczne poszczególnych rejonów (Monz i in. 2005).

5.5. Inne zagrożenia
Wśród pozostałych zagrożeń związanych ze wspinaczką najczęściej wymieniany jest
hałas, związany z zachowaniem dużej liczby osób przebywających w jednym miejscu (ale także z głośnymi komendami wspinaczkowymi stosowanymi we wspinaczce
górskiej). W niektórych pracach amerykańskich zwraca się też uwagę na fakt, że sama
obecność wspinaczy jest postrzegana negatywnie przez osoby nie wspinające się (por.
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Fot. 24. Parking przeznaczony dla turystów
pieszych i wspinaczy. Frankenjura, Niemcy
(fot. A. Kopta)

Fot. 25.Toalety biodegradowalne w Chateauvert, popularnym rejonie wspinaczkowym
w Prowansji, Francja (fot. M. Jodłowski)

Photo 24. The parking place designated for
hikers and climbers. The Frankenjura, Germany (photo A. Kopta)

Photo 25. Bio-toilets in Chateauvert, a popular climbing area in Provance, France (photo
M. Jodłowski)

Pyke 2001, Monz i in. 2005). Z drugiej strony, aktywność wspinaczkowa jest też traktowana jako element zwiększający atrakcyjność turystyczną danego rejonu.
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Metody zarządzania ruchem turystycznym na poszczególnych obszarach chronionych
mogą się różnić zarówno pod względem formy prawnej, w jakiej są wprowadzane,
zakresu i szczegółowości rozwiązań, jak i udziału przedstawicieli poszczególnych grup
użytkowników w procesie decyzyjnym. Stosowane są zarówno różnego rodzaju regulacje, oparte na podstawach prawnych (ang. direct regulations), bezpośrednie działania
(ang. direct measures) wpływające na wielkość i dyspersję ruchu turystycznego oraz
na ochronę poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, a także działania
pośrednie (ang. indirect measures), tzw. miękkie zarządzanie, oparte na odpowiednio
ukierunkowanym przekazie informacji i akcjach edukacyjnych oraz współpracy służb
ochrony przyrody z użytkownikami obszarów chronionych (por. Eagles i in. 2002).
Regulacje i działania stosowane w zarządzaniu ruchem turystycznym mogą dotyczyć
zarówno wszystkich turystów odwiedzających dany obszar chroniony, jak i osób uprawiających poszczególne formy turystyki. Wspinaczka, podobnie jak wszystkie inne
formy turystyki, wywiera pewien wpływ na środowisko, jednak skala tego wpływu uzależniona jest od wielu czynników (por. rozdział 5). Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań zawsze powinno być poprzedzone oceną dopuszczalnego wpływu wspinaczki
na środowisko w stosunku do wartości przyrodniczych obszaru i jego atrakcyjności
dla wspinaczy (Pyke 2001, Eagles i in. 2002). Najtrudniejsze jest rozwiązanie sytuacji konfliktowych na obszarach cennych przyrodniczo, o wysokim reżimie ochrony
i jednocześnie bardzo atrakcyjnych pod względem wspinaczkowym (por. rozdział 1.2).
Ograniczenia w uprawianiu wspinaczki należy dopasować do specyficznych oddziaływań zachodzących w poszczególnych rejonach wspinaczkowych, osobno dla każdej
ze stref (por. rozdział 5, ryc. 4). Całkowity zakaz wspinaczki jest zazwyczaj nieskuteczny, znacznie bardziej efektywne są szczegółowe regulacje dla poszczególnych ostańców i ścian skalnych, w tym częściowe i czasowe ograniczenia w dostępie do skał
(Pyke 2001, Jodłowski 2008, 2010b). Zestawienie najważniejszych metod zarządzania
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ruchem wspinaczkowym omówionych w niniejszym rozdziale, wraz z oceną ich skuteczności i możliwości zastosowania w Polsce zamieszczono w załączniku 6.

6.1. Sposoby zarządzania ruchem wspinaczkowym
Bardzo często ruch wspinaczkowy na danym obszarze regulowany jest przez zarządzenia i regulaminy, wynikające z przepisów wyższego rzędu w zakresie ochrony przyrody. W Polsce są to odpowiednie zarządzenia wydawane przez dyrektorów parków
narodowych i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (dla rezerwatów przyrody, por. rozdział 1.3). Dla wielu obszarów chronionych na świecie opracowywane
są także różnego rodzaju plany ochrony, określające m.in. zasady ich udostępniania
dla turystyki, w tym wspinaczki. Zazwyczaj jednak regulacje te nie są konsultowane
z przedstawicielami organizacji wspinaczkowych, najczęściej nie są też wystarczająco
szczegółowe. Dodatkowo, niezależnie od stanu faktycznego, wielu wspinaczy kontestuje te reguły, uważając je za zbyt restrykcyjne, niezrozumiałe i nie uzasadnione
rzeczywistymi zagrożeniami (Waldrup, McEwen 1994; Jodłowski 2010b, c). Tego typu
postawy powodują, że wprowadzone rozwiązania często okazują się nieskuteczne
(por. Witkowski 2008).
W niektórych obszarach regulacje dotyczące wspinaczki zamieszczone są w umowach cywilno-prawnych i porozumieniach zawieranych pomiędzy właścicielami (lub
zarządcami) terenów, a przedstawicielami organizacji wspinaczkowych. Umowy takie
dotyczą głównie rejonów wspinaczkowych, będących własnością prywatną (ale także mieniem komunalnym), czasem też objętych różnymi formami ochrony przyrody.
Główną przyczyną ich zawierania jest chęć uporządkowania zasad dostępu do skał
oraz ustalenia odpowiedzialności prawnej za wypadki powstałe w trakcie uprawiania wspinaczki, rzadziej dotyczą kwestii związanych z ochroną przyrody. Zaletą tego
typu porozumień jest wyznaczenie organizacji (lub osób), odpowiedzialnych za ich
przestrzeganie. W Polsce umowy takie zawarto m.in. dla rejonów wspinaczkowych
położonych na terenach prywatnych w parkach krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Grzęda Mirowska, Łabajowa w Dolinie Będkowskiej i skały w Tyńcu,
www.naszeskaly.pl).
W wielu rejonach wspinacze sami ustalają zasady ich użytkowania, wynikające
z tradycji i etyki wspinaczkowej przyjętej w poszczególnych rejonach, ale także mające na celu uniknanie konfliktów z właścicielami terenów. W mniejszym stopniu zasady te dotyczą ochrony przyrody. Porozumienia środowiskowe o różnym stopniu sformalizowania regulują m.in. uprawianie bulderingu na Frankenjurze (Boulder Appel,
www.ig-klettern.com) czy dry-toolingu w rejonach w otoczeniu Jeleniej Góry (Porozumienie Karkonoskie, Ciesielski 2006), osadzanie stałych punktów asekuracyjnych w Tatrach (Porozumienie Tatrzańskie, www.wspinanie.pl), a także uprawianie
wspinaczki piaskowcowej w dolinie Łaby w Niemczech (Sächsische Kletterregeln,
www.bergsteigerbund.de). Należy jednak pamiętać, że tego typu porozumienia nie
mają mocy prawnej, a ich przestrzeganie kontrolowane jest przez samych wspinaczy –
w niektórych przypadkach rozwiązania takie mogą się sprawdzać, jednak na obszarach
o wysokim reżimie ochrony konieczne wydaje się ich sformalizowaniew postaci zapisów w odpowiednich dokumentach.
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Z doświadczeń amerykańskich i niemieckich wynika, że najskuteczniejszym sposobem wprowadzenia regulacji dotyczących wspinaczki na obszarach chronionych
jest opracowanie specjalnego planu zarządzania ruchem wspinaczkowym (ang. climbing management plan, Pyke 2001). Plan taki powinien być opracowany w wyniku
współpracy między służbami ochrony przyrody, organizacjami wspinaczkowymi, władzami samorządowymi i organizacjami ekologicznymi, z uwzględnieniem wszystkich
aspektów działalności wspinaczkowej na danym obszarze (ryc. 5). Przed przystąpieniem do jego sporządzenia konieczne jest zinwentaryzowanie i waloryzacja wartości środowiska przyrodniczego, ocena atrakcyjności wspinaczkowej poszczególnych
skał oraz rozpoznanie struktury i charakteru ruchu wspinaczkowego. Następnie należy
określić rzeczywiste i potencjalne zagrożenia dla środowiska oraz stosunek wspinaczy
do metod ochrony przyrody, a także ustalić pojemność wspinaczkową danego rejonu
i poszczególnych skał. Analizy te są podstawą do opracowania sposobów udostępniania rejonu dla wspinaczki, w tym także działań edukacyjnych i informacyjnych oraz zasad monitoringu ruchu wspinaczkowego. Szczegółowe ustalenia planu zarządzania ruchem wspinaczkowym powinny zostać zamieszczone w odpowiednich zarządzeniach
lub też zapisane w planach ochrony dla poszczególnych obszarów. Różnego rodzaju
plany zarządzania ruchem wspinaczkowym obowiązują w wielu rejonach amerykańskich (www.accessfund.org), ale także w Niemczech, przede wszystkim na Franken-

Rycina 5. Model zarządzania ruchem wspinaczkowym
Figure 5. Climbing management chart

75

Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych

6

jurze (www.ig-klettern.com). Takie rozwiązania, znacznie bardziej szczegółowe niż
w przypadku typowych regulaminów zwiedzania obszarów chronionych, są zazwyczaj
dobrze przyjmowane przez wspinaczy (por. Pyke 2001, Jodłowski 2010b, c), dodatkowo ich przestrzeganie gwarantowane jest przez organizacje wspinaczkowe i liderów
opinii w środowisku wspinaczkowym. Niewątpliwą zaletą jest także samo nawiązanie
współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, co znacznie ułatwia prowadzenie monitoringu ruchu wspinaczkowego, a także stosowanie „miękkich” technik zarządzania
ruchem turystycznym (Mason 2005, Witkowski 2008, Skawiński 2010).

6.2. Ograniczanie wielkości ruchu wspinaczkowego
Ograniczanie liczby turystów przebywających jednocześnie na danym obszarze jest
jednym z kluczowych celów w zarządzaniu ruchem turystycznym na obszarach o wysokim reżimie ochrony (Symonides 2008, s. 664). Nie zawsze jednak możliwe jest
pogodzenie tego celu z postulowaną kanalizacją ruchu turystycznego (rozdział 6.3).
W wielu krajach dla obszarów chronionych (także dla ich części) ustala się maksymalną liczbę osób mogących przebywać na danym terenie (Prato, Fagre 2005). W Polsce wymóg ten dotyczy wyłącznie parków narodowych (Ustawa o ochronie przyrody
z 2004 r. z późniejszymi zmianami, art.12). W celu ustalenia granicznych wartości
ruchu turystycznego wprowadzono pojęcia chłonności turystycznej (lub ekologicznej)
i pojemności turystycznej, szeroko dyskutowane w literaturze przedmiotu. Pojęcia te
czasem są traktowanie jako synonimy, jednak wydaje się to błędne. W polskiej literaturze chłonność turystyczna najczęściej definiowana jest jako możliwość takiego obciążenia danego obszaru określoną liczbą turystów, jakie zapewni optymalne warunki wypoczynku i nie spowoduje zachwiania równowagi biocenotycznej systemu (...),
jest miarą odporności środowiska na presję turystów (Symonides 2008, s. 663, por.
także Ptaszycka-Jackowska, Baranowska-Janota 1998; Graja-Zwolińska 2009). Jednak
w krajach anglosaskich zwraca się uwagę na dwa odmienne aspekty pojęcia chłonności (ang. carrying capacity, Prato, Fagre 2005): humanistyczno-ekonomiczne i ekologiczne, które w polskiej literaturze zazwyczaj traktuje się łącznie. W podejściu humanistyczno-ekonomicznym zwraca się uwagę na percepcję (doświadczanie) krajobrazu
(środowiska) przez odwiedzających, tak rozumiana chłonność nawiązuje do niepogarszania warunków wypoczynku (czyli jego jakości). Częściej analizowana jest jednak
chłonność ekologiczna (ang. natural capacity, ecological capacity), w badaniach której nacisk położony jest na degradację środowiska przyrodniczego wskutek nadmiernego użytkowania danego obszaru przez człowieka (w tym turystów). Stosowanych
jest szereg metod i wskaźników służących wyznaczaniu chłonności turystycznej, ich
omówienie i ocenę zawierają m.in. prace J. Kozłowskiego i M. Baranowskiej-Janoty
(1982), T. Bartkowskiego (1987), D. Ptaszyckiej-Jackowskiej i M. Baranowskiej-Janoty (1998), A. Krzymowskiej-Kostrowickiej (1999), P. Pawlaczyka (2002) oraz T. Prato
i D. Fagre (2005). Do najczęściej stosowanych metod oceny chłonności należą analizy
oddziaływania turystów na szatę roślinną (głównie wydeptywania), niemal zupełnie
pomijany jest wpływ na faunę (por. Graja-Zwolińska 2009), m.in. ze względu na trudności w przeprowadzeniu mierzalnych badań eksperymentalnych z zakresu ekologii
behawioralnej zwierząt. Praktycy ochrony przyrody kwestionują możliwość określenia
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wiarygodnych parametrów chłonności ekologicznej dla większych obszarów (por. Skawiński 2010). Warto tu podkreślić, że ze względu na odmienny charakter i skalę wpływu różnych form turystyki na środowisko, określenie chłonności turystycznej obszarów
odwiedzanych przez różne grupy turystów wymagało by osobnej analizy dla każdej
z tych form.
Znacznie częściej stosowane jest określanie pojemności turystycznej (najczęściej
odnoszącej się do infrastruktury turystycznej – bazy noclegowej i gastronomicznej,
miejsc parkingowych itp.) i przepustowości turystycznej (dla szlaków, Bogucka, Marchlewski 1982, Ptaszycka-Jackowska, Baranowska-Janota 1998). Pojęcia te dotyczą parametrów technicznych, łatwiejszych do regulowania (por. Skawiński 2010), dlatego
też metody zarządzania wielkością ruchu turystycznego niemal zawsze odnoszą się do
pojemności turystycznej.
Określenie chłonności turystycznej rejonów wspinaczkowych (maksymalnej liczby
osób mogących przebywać w danym rejonie wyrządzania nieodwracalnych szkód dla
środowiska przyrodniczego) nie wydaje się możliwe. Poszczególne rodzaje wspinaczki
różnią się znacząco pod względem oddziaływania na środowisko (por. rozdział 4),
dodatkowo oddziaływanie tych samych rodzajów wspinaczki nie jest takie samo przez
cały rok (np. zwiększa się w czasie lęgów ptaków czy w okresie wzrostu roślinności).
Przykładowo, kilkudziesięciu wspinaczy sportowych przebywających jednocześnie
w danym rejonie sportowym w okresie jesiennym może nie powodować żadnych zmian
w środowisku, podczas gdy np. wiosną, w okresie lęgowym ptaków już obecność kilku osób może wywrzeć znaczący wpływ na sukces rozrodczy gatunku. Wydaje się,
że na potrzeby dokumentów planistycznych można określić maksymalną liczbę osób
mogących przebywać w danym rejonie jako połowę wartości pojemności wspinaczkowej. Należy jednak podkreślić, że jest to wartość umowna i dla rejonów szczególnie
cennych pod względem przyrodniczym może być konieczne jej znaczne obniżenie.
Pojemność turystyczną rejonów wspinaczkowych (pojemność wspinaczkową) można zdefiniować jako maksymalną liczbę osób uprawiających wspinaczkę, mogących jednocześnie przebywać w danym rejonie, korzystających z istniejącej
infrastruktury, bez obniżania poziomu bezpieczeństwa i komfortu uprawiania wspinaczki. Pojemność wspinaczkowa równa będzie podwojonej liczbie niezależnych
dróg wspinaczkowych i bulderów, tzn. takich, które nie mają wspólnych odcinków
i posiadają osobne stanowiska zjazdowe (w rejonach skałkowych) lub też podwojonej liczbie niezależnych wyciągów na drogach wspinaczkowych (w rejonach górskich
i skałkowych z drogami wielowyciągowymi). Podwojona wartość wynika ze specyfiki wspinaczki, podejmowanej najczęściej w zespołach dwuosobowych (rozdział 2.2).
Pojemność wspinaczkową można obliczyć zarówno dla całego rejonu wspinaczkowego,
jak i poszczególnych skałek, a także dla pojedynczych dróg wielowyciągowych.
Maksymalne natężenie ruchu wspinaczkowego w Polsce nie przekracza zazwyczaj
pojemności wspinaczkowej określonej dla całych rejonów. Zdarzają się jednak przekroczenia tej wartości na pojedynczych skałkach z najciekawszymi drogami wspinaczkowymi, położonych w najbardziej popularnych rejonach wspinaczkowych – np. na
Turni Lechfora w Rzędkowicach (fot. 9), na skałach w Tyńcu czy na Zakrzówku (tab. 3).
Poza liczbą dróg wspinaczkowych, parametrami ograniczającymi pojemność wspinaczkową są przede wszystkim liczba miejsc parkingowych (w rejonach skałkowych)
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Tabela 3. Pojemność wspinaczkowa wybranych rejonów
Table 3. Climbing capacity of the selected areas

Objaśnienia: 1 – liczba niezależnych wyciągów.
Explanations: 1 – the number of independent pitches.

oraz wielkość bazy noclegowej (w rejonach górskich). Należy jednak zauważyć, że
pojemność wspinaczkowa jest tylko częścią pojemności turystycznej danego obszaru
i nie uwzględnia osób przebywających w poszczególnych rejonach wspinaczkowych
(a nawet bezpośrednio u podnóża ścian skalnych) w celach innych niż wspinaczkowe.
Mogą to być zarówno osoby towarzyszące, nie uprawiające wspinaczki, jak i turyści,
dla których osoby uprawiające wspinaczkę stanowią atrakcję turystyczną.
Rejony wspinaczkowe bardzo często położone są na obszarach chronionych, będących jednocześnie atrakcyjnymi celami turystycznymi. Proporcje pomiędzy wielkością ruchu turystycznego i wspinaczkowego w danym obszarze chronionym mogą być
różne, turyści mogą też odwiedzać inne miejsca niż wspinacze, jednak często obie
grupy korzystają z tej samej infrastruktury (parkingi, baza noclegowa i gastronomiczna,
szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.). Zatem przed wprowadzaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uprawiania wspinaczki, niezbędne jest wcześniejsze
rozpoznanie struktury przestrzennej i sezonowego rozkładu ruchu urystycznego (por.
rozdział 8). Konieczne jest też osobne określenie pojemności wspinaczkowej i turystycznej dla poszczególnych obszarów.
Bezpośrednie ograniczenia natężenia ruchu wspinaczkowego na poszczególnych
obszarach, polegające na określeniu liczby osób przebywających w poszczególnych
rejonach stosowane są rzadko, m.in. ze względu na ograniczone możliwości kontroli
i egzekwowania takich zapisów. Ciekawe rozwiązanie zastosowano w czeskim Karko-
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noskim Parku Narodowym (Krkonošský národní park, KRNAP). W sezonie 2010/2011
do wspinaczki lodowej dopuszczono niewielki lodospad w Łabskim Dole (czes. Labský
důl). Pojemność wspinaczkową rejonu określono na 16 osób dziennie. Warunkiem
uprawiania wspinaczki była wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej KRNAP
i wydrukowanie zezwolenia na odpowiedni dzień (do ewentualnego okazania służbom
terenowym parku). Po osiągnięciu dziennego limitu zezwoleń rejestracja była automatycznie zamykana.
Zazwyczaj jednak stosowane są pośrednie metody ograniczania wielkości ruchu
wspinaczkowego (często wspólne dla różnych form turystyki). Pewną formą ograniczania wielkości ruchu turystycznego mogą być opłaty pobierane bezpośrednio za wstęp
na obszary chronione, ale także opłaty pośrednie: zezwolenia na prowadzenie różnych
rodzajów działalności, parkowanie, biwakowanie. Przykładowo, wyższe opłaty mogą
być pobierane za wstęp na najcenniejsze przyrodniczo obszary albo w okresach największego natężenia ruchu turystycznego – w szczycie sezonu lub w weekendy. Skuteczność tego typu rozwiązań nie jest jednak dokładnie zbadana (por. Eagles i in. 2002).
Do najczęściej stosowanych metod należy ograniczanie liczby miejsc parkingowych
(a także ich odpowiednia lokalizacja), Przykładowo, w parku stanowym Castle Rocks
w Idaho w najbardziej popularnym rejonie wspinaczkowym ograniczono liczbę miejsc
parkingowych do 75. Ważnym elementem „miękkiego” zarządzania ruchem turystycznym jest też łatwo dostępna informacja o zapełnieniu poszczególnych parkingów (por.
Skawiński 2010).
Ograniczanie liczby miejsc noclegowych nie wydaje się skutecznym sposobem
ograniczenia wielkości ruchu wspinaczkowego (zob. rozdział 3.2.5), lepszym rozwiązaniem jest odpowiednia lokalizacja bazy noclegowej przeznaczonej głównie
dla wspinaczy. W niektórych rejonach stosuje się natomiast ograniczenia w długości
pobytu. Przykładowo, w parku narodowym Yosemite w Kalifornii na wyznaczonych
campingach można biwakować łącznie 30 dni w ciągu roku, z czego zaledwie 14 dni
w głównym sezonie turystycznym (od maja do połowy września, www.nps.gov/yose).
W niektórych obszarach chronionych próbuje się ograniczać ruch wspinaczkowy
w okresach największego natężenia ruchu turystycznego, zachęcając wspinaczy do
odwiedzania rejonów w dni powszednie lub poza szczytem sezonu turystycznego. Jest
to możliwe np. w rejonach południowej Europy, kiedy najlepsze warunki wspinaczkowe panują od listopada do kwietnia. W Polsce jednak sezon wspinaczkowy pokrywa
się z sezonem turystycznym i stosowanie tego typu miękkich rozwiązań nie wydaje się
możliwe.
Głównym czynnikiem, bezpośrednio wpływającym na wielkość ruchu wspinaczkowego i dyspersję wspinaczy w danym rejonie jest występowanie dróg wyposażonych
w stałe punkty asekuracyjne (ringi, kotwy mechaniczne), osadzane zazwyczaj przez
odpowiednio przeszkolone osoby (por. rozdział 3.2.1, fot. 7). Stałe punkty asekuracyjne niejako przyciągają wspinaczy, powstanie nowych dróg sportowych, po których
wspina się zdecydowanie najwięcej osób, skutkuje wzrostem natężenia ruchu wspinaczkowego w rejonie (Attarian 1992, Pyke 2001). Zatem kontrola osadzania punktów
asekuracyjnych wydaje się kluczowym czynnikiem w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym w większości rejonów, objętych różnymi formami ochrony. Obecnie, w prawie
wszystkich rejonach w Polsce, ringi osadzane są bez nadzoru ze strony służb ochrony
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przyrody. Szczegółowe rozwiązania dotyczące osadzania stałych punktów asekuracyjnych przedstawiono w rozdziale 6.3.3.

6.3. Ograniczanie dyspersji wspinaczy
W ostatnich latach, w metodyce ochrony przyrody, zaczyna przeważać pogląd, że na
obszarach objętych ochroną, koncentracja ruchu turystycznego jest zjawiskiem korzystniejszym od jego nadmiernej dyspersji (por. Symonides 2008, s. 664, Skawiński.
2010). Założenie to jest stosowane także w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na
obszarach chronionych (por. Pyke 2001), stosowane są różnego rodzaju rozwiązania
kanalizujące ruch wspinaczkowy lub wymuszające jego dyspersję w pożądanych kierunkach. Mogą to być działania pośrednio ograniczające dostęp do rejonów wspinaczkowych (m.in. lokalizacja parkingów i bazy noclegowej, odpowiednie zaprojektowanie
sieci szlaków i ścieżek oraz wprowadzenie rozwiązań regulujących osadzanie stałych
punktów asekuracyjnych).
W niektórych obszarach chronionych możliwe jest kanalizowanie ruchu turystycznego (w tym wspinaczkowego) poprzez określenie punktów wejścia do danego obszaru.
Lokalizacja tych punktów powinna nawiązywać do miejsc z przewidywaną największą
koncentracją ruchu turystycznego, a ich liczba nie powinna być zbyt duża. Co oczywiste, znacznie łatwiej wyznaczyć takie miejsca na obszarach chronionych o niewielkiej
powierzchni. Wyznaczenie punktów wejścia może pośrednio wynikać z przepisów
w zakresie ochrony przyrody (np. nakazu korzystania z wyznaczonych szlaków turystycznych), jednak w wielu przypadkach nie rozwiązuje to problemu nielegalnej
dyspersji turystów. Zdecydowanie łatwiej kanalizować ruch turystyczny na obszarach
chronionych, które są trudno dostępne ze względu na cechy środowiska przyrodniczego. W przypadku rejonów wspinaczkowych są to najczęściej głęboko wcięte doliny
o wąskim dnie i stromych zboczach, częściowo o charakterze ścian skalnych (m.in.
Paklenica w Chorwacji, Verdon w Prowansji, Russan w Langwedocji, Todra w Maroku),
do których dostęp możliwy jest w jednym lub kilku ściśle określonych miejscach.

6.3.1. Parkingi i baza noclegowa
Rejony wspinaczkowe o charakterze skałkowym w większości są stosunkowo łatwo dostępne. Podejście pod ściany skalne z miejsc, do których można dojechać samochodem
lub komunikacją publiczną rzadko przekracza 1 godzinę, przy czym wspinacze zazwyczaj wybierają najkrótszą drogę podejścia. Odpowiednie wyznaczenie parkingów oraz
ustawienie znaków z zakazem wjazdu i zakazem parkowania (i kontrola przestrzegania
tych zakazów) ułatwia kontrolę dyspersji wspinaczy w danym rejonie. Alternatywą lub
uzupełnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego jest stosowanie barier naturalnych, np. dużych bloków skalnych ustawionych na poboczu (por.
Pyke 2001, Eagles i in. 2002, s. 93). Parkingi z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą
(kosze na śmieci, toalety, tablice informacyjne) powinny być zlokalizowane w miejscach, z których podejście będzie najmniej szkodliwe dla środowiska, a jednocześnie
krótsze niż z innych miejsc, w których można zaparkować samochód. W niektórych
rejonach możliwe jest wyznaczenie parkingów przeznaczonych wyłącznie dla wspinaczy, w innych będą one wykorzystywane przez wszystkich turystów. Taka sytuacja
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ma miejsce w wielu rejonach wspinaczkowych położonych w górach, gdzie podejście
pod poszczególne ściany zazwyczaj jest dłuższe i wspinacze na początkowych odcinkach często korzystają z istniejących szlaków turystycznych. Rozwiązanie stosowane
w niektórych obszarach chronionych w Ameryce Północnej (np. w parkach narodowych Yosemite i Rocky Mountains), czyli lokalizacja dużych parkingów na obrzeżach
obszarów chronionych i dowóz turystów do najczęściej odwiedzanych miejsc regularnie kursującą komunikacją publiczną (tzw. shuttle buses) nie sprawdza się w przypadku ruchu wspinaczkowego. Wspinacze wychodzą zazwyczaj znacznie wcześniej
i wracają później niż pozostali turyści, co zazwyczaj uniemożliwia wykorzystanie tego
typu transportu.
W rejonach górskich, gdzie nie jest możliwe podejście pod ścianę, ukończenie
wspinaczki i zejście z powrotem do parkingu w ciągu jednego dnia, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej. Brak bazy noclegowej (lub niewystarczająca liczba miejsc noclegowych, ale także zbyt wysokie ceny w istniejących obiektach)
powoduje upowszechnienie się zjawiska biwakowania „na dziko”, pod namiotem,
w kolebach skalnych czy grotach. Tego typu biwakowanie od zawsze związane było
z uprawianiem wspinaczki w górach (por. Popko 1974), jednak zwłaszcza w rejonach
występowania dzikiej zwierzyny jest to zjawisko wyjątkowo niekorzystne. Dotyczy to
także niektórych rejonów skałkowych. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie tanich (lub darmowych) obozowisk, dostępnych głównie dla wspinaczy, o niskim
standardzie usług. Rozwiązanie takie zastosowano np. w rejonie Höllental w Austrii,
położonym w alpejskich pasmach Schneeberg i Rax, objętym ochroną w postaci obszaru Natura 2000 Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand – Schneeberg – Rax. Przygotowano tam darmowe pole biwakowe dla wspinaczy z podstawową infrastrukturą (bieżąca woda, toalety). Większość wspinaczy nocuje w tym miejscu, rezygnując
z szukania alternatywnych lokalizacji. W Polsce obozowiska wspinaczkowe znajdują
się w Tatrzańskim Parku Narodowym (polana Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku)
i w Górach Sokolich w Sudetach (Tabor pod Krzywą). W wielu innych rejonach znajdują się obozowiska, pola namiotowe i campingi, dostępne dla wszystkich turystów, z których jednak korzystają głównie wspinacze – np. Brandysówka w Dolinie Będkowskiej,
Gasthof Eichler w dolinie Trubach na Frankenjurze czy Camp 4 w parku narodowym
Yosemite w Kalifornii.

6.3.2. Ścieżki
Wyznaczenie ścieżek podejściowych do poszczególnych rejonów wspinaczkowych
jest jednym z podstawowych sposobów kanalizowania ruchu wspinaczkowego na obszarach chronionych, służy także ochronie rzeźby, roślinności i zwierząt. Wymaga to
wcześniejszego zinwentaryzowania istniejących ścieżek i rozpoznania dyspersji ruchu
wspinaczkowego w rejonie (por. rozdział 8). Rozwiązania takie stosuje się w wielu
amerykańskich obszarach chronionych, m.in. w parku stanowym Castle Rocks w Idaho
czy w parku narodowym Joshua Tree w Kalifornii (Pyke 2001). Dotyczy to zwłaszcza
rejonów skałkowych i bulderowych z dużym natężeniem ruchu wspinaczkowego oraz
takich, w których istnieje gęsta sieć ścieżek, ułatwiająca dyspersję wspinaczy. Drogi
podejściowe oraz ścieżki pomiędzy poszczególnymi skałami powinny wykorzystywać istniejącą sieć szlaków turystycznych, a na odcinkach prowadzących pomiędzy
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szlakami a podnóżem ściany powinny prowadzić możliwie najkrótszą, najdogodniejszą dla wspinaczy drogą – jeżeli nie ma innych przeciwwskazań, związanych np.
z ochroną roślinności i zwierząt czy niestabilnym podłożem. Wyznaczenie drogi okrężnej spowoduje jej skracanie i powstanie dodatkowej sieci ścieżek (Pyke 2001).
Ścieżki przeznaczone wyłącznie dla wspinaczy powinny być oznakowane w sposób czytelny, ale zdecydowanie odmienny od szlaków turystycznych, tak aby nie zachęcać turystów do wchodzenia na nie. Stosowane są różnego rodzaju oznaczenia – od
prostych piktogramów (Saska Szwajcaria, por. 9.2), przez symbole graficzne rozpoznawane przez wspinaczy (np. karabinek lub hak, m.in. w parku narodowym Joshua Tree),
po tabliczki z napisem „wstęp tylko dla wspinaczy” (ang. only for climbers, w rejonach
amerykańskich, por. Pyke 2001). Informacje o sugerowanych drogach podejścia i zejścia powinny się znaleźć w przewodnikach wspinaczkowych. W niektórych obszarach
chronionych ścieżki podejściowe do rejonów wspinaczkowych są odpowiednio ukryte
(ang. cryptic paths), np. w Tatrzańskim Parku Narodowym (TANAP) na Słowacji początkowy odcinek ścieżki odchodzącej od znakowanego szlaku bywa obsadzony młodymi
drzewami, a przy wejściu na nią znajduje się tablica informująca o zakazie wstępu.
W rejonach rzadko odwiedzanych przez wspinaczy wyznaczanie ścieżek w terenie nie
wydaje się jednak dobrym rozwiązaniem, gdyż może to doprowadzić do zwiększenia
ruchu wspinaczkowego.
W wielu rejonach wspinaczkowych położonych na obszarach o wysokim reżimie ochrony wprowadza się nakaz korzystania z wyznaczonych ścieżek. W Polsce
w rezerwatach przyrody i parkach narodowych obowiązuje nakaz poruszania się po
szlakach turystycznych, co powoduje konieczność określenia dodatkowych regulacji dotyczących dróg podejścia do rejonów wspinaczkowych. W Tatrzańskim Parku
Narodowym dojście pod ściany skalne powinno odbywać się najkrótszą bezpieczną
drogą od najbliższego szlaku turystycznego, z tym, że zaleca się używanie tradycyjnie
wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych (Zarządzenie Dyrektora TPN nr 4/2009
z 5 lutego 2009 r.).

6.3.3. Stałe punkty asekuracyjne
W rejonach wspinaczkowych znajdujących się na obszarach chronionych stosowane
są różne podejścia do osadzania punktów asekuracyjnych. Podstawową formą kontroli
powinna być inwentaryzacja stałych punktów asekuracyjnych, we współpracy z organizacjami wspinaczkowymi. W Polsce tego typu informacje gromadzone są w Tatrzańskim Parku Narodowym (por. Jodłowski 2006b,c). W wielu rejonach (m.in. w parku
narodowym Joshua Tree w Kalifornii, w okolicy Boulder w Kolorado) przed instalacją
punktów asekuracyjnych wymagana jest zgoda odpowiednich organów. Zgoda taka
może dotyczyć zarówno instalacji punktów asekuracyjnych na nowych drogach, jak
i wymiany starych punktów na nowe. Stosowane są różne sposoby wydawania decyzji –
od ustaleń ustnych pomiędzy wspinaczami a pracownikami służb ochrony przyrody,
przez system aplikacji internetowych po formalne podania i decyzje. W polskim Tatrzańskim Parku Narodowym możliwe jest uzyskanie takiej zgody post factum, jednak
nie wydaje się to najlepszym rozwiązaniem.
Kolejnym sposobem kontroli dyspersji ruchu wspinaczkowego, stosowanym w wielu rejonach, jest ich podział na strefy „sportowe”, gdzie dopuszczone jest osadzanie
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stałych punktów, strefy „tradycyjne”, gdzie możliwe jest tylko wspinanie na własnej
asekuracji oraz strefy „status-quo”, gdzie można korzystać z istniejących punktów
asekuracyjnych, zabronione jest jednak osadzanie nowych punktów. Szczegółowość
regulacji, zasięg i sposób wyznaczania poszczególnych stref mogą się różnić w poszczególnych rejonach. W niektórych rejonach amerykańskich (np. w parku stanowym
Castle Rocks w Idaho i rejonie Obed Wild and Scenic River w Tennessee) cały teren
dopuszczony jest do uprawiania wspinaczki tradycyjnej i bulderingu, wyznaczono natomiast strefy, w których można uprawiać wspinaczkę sportową i osadzać stałe punkty.
Na Frankenjurze (por. rozdział 9.1) stałe punkty można bez ograniczeń osadzać na
skałach położonych w strefie 3, w strefie 2 możliwa jest wyłącznie wymiana punktów
po uzyskaniu odpowiedniej zgody. W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązują nieformalne ustalenia środowiskowe (tzw. Porozumienie Tatrzańskie, www.wspinanie.pl),
zgodnie z którymi osadzanie stałych punktów dopuszczalne jest w rejonie Mnicha, na
południowej ścianie Zamarłej Turni i na Kościelcu. Ważne jest, aby na obszarach o wysokim reżimie ochrony skały i ściany skalne, na których nie wprowadzono ograniczeń
w instalacji stałych punktów asekuracyjnych znajdowały się stosunkowo blisko szlaków turystycznych i innych miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. Ewentualny
wzrost liczby wspinaczy w danym miejscu nie spowoduje wtedy znaczących zmian
w ogólnym rozkładzie ruchu turystycznego.
W niektórych rejonach obowiązują bardziej szczegółowe ustalenia, regulujące np.
minimalną wysokość skałek, na których mogą być osadzane punkty asekuracyjne (Castel Rocks, Idaho), minimalną odległość pomiędzy ringami (np. rejony piaskowcowe,
rozdział 9.2) czy pomiędzy poszczególnymi drogami wspinaczkowymi. Regulacje te
pośrednio powodują zmniejszenie natężenia ruchu wspinaczkowego (mniej dróg wspinaczkowych, mniejszy margines bezpieczeństwa itp.), powinny być jednak dopasowane do specyfiki rejonu, w tym jego historii, lokalnej etyki wspinaczkowej i współczesnej struktury ruchu wspinaczkowego. Przed ich wprowadzeniem, konieczne wydają
się konsultacje z przedstawicielami środowiska wspinaczy.
W rejonach szczególnie cennych przyrodniczo, ale dopuszczonych do wspinaczki, często stosuje się zakaz osadzania stałych punktów asekuracyjnych, w celu zmniejszenia natężenia ruchu wspinaczkowego, np. w rejonie Devil’s Tower w Wyoming.
W razie złamania tego zakazu punkty asekuracyjne mogą być usuwane. Należy jednak
pamiętać, że usunięcie punktów asekuracyjnych wymaga zastosowania technik alpinistycznych i odpowiednich narzędzi (por. Jodłowski 2006b). W niektórych rejonach
usunięcie ringów przez nieprzeszkolone osoby doprowadziło do zniszczenia mikrorzeźby skały (m.in. w Polsce w rezerwatach przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach i Prządki, oba na Pogórzu Karpackim). Z kolei stosowane czasem (m.in. na
Frankenjurze) zaklepywanie (zaginanie) istniejących ringów nie tylko obniża walory
estetyczne skałek, ale może także doprowadzić do wypadku, w razie próby ich użycia
przez wspinaczy. Wydaje się, że usuwanie ringów, jako metoda kontroli ruchu wspinaczkowego, powinno być stosowane w ostateczności.
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6.4. Ochrona rzeźby w obrębie ścian skalnych
Wśród sposobów ochrony mikrorzeźby ścian skalnych najczęściej stosowany jest zakaz wbijania haków skalnych (por. rozdział 5.1). Zakaz ten może być wprowadzony
odgórnie, np. w postaci zapisów w planach ochrony i regulaminach udostępniania
rezerwatów (np. Wąwóz Bolechowicki, Góra Zborów), jak też w postaci wewnątrzśrodowiskowych ustaleń. W wielu rejonach wspinaczkowych wbijanie haków uznawane
jest za nieetyczne. W Stanach Zjednoczonych (np. w parkach narodowych Rocky Mountains i Yosemite) i w wielu innych rejonach górskich i skałkowych (m.in. w Wielkiej
Brytanii) promowana jest idea tzw. clean climbingu, polegającego na rezygnacji z używania haków skalnych na rzecz asekuracji ruchomej, głównie kości i friendów (Attarian
1996). W innych rejonach, zwłaszcza skałkowych, haki skalne zastępowane są stałymi
punktami asekuracyjnymi (różnego rodzaju kotwami, głównie ringami wklejanymi).
Dobrym przykładem działań, ograniczających ingerencję wspinaczy w rzeźbę ścian
skalnych jest akcja Tatry Bez Młotka, prowadzona od 2004 r. pod patronatem Fundacji
Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach akcji, usunięto szereg zardzewiałych haków z dróg wspinaczkowych na ścianach Mnicha i Zamarłej Turni. W miejsce haków, w ograniczonym
zakresie, zainstalowano stałe punkty asekuracyjne, najczęściej kotwy mechaniczne
(www.fundacjakukuczki.pl). W rejonach piaskowcowych Europy Środkowej (rozdział 9.2) obowiązują znacznie surowsze zasady, ze względu na ochronę mało odpornej skały zabronione jest używanie nie tylko haków skalnych, ale także kości i friendów.
Należy jednak zauważyć, że w wielu rejonach górskich używanie haków skalnych jest
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wspinaczki, w tym zwłaszcza zimowej.
W celu ochrony mikrorzeźby ścian skalnych, zwłaszcza zbudowanych z wapieni,
piaskowców i innych skał o niskiej twardości, od niedawna wprowadzany jest zakaz
uprawiania wspinaczki dry-toolowej. Ze względu na to, że jest to stosunkowo młoda
dyscyplina wspinaczkowa (por. rozdział 2.3.5), są to zazwyczaj nieformalne ustalenia środowiskowe. W Polsce, poza rejonami górskimi, w rezultacie wewnątrzśrodowiskowych ustaleń uprawianie dry-toolingu ograniczono do kilku rejonów położonych w dawnych kamieniołomach (np. krakowski Zakrzówek, Sucha Góra k. Bytomia
na Wyżynie Śląskiej, Wdżar w Gorcach, kamieniołomy w okolicy Kielc i Chwałków
w Masywie Ślęży w Sudetach), a także mniej popularnych rejonów wspinaczkowych,
jak Jaskinia Jasna w Strzegowej i Dolina Wrzosy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
czy skałki w rejonie Szklarskiej Poręby w Sudetach (www.drytooling.com, www.karkonosz.org, por. załączniki 1–4). Wydaje się, że formalny zakaz uprawiania dry-toolingu
powinien obowiązywać w rezerwatach przyrody (poza niektórymi kamieniołomami)
oraz na ostańcach chronionych jako pomniki przyrody, jednak z pewnością regulacje
te powinny być przedmiotem dalszej dyskusji.
W skałkach piaskowcowych konieczne wydaje się wprowadzenie zakazu uprawiania wspinaczki po opadach deszczu. Jest to istotne także ze względów bezpieczeństwa.
Ograniczenia takie w różnej formie obowiązują w niektórych rejonach Czech, Niemiec i w polskich Górach Stołowych (por. rozdział 9.2, Gonciarek, Szarkowski 2009),
ich wprowadzenie wydaje się celowe także w pozostałych rejonach piaskowcowych.
Wspinacze zazwyczaj unikają wspinaczki po wilgotnej skale, jednak zdarza się, że
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dopiero po przyjeździe do danego rejonu okazuje się, że wszystkie drogi są mokre
i z braku alternatywy podejmują wspinaczkę. Dlatego bardzo ważna jest aktualna
i dokładna informacja o warunkach pogodowych w danym rejonie.
W Czechach, we współpracy Czeskiego Związku Wspinaczki Górskiej (Český horolezecký svaz, ČHS) i Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu (Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky, AOPK ČR), stworzono bazę danych o rejonach wspinaczkowych i aktualnych ograniczeniach w dostępie do nich, w ramach tej bazy funkcjonuje
także system informowania o warunkach panujących we wszystkich piaskowcowych
rejonach wspinaczkowych w Czechach (www.horosvaz.cz). Podawana jest aktualna
informacja o stanie skały (sucha, miejscami mokra, mokra, bardzo mokra) i 24-godzinna prognoza pogody. Pozwala to na właściwe zaplanowanie celu wspinaczki.
Pewne kontrowersje budzi temat przygotowywania nowych dróg wspinaczkowych, zwłaszcza w rejonach, w których uprawiana jest wspinaczka sportowa. Drogi
te, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, są oczyszczane z fragmentów luźnej skały.
Ingerencja taka, prowadzona na niewielką skalę, wydaje się dopuszczalna nawet na
skałach położonych na obszarach chronionych (pod warunkiem udostępnienia ich dla
wspinaczki). Jednak w przypadkach, gdy istnieje konieczność zrzucenia większych
bloków skalnych, mogących zagrażać także turystom odwiedzającym dany rejon wspinaczkowy – niezbędne są konsultacje ze służbami ochrony przyrody. W niektórych
przypadkach konieczne jest zabezpieczenie skał przy użyciu odpowiednich technologii (zakotwienia, siatki druciane) – metody takie stosuje się w wielu rejonach wspinaczkowych w Europie.
Osobnym problemem są celowe modyfikacje rzeźby skał, w celu ułatwienia przejścia nowej drogi wspinaczkowej. Należy podkreślić, że ingerencja w środowisko jest
tu niewielka, ale zdaniem większości wspinaczy jest to pogwałcenie etyki wspinaczkowej. Stosowane są różnego rodzaju modyfikacje, od wykuwania chwytów w miejscach
bez jakiejkolwiek mikrorzeźby, przez powiększanie istniejących chwytów, wzmacnianie luźnych chwytów przy użyciu kleju lub cementu, tworzenie nowych chwytów
i stopni przy użyciu cementu w miejscach występowania kruchej skały aż po zaklejanie
(zacementowywanie) naturalnej mikrorzeźby i przykręcanie sztucznych chwytów (por.
rozdział 5.1). Wydaje się, że na obszarach chronionych w bardzo ograniczonym zakresie można stosować wzmacnianie chwytów, a pozostałe modyfikacje rzeźby powinny
być zabronione.

6.5. Ochrona rzeźby w otoczeniu ścian skalnych
Ochrona rzeźby u podnóża ścian skalnych, oraz w rejonie podejścia i zejścia (por. rozdział 5.1, ryc. 4) polega przede wszystkim na odpowiednim wyznaczeniu ścieżek dojścia do poszczególnych sektorów wspinaczkowych (por. rozdział 6.3). W przypadku
dużego natężenia ruchu wspinaczkowego, ale także na odcinkach prowadzących po
stokach o dużym nachyleniu, w tym zwłaszcza stokach usypiskowych, warto rozważyć
odpowiednie przygotowanie ścieżek, na wzór szlaków turystycznych. Należy jedna
unikać wprowadzania elementów obcych, nie pasujących do otoczenia pod względem
krajobrazowym, np. drewnianych barierek powyżej granicy lasu.
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W niektórych rejonach skałkowych, w miejscach gdzie przez dłuższy czas przebywają wspinacze, wykonuje się umocnienia, barierki i podesty zapobiegające osuwaniu
się gruntu, a także wymuszające koncentrację ruchu w wąskiej strefie u podnóża ściany
skalnej – dotyczy to przede wszystkim rejonów, w których ściany skalne przechodzą
bezpośrednio w stromy stok usypiskowy. W Polsce prowizoryczne umocnienia tego
typu znajdują się m.in. w żlebie Jaroniec w Tatrach Reglowych i w Dolinie Brzoskwinki
w Garbie Tenczyńskim (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). W wielu rejonach wspinaczkowych przygotowuje się drogi zjazdowe wyposażone w stanowiska umożliwiające zjazd do podnóża ściany po ukończeniu wspinaczki. W tych rejonach skałkowych, gdzie drogi wspinaczkowe nie przekraczają 40 metrów długości, wspinacz po
ich ukończeniu jest najczęściej opuszczany do podstawy ściany. W rejonach z drogami
wielowyciągowymi (w tym także w rejonach górskich) linie zjazdów mogą prowadzić
wzdłuż dróg wspinaczkowych lub niezależnym terenem. Zjazdy są często wykorzystywaną alternatywą dla schodzenia ścieżkami, tym bardziej, że w górach nie zawsze jest
możliwość wygodnego zejścia. Przygotowanie dróg zjazdowych na najczęściej odwiedzanych ścianach pozwala na ograniczenie dyspersji ruchu wspinaczkowego, z kolei
odpowiednie umieszczenie stanowisk zjazdowych poniżej górnych krawędzi ścian
skalnych powoduje także ograniczenie ruchu w obrębie wierzchowiny (por. rozdział
6.6, ochrona roślinności). Stałe stanowiska zjazdowe znajdują się w niemal wszystkich
rejonach skałkowych, a linie zjazdów przygotowano także w wielu rejonach górskich.
Należy jednak pamiętać, że stałe stanowiska zjazdowe w górach, podobnie jak stałe
punkty asekuracyjne, zmniejszają powagę wspinaczki, ułatwiając m.in. odwrót ze ściany w razie załamania pogody. Można się spodziewać, że otwarcie nowych dróg zjazdowych spowoduje zwiększone natężenie ruchu wspinaczkowego na poszczególnych
ścianach. Dlatego też w górach drogi takie powinny być wytyczane przede wszystkim
na ścianach, na których już obecnie ruch wspinaczkowy jest duży, a wykorzystywanie
dróg zejściowych może stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

6.6. Ochrona roślinności
Stosowane w rejonach wspinaczkowych sposoby ochrony roślinności narażonej na wydeptywanie w otoczeniu skał są podobne jak w przypadku ochrony rzeźby. Polegają
głównie na wytyczeniu i oznakowaniu ścieżek podejściowych i zejściowych, tak aby
omijały miejsca występowania szczególnie cennych gatunków, a także na ewentualnym wyznaczeniu wąskiej, ograniczonej np. barierkami, strefy pod skałami. W rejonach bulderowych, gdzie rozkładanie materacy pod głazami może prowadzić do wygniatania i niszczenia roślinności, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej akcji
informacyjnej, w celu ograniczenia użycia materacy (Pyke 2001, Bouldering... 2004).
W rejonach, w których popularne jest biwakowanie w terenie, konieczne jest wyznaczenie odpowiednich miejsc biwakowych (na utwardzonym podłożu) lub przynajmniej
informowanie i zachęcanie do wybierania tego typu lokalizacji.
Ochrona roślinności naskalnej (w ścianach skalnych i na wierzchołkach ostańców)
wymaga stosowania innych metod. Ściany skalne, na których występują wyjątkowo
cenne gatunki roślin (lub zbiorowiska) mogą być wyłączone z uprawiania wspinaczki, jednak lepszym sposobem wydaje się odpowiednie ograniczenie ruchu wspinacz-
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kowego. W większości przypadków ściany atrakcyjne dla wspinaczy pozbawione są
roślinności naskalnej. Zakaz wspinaczki można zatem ograniczyć do niewielkich fragmentów ścian (odpowiednio oznaczonych, por. rozdział 7.2). Szczególnie istotna jest
ochrona roślinności na wierzchołkach ostańców i przy górnej krawędzi ścian skalnych.
Najczęściej stosowanym sposobem jest ograniczenie penetracji wierzchowiny poprzez
odpowiednią lokalizację stanowisk zjazdowych (zazwyczaj wystarczy ich obniżenie
o 2–3 metry), tak aby nie były one dostępne „od góry”. Skuteczną metodą jest też
odpowiednia kanalizacja ruchu wspinaczkowego poprzez odpowiednie wytyczenie
dróg wspinaczkowych (na wzór szlaków turystycznych) wyposażonych w stałe punkty
asekuracyjne, oddalonych od stanowisk cennej roślinności, lub też ograniczenie działalności wspinaczkowej do już istniejących dróg (zakaz otwierania nowych dróg wspinaczkowych) – rozwiązanie takie stosowane jest m.in. na Frankenjurze, ale także np.
we francuskim rejonie Chateauvert.
W rejonach o charakterze skałkowym, a także na niektórych ścianach skalnych
w górach, w celu ochrony roślinności naskalnej konieczne jest ograniczenie działalności wspinaczkowej w sezonie zimowym. Największe uszkodzenia roślinności powstają w rezultacie uprawiania dry-toolingu, dlatego też powinien on być zakazany
w miejscach występowania cennej roślinności. Ochrona drzew i krzewów rosnących
w obrębie ścian skalnych i przy ich krawędzi powinna polegać na działaniach zniechęcających do ich wykorzystywania jako punktów asekuracyjnych i stanowisk zjazdowych – najprostszym rozwiązaniem jest instalacja stałych punktów asekuracyjnych
w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tego typu rozwiązanie stosowane jest w wielu rejonach amerykańskich, m.in. w Eldorado Canyon State Park w Colorado. W niektórych rejonach dodatkowo ogranicza się czynne wykorzystanie drzew (jako chwytów
i stopni). Przykładowo, w celu ochrony sosny czarnej Pinus nigra w austriackim rejonie
Höllental, w skale instaluje się niewielkie drewniane podesty (o wymiarach 5x10 cm),
wykorzystywane przez wspinaczy jako stopnie, zamiast stawania na drzewach.
Osobnym zagadnieniem jest zjawisko gardeningu (oczyszczania skał z roślinności), popularnego w wielu rejonach skałkowych. W miejscach, gdzie nie występują
cenne gatunki mchów i porostów oraz zbiorowiska murawowe (często na skałach, których otoczenie zostało wtórnie zalesione) może to mieć pozytywne skutki dla ochrony
krajobrazu, jednak w większości rejonów gardening powinien być znacznie ograniczony. W niektórych rejonach wspinaczkowych obowiązujezakaz czyszczenia skał
z roślinności – m.in. na Frankenjurze, w rezerwatach przyrody na Słowacji, w parku
narodo-wym Yosemite w Kalifornii.
W wielu rejonach wspinaczkowych prowadzone są zabiegi ochrony czynnej muraw kserotermicznych, polegające najczęściej na usunięciu drzewi krzewów rosnących
na samych skałach i w ich otoczeniu. Działania takie prowadzone są również w celu
ochrony krajobrazu, m.in. na niemieckiej Frankenjurze (fot. 26), w Polsce głównie
w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, ale także w Ojcowskim Parku Narodowym
i w rezerwatach przyrody Góra Zborów i Wąwóz Mnikowski. Po odlesieniu wprowadza się często ograniczony wypas owiec i kóz. Należy zwrócić uwagę na fakt, że także
uprawianie wspinaczki, poprzez powstrzymywanie sukcesji roślinności, może przyczyniać się do ochrony niektórych zbiorowisk roślinnych. Wspinacze, po odpowiednim przeszkoleniu, mogą również pomagać w akcjach odsłaniania skał, zwłaszcza
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w terenie wymagającym użycia technik alpinistycznych. W rejonach wspinaczkowych,
w których występuje cenna roślinność, konieczne jest prowadzenie odpowiedniego
monitoringu przyrodniczego (rozmieszczenia i liczebności zagrożonych gatunków
i zbiorowisk, m.in. poprzez wykonywanie serii zdjęć fitosocjologicznych, por. Nuzzo
1995, 1996, Farris 1998), a także odpowiednich działań edukacyjnych i informacyjnych (por. rozdział 7).

6.7. Ochrona zwierząt
Sposoby ochrony zwierząt w rejonach wspinaczkowych dotyczą przede wszystkim
awifauny. W większości przypadków, ze względu na ochronę gniazdujących ptaków,
stosowane są różnego rodzaju wyłączenia poszczególnych ścian i ostańców skalnych
z działalności wspinaczkowej. Całoroczne zamknięcie danego rejonu wspinaczkowego
stosowane jest rzadko, w razie pojawienia się wyjątkowo zagrożonego gatunku. Prowadzony jest wtedy szczegółowy
monitoring (lokalizacja gniazda, sukces
rozrodczy, behawior) i na tej podstawie
oraz po konsultacjach z reprezentantami
środowiska wspinaczkowego określane
są dalsze sposoby ochrony (por. Pyke
1996, Barbirato i in. 2008). W większości przypadków, po kilkuletnim okresie
zamknięcia rejonu, wprowadza się bardziej ukierunkowane rozwiązania polegające na sezonowym zamknięciu ściany
skalnej lub jej fragmentu (np. pomiędzy
poszczególnymi drogami wspinaczkowymi). Ściany skalne, w których gniazdują cenne gatunki ptaków są najczęściej
zamknięte od początku roku do końca
lipca, czasem okres zamknięcia jest krótszy (np. od połowy marca do połowy
lipca). Dodatkowo, można wprowadzić
tzw. strefy ochronne z zakazem wstępu
– w rejonach wspinaczkowych Stanów
Fot. 26. Odsłanianie skał jako jedna z meZjednoczonych jest to zazwyczaj 100
tod czynnej ochrony roślinności i krajobrado 400 metrów, w przypadku bardziej
zu. Richard Wagner Fels w dolinie Trubach,
pospolitych gatunków, np. sokoła preFrankenjura, Niemcy (fot. M. Jodłowski)
riowego Falcon mexicanus – 50 metrów
Photo 26. Exposing cliffs as a method of
(Pyke 2001). W polskim prawodawstwie
active protecion of vegetation and landscadla najcenniejszych gatunków ptaków –
pe. The Richard Wagner Fels in the Trubach
m.in. sokoła wędrownego i orła przedvalley, the Frankenjura, Germany (photo
niego – wyznaczana jest strefa ochrony
M. Jodłowski)
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całorocznej w promieniu 200 metrów od gniazda, a strefa ochrony okresowej (od
1 stycznia do 31 lipca) – w promieniu 500 metrów (Zieliński, Anderwald 2008). Podobne rozwiązania stosowane są także przy ochronie nietoperzy, głównie w jaskiniach, ale
także w rejonach odwiedzanych przez wspinaczy (m.in w okolicy Boulder, w stanie
Colorado, por. Pyke 2001). Wyznaczenie takiej strefy, zarówno w obrębie ściany skalnej, jak i w jej otoczeniu, poza określeniem lokalizacji gniazda, wymaga rozpoznania
naturalnych barier w środowisku (załomów ścian skalnych, żlebów itp.). Granice strefy
powinny nawiązywać do takich właśnie barier. Konieczne jest odpowiednie oznaczenie stref ochronnych w terenie – najczęściej stosowane są różnego rodzaju piktogramy (por. ryc. 6), w Niemczech stosuje się także ogrodzenie terenu widocznąz daleka
taśmą foliową, a w niektórych rejonach amerykańskich ustawia się specjalne płoty.
Poza tym, lista skał niedostępnych ze względu na ochronę ptaków powinna być łatwo
dostępna – w przewodnikach wspinaczkowych (por. Heinicke, red. 2002, Schwertner
2010, ryc. 7), a zwłaszcza na stronach internetowych, odwiedzanych przez wspinaczy.
Bardzo ważnym elementem ochrony ptaków gniazdujących w ścianach skalnych jest
odpowiednia akcja informacyjna, połączona z wolontariatem. W Niemczech, wspinacze są często pierwszym źródłem informacji o lokalizacji gniazda. Informacja taka
przekazywana jest do organizacji wspinaczkowych (w tym przypadku – IG Klettern,
por. rozdział 10.2), które następnie zajmują się – we współpracy ze służbami ochrony
przyrody – ustaleniem odpowiednich reguł dostępu. W międzyczasie u podnóża ściany
(najczęściej w pierwszym ringu na drogach wspinaczkowych) umieszczana jest kartka
z informacją o gniazdującym gatunku i prośbą o nie podejmowanie wspinaczki. Często
sami wspinacze podejmują także interwencję w przypadku naruszenia strefy ochronnej – z badań amerykańskich (Attarian 1992, Pyke 2001), a także z obserwacji autora
niniejszej pracy wynika, że wspinacze lepiej reagują na sugestie i uwagi wypowiadane
przez przedstawicieli własnego środowiska, niż przez funkcjonariuszy służb ochrony
przyrody. W Polsce informacje o ptasich gniazdach w rejonach wspinaczkowych wraz
z prośbą o unikanie wspinaczki na poszczególnych ścianach lub drogach umieszczane
są jak dotąd jedynie na forum dyskusyjnym w serwisie wspinanie.pl, co z pewnością
jest działaniem niewystarczającym. Odpowiednie informacje powinny pojawiać się
także w terenie.
Ochrona zwierząt powinna również polegać na ograniczeniu dyspersji ruchu wspinaczkowego (por. rozdział 6.3), zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym.
Wśród stosowanych ograniczeń często wprowadza się nakaz ukończenia wspinaczki
przed zachodem słońca (lub np. godzinę przed zmrokiem), w wielu obszarach chronionych wprowadza się też zakaz poruszania się po szlakach turystycznych w nocy.
W tym celu wprowadzany jest również zakaz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi. W wielu rejonach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, obowiązuje także zakaz
wprowadzania zwierząt domowych (psów i kotów). W rejonach górskich, np. w Niżnich
Tatrach na Słowacji, w celu ochrony kozic, zwłaszcza w okresie zimowym, wyznacza się
odpowiednie drogi podejścia i zejścia, omijające miejsca częstego pobytu kozic (ostoje
zimowe), ogranicza się także ruch narciarski (skiturowy).
Ograniczenie hałasu można uzyskać poprzez odpowiednie regulacje (zakaz
używania wiertarek mechanicznych przy osadzaniu stałych punktów, wprowadzony
w wielu parkach amerykańskich – np. w parkach narodowych Royal Arches i Yosemite),
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ale także poprzez odpowiednio ukierunkowaną akcję edukacyjną – np. promowanie
używania radiotelefonów, zamiast wykrzykiwania komend wspinaczkowych.

6.8. Zanieczyszczenie i zaśmiecenie
Ważnym zagadnieniem, nie tylko natury estetycznej, ale także przyrodniczej, jest problem zanieczyszczenia otoczenia skał odchodami. W Stanach Zjednoczonych wśród
wspinaczy promowana jest reguła „leave no trace” (dosł. nie pozostawiaj śladów). Jest
to hasło przewodnie amerykańskiej organizacji pozarządowej, zajmującej się m.in.
propagowaniem racjonalnych zasad użytkowania zasobów przyrody wśród różnych
grup osób uprawiających sporty outdoorowe (www.lnt.org). Opracowano między innymi zasady „ekologicznej” defekacji (Poop: Waste Disposal Strategies for Climbers,
www.accessfund.org). W wielu rejonach obowiązuje nakaz wynoszenia nieczystości
ze sobą (ang. pack it out), w specjalnych torbach (ang. wag bag) kupowanych w sklepach lub rozdawanych w centrach informacyjnych przy wejściu na tereny chronione.
Torby te wyrzucane są do kontenerów umieszczonych przy granicy obszarów chronionych. W niektórych parkach narodowych (m.in. Zion i Yosemite), gdzie popularna jest
wspinaczka wielkościanowa (ang. big-wall climbing) przejścia dróg często trwają więcej niż jeden dzień. Wspinacze są zobowiązani do znoszenia nieczystości, zazwyczaj
korzystają ze specjalnych pojemników, tzw. poop tubes. Pilotażowy program rozdawania worków na nieczystości wprowadzono dla taterników jaskiniowych działających
w Tatrzańskim Parku Narodowym. W rejonach, gdzie nie ma takiego obowiązku, preferowane jest zakopywanie nieczystości, techniką tzw. catholes. Zaleca się wykopanie
niewielkiego dołka (ok. 15x15 cm) w oddaleniu od źródeł i potoków i zakopanie odchodów razem ze zużytym papierem toaletowym. Dawniej zalecano palenie papieru
toaletowego, jednak lekki, płonący papier może zostać uniesiony przez wiatr i zaprószyć ogień. Odnotowano przypadki pożarów, które powstały w ten sposób (McNamara,
Sloan 2005).
W niektórych rejonach europejskich (np. Chateauvert we Francji, fot. 25) i amerykańskich (np. park narodowy Rocky Mountains) znajdują się specjalne suche toalety
(biologiczne lub chemiczne), nie emitujące nieprzyjemnych zapachów i stosunkowo
łatwe w utrzymaniu. Dodatkowo, tego typu toaleta może być odpowiednio wkomponowana w krajobraz. Taka infrastruktura wydaje się najlepszym rozwiązaniem problemu, zwłaszcza w trudno dostępnych rejonach, jednak koszt inwestycji jest bardzo
wysoki. Znacznie tańsze są toalety przenośne typu „toi-toi”, jednak ich wadą jest emisja
odoru oraz trudności w utrzymaniu czystości. Przez wielu turystów uznawane są za
element obcy w krajobrazie, obniżający jego walory estetyczne (Ostrowska 2010), wiele osób unika też korzystania z takich toalet. Dodatkowo konieczne jest ich regularne
opróżnianie, co właściwie wyklucza ich instalację w rejonach z utrudnionym dojazdem. Toalety typu „toi-toi” stosowane są w wielu europejskich obszarach chronionych
(w Polsce m.in. na dużą skalę w Tatrzańskim Parku Narodowym) i zwłaszcza na terenach będących własnością prywatną – m.in. na Frankenjurze. Wspinacze są zachęcani
do korzystania z tych toalet poprzez odpowiednią akcję informacyjną.
Mimo że zazwyczaj wspinacze nie pozostawiają śmieci, to w wielu rejonach wspinaczkowych, odwiedzanych również przez turystów, zaśmiecenie może być poważ-
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nym problemem, wpływającym na postrzeganie krajobrazu. W niektórych rejonach
w Polsce znajdują się kosze na śmieci, umieszczane najczęściej przez władze samorządowe (głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, np. w Dolinie Kobylańskiej,
Wąwozie Bolechowickim, na Zakrzówku). Kosze takie powinny być regularnie opróżniane, jednak zazwyczaj wokół nich powstają niewielkie wysypiska śmieci. Znacznie
lepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z koszy na rzecz akcji promującej zabieranie
śmieci ze sobą i wyrzucanie ich do kontenerów umieszczanych przy parkingach. Rozwiązania takie stosowane są w wielu obszarach, w których ochronie podlegają duże
drapieżniki, głównie niedźwiedzie (w parkach narodowych Rocky Mountains, Yosemite, także w Tatrzańskim Parku Narodowym). Osobnym problemem jest zapewnienie
wywozu śmieci z kontenerów.
W niektórych rejonach, najczęściej z inicjatywy lokalnych klubów wspinaczkowych, organizowane są akcje ich sprzątania. W ostatnich latach akcje takie przeprowadzono m.in. na krakowskim Zakrzówku, w Dolinie Będkowskiej, w Hejszowinie (Góry
Stołowe) i w Sokolikach.

6.9. Ochrona walorów widokowych
We współczesnej wspinaczce sportowej używanie magnezji jest jednym z kluczowych
elementów (por. Pyke 2001), jednak widoczne na skale białe ślady magnezji (rozdział
6.9, fot. 23) są często postrzegane jako nieestetyczne, zwłaszcza przez osoby nie będące wspinaczami. Usuwanie tych śladów na mniej popularnych drogach zachodzi
samoczynnie, po opadach deszczu, jednak na najbardziej popularnych drogach i bulderach, a także na przewieszonych skałach (osłoniętych od deszczu) warstwa magnezji
na chwytach może być tak gruba, że jej usunięcie jest bardzo trudne. Z kolei całkowity
zakaz używania magnezji jest niemalże niemożliwy do wyegzekwowania. Zakazy takie obowiązują m.in. w rejonach piaskowcowych w Niemczech, Czechach i w Polsce
(Góry Stołowe, rozdział 9.2), ale także w tych rejonach, na najtrudniejszych drogach
używa się magnezji (chociaż przez wielu wspinaczy jest to uznawane za nieetyczne).
Wydaje się, że zamiast formalnych regulacji lepszym rozwiązaniem jest promowanie ograniczonego używania magnezji. Zamiast magnezji w proszku możliwe jest
stosowanie jej płynnych odpowiedników, które nie zostawiają większych śladów na
skale. W niektórych rejonach sugeruje się lub nakazuje używanie magnezji w kolorze
zbliżonym do skały (np. w parku narodowym Royal Arches w Utah). Zamiast magnezji
stosowane są także różnego rodzaju suche żywice, takie jak kalafonia (np. w jednym
z najbardziej znanych rejonów bulderowych na świecie, w podparyskim lesie Fontainebleau, fot. 23). Po przejściu drogi wskazane jest jej oczyszczenie z magnezji przy
użyciu miękkiej szczoteczki (por. Attarian 1996). Dotyczy to zwłaszcza kresek wskazujących chwyty i stopnie. W niektórych rejonach (np. w parku stanowym Eldorado
Canyon w Colorado) organizowane są akcje czyszczenia skał z magnezji.
W badaniach amerykańskich (Waldrup, McEwen 1994; Pyke 2001, Schuster i in.
2001) wykazano, że także punkty asekuracyjne instalowane w ścianie mogą być negatywnie odbierane przez turystów odwiedzających rejony wspinaczkowe. Stałe
punkty asekuracyjne starego typu, w tym zwłaszcza rdzewiejące nity i spity oraz haki
stopniowe wymieniane są na kotwy nowego typu. Stosowane obecnie stalowe ringi
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wklejane w skałach o jasnej barwie nie są łatwe do zauważenia przez nie-wspinaczy.
Dobrze widoczne są natomiast w skałach o barwie ciemnej – w piaskowcu, gnejsie
i granicie (fot. 22). Rozwiązaniem stosowanym w niektórych rejonach amerykańskich
(np. w parku narodowym Joshua Tree) jest osadzanie ringów w kolorze zbliżonym do
skały (brązowy, ciemnozielony). W niektórych rejonach amerykańskich, gdzie działalność człowieka jest bardzo ograniczona, w celu zachowania maksymalnie naturalnego
krajobrazu zwraca się także uwagę na inne elementy sprzętu wspinaczkowego, które
mogą być zauważone przez turystów. Przykładowo, używanie pętli zjazdowych powinno zostać ograniczone (dopuszczalne są tylko pętle w kolorze zbliżonym do skały).
Wykonywanie różnego rodzaju napisów i rysunków na skale, w tym zwłaszcza
tzw. ograniczników, w obszarach chronionych powinno być zabronione, przy czym
egzekwowaniem tego zakazu powinni zająć się sami wspinacze na zasadzie samokontroli. Ograniczniki namalowane na skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
w latach 80. i 90. XX w. obecnie w wielu miejscach są już zatarte i niewidoczne.
Podpisy dróg wspinaczkowych nie są zazwyczaj widoczne dla turystów (poza nielicznymi wyjątkami, fot. 27), lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie na skale niewielkiej
tabliczki z nazwą drogi wykonanej z łupka lub piaskowca. Tego typu tabliczki znajdują
się w wielu rejonach wspinaczkowych – m.in. w Ospie w Słowenii czy w Orpierre we

Fot. 27.Oznaczenie przebiegu i trudności drogi wspinaczkowej. Napis na skale w Tyńcu
(Brama Krakowska) (fot. M. Jodłowski)
Photo 27. The lable denoting course and difficulty of the climbing route, Tyniec, the Brama
Krakowska (photo M. Jodłowski)
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Francji, w Polsce – na skale w żlebie Jaroniec w Tatrach (fot. 28), czy na Skale nad Potokiem w Dolinie Prądnika. Należy jednak pamiętać, że na obszarach o wysokim reżimie
ochrony umieszczanie takich tabliczek (zwłaszcza wykonanych z innych skał, niż te
które występują w danym rejonie) nie jest właściwe, znacznie lepszym rozwiązaniem
jest rezygnacja z tego typu oznaczeń na rzecz informacji w przewodnikach.

Fot. 28. Tabliczka z nazwą i trudnością drogi wspinaczkowej. Skała w żlebie Jaroniec, Tatry
Reglowe (fot. G. Pacut)
Photo 28. The board with the name and difficulty of the climbing route, the Jaroniec gully,
the Regle Tatra Mountains (photo G. Pacut)

Większym problemem są napisy na skałach, pozostawiane przez pseudo-turystów.
Różnego rodzaju graffiti znajdują się m.in. na wielu skałach jurajskich – ich usunięcie
wymaga kosztownych zabiegów. W wielu rejonach, zwłaszcza pod przewieszonymi
skałami, palone są ogniska, pozostawiające czarny nalot na skale. W kilku rejonach
jurajskich zaobserwowano także palenie opon pod skałami, co doprowadziło nie tylko
do zanieczyszczenia powierzchni skały, ale także do uszkodzenia jej struktury wskutek
działania wysokiej temperatury. Wspinacze – jako nieformalni gospodarze rejonów –
mogą pełnić funkcję kontrolną i reagować na akty wandalizmu.
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W niektórych rejonach o dużych wartościach kulturowych (np. będących obiektami kultu lub ze śladami dawnych kultur, takich jak malowidła naskalne) sama obecność
wspinaczy może być postrzegana jako element obcy (Pyke 2001). W rejonach takich
wskazane jest samoograniczenie się wspinaczy i dobrowolna rezygnacja ze wspinaczki
w uzgodnionym okresie (najczęściej w czasie największego natężenia ruchu turystycznego, pielgrzymek itp.). Rozwiązanie takie stosowane jest m.in. w rejonach Ayers Rock
(Uluru) w Australii, miejscu kultu Aborygenów, Devil’s Tower w USA (święte miejsce
dla Indian) oraz w Lower Yosemite Falls, popularnym celu wizyt turystycznych.

6.10. Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem
Ocena ryzyka związanego z uprawianiem poszczególnych form turystyki powinna polegać na analizie częstości wypadków i powagi ich konsekwencji (por. Eagles i in.
2002). Wspinaczka sportowa, uprawiana z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, nie
jest szczególnie niebezpieczną formą rekreacji. Niebezpieczeństwo wynikające z uprawiania wspinaczki związane jest przede wszystkim z tym, że z definicji aktywność ta
odbywa się na pewnej, często znacznej, wysokości nad poziomem gruntu i ewentualne
błędy w asekuracji mogą skutkować poważnym wypadkiem. Najczęściej są to złamania
i zwichnięcia kończyn oraz urazy głowy i kręgosłupa. Bardzo rzadko dochodzi do wypadków śmiertelnych. W polskich rejonach wspinaczkowych liczba takich wypadków
w ostatniej dekadzie nie przekroczyła dziesięciu (bez wypadków lawinowych). Brakuje
jednak dokładnych danych dotyczących liczby i przyczyny wypadków – najbardziej
typowe, czyli upadki ze skały, często ogłaszane są w mediach jako wspinaczkowe,
tymczasem mogą to być zarówno wypadki związane z uprawianiem turystyki (wiele
skał oraz jaskiń jest stosunkowo łatwo dostępnych), jak i samobójstwa. Dobrą bazą informacji o wypadkach dysponuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Liczba interwencji TOPR, związanych z wypadkami stricte wspinaczkowymi zazwyczaj
nie przekracza dziesięciu w ciągu roku.
Należy jednak zauważyć, że w niektórych rodzajach wspinaczki podejmowanie
ryzyka i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych jest jednym z podstawowych elementów – np. we wspinaczce piaskowcowej czy wspinaczce zimowej
w górach. Te rodzaje wspinaczki uprawiane są zazwyczaj przez osoby odpowiednio
wyszkolone, posiadające duże doświadczenie.
Do zadań osób zarządzających obszarami chronionymi, poza oceną ryzyka związanego z uprawianiem poszczególnych form turystyki, należy zapewnianie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym te tereny. W przypadku uprawiania wspinaczki
szczególnie istotne wydaje się dbanie o stan infrastruktury (przede wszystkim punktów
asekuracyjnych) oraz odpowiedni przekaz informacji, ukierunkowany na uświadamianie potencjalnego niebezpieczeństwa.
Osadzanie stałych punktów asekuracyjnych na obszarach chronionych, a także
kontrola już osadzonych punktów oraz wymiana punktów asekuracyjnych starego typu
na nowe powinny być wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone (por. rozdział 3.2.1). Szkolenia dla osób osadzających stałe punkty w skale (ekiperów) prowadzi Polski Związek Alpinizmu, wydając im odpowiednie licencje. Należy jednak
zauważyć, że są to wyłącznie uprawnienia branżowe, gdyż polskie prawodawstwo nie
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reguluje tej kwestii. Ze względu na koszty instalacji stałych punktów wskazana jest ścisła współpraca pomiędzy służbami ochrony przyrody, organizacjami wspinaczkowymi
i samorządem lokalnym. W niektórych krajach organizatorami akcji ubezpieczania skał
są często samorządy lokalne (np. w Orpierre czy La Dourbie i innych rejonach we
Francji, a także na wyspie Kalymnos w Grecji), stawiające na rozwój turystyki wspinaczkowej. W Polsce, w województwach śląskim i małopolskim Polski Związek Alpinizmu współpracuje ze Związkiem Gmin Jurajskich w ramach programu „Bezpieczna
Jura”, finansowanego przez samorządy obu województw. Skały w rejonie Podzamcza
również ubezpieczono w ramach wspólnego programu Klubu Sportów Ekstremalnych
„Jura” i gminy Ogrodzieniec. Środki pozyskano z tzw. funduszy norweskich.
Działania informacyjne, ostrzegające o niebezpieczeństwie związanym ze wspinaczką, powinny być skierowane zarówno do osób uprawiających wspinaczkę, jak
i zwykłych turystów. Informacje o aktualnych warunkach pogodowych czy zagrożeniu
lawinowym są istotne dla wszystkich, z kolei informacja o niebezpieczeństwie upadku
z wysokości adresowana będzie do osób bez doświadczenia wspinaczkowego. W niektórych rejonach wspinaczkowych konieczne może być umieszczenie odpowiednich
tablic w pobliżu miejsc niebezpiecznych, chociaż skuteczność tego typu informacji
może budzić wątpliwości. Należy także pamiętać, że tablice informujące o niebezpieczeństwie, ustawione w widocznych miejscach, mogą znacznie obniżać walory widokowe. Często podawanym negatywnym przykładem są tablice ostrzegawcze umieszczone w wielu miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej przez Jurajskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe (obecnie Grupa Jurajska GOPR) we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Przekaz skierowany bezpośrednio do wspinaczy powinien dotyczyć istotnych informacji, wpływających na bezpieczeństwo wspinaczki. Może to być np. uszkodzona
asekuracja na drodze wspinaczkowej albo niebezpieczna kruszyzna (np. luźne bloki),
która pojawiła się w wyniku obrywu. Źródłem informacji o tego typu niebezpieczeństwach będą sami wspinacze, problemem może jednak być jej rozpowszechnianie.
Dobrym rozwiązaniem, stosowanym w wielu rejonach europejskich i amerykańskich,
jest ustanowienie gospodarza (opiekuna) rejonu, osoby (lub osób) ze środowiska wspinaczkowego, która będzie pośredniczyć w wymianie informacji pomiędzy wspinaczami a służbami przyrody (rozdział 7.1).
Ważnym aspektem zarządzania ryzykiem na obszarach chronionych jest ustalenie zakresu odpowiedzialności. W niektórych rejonach obowiązują dość szczegółowe
przepisy, regulujące zasady bezpieczeństwa w trakcie wspinaczki – np. nakaz ukończenia odpowiedniego przeszkolenia, nakaz używania kasku oraz zakaz wspinaczki
na własnej asekuracji lub bez asekuracji. Przykładowo, do 2005 r. w Tatrzańskim Parku Narodowym wspinaczkę mogły uprawiać osoby, które ukończyły wspinaczkowy
kurs taternicki i uzyskały tzw. Kartę Taternika. W niektórych krajach (np. na Słowacji)
w większości rejonów wspinaczkę mogą uprawiać wyłącznie osoby zrzeszone w organizacjach wspinaczkowych (por. rozdział 9.3). Wydaje się jednak, że osoby chcące
uprawiać wspinaczkę, powinny być świadome związanych z tym niebezpieczeństw
i podejmować ewentualne ryzyko na własną odpowiedzialność. Tego typu informacja
powinna się znaleźć zarówno w regulaminach udostępniania poszczególnych obszarów, jak i w różnego rodzaju materiałach edukacyjnych i informacyjnych. W niektó-
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rych rejonach (często położonych na terenach prywatnych) wymagane jest złożenie
oświadczenia o podejmowaniu wspinaczki na własną odpowiedzialność.
Osobnym zagadnieniem jest prowadzenie akcji ratunkowej w razie wypadku.
W Polsce, w większości rejonów wspinaczkowych działają służby ratownicze – TOPR
(Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) i GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). W wielu przypadkach akcję ratunkową podejmują też pracownicy pogotowia ratunkowego (por. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich). W niektórych krajach (np. w krajach alpejskich czy na Słowacji) akcje ratunkowe prowadzone przez odpowiednie służby są
odpłatne – np. w Tatrzańskim Parku Narodowym na Słowacji warunkiem uprawiania
wspinaczki jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.
Należy też pamiętać, że samo prowadzenie akcji ratunkowej może być zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego – pod wiele ostańców czy ścian skalnych nie
ma możliwości łatwego dojazdu, a przelot śmigłowca czy przejazd samochodem terenowym lub quadem może istotnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie z Ustawą
o ochronie przyrody (art. 15, pkt. 2, ust. 3) zakazy obowiązujące na terenach parków
narodowych i rezerwatów nie dotyczą prowadzenia akcji ratowniczej, jednak współpraca pomiędzy służbami ochrony przyrody i służbami ratowniczymi jest niezbędna,
powinny też zostać określone zasady prowadzenia akcji ratunkowej i szkoleń ratowników. Wydaje się, że szkolenia – jeżeli nie wymaga tego ich specyfika – nie powinny
być prowadzone na obszarach o wysokim reżimie ochrony.

6.11. Działalność komercyjna
W ostatnich latach, wraz ze wzrostem popularności wspinaczki, powstało wiele firm
oferujących różnego rodzaju usługi, związane z zastosowaniem technik linowych
i uprawianiem wspinaczki. Najczęściej są to tzw. imprezy integracyjne, tzw. eventy
i team-building. Poza samą wspinaczką (najczęściej z górną asekuracją, na tzw. wędkę)
organizowane są zjazdy na linach, mosty linowe oraz tzw. tyrolki (zjazdy tyrolskie).
Techniki te, używane także przez wspinaczy, nie są szkodliwe dla środowiska – pod
warunkiem stosowania się do ogólnych zasad ochrony przyrody. Ewentualnym zagrożeniem może być wykorzystywanie drzew jako stanowisk do zjazdów tyrolskich czy
mostów linowych – siły działające na stanowisko są tu znacznie większe niż przy typowych zjazdach.
Największym zagrożeniem związanym z organizacją takich imprez jest ich masowość – uczestniczy w nich zazwyczaj co najmniej kilkadziesiąt osób. Wysoki poziom
hałasu, niekontrolowana dyspersja uczestników i zaśmiecenie to dość powszechne
zjawiska związane z imprezami integracyjnymi. Do atrakcji często towarzyszących
wspinaczce i zjazdom należą przejazdy quadami, często po terenach leśnych, i odwiedzanie jaskiń, nie zawsze legalne.
Wydaje się, że organizacja imprez integracyjnych – poza szczególnymi przypadkami – na obszarach o wysokim reżimie ochrony powinna być zabroniona. Nie da się
natomiast uniknąć ich organizacji w parkach krajobrazowych. Wskazane jest zatem
wyznaczenie odpowiednich miejsc do organizacji takich imprez, we współpracy z fir-
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mami je organizującymi i w porozumieniu z organizacjami wspinaczkowymi (w tym
jaskiniowymi).
Pewną formą działalności komercyjnej są różnego rodzaju szkolenia wspinaczkowe i jaskiniowe. Najczęściej prowadzone są przez instruktorów z uprawnieniami Polskiego Związku Alpinizmu oraz instruktorów wspinaczki sportowej, jednak od niedawna szkolenia mogą być prowadzone przez osoby nie posiadające żadnych uprawnień.
Dodatkowo, w ofercie różnych firm znalazły się różnego rodzaju kursy turystyki górskiej, survivalu i innych aktywności, częściowo związanych z uprawianiem wspinaczki lub zastosowaniem technik linowych. Wydaje się, że typowe kursy wspinaczkowe
(uczestniczą w nich najczęściej nie więcej niż cztery osoby) nie stanowią zagrożenia
dla środowiska i nie ma potrzeby ich regulacji (możliwe i wskazane jest natomiast
ich wykorzystanie do promowania odpowiednich postaw prośrodowiskowych, por.
rozdział 7.1). Szkolenia innego rodzaju powinny być jednak uzgodnione ze służbami
ochrony przyrody.
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7.1. Edukacja przyrodnicza wśród wspinaczy
Skuteczne wdrażanie rozwiązań i regulacji dotyczących wspinaczki na obszarach
chronionych w dużym stopniu zależy od odpowiednich działań informacyjnych i edukacyjnych, prowadzonych wśród osób odwiedzających te obszary. Jednak badania
prowadzone wśród wspinaczy odwiedzających Tatrzański Park Narodowy (Jodłowski
2010b, c) wskazują na brak zaufania do służb ochrony przyrody. Wynika to m.in. ze
stosunkowo niskiego poziomu wiedzy przyrodniczej (choć najprawdopodobniej wyższego niż przeciętna w społeczeństwie), w tym zwłaszcza wiedzy o celach i metodach
ochrony przyrody, realizowanej na obszarach chronionych, a także z licznych konfliktów interpersonalnych, do których dochodziło na przestrzeni ostatnich lat w parkach
narodowych i rezerwatach przyrody (por. rozdział 1.2). Wśród wspinaczy powszechna jest także opinia, że pracownicy instytucji zajmujących się ochroną przyrody nie
mają wystarczającej wiedzy o wspinaczce, jej odmianach, regułach i oddziaływaniu
na środowisko. Efektem tego jest kontestowanie obowiązujących regulacji w zakresie
uprawiania wspinaczki na obszarach chronionych, uznawanych za zbyt restrykcyjnie
i nie oparte na rzeczywistych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego. Podobne
wyniki uzyskano w badaniach amerykańskich (Waldrup, Mc Ewen 1994; Schuster i in.
2001). Jak wynika z nieoficjalnych rozmów prowadzonych przez autora niniejszej pracy z osobami zajmującymi się zawodowo ochroną przyrody, w większości prezentują
one analogiczny brak zaufania do przedstawicieli środowiska wspinaczkowego. Jednocześnie we wspomnianych badaniach ankietowych, zarówno w Polsce, jak i USA,
wykazano pozytywne podejście wspinaczy do szczegółowych regulacji dotyczących
uprawiania wspinaczki, skonsultowanych z liderami środowiska wspinaczkowego i połączonych z odpowiednio ukierunkowaną akcją edukacyjną.
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Wydaje się zatem, że jedynym sposobem na rozwiązanie rzeczywistych i potencjalnych konfliktów pomiędzy uprawianiem wspinaczki a ochroną przyrody są działania
edukacyjne, prowadzone we współpracy z organizacjami reprezentującymi środowisko wspinaczy (por. Pyke 2001). W Polsce są to Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” (por. rozdział 10.3) oraz kluby wspinaczkowe (zał. 7). Dotarcie do kilkudziesięciu tysięcy osób uprawiających w Polsce
wspinaczkę możliwe jest też za pośrednictwem wspinaczy będących liderami opinii –
w tym przede wszystkim instruktorów, osób będących nieformalnymi gospodarzami
poszczególnych rejonów wspinaczkowych, autorów nowych dróg wspinaczkowych
czy czołowych zawodników. Należy też pamiętać, że wśród wspinaczy, podobnie jak
w innych społecznościach tego typu, jest wielu indywidualistów, często prezentujących kontrowersyjne opinie. Działania i wypowiedzi takich osób (m.in. na różnych
internetowych forach dyskusyjnych) nie powinny być traktowane jako reprezentatywne
dla całego środowiska wspinaczkowego (por. Pyke 2001).
Wymianie informacji i opinii pomiędzy służbami ochrony przyrody a liderami
środowiska wspinaczkowego mogą służyć różnego rodzaju seminaria i warsztaty, połączone z wizjami lokalnymi w terenie. Warsztaty takie powinny obejmować szkolenia z zakresu ochrony przyrody, dyskusje dotyczące zasad prowadzenia działalności
wspinaczkowej na obszarach chronionych oraz wdrażania szczegółowych rozwiązań,
a także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i współczesnych technik wspinaczkowych,
w tym m.in. osadzania stałych punktów asekuracyjnych. Liderzy środowiska wspinaczkowego powinni także uczestniczyć w sympozjach naukowych poświęconych ochronie przyrody na terenach, które są jednocześnie atrakcyjnymi rejonami wspinaczkowymi. Przykładowo, od 2009 r. przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych
„Nasze Skały” biorą udział w sesjach naukowych organizowanych w ramach Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych.
Dobrym narzędziem komunikacji, pozwalającym na dotarcie do szerszych grup
wspinaczy są panele dyskusyjne organizowane na różnego rodzaju imprezach wspinaczkowych – m.in. na IV Krakowskim Festiwalu Górskim w 2006 r. prowadzono
dyskusje na temat wspinania w Tatrach Zachodnich z udziałem przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego, podobna dyskusja odbyła się w ramach 5. Spotkań
z Filmem Górskim w Zakopanem. Przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną
przyrody powinni również zabierać głos (w formie artykułów lub wywiadów) w mediach specjalistycznych, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych, w tym także na forach dyskusyjnych. Zalecenia i porady dotyczące minimalizacji oddziaływania na środowisko, napisane w języku niespecjalistycznym, zrozumiałym dla szerokiego grona
odbiorców, mogą być również publikowane w poradnikach i podręcznikach turystyki
górskiej i wspinaczki, a także w postaci broszur informacyjnych. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych, nakładem organizacji pozarządowej Leave No Trace ukazała się
broszura Skills and Ethics for Rock Climbing (Skills... 2001), a w publikacji „100 porad
Gór” zamieszczono rozdział W skałach i górach w zgodzie z naturą (Jodłowski 2011).
Jednym ze sposobów przekazywania wiedzy o środowisku przyrodniczym rejonów wspinaczkowych i jego ochronie są zajęcia prowadzone w ramach kursów wspinaczkowych. Obecnie tematyka ta przedstawiana jest niemal wyłącznie na kursach
prowadzonych przez instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu (głównie na kursach
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taternickich), jednak jej udział w programach kursów jest niewystarczający. Wynika to
m.in. z niewystarczającej wiedzy instruktorów, a także braku odpowiednich materiałów szkoleniowych i skryptów. Na pozostałych kursach i sekcjach wspinaczkowych,
prowadzonych przez instruktorów wspinaczki sportowej (IWS) oraz instruktorów rekreacji ruchowej (IRR), nie będących instruktorami PZA, tematyka ta zazwyczaj nie
jest w ogóle poruszana. Dodatkowo, zgodnie z najnowszymi aktami prawnymi (Ustawa o sporcie), prowadzenie szkoleń wspinaczkowych poza klubami sportowymi nie
wymaga ukończenia specjalistycznych kursów instruktorskich. Konieczne wydaje się
przeprowadzenie odpowiednich szkoleń przyrodniczych dla instruktorów, w ramach
kursów, unifikacji i konferencji organizowanych przez PZA, a także kursów na stopnie
IWS i IRR, organizowanych przez Akademie Wychowania Fizycznego lub prywatne
firmy. Zajęcia te powinny być prowadzone m.in. przez pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia może stanowić warunek uzyskania
licencji na prowadzenie działalności na obszarze parku narodowego czy rezerwatu
przyrody. Rozwiązania takie stosowane są m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym – do
uzyskania licencji umożliwiającej prowadzenie kursów taternictwa jaskiniowego wymagane jest uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu przyrodniczym, organizowanym
przez TPN. W innych parkach narodowych – np. w Pienińskim Paru Narodowym –
ukończenie podobnego szkolenia jest warunkiem uzyskania licencji na prowadzenie
działalności przewodnickiej. W niektórych rejonach wspinaczkowych, zwłaszcza
w USA (np. Castle Rocks w Idaho), osoby zamierzające uprawiać wspinaczkę zobowiązane są do wizyty w lokalnym centrum edukacji przyrodniczej.
Współpraca ze środowiskiem wspinaczkowym może również obejmować działania z zakresu ochrony przyrody, angażujące na zasadzie wolontariatu większą liczbę
wspinaczy. Mogą to być akcje sprzątania rejonów wspinaczkowych, odsłanianie skał
i ich otoczenia z drzew i krzewów w ramach zabiegów ochrony czynnej, budowa
ścieżek podejściowych, kanalizacja ruchu wspinaczkowego poprzez odpowiednią
instalację stałych punktów asekuracyjnych, monitoring natężenia ruchu wspinaczkowego oraz różnego rodzaju monitoring przyrodniczy – m.in. zbieranie informacji
o gniazdach ptaków, zachowaniu kozic (por. rozdział 9.3, park narodowy Nizke Tatry) czy procesach morfogenetycznych (np. obrywach). Tego typu akcje, połączone
z ukierunkowaną edukacją przyrodniczą, są zazwyczaj bardzo pozytywnie odbierane
w środowisku wspinaczy.

7.2. Informacja o zasadach użytkowania rejonów wspinaczkowych
Informacje dotyczące walorów przyrodniczych rejonów wspinaczkowych oraz zasad
ich użytkowania, a także inne związane z tematyką ochrony przyrody mogą być umieszczane w przewodnikach wspinaczkowych, w mediach specjalistycznych (zarówno
drukowanych, jak i elektronicznych), na stronach internetowych różnych organizacji
oraz w specjalnie opracowanych broszurach i ulotkach. Mogą być także umieszczane
bezpośrednio w rejonach wspinaczkowych, na tablicach informacyjnych oraz w postaci piktogramów(ryc. 6, fot. 29, 30). Rozpowszechnianiem tych informacji powinny
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się zająć organizacje wspinaczkowe,
w porozumieniu ze służbami ochrony
przyrody. Informacje te mogą mieć zarówno charakter promujący określone
zasady, jak i zniechęcający do pewnych zachowań (Pyke 2001). Także
brak informacji może pełnić określone funkcje. Przykładowo, w przewodnikach wspinaczkowych po Frankenjurze nie umieszcza się skałoplanów
rejonów bulderowych i skałek wyłączonych z działalności wspinaczkowej, w celu uniknięcia masowej dyspersji ruchu wspinaczkowego (por.
rozdział 6.3).
W przewodnikach wspinaczkowych (por. Gonciarek, Szarkowski red.
Rycina 6. Piktogramy umieszczane na skałach
2002, 2009; McNamara, Sloan 2005;
Jury Frankońskiej
Wajda, Sobczyk 2007; Schwertner
Figure 6. Pictographs placed on the cliffs of the
2010) w części wstępnej zazwyczaj
Frankenjura
publikowane są reguły (zarówno formalne zasady, jak i nieformalne ustaleObjaśnienia: 1 – zakaz wspinaczki ze względu
nia) obowiązujące w poszczególnych
na ochronę roślinności, 2 – zakaz wspinaczki na
rejonach wspinaczkowych, dotyczące
lewo od znaku, 3 – zakaz wspinaczki na prawo od
ochrony przyrody oraz etyki wspiznaku, 4 – zakaz wspinaczki ze względu na ochronaczkowej. Reguły te mogą dotyczyć
nę ptaków gniazdujących w okresie podanym na
znaku.
zasad biwakowania, użytkowania
miejsc parkingowych, dróg podejścia
Explanations: 1 – climbing ban in order to protect the vegetation, 2 – climbing ban to the left of
pod skały, otwierania nowych dróg
the sign, 3 – climbing ban to the right of the sign,
wspinaczkowych, używania sprzętu
4 – climbing ban in order to protect the nesting
asekuracyjnego (np. zakaz wbijania
birds in the period denoted on the sign.
haków skalnych lub instalowania stałych punktów asekuracyjnych) czy
ograniczeń w dostępie do poszczególnych sektorów. Szczegółowe informacje zamieszczane są też przy opisie poszczególnych sektorów wspinaczkowych (por. Ślusarczyk 2008, Schwertner 2010, ryc. 7). Informacje takie są również zamieszczane w przewodnikach internetowych, z możliwością
ich aktualizacji.
Aktualne informacje dotyczące ograniczeń w dostępie do poszczególnych rejonów wspinaczkowych publikowane są na stronach internetowych organizacji wspinaczkowych i w serwisach wspinaczkowych. Bazy danych zawierające informacje
o wszystkich rejonach wspinaczkowych znajdują się m.in. na stronach Access Fund
i Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” (por. rozdział 10) oraz na stronach słowackiego (www.james.sk) i czeskiego (www.horosvaz.cz) związku wspinaczki
górskiej. Na stronie frankenjura.com zamieszczane są informacje o sezonowych za-
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Fot. 29. Piktogram oznaczający zakaz wspinaczki ze względu na ochronę roślinności.
Algersdorfer Wand, Frankenjura, Niemcy (fot.
M. Jodłowski)

Fot. 30. Tabliczka z oznaczeniem strefy i wyjaśnieniem zasad wspinaczki,
Stadeltenne, Frankenjura, Niemcy (fot.
M. Jodłowski)

Photo 29. The pictograph denoting climbing
ban in order to protect the vegetation. The Algersdorfer Wand, the Frankenjura, Germany
(photo M. Jodłowski)

Photo 30. The board denoting a climbing
zone and explaining climbing rules in
the Stadeltenne, the Frankenjura, Germany (photo M. Jodłowski)

mknięciach poszczególnych skał ze względu na ochronę ptaków. Informacje te są na
bieżąco aktualizowane.
Wydaje się, że w niektórych rejonach wspinaczkowych położonych w parkach
narodowych i rezerwatach przyrody dobrym rozwiązaniem byłoby rozdawanie broszur
i ulotek wyjaśniających zarówno ogólne zasady uprawiania wspinaczki w danym obszarze chronionym, jak i szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych sektorów
wspinaczkowych. Broszury takie mogą być dystrybuowane razem z biletami wstępu
albo za pośrednictwem wolontariuszy lub przedstawicieli środowiska wspinaczkowego.
Niezależnie od informacji publikowanych w przewodnikach, mediach wspinaczkowych i w internecie konieczne wydaje się umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych i piktogramów w terenie. Na tablicach umieszczonych w bezpośrednim
sąsiedztwie skał lub przy parkingach wykorzystywanych przez wspinaczy powinny być
zamieszczone zarówno informacje przyrodnicze (o występowaniu gatunków chronio-
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Rycina 7. Informacje o ograniczonym dostępie do skał zamieszczone w przewodniku wspinaczkowym
Figure 7. Information in the climbing guidebook on the limited climbing access to the cliffs
Uwagi: Rejon zamknięty jest w okresie od 1 lutego do 31 lipca (ochrona ptaków), z działalności
wspinaczkowej wyłączony jest także fragment opisany jako „Zone 1” (Strefa 1, por. rozdział 9.1).
Remarks: Climbing area is closed from the 1st of February to the 31 of July (bird protection), also
the part denoted as ‘Zone 1’ is closed for climbing activity (see Chapter 9.1).
Źródło / Source: Schwertner 2010.

nych wraz z opisem ich wymagań siedliskowych, charakterystycznych cechach budowy geologicznej i rzeźby oraz ewentualnych przekształceniach antropogenicznych),
jak i o zasadach użytkowania poszczególnych sektorów wspinaczkowych. Informacje
te powinny napisane językiem niespecjalistycznym, w formie zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy, dodatkowo zobrazowane odpowiednimi rycinami lub fotografiami. Ważne, by na tablicach znalazły się symbole (logo) zainteresowanych organizacji,
w tym organizacji reprezentujących środowisko wspinaczy. Pozwala to wspinaczom na
lepszą identyfikację z treściami prezentowanymi na tablicach (por. Pyke 2001). Tablice takie znajdują się w wielu rejonach wspinaczkowych Europy Zachodniej (fot. 31),
w Polsce krótki tekst o wspinaczce skalnej zamieszczono m.in. na tablicy informacyjnej
przy wejściu do rezerwatu Wąwóz Bolechowicki w południowej części Wyżyny Olkuskiej. Szczególnie istotne jest odpowiednie wykonanie tablic, tak aby były one wkomponowane w otoczenie, a jednocześnie nie ulegały szybkiemu niszczeniu. Piktogramy
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Fot. 31.Tablica informacyjna w dolinie Trubach (Frankenjura), z mapą skał udostępnionych
do wspinaczki oraz z wyjaśnieniem zasad uprawiania wspinaczki w poszczególnych strefach (fot. M. Jodłowski)
Photo 31. The information board in the Trubach valley (the Frankenjura), with the map
of the climbing sectors and the explanation of climbing rules in the particular zones (photo
M. Jodłowski)

i niewielkie tabliczki umieszczane na skałach informują przede wszystkim o wyłączeniu danego fragmentu skały z aktywności wspinaczkowej – bądź to ze względu na
ochronę roślinności, bądź na ochronę ptaków (ryc. 6). Piktogramami, odróżniającymi
się od typowych oznaczeń szlaków turystycznych, oznacza się także drogi podejścia
pod skały.
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Analiza przestrzennej i czasowej struktury ruchu wspinaczkowego w poszczególnych
obszarach chronionych, oparta na wynikach monitoringu, powinna być podstawą właściwego zarządzania tym ruchem, w tym określenia pojemności turystycznej i chłonności ekologicznej danego rejonu (rozdział 6.2), wprowadzania nowych lub zmiany
istniejących regulacji dotyczących uprawiania wspinaczki, budowy i utrzymania infrastruktury oraz działań edukacyjnych i informacyjnych. Należy także pamiętać, że
specyfika ruchu wspinaczkowego, w tym dyspersja wspinaczy na obszarach chronionych, jest odmienna od pozostałych form turystyki (por. rozdział 5, ryc. 4). Właściwe
przeprowadzenie pomiarów wielkości tego ruchu wymaga wcześniejszego rozpoznania lokalizacji skałek (ścian skalnych i ostańców) odwiedzanych przez wspinaczy oraz
przebiegu dróg wspinaczkowych i stanu asekuracji (rozmieszczenia i rodzaju stałych
punktów asekuracyjnych). Co prawda, na większości ścian skalnych w Polsce poprowadzono już drogi wspinaczkowe, jednak co roku od kilku do kilkunastu nowych skałek przygotowywanych jest do uprawiania wspinaczki, a liczba głazów, na których
powstają nowe buldery jest trudna do oszacowania. Na wielu drogach wymieniana jest
tez asekuracja.
Stan eksploracji w poszczególnych rejonach wspinaczkowych prezentowany
w przewodnikach (zał. 6) odnosi się najczęściej do okresu sprzed kilku lat. Opracowania te bywają w dużym stopniu nieaktualne. Nowsze informacje publikowane są
w mediach wspinaczkowych (przede wszystkim Góry i Magazyn Górski) oraz w internecie (m.in. wspinanie.pl, climb.pl, wspinka.org) w postaci skałoplanów lub topo,
najczęściej obejmujących pojedyncze skałki lub grupy skał. W mediach tych publikowane są też informacje o otwieraniu pojedynczych nowych dróg i bulderów, a także
całoroczne podsumowania. Informacje o nowych drogach publikowane są również
w zakładce First Ascents (FA) w serwisie www.8a.nu, będącym rodzajem serwisu spo-
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łecznościowego i bazy danych o przejściach wspinaczkowych (zob. rozdział 8.5). Wymiana asekuracji w poszczególnych rejonach (lub na pojedynczych drogach) również
ogłaszana jest w mediach wspinaczkowych, a informacje o pracach wykonywanych
przez licencjonowanych ekiperów PZA dodatkowo umieszczane są na stronie internetowej Polskiego Związku Alpinizmu, w zakładce „wspinaczka skalna”. Docelowo,
na stronie PZA, umieszczona zostanie baza z listą wszystkich dróg wspinaczkowych
w Polsce, ubezpieczonych atestowanymi punktami asekuracyjnymi. W celu aktualizacji danych zamieszczanych w przewodnikach, kwerendę opisanych powyżej źródeł
należy przeprowadzać 2–3 razy w ciągu roku, ewentualnie przy pomocy organizacji
reprezentujących środowisko wspinaczy. Przed przystąpieniem do monitoringu ruchu
wspinaczkowego należy także określić charakter rejonu, w tym przede wszystkim rodzaj uprawianej wspinaczki (sportowa, tradycyjna, buldering, dry-tooling, por. zał. 1–4)
i długość sezonu wspinaczkowego.
W ostatnich latach prowadzono wiele badań wielkości ruchu turystycznego w obszarach chronionych, dotyczyły one głównie turystyki pieszej (lub ogółu użytkowników danego obszaru), znacznie rzadziej pozostałych form turystyki (por. Zinser 1995,
Cessford, Muhar 2003). Metodologia stosowana w tych badaniach tylko częściowo
może być zaadaptowana w monitoringu ruchu wspinaczkowego (por. Jodłowski 2007)
i innych rodzajów aktywności, m.in. skituringu (por. Rupf i in. 2010, Bielański 2010).
Wśród metod pomiaru ruchu turystycznego (w tym wspinaczkowego) można wyróżnić pomiary bezpośrednie, pomiary zautomatyzowane, rejestrację turystów i metody
pośrednie. Często stosowane są też szacunki (oceny eksperckie), bazujące na serii obserwacji prowadzonych w poszczególnych obszarach, jednak bez konkretnej metodologii. Przegląd i ocenę tych metod zamieszczono w pracy G. Cessforda i A. Muhara
(2003), a także w innych opracowaniach metodycznych (por. Muhar i in. 2002, Arnberger, Branderburg 2004, Arnberger i in. 2005). Do najczęściej stosowanych metod
bezpośrednich należą pomiary terenowe, prowadzone w terenie przez odpowiednio
przeszkolonych obserwatorów, czasem w połączeniu z badaniami ankietowymi, a także monitoring przy użyciu kamer cyfrowych (por. Campbell 2006). Wśród metod rejestracji należy wymienić analizę danych o opłatach za wstęp lub użytkowanie obszarów
chronionych albo korzystanie z infrastruktury, a także tzw. samorejestrację (najczęściej
nieobowiązkową) – czyli wpisy do różnego rodzaju książek wyjść oraz rejestrację śladów w odbiornikach GPS. W wielu przypadkach konieczna jest analiza pośrednich
źródeł informacji – danych o liczbie wykorzystanych miejsc noclegowych i parkingowych, internetowych baz danych itp. Większość danych uzyskanych w wyniku zastosowania poszczególnych metod pomiaru wymaga weryfikacji danymi pochodzącymi
z innych źródeł. Za najbardziej wiarygodne uchodzą metody pomiarów bezpośrednich
i pomiary automatyczne (Cessford, Muhar 2003).
W Polsce, szczegółowy monitoring ruchu wspinaczkowego oparty na bezpośrednich pomiarach prowadzono jedynie w Tatrzańskim Parku Narodowym (Jodłowski
2007, 2010a). Poprzednie badania wielkości ruchu wspinaczkowego w Tatrach (m.in.
Poloczek 1999, Kozub 2006) oparte były wyłącznie na analizie tzw. Książek Wyjść
Taternickich (KWT), znajdujących się w schroniskach turystycznych w Morskim Oku
i na Hali Gąsienicowej, do których wspinacze wpisują informacje o przejściach poszczególnych dróg wspinaczkowych. Celem monitoringu prowadzonego w latach
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2006–2009 była m.in. ocena wiarygodności informacji zamieszczanych w książkach
wyjść. Liczenie taterników prowadzono kilkukrotnie w ciągu sezonu wspinaczkowego,
jednocześnie we wszystkich rejonach wspinaczkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Pomiary prowadzone były przez 17 obserwatorów, którzy w specjalnie przygotowanych formularzach (tab. 4) notowali liczbę zespołów i osób na poszczególnych
ścianach i drogach wspinaczkowych. Dane te porównano następnie z wpisami w KWT.
Wykazano, że wielkość ruchu wspinaczkowego na poszczególnych ścianach, obliczona na podstawie KWT jest niedoszacowana średnio o ok. 40%. Dane z KWT stosunkowo dobrze oddają natomiast rozkład ruchu wspinaczkowego w Tatrach Wysokich
(z pewnym niedoszacowaniem rejonów, w których znajdują się drogi sportowe, wyposażone w komplet punktów asekuracyjnych, tab. 5, ryc. 8).
Pełny monitoring ruchu wspinaczkowego powinien obejmować następujące
zmienne: (1) liczba przejść poszczególnych dróg wspinaczkowych, (2) wielkość ruchu
wspinaczkowego w mniejszych sektorach (na poszczególnych ścianach lub ostańcach
skalnych) rozpatrywana w dwóch ujęciach: (2a) – liczba osób przebywających jednocześnie w danym sektorze, czyli natężenie ruchu wspinaczkowego, (2b) – całkowita liczba osób odwiedzających dany sektor w ciągu dnia oraz (3) wielkość ruchu
wspinaczkowego w całym rejonie (całkowita liczba osób odwiedzających dany rejon
w celach wspinaczkowych). Rozróżnienie tych zmiennych jest istotne ze względu na
specyfikę ruchu wspinaczkowego, zarówno w rejonach górskich, jak i skałkowych.
We wspinaczce górskiej zazwyczaj wspinacze odwiedzają jedną ścianę w ciągu dnia,
jednak w niektórych rejonach (np. Mnich, Zamarła Turnia, Kościelec) zazwyczaj przechodzą więcej niż jedną drogę wspinaczkową. Praktykowane bywa też przechodzenie dwóch (lub więcej) dróg na dwóch różnych ścianach, czyli tzw. łańcuchówki.
W rejonach skałkowych bardzo często w ciągu jednego dnia wspinacze odwiedzają
kilka skałek, pokonując od kilku do kilkunastu dróg wspinaczkowych. Dzienne pomiary wielkości ruchu wspinaczkowego powinny być podstawą do analizy całkowitej wielkości ruchu wspinaczkowego, jego struktury przestrzennej (wg sektorów lub
ścian skalnych, tab. 5) oraz sezonowego rozkładu ruchu wspinaczkowego w ciągu roku
(ryc. 8). Dodatkowo, wskazane jest przeprowadzenie badań ankietowych, pozwalających na określenie profilu społecznego osób odwiedzających dany rejon, a także ich
postaw i oczekiwań w kierunku istniejących i potencjalnych regulacji (por. Jodłowski
2010c).
Tego typu analizy, ze względu na ich czaso- i pracochłonność są bardzo trudne do
przeprowadzenia, zarówno ze względów technicznych, finansowych, jak i organizacyjnych. Wydaje się, że w większości rejonów wspinaczkowych wystarczający będzie
monitoring częściowy, obejmujący tylko niektóre z ww. cech, w tym zwłaszcza określenie maksymalnego natężenia ruchu na poszczególnych ścianach skalnych (2a) oraz
maksymalnej liczby wspinaczy odwiedzających dany rejon (3).
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Tabela 4. Wypełniony formularz do prowadzenia monitoringu ruchu wspinaczkowego
w Tatrzańskim Parku Narodowym – rejon „Granaty”
Table 4. The form used for climbing monitoring in the Tatra National Park – „Granaty” site
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Punkt pomiarowy obejmuje zachodnie ściany Wierchu pod Fajki i Granatów oraz ściany opadające z progu Zmarzłego Stawu na północ (rejon tzw. Samopomocy).
The monitoring site encompasses west faces of the Wierch pod Fajki, the Granaty and the cliffs in
the vicinity of Zmarzły Lake
Objaśnienia: Obserwator powinien znajdować się w rejonie żółtego szlaku na Skrajny Granat
i w razie potrzeby, przemieszczać się pod ścianami (od podstawy środkowego żebra Skrajnego
Granata do Filara Staszla) .Najczęściej wykorzystywane podejścia pod ściany:
– szlakiem od Czarnego Stawu (Wierch pod Fajki, żeberka Granatów)
– z północnego brzegu Cz. Stawu wprost pod Filar Staszla i Komin Drege’a.
Wypełnianie tabeli: X – przejście całości drogi przez 1 osobę (przejście całego zespołu należy
wyróżnić owalem, szczególną uwagę należy zwrócić na przejścia w zespołach kilkuosobowych),
W (wycof) – przejście części drogi przez 1 osobę, Z – zjazd drogą 1 osoby.
Uwagi: W przypadku, gdy nie da się zidentyfikować drogi wspinaczkowej, należy przejście takie
zaznaczyć w rubryce Inne drogi przy odpowiedniej ścianie, w uwagach dopisać w której części
ściany znajduje się ta droga (w stosunku do innych dróg). W identyfikacji drogi pomóc mogą
wspinacze (znajdujący się pod ścianą albo schodzący po ukończeniu drogi).
Wszystkie wątpliwości i uwagi należy zgłosić koordynatorowi grupy po zakończeniu pracy.

Tabela 5. Rozkład przestrzenny ruchu wspinaczkowego w rejonie Morskiego Oka w sezonie
letnim 2007
Table 5. The spatial structure of climbing activity in the Morskie Oko area in the summer
of 2007

Uwagi: Obliczenia na podstawie Książek Wyjść Taternickich.
Remarks: Counted on the basis of the Climbing Ascents Books.
Źródło / Source: Jodłowski 2007.
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Źródło / Source: Jodłowski 2007.

Figure 8. Climbing intensity in the Hala Gąsienicowa area in the summer of 2007

Rycina 8. Natężenie ruchu wspinaczkowego w rejonie Hali Gąsienicowej w sezonie letnim 2007
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8.1. Bezpośrednie pomiary terenowe
Liczba obserwatorów oraz sposób pomiaru powinny być dostosowane do specyfiki rejonu – jego wielkości, rozproszenia ścian skalnych i dróg wspinaczkowych oraz przewidywanego natężenia ruchu oraz jego sezonowego i dziennego rozkładu. Cechy te
należy oszacować w czasie badania pilotażowego. Przykładowo, pomiar ruchu wspinaczkowego w rezerwatach przyrody „Wąwóz Bolechowicki”, „Parkowe” i „Ostrężnik”
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czy na skałce w żlebie Jaroniec w Tatrach Reglowych, ze względu na niewielką powierzchnię tych rejonów może być prowadzony
przez jedną osobę, podczas gdy w rezerwatach „Sokole Góry” czy „Przełom Białki pod
Krempachami” pomiar powinno prowadzić 2–3 obserwatorów. W większych rejonach
wspinaczkowych, takich jak Dolina Będkowska, Dolina Kobylańska, Skały Podlesickie
czy Sokoliki, ze względu na bardzo dużą liczbę dróg wspinaczkowych i rozproszenie
ostańców skalnych, monitoring może wymagać zaangażowania kilkunastu obserwatorów. Także w stosukowo niewielkich rejonach, odwiedzanych jednorazowo przez
bardzo dużą liczbę wspinaczy, takich jak Mnich w Tatrach Wysokich czy Słoneczne
Skały (część Ostańców Jerzmanowickich na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej) pomiar
powinien być prowadzony przez więcej niż jedną osobę. W niektórych rejonach wystarczy pomiar wykonywany w godzinach popołudniowych (np. od godz. 15 do zmroku), dotyczy to głównie w rejonów położonych w sąsiedztwie dużych miast (zwłaszcza
Krakowa) i odwiedzanych w czasie wyjazdów „po pracy”. Rejony położone w dużej
odległości od większych ośrodków (np. Sokoliki, Skałki Czarnorzeckie) odwiedzane są
najczęściej w weekendy oraz w okresie wakacyjnym, w dni powszednie wspinać się tam
będą głównie miejscowi wspinacze.
Jednorazowy pomiar wielkości ruchu wspinaczkowego jest niewystarczający,
a próba ekstrapolacji jego wyników na cały sezon jest niemalże niemożliwa (por. Cessford, Muhar 2003). Konieczne jest zatem co najmniej kilkukrotne przeprowadzenie
badań. W zależności od założonego celu monitoringu należy odpowiednio wybrać dni
obserwacji. W Polsce, w rejonach skałkowych, w celu analizy maksymalnego natężenia ruchu wspinaczkowego w ciągu dnia, pomiary powinny być przeprowadzane od
początku kwietnia do końca października, w wybrane weekendy w dniach wolnych od
opadów deszczu (zwłaszcza w tzw. długie weekendy, ok. 1–3 maja, w okresie święta
Bożego Ciała i ok. 15 sierpnia) oraz w pojedyncze dni powszednie w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień). W przypadku analizy sezonowego rozkładu ruchu wspinaczkowego konieczne będzie przeprowadzenie większej liczby obserwacji. Pomiary wielkości ruchu w rejonach dry-toolowych należy przeprowadzać w okresie zimowym, przy
średniej temperaturze powietrza poniżej 0°C. W rejonach bulderowych (zwłaszcza
w skałkach piaskowcowych i granitowych, ale także np. w rezerwacie „Zimny Dół” na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej) obserwacje należy prowadzić zarówno w sezonie
letnim, jak i zimowym. Dużym utrudnieniem może być rozproszenie poszczególnych
głazów. Ze względu na ograniczenia finansowe, najlepszym rozwiązaniem wydaje się
przeprowadzenie monitoringu we współpracy z lokalnymi klubami wspinaczkowymi
(zał. 5). Członkowie tych klubów, po odpowiednim przeszkoleniu, mogliby prowadzić
obserwacje na zasadzie wolontariatu.
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8.2. Pomiary automatyczne
W badaniach ruchu turystycznego coraz częściej wykorzystuje się automatyczne techniki pomiaru, przy pomocy czujników do zliczania ruchu, tzw. migratorów (por. Lue
2006, Rupf i in. 2006, 2010; Kernen i in. 2010) . Urządzenia rejestrujące umieszczane
są wzdłuż szlaków turystycznych, w miejscach gdzie z różnych względów prowadzenie regularnych pomiarów nie jest możliwe. Zazwyczaj stosowane są trzy typy urządzeń – czujniki ruchu (fotokomórki) oraz czujniki piroelektryczne, rejestrujące zmiany
temperatury, umieszczane zazwyczaj na wysokości 0,7–1 m oraz płyty rejestrujące
(ang. slab sensors, reagujące na zmiany nacisku) umieszczane w podłożu. Urządzenia
te mogą być dodatkowo wyposażone w moduł GSM, umożliwiający automatyczne
przesyłanie danych. Szczegółową analizę wad i zalet poszczególnych typów urządzeń
zamieszczono w pracy G. Cessforda i A. Muhara (2003). W Polsce pomiary ruchu turystycznego z wykorzystaniem migratorów prowadzone są od 2009 r. w Tatrzańskim
Parku Narodowym (Ziobrowski 2010). Wadą tej metody pomiaru jest wysoka cena
urządzeń i ryzyko ich zniszczenia. Zastosowanie migratorów w badaniach monitoringu ruchu wspinaczkowego wydaje się celowe zwłaszcza na obszarach o wysokim
reżimie ochrony, w rezerwatach przyrody i parkach narodowych, na ścieżkach prowadzących do rejonów wspinaczkowych. Wyniki tych pomiarów pozwolą na analizę dyspersji wspinaczy (i innych grup turystów), w tym także w rejonach nieudostępnionych do
uprawiania wspinaczki. Ze względów edukacyjnych ważne jest jednak, aby ten sposób
pomiaru (ale niekoniecznie dokładna lokalizacja urządzenia) został ustalony z organizacjami reprezentującymi środowisko wspinaczy.

8.3. Bilety wstępu
Jedną z pośrednich metod pomiaru wielkości ruchu turystycznego jest analiza liczby sprzedanych biletów wstępu. W większości obszarów chronionych, w których
pobierana jest opłata za wstęp nie rozróżnia się turystów pieszych od innych grup
(wspinaczy, narciarzy, rowerzystów). Opłaty pobierane są też w wielu rejonach wspinaczkowych na obszarach chronionych, należących jednak do właścicieli prywatnych.
W niektórych rejonach obowiązują osobne bilety dla wspinaczy (zazwyczaj tańsze) –
np. w parku narodowym Paklenica. W polskich rejonach wspinaczkowych opłaty za
wstęp (dla wszystkich grup turystów) pobierane są w Tatrzańskim Parku Narodowym
i w rezerwacie przyrody Góra Zborów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Osobna
opłata za uprawianie wspinaczki obowiązywała do niedawna w Parku Narodowym
Gór Stołowych (wstęp dla turystów jest darmowy) – jednak spowodowało to niekontrolowaną dyspersję ruchu na ścieżkach podejściowych pod ściany skalne, poza znakowanymi szlakami, w celu unikania opłat (por. Witkowski i in. 2010). Podobne zjawisko
zaobserwowano w rejonach wspinaczkowych w Republice Południowej Afryki, gdzie
obowiązują wielokrotnie wyższe opłaty za wstęp dla osób uprawiających wspinaczkę (www.climb.co.za). Opłaty za możliwość uprawiania wspinaczki obowiązują także
w górach wysokich (m.in. w wielu masywach górskich Indii, Nepalu, Pakistanu i Chin,
w Malezji, na Kilimandżaro, Aconcagua, McKinley, do niedawna także w parku narodowym Torres del Paine w Patagonii), są to zezwolenia (tzw. permity) określające
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rejon wspinaczki (lub zdobywany szczyt), liczbę wspinaczy i czas pobytu, czasem
także pobierana jest dodatkowa opłata za wynajęcie lokalnego przewodnika. Z kolei
w niektórych rejonach wspinaczkowych, w których obowiązują bilety wstępu, wspinacze zwolnieni są z tej opłaty (np. Skały Dowbusza na Ukrainie, Durigin 2007). Warunkiem zwolnienia z opłat może być konieczność wpisania się do książki wyjść (np. w rezerwacie Cheile Turzii w Górach Zachodniorumuńskich, www.turism-cheile-turzii.ro).
Wydaje się, że wprowadzenie dodatkowych opłat za uprawianie wspinaczki
w rejonach skałkowych jest niecelowe. Natomiast na obszarach chronionych, na których obowiązują opłaty za wstęp, sensowne byłoby wprowadzenie niższych opłat dla
wspinaczy, w postaci kilkudniowych lub całorocznych karnetów, albo zwolnienia
z opłat, połączonego z wymogiem rejestracji. Ułatwi to pozyskanie informacji o wielkości ruchu wspinaczkowego.

8.4. Książki wyjść wspinaczkowych
Różnego rodzaju książki, w których wspinacze przed wyjściem wpisują cel wspinaczki i planowaną godzinę powrotu, a po powrocie – informacje o przejściu danej drogi, ze względów bezpieczeństwa stosowane są w wielu rejonach górskich na świecie. Zazwyczaj znajdują się w schroniskach turystycznych lub schronach górskich,
a także na obozowiskach wspinaczkowych. Pierwotnie wykorzystywane były głównie
przez ratowników górskich, ale także przez związki i kluby wspinaczkowe – jako źródło dokumentacji wyników sportowych. W Polsce Książki Wyjść Taternickich (KWT)
znajdują się w czterech miejscach w Tatrzańskim Parku Narodowym: w schroniskach
na Hali Gąsienicowej, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich oraz przy Morskim Oku,
a także w górnej stacji kolei linowej na Kasprowym Wierchu. Pierwotnie opiekę nad
książkami sprawował Polski Związek Alpinizmu, obecnie zarządza nimi Tatrzański
Park Narodowy – wpisanie się do KWT jest jednym z warunków uprawiania wspinaczki w TPN. Także w niektórych rejonach skałkowych położonych na terenach
prywatnych (w Polsce w Mirowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Kamieńcu w Skałach Czarnorzeckich) znajdują się książki wyjść. Wpis do tych książek, wymagany przez właścicieli terenów, jest potwierdzeniem znajomości reguł obowiązujących w danym rejonie (w tym zwłaszcza podejmowania wspinaczki na własną
odpowiedzialność i zobowiązania się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, por. rozdział 6.10).
Książki wyjść mogą być także bardzo dobrym narzędziem monitoringu ruchu
wspinaczkowego, zwłaszcza w rejonach górskich, gdzie trudno prowadzić pomiary
bezpośrednie (Cessford, Muhar 2003). Jednak, aby miały one większą wiarygodność
niż dotychczas (por. Jodłowski 2007), konieczne jest przeprowadzanie odpowiedniej akcji informacyjnej w środowisku wspinaczy (por. rozdział 7.1) i ujednolicenie
zakresu danych wpisywanych do książek. Przykładowo, w Tatrach, poza informacją
o liczbie osób udających się na wspinaczkę i jej planowanym celu, konieczne wydaje
się wpisywanie informacji po powrocie do schroniska: o ukończeniu drogi (lub dróg
wspinaczkowych), zmianie planów oraz ewentualnym niezrealizowaniu celów. Również w rejonach skałkowych takie książki mogą być przydatne w monitoringu ruchu
wspinaczkowego, jednak zakres wpisywanych do nich danych powinien być znacznie
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mniejszy niż w rejonach górskich. Zazwyczaj wystarczająca będzie tylko informacja
o liczbie osób zamierzających uprawiać wspinaczkę. Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację książek. Powinny być umieszczone w takim miejscu, by dokonanie
wpisu nie było uciążliwe dla odwiedzających. Do najbardziej typowych lokalizacji
należą schroniska górskie, parkingi, lokale gastronomiczne, punkty sprzedaży biletów
wstępu. W niewielkich rejonach wspinaczkowych książki takie mogą być umieszczone
bezpośrednio pod skałami, ale także w tzw. puszkach szczytowych znajdujących się
na wierzchołkach trudno dostępnych skał (rozwiązanie często stosowane w rejonach
piaskowcowych) lub w ścianie, na drodze wspinaczkowej (np. na Frankenjurze).

8.5. Bazy danych
Źródłem informacji o ruchu wspinaczkowym w poszczególnych rejonach mogą być
także bazy danych o przejściach dróg wspinaczkowych. Możliwość wpisywania
przejść dróg oferują niektóre internetowe serwisy wspinaczkowe (m.in. www.ukclimbing.com, www.rockclimbing.com, www.thecrag.com, www.lezec.cz). Najbardziej
znanym serwisem, z największą liczbą użytkowników, jest serwis 8a.nu. W serwisie
zarejestrowanych jest 38 000 użytkowników z całego świata, którzy wpisali ok. 2 mln
przejść, głównie dróg z rejonów skałkowych. Użytkowników z Polski jest obecnie
ok. 800, wpisano też ok. 50 000 przejść dróg wspinaczkowych w polskich rejonach
wspinaczkowych. Dodatkowo, baza ma stosunkowo dobrze skonstruowany interfejs,
umożliwiający tworzenie różnego rodzaju zestawień (według dat, rejonów, trudności
dróg itp., ryc. 9). Analiza danych z tego typu serwisów nie pozwala co prawda na okre-

Rycina 9. Rozkład ruchu wspinaczkowego w sezonie oraz rozkład dróg wspinaczkowych
według ich trudności na Jurze Frankońskiej
Figure 9. Climbing activity during a year and the distribution of climbing routes according to
their grades of difficulty, the Frankenjura, Germany
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ślenie rzeczywistej wielkości ruchu, jest jednak pomocna w określeniu jego struktury
przestrzennej oraz wzrostu lub spadku popularności poszczególnych rejonów, a także
rozkładu ruchu wspinaczkowego w sezonie. Zestawienie najczęściej odwiedzanych rejonów skałkowych i bulderowych w Polsce według bazy danych 8a.nu przedstawiono
na rycinach 10 i 11.

Rycina 10. Najpopularniejsze polskie rejony skałkowe
Figure 10. The most popular climbing areas in Poland
Uwagi: na podstawie danych z serwisu 8a.nu (dostęp 20.10.2011).
Remarks: based on the data from the website 8a.nu (access 20.10.2011).

Uwagi ryc. 9: dane wygenerowane z serwisu 8a.nu (dostęp 20.10.2011) umożliwiają jedynie na
graficzne przedstawienie rozkładu dróg wspinaczkowych według wybranych parametrów (data
przejścia i trudność), bez określenia rzeczywistej liczby poszczególnych przejść.
Remarks fig. 9: data generated from the website 8a.nu (access 20.10.2011) enable to present only
the chart of climbing routes’ distribution according to selected parameters (date, grade of difficulty) but not the real number of ascents.
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Rycina 11. Najpopularniejsze polskie rejony bulderowe
Figure 11. The most popular bouldering areas in Poland
Uwagi: na podstawie danych z serwisu 8a.nu (dostęp 20.10.2011).
Remarks: based on the data from the website 8a.nu (access 20.10.2011).

8.6. Baza noclegowa i parkingi
Kolejną pośrednią metodą zbierania informacji o ruchu wspinaczkowym jest analiza
danych o liczbie wykorzystanych noclegów w rejonach odwiedzanych przez wspinaczy. Znacznym utrudnieniem w tego typu analizach jest jednak rozproszenie bazy
noclegowej w poszczególnych rejonach wspinaczkowych w Polsce, a także fakt, że
wielu wspinaczy odwiedza skałki w czasie jednodniowych wyjazdów. Obiektami
wykorzystywanymi niemal wyłącznie przez wspinaczy są: obozowisko taternickie na
Polanie Szałasiska oraz Centralny Ośrodek Szkolenia PZA „Betlejemka” na Hali Gąsienicowej (oba w Tatrach Wysokich), tzw. Tabor pod Krzywą w Górach Sokolich (Rudawy Janowickie) oraz chatka Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego w Pasterce (Góry
Stołowe). Wspinacze są też głównymi użytkownikami pól namiotowych położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów wspinaczkowych, m.in. pola namiotowego pod
Sokolicą w Dolinie Będkowskiej, czy kempingu w Rzędkowicach. Również analiza stopnia zapełnienia parkingów w rejonach wspinaczkowych może być pomocna
w określeniu wielkości ruchu wspinaczkowego (por. Pyke 2001), zwłaszcza jego maksymalnego natężenia. Jednak w polskich rejonach wspinaczkowych, podobnie jak
w przypadku obiektów noclegowych, także większość parkingów wykorzystywana jest
zarówno przez wspinaczy, jak i turystów. Wykorzystanie danych o liczbie noclegów
i wypełnieniu parkingów wymaga wcześniejszego oszacowania udziału ruchu wspi-
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naczkowego w całkowitej wielkości ruchu turystycznego w rejonie. W niektórych rejonach udział ten będzie sięgał niemal 100% (skałki oddalone od szlaków turystycznych
i popularnych obiektów turystycznych), w innych będzie on znikomy.

8.7. Odbiorniki GPS i sieć GSM
W najnowszych badaniach dyspersji ruchu turystycznego wykorzystuje się też odbiorniki GPS (por. Gimblett, Skov-Petersen, red. 2008) oraz technologii telefonii komórkowej (Ahas i in. 2008, Alejziak 2009, 2010). Metody te najczęściej mają zastosowanie
w badaniach dyspersji turystów pieszych oraz osób uprawiających skituring. Pozwalają
na określenie głównych potoków ruchu turystów, co jest istotne dla planowania ścieżek i tras narciarskich, a także przydatne do analiz nielegalnej dyspersji. Przykładowo,
badania prowadzone przy zastosowaniu tej metodologii w szwajcarskich Alpach, wykazały znaczny udział nielegalnej dyspersji w całkowitej wielkości ruchu skiturowego
(por. Rupf i in. 2010). W przypadku ruchu wspinaczkowego, podobne badania mogą
posłużyć właściwemu wyznaczeniu ścieżek podejściowych pod poszczególne sektory.
Ograniczeniem tej metody jest przede wszystkim duży koszt zakupu lub wypożyczenia
odbiorników GPS, a także ryzyko ich zniszczenia lub zagubienia. Analiza sygnałów
telefonii komórkowej jako metoda określenia miejsc pobytu turystów prowadzona była
m.in. w Estonii – ale jej zastosowanie w badaniach ruchu wspinaczkowego nie wydaje
się możliwe.
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Przykłady kompleksowego zarządzania
ruchem wspinaczkowym

9.1. Jura Frankońska
Północna część Wyżyny Frankońskiej, czyli Jura Frankońska, popularnie nazywana Frankenjurą lub Szwajcarią Frankońską (niem. Nördliche Frankenjura, Fränkische
Schweiz) w południowych Niemczech (Bawaria), to jeden z najpopularniejszych
rejonów wspinaczki sportowej na świecie. Na obszarze ok. 4000 km2, pomiędzy
Norymbergą, Bambergiem a Bayeruth, znajduje się ponad 800 ostańców skalnych, odwiedzanych przez wspinaczy. Pod względem krajobrazowym Frankenjura przypomina południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (fot. 32). Jest to rozległy
płaskowyż zbudowany ze skał górnojurajskich – głównie wapieni rafowych i dolomitów, rozcięty głębokimi dolinami. Najwyższe wzniesienia przekraczają 650 m n.p.m.,
wysokości względne osiągają 100–150 metrów. Zdecydowana większość ostańców
znajduje się na stromych zboczach dolin. Mimo, że sieć osadnicza jest stosunkowo
gęsta, zbocza dolin i częściowo wierzchowiny porośnięte są lasami, dominują buczyny
i monokultury świerkowe. W dnach dolin i w otoczeniu ostańców występują półnaturalne łąki i murawy kserotermiczne z licznymi gatunkami chronionymi. Do najbardziej
charakterystycznych gatunków należą głodek mrzygłód (Draba aizoides L.) i sasanka
zwyczajna (Pulsatilla vulgaris), wśród 15 gatunków endemicznych wyróżnić należy
jastrzębca Hieracium franconicum (niem. Fränkische Habichtskraut) i dwa gatunki jarzęba: Sorbus schnizleiniana (niem. Fränkische Mehlbeere) oraz Sorbus pseudothuringiaca (niem. Hersbrucker Mehlbeere). Wśród zwierząt najcenniejsze są gatunki ptaków,
w tym przede wszystkim sokół wędrowny (Falco peregrinus, niem. Wanderfalke) i puchacz (Bubo bubo, niem. Uhu), gniazdujące wśród ostańców skalnych. Z innych gatunków gniazdujących na skałach Frankenjury wymienić należy nietoperze (15 gatunków,
w tym m.in. nocek duży Myotis myotis) i popielicę (Glis glis, niem. Siebenschläfer).
Cenna jest także fauna bezkręgowców, w tym motyle (m.in. niepylak apollo Parnassius
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Fot. 32. Skały na Frankenjurze, w dolinie Wiesent (fot. A. Kopta)
Photo 32. The cliffs in the Frankenjura, the Wiesent valley (photo. A. Kopta)

apollo). W celu ochrony środowiska przyrodniczego Frankenjury w 1968 r. utworzono
duży obszar chroniony Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst (kategoria
V w klasyfikacji IUCN, forma ochrony zbliżona do polskiego parku krajobrazowego)
i kilkanaście mniejszych obszarów (niem. Naturschutzgebiete), powołanych głównie
dla ochrony ptaków gniazdujących. Od 1996 r., w celu ochrony charakterystycznego
krajobrazu i siedlisk muraw kserotermicznych, prowadzone są wycinki drzew i krzewów w otoczeniu ostańców skalnych. Do 2010 r. tego typu prace przeprowadzono
w ponad 250 miejscach (www.naturpark.info.de).
Wspinaczkowa eksploracja Frankenjury rozpoczęła się pod koniec XIX w., jedak
do lat 60. XX w. otwierano przede wszystkim drogi hakowe (pokonywane techniką
sztucznych ułatwień). Gwałtowny przyrost liczby dróg wspinaczkowych nastąpił w latach 70. i 80. XX w., wraz z rozwojem wspinaczki sportowej, której zasady kształtowały
się m.in. na Frankenjurze (www.frankenjura.com). Do 2010 r. w rejonie otwarto ok.
9500 dróg wspinaczkowych (Schwertner 2010). Rejon odwiedzany jest nie tylko przez
wspinaczy niemieckich, ale także przez Polaków i Czechów oraz wspinaczy z innych
krajów europejskich, przede wszystkim w okresie od kwietnia do października.
Szybko wzrastająca popularność wspinaczki skałkowej w latach 80. XX w. i wiążące się z tym zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, doprowadziły do licznych
konfliktów ze służbami ochrony przyrody i organizacjami ekologicznymi, a także
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z właścicielami terenów, na których znajdują się ostańce skalne (www.ig-klettern.com).
W 1986 r. znowelizowano bawarskie prawo w zakresie ochrony przyrody, zwracając
szczególną uwagę na ochronę siedlisk naskalnych i ptaków gniazdujących w obrębie
ścian skalnych (niem. Bayerischen Naturschutzgesetz). Na tej podstawie wiele ostańców zostało zamkniętych dla wspinaczki. Spowodowało to kolejne konflikty pomiędzy wspinaczami a służbami ochrony przyrody. W 1992 r. w Gößweinstein odbyło
się spotkanie władz samorządowych (Regierung der Oberfrankonia) oraz organizacji
wspinaczkowych – Deutsche Alpenverein (DAV) i Interessengemeinschaft Klettern
(IG Klettern, rozdział 10.2), na którym opracowano pierwszą koncepcję zarządzania
ruchem wspinaczkowym dla skał w dolinie Wiesent (Kletterkonzept Eibenwald und
Weiße Wand). Zaproponowany system strefowania skał i zróżnicowanych ograniczeń
w dostępie do nich, w zależności od wartości przyrodniczych i atrakcyjności wspinaczkowej, był nowatorski w skali światowej. W kolejnych latach, po konsultacjach
z zainteresowanymi organizacjami ekologicznymi (Bund Naturschutz oraz Landesbund
für Vogelschutz) i z dyrekcją Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst, opracowano dalsze regionalne koncepcje zarządzania ruchem wspinaczkowym. Obecnie
funkcjonuje 12 regionalnych koncepcji, składających się na system zarządzania ruchem wspinaczkowym na całej Frankenjurze. Podstawą systemu jest podział ostańców skalnych na trzy strefy. Strefa 1, tzw. strefa ciszy (niem. Ruhezone), obejmuje najcenniejsze przyrodniczo skałki, na których obowiązuje całkowity zakaz wspinaczki.
W strefie 2 znajdują się najczęściej ostańce cenne pod względem przyrodniczym, ale
z bardzo atrakcyjnymi, często historycznymi drogami wspinaczkowymi. Jest to tzw.
strefa „status quo”, w której można uprawiać wspinaczkę, ale zabronione jest otwieranie nowych dróg wspinaczkowych (wyjątki od tej reguły są możliwe po wcześniejszym
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami, za pośrednictwem IG Klettern). W strefie 3
dozwolona jest wspinaczka, a także otwieranie nowych dróg wspinaczkowych bez
większych ograniczeń. W większych masywach skalnych możliwe jest przypisanie poszczególnych ścian do różnych stref. Kolejne ustalenia dotyczą ochrony roślinności.
Przy otwieraniu nowych dróg niedopuszczalne jest niszczenie roślinności naskalnej,
a stanowiska zjazdowe (por. rozdział 6.4) należy umieścić poniżej krawędzi ścian skalnych. W ten sposób ogranicza się penetrację wierzchołków turni skalnych i chroni
najbardziej wrażliwą roślinność. Na wielu starych drogach, kończących się dawniej
na wierzchołku, obniżono stanowiska zjazdowe o kilka metrów. Ograniczenia w dostępie do ścian skalnych związane są także z ochroną ptaków gniazdujących. Kilkadziesiąt ostańców, na których znajdują się gniazda ptaków, zamykanych jest w okresie
lęgowym (zazwyczaj od 1 lutego do 31 lipca). Lista zamykanych ostańców ustalana
jest corocznie, w trakcie wizji lokalnej prowadzonej przed przedstawicieli organizacji
wspinaczkowych, ekologicznych i służb ochrony przyrody. Jeśli w danym sezonie nie
zostanie stwierdzone gniazdo, skała może być otwarta przed określonym wcześniej
terminem; analogicznie – jeśli pojawi się nowe gniazdo na skale udostępnionej do
wspinaczki, jest ona czasowo zamykana.
Bardzo ważnym elementem systemu zarządzania ruchem wspinaczkowym na Frankenjurze jest warstwa informacyjna. W terenie wyraźnie oznaczone są strefy, do których
przynależą poszczególne skały (metalowe tabliczki i piktogramy, ryc. 7, fot. 29, 30)
oraz czasowe zamknięcia ze względu na ochronę gniazdujących ptaków (piktogra-
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my i rozpięta wzdłuż skały, widoczna z daleka, biało-czerwona taśma). Dodatkowo,
w sąsiedztwie popularnych miejsc parkingowych umieszczono tablice edukacyjne
z mapami, na których zaznaczono poszczególne skały wraz z ich przynależnością strefową oraz krótkim wyjaśnieniem idei zarządzania ruchem wspinaczkowym. Wszystkie te informacje, w tym zwłaszcza aktualne listy zamkniętych skał, publikowane są
także w przewodnikach wspinaczkowych oraz aktualizowane na bieżąco na stronie
internetowej IG Klettern oraz w serwisie frankenjura.com, opracowywanym w języku
niemieckim i angielskim.
Powyższe regulacje dotyczą wyłącznie wspinaczki sportowej na większych ostańcach i nie obejmują bulderingu. Zasady uprawiania bardzo popularnego obecnie bulderingu reguluje nieformalne (środowiskowe) porozumienie z 1998 r. (Boulder Appel,
www.ig-klettern.com). Nowe buldery mogą być otwierane na skałkach pozbawionych
roślinności, rejon wspinaczkowy należy opuścić godzinę przed zmrokiem. Zgodnie
z porozumieniem, w celu ograniczenia natężenia ruchu wspinaczkowego, informacje o nowych rejonach bulderowych nie powinny być publikowane w przewodnikach
wspinaczkowych, ani w internecie.

9.2. Piaskowcowe rejony Europy Środkowej
W kilkunastu rejonach wspinaczkowych, położonych na obszarze Masywu Czeskiego, w niemieckiej Saksonii, w Czechach i w Polsce, obowiązują specyficzne zasady uprawiania wspinaczki skalnej, określane jako reguły piaskowcowe. Największym
obszarem występowania piaskowcowych ostańców i głównym rejonem wspinaczkowym są tzw. Nadłabskie Piaskowce (niem. Elbsandsteingebirge, fot. 33, czes. Labské
pískovcové pohoří), na pograniczu czesko-niemieckim, znane także jako Czesko-Saska
Szwajcaria (niem. Sächsisch-Böhmische Schweiz, czes. Českosaské Švýcarsko). Drugim
pod względem popularności miejscem uprawiania wspinaczki piaskowcowej są Góry
Stołowe. Rejony wspinaczkowe po polskiej stronie gór (przede wszystkim Szczeliniec
Wielki i Narożniak) nazywane są Hejszowiną, w czeskich Górach Stołowych najbardziej znane są Skały Adrszpasko-Teplickie (czes. Adršpašsko-Teplické skály) z rejonami
Krzyżowego Wierchu (czes. Križový vrch, Križák), Skał Adrszpaskich, Skał Teplickich
oraz Broumowskie Ściany (czes. Broumovské stěny) i Ostasz (czes. Ostaš). Pozostałe
rejony znajdują się na terytorium Czech, głównie na północy (Dubské Skály), w Czeskim Raju (czes. Český Ráj, m.in. Hrubá Skála, Prachov) i w okolicy Pragi (Suché skály
i Panteon).
Wszystkie wymienione wyżej rejony mają charakter gór niskich lub średnich,
zbudowane są głównie z piaskowców późnej kredy, o stosunkowo małej odporności na wietrzenie fizyczne i chemiczne. Skały te zazwyczaj zalegają płytowo, tworząc
charakterystyczne stoliwa, kilkukrotnie zrównywane w trzeciorzędzie. W wielu miejscach płyty piaskowca zostały rozcięte gęstą siecią wąwozów, w ten sposób powstały
skalne miasta i labirynty, znane m.in. z Adrszpachu. Wspinaczkowe znaczenie mają
ściany opadające ze stoliw górskich (tzw. masywów – np. Szczeliniec Wielki, Ostasz,
Lilienstein) i samodzielne ostańce (turnie) skalne oddzielone od masywów głębokimi
wąwozami. Spośród gatunków roślin występujących w otoczeniu ścian skalnych najcenniejsze są mchy, porosty i paprocie, liczne są także gatunki ptaków (m.in. sokół wę-
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Fot. 33. Skały w Saskiej Szwajcarii (Elbsandstein) w Niemczech, masyw Falkner w rejonie
Schmilka (fot. M. Jodłowski)
Photo 33. The cliffs in the Saxon Switzerland (Elbsandstein) in Germany, the Falkner massif
in the Schmilka area (photo M. Jodłowski)

drowny reintrodukowany w latach 90. XX w. w Elbsandstein, puchacz, pustułka, kruk;
www.teufelsturm.de).
Większość rejonów piaskowcowych objęta jest ustawowymi formami ochrony
przyrody. Utworzono tu trzy parki narodowe. Dwa z nich tworzą transgraniczny obszar
chroniony w dolinie Łaby – w Niemczech jest to Park Narodowy Saskiej Szwajcarii
(Nationalpark Sächsische Schweiz, ok. 9300 ha, www.nationalpark-saechsische-schweiz.de), utworzony w 1990 r., otoczony obszarem chronionego krajobrazu (niem.
Landschaftsschutzgebiet, 28700 ha), w Czechach – Park Narodowy Czeskiej Szwajcarii
(Národní park České Švýcarsko, ok 7900 ha, www.ceskosaske-svycarsko.cz), utworzony
w 2000 r., otoczony obszarem chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce (Chráněná
krajinná oblast Labské pískovce, ok. 32300 ha). Trzeci park narodowy utworzono
w Polsce. Park Narodowy Gór Stołowych, o powierzchni 6340 ha, powstał w 1993 r.
W Czechach, na pozostałych obszarach występowania piaskowcowych ostańców
utworzono obszary chronionego krajobrazu (CHKO Český ráj – 18150 ha i CHKO
Broumovsko – 41000 ha) oraz kilka dużych rezerwatów przyrody: NPR Adršpašsko-
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-teplické skály (ok. 1700 ha), NPR Broumovské stěny (ok. 560 ha) oraz NPR Kaňon Labe
(ok. 440 ha).
Początek wspinaczki w piaskowcach datuje się na 1874 r., kiedy w Saskiej Szwajcarii zdobyto skałę Mönch w rejonie Rathen. Od początku XX w. miał miejsce bardzo
szybki rozwój wspinaczki piaskowcowej, najpierw w rejonie Elbsandstein, a następnie
w pozostałych rejonach. Do dnia dzisiejszego w Elbsandstein poprowadzono ponad
17000 dróg wspinaczkowych na ok. 1100 ostańcach (Heinicke, red. 2002), w rejonach
czeskich znajduje się ponad 20 000 dróg, w polskich Górach Stołowych poprowadzono ok. 800 dróg.
W Saskiej Szwajcarii już na początku XX w. miały miejsce pierwsze konflikty pomiędzy wspinaczami a służbami leśnymi. Część ostańców skalnych została zamknięta
dla wspinaczki. W 1908 r. Rudolf Fehrmann, autor przewodników wspinaczkowych,
zaproponował wyznaczenie specjalnych ścieżek podejściowych pod ostańce skalne,
w celu ochrony ekosystemów leśnych. Także w tym okresie Oskar Schuster, jeden
z głównych eksploratorów nadłabskich ostańców, sformułował główne założenia
wspinaczki piaskowcowej. Założenia te zostały sformalizowane w postaci tzw. reguł
saskich (niem. Sächsische Kletterregeln) i opublikowane po raz pierwszy w 1908 r.
(według innych źródeł w 1913 r.) w przewodniku wspinaczkowym R. Fehrmanna
(www.teufelsturm.de). Był to pierwszy tego rodzaju dokument na świecie, w którym bardzo silnie powiązano etykę wspinaczkową z ochroną przyrody. Reguły te w kolejnych
latach podlegały niewielkim modyfikacjom – w 1981 r. w Niemczech dopasowano je
do współczesnych przepisów w zakresie ochrony przyrody, późniejsze modyfikacje
miały miejsce w 2001 r. i w 2009 r. (www.bergsteigerbund.de). Reguły piaskowcowe,
z niewielkimi lokalnymi różnicami, obowiązują do dzisiaj we wszystkich wspomnianych rejonach, zostały także wpisane do regulaminów parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu.
Najsurowsze zasady obowiązują w rejonie Elbsandstein, kolebce piaskowcowego wspinania. Dopuszczalne jest poruszanie się po skale tylko przy użyciu siły własnych mięśni, bez korzystania z innych sztucznych ułatwień (zob. wspinaczka klasyczna, rozdział 2.3). Można wspinać się tylko na trudno dostępne wierzchołki (niem.
Klettergipfel), zabroniona jest wspinaczka na tzw. masywach, łatwo dostępnych
„od tyłu” (reguła ta nie obowiązuje w polskiej Hejszowinie i w większości rejonów czeskich). W regułach piaskowcowych bardzo precyzyjnie opisano sposób prowadzenia
nowych dróg wspinaczkowych – drogi mogą być otwierane tylko „od dołu” (z dolną
asekuracją), wolno używać tylko „naturalnych” punktów asekuracyjnych, czyli pętli
zarzucanych na wystające fragmenty skały i przewlekanych przez ucha skalne oraz
węzłów z liny lub taśmy, klinowanych w zwężających się szczelinach. W ten sposób
chroni się przed niszczeniem skałę mało odporną na wietrzenie mechaniczne i erozję
(Makarczuk 1998). W miejscach, gdzie nie można osadzić węzła lub pętli, dopuszczalne jest użycie specjalnych ringów piaskowcowych, o długości ok. 20 cm, umieszczanych podczas wspinaczki w otworach wierconych przy użyciu ręcznego wiertła.
W Niemczech ringi pierwotnie osadzano tylko z tzw. pozycji wspinaczkowych (wspinacz mógł korzystać wyłącznie z naturalnych chwytów i stopni), współcześnie tę zasadę nieco złagodzono – przy instalacji ringa dopuszczalne jest zawiśnięcie w pętli,
węźle lub specjalnym wiertle, a w Hejszowinie i w rejonach czeskich – także w kost-
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kach asekuracyjnych (ryc. 1C). W Saksonii minimalna odległość pomiędzy ringami powinna wynosić 3 metry, a zalecana – 5 metrów. W ten sposób do minimum ogranicza
się ingerencję wspinaczy w rzeźbę skał. W celu uniknięcia nadmiernego zagęszczenia
dróg wspinaczkowych (typowego dla współczesnych rejonów skałkowych) sugeruje
się zachowanie odległości 3 metrów pomiędzy sąsiednimi drogami. W ostatnich latach
w Czechach i w Polsce niektóre drogi wspinaczkowe o dużych trudnościach otwarto
niezgodnie z regułami piaskowcowymi, osadzając ringi ze zjazdu na linie. Praktyka
ta nie została akceptowana przez większość wspinaczy, chociaż pojawiają się głosy
o możliwości dopuszczenia takiego sposobu otwierania nowych dróg (www.piskari.cz).
W większości piaskowcowych rejonów zakazane jest używanie magnezji (zob. rozdział 6.9) i innych chemicznych środków zwiększających tarcie – podaje się tu argumenty przyrodnicze i krajobrazowe. Mimo, że wpływ zalegającej magnezji na tempo
wietrzenia skał nie został dokładnie zbadany, można przypuszczać, że zwłaszcza w porowatym piaskowcu magnezja utrudnia odprowadzanie wilgoci i przyspiesza niszczenie
skały. Białe plamy magnezji są także widoczne z daleka i przez wiele osób postrzegane
jako nieestetyczne. W środowisku wspinaczy za istotniejsze uznaje się argumenty etyczne – ślady magnezji na skale wskazują chwyty, a idea wspinaczki piaskowcowej polega
m.in. na tym, by każdy wspinacz miał szanse zbliżone do autorów drogi – wyszukiwanie drogi w ścianie traktowane jest jako ważny element wspinaczki w piaskowcach.
Obecnie toczą się spory o używanie magnezji w piaskowcach, w niektórych czeskich
rejonach dopuszczono jej stosowanie na najtrudniejszych drogach, chociaż nie jest to
zalecane, a przez wielu wspinaczy – wręcz nieakceptowane (www.piskari.cz).
Kolejne reguły również mają na celu ochronę skały przed niszczeniem – obowiązuje zakaz wspinaczki po opadach deszczu, w mokrej skale (podaje się tu okres od
24 godzin do 3 dni). Mokry piaskowiec traci swoją zwięzłość i bardzo łatwo można
ukruszyć fragment skały. Do niedawna w większości rejonów obowiązywał zakaz wspinaczki z górną asekuracją (na tzw. wędkę). Wskutek tarcia liny o skałę, częstego przy
tym rodzaju wspinaczki, powstawały żłobki i rynny, które następnie – wskutek działalności wody – szybko się rozszerzały. Obecnie ten zakaz został nieco złagodzony,
w najnowszej wersji niemieckich reguł piaskowcowych zaleca się jedynie ograniczenie
wspinaczki z górną asekuracją do minimum. W Czechach ten rodzaj wspinaczki jest
bardziej tolerowany. Nad przestrzeganiem reguł piaskowcowych w poszczególnych rejonach wspinaczkowych czuwają regionalne Komisje Piaskowcowe, również wszelkie
ewentualne zmiany tych reguł zatwierdzane są przez odpowiednie komisje. Do komisji
należy tez zgłaszać wszelkie informacje dotyczące przejść nowych dróg wspinaczkowych czy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wspinaczki (np. uszkodzone
ringi). Do obowiązków komisji należy publikacja tych informacji w przewodnikach
wspinaczkowych i na stronach internetowych (por. Gonciarek, Szarkowski, red. 2002).
Przestrzeganie ponadstuletnich zasad sprawiło, że rejony piaskowcowe stały się
ostoją wspinaczki tradycyjnej, a ochrona środowiska przyrodniczego skał traktowana
jest tam priorytetowo. Obiektywne niebezpieczeństwa związane ze wspinaczką w piaskowcach w połączeniu z surowymi regułami powodują, że w Saksonii, Czechach i na
Hejszowinie ruch wspinaczkowy jest znacznie mniejszy niż w rejonach sportowych.
Pozostałe ograniczenia dotyczące wspinaczki we wspomnianych rejonach nie
wynikają bezpośrednio z reguł piaskowcowych. Podobnie jak na Frankenjurze, także
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w rejonie Elbsandstein niektóre ostańce skalne są czasowo zamykane ze względu na
ochronę gniazdujących ptaków, a we wszystkich omówionych rejonach pojedyncze
ściany skalne o wyjątkowych wartościach przyrodniczych są całkowicie zamknięte dla
wspinaczki. Ograniczenia w dostępie do poszczególnych ostańców publikowane są
w internecie, na stronach organizacji wspinaczkowych i instytucji ochrony przyrody.
W rejonie Elbsandstein we współpracy ze wspinaczami wyznaczono także, specjalnie
oznaczone w terenie, ścieżki podejściowe pod poszczególne ściany.

9.3. Rejony wspinaczkowe Słowacji
Rejony wspinaczkowe na Słowacji są dość mocno rozproszone i znajdują się przede
wszystkim w Zachodnich Karpat Centralnych i Wewnętrznych (por. Kondracki 1989,
ryc. 12). Łącznie wyróżniono 152 rejony wspinaczkowe, skupione w 21 pasmach
górskich (por. Pauer 2000, 2002, www.james.sk). W Zachodnich Karpatach Centralnych (m.in. Małe Karpaty, Góry Strażowskie, Mała i Wielka Fatra, Góry Krzemnickie,
Ptacznik, Trybecz, Niżne Tatry i Tatry) znajduje się 107 rejonów (nie licząc poszczególnych ścian w Tatrach Wysokich). W Tatrach Wysokich oraz w masywie Chopoka
i Dżumbiera w Niżnych Tatrach uprawiana jest wspinaczka wysokogórska, w pozostałych rejonach – wspinaczka skałkowa. Poza Tatrami, do najważniejszych należą rejony
w Górach Strażowskich (Strážovské vrchy): Sulowskie Skały (Súľovské skaly, zlepieńce,
ponad 500 dróg wspinaczkowych, fot. 34), Wąwóz Maniński (Manínska úžina, głównie
wapienie, ok. 300 dróg) i Predhorie (wapienie, ok. 150 dróg), rejony w zachodniej części Małej Fatry: Porúbka (wapienie i dolomity, ok. 150 dróg) i Višňové (wapienie, ok.
50 dróg, w tym wiele zaliczanych do najtrudniejszych w Słowacji) oraz Tupá skala na
Pogórzu Choczańskim (wapienie, dolomity i zlepieńce, ok. 130 dróg). Ważnym rejonem jest też andezytowa ściana Hradoka w górach Ptacznik (Vtáčnik) o wysokości
do 100 metrów z ok. 60 drogami wspinaczkowymi oraz Drevenik w Kotlinie Hornadu (trawertynowe wzgórze z ponad 100 drogami wspinaczkowymi). W Zachodnich
Karpatach Wewnętrznych (głównie Rudawy Słowackie – m.in. Góry Szczawnickie,
masyw Polany, Murańska Płanina, Góry Straceńskie, Rudawy Spiskie, a także Słowacki Kras i Góry Slańskie) znajduje się 37 rejonów. Najważniejsze to: Sitno w Górach
Szczawnickich (Štiavnické vrchy, andezyt, ok. 120 dróg), Kalamárka w masywie Polany (andezyt, ok. 100 dróg), Turniská w Rudawach Spiskich (zlepieńce i wapienie, ok.
100 dróg), Tomašovský výhľad w Górach Straceńskich (Slovenský raj, wapienie, ok.
100 dróg) i Dolina Zadielska w Słowackim Krasie (wapienie, kilkaset dróg wspinaczkowych o długości do 200 metrów, stosunkowo niewiele dróg sportowych). Duże znaczenie wspinaczkowe mają też lodospady tworzące się zimą w wąwozach Słowackiego
Raju.
Podobnie jak w Polsce, także na Słowacji większość rejonów wspinaczkowych
(85%) leży na obszarach objętych różnymi formami ochrony. Są to parki narodowe
(národný park – NP) i obszary chronionego krajobrazu (chránená krajinná oblasť –
CHKO, o statusie ochrony nieco niższym niż w polskich parkach krajobrazowych)
oraz rezerwaty przyrody (prírodná rezervácia – PR i národná prírodná rezervácia –
NPR), powierzchnie (obszary) chronione (chránený areál – CHA, tworzone głównie
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Fot. 34. Sulowskie Skały w Górach Strażowskich, Słowacja (fot. A. Kopta)
Photo 34. The Sulov Rocks in the Strazov Mountians, Slovakia (photo A. Kopta)

dla ochrony siedlisk cennych gatunków roślin) i pomniki przyrody (prírodná pamiatka – PP i národná prírodná pamiatka – NPP, w tym osobno jaskinie i wodospady),
a także obszary Natura 2000. Dodatkowo, na Słowacji zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu z 25 czerwca 2002 r. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) wyróżnia się stopnie ochrony (od 1 do 5). Najcenniejsze obszary (m.in. rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, fragmenty parków narodowych) objęte są czwartym
i piątym stopniem ochrony, na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązuje
drugi stopień ochrony. Na obszarach objętych trzecim lub wyższym stopniem ochrony obowiązuje zakaz poruszania się poza znakowanymi szlakami (§ 14, pkt. 1c) oraz
zakaz biwakowania, jazdy konnej, uprawiania narciarstwa (biegowego i ski-alpinizmu), wspinaczki skałkowej i górskiej oraz innych sportów (§ 14, pkt. 1d). Odstępstwa od tych zakazów mogą wprowadzać Regionalne Urzędy Środowiska (Krajský úrad
životného prostredia) na wniosek osób prywatnych lub organizacji społecznych wydając
odpowiednią decyzję (słow. rozhodnutie) o odstąpieniu (słow. výnimka) od zakazów
wymienionych w ustawie o ochronie przyrody i krajobrazu (§ 67, pkt. 1d). Odstępstwa
takie mogą być także wprowadzone w drodze decyzji Ministerstwa Środowiska (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky). Decyzje wydawane są na okres od
3 do 6 lat, z możliwością ich przedłużenia, a także wcześniejszego wypowiedzenia,
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Objaśnienia / Explanations: Parki narodowe (national parks): A – Malá Fatra, B – Veľká Fatra, C – Nízke Tatry, D – Slovenský raj, E – Tatranský
národný park, F – Pieninský národný park, G – Muránska planina, H – Slovenský kras, I – Poloniny.

Figure 12. Main climbing areas in Slovakia

Rycina 12. Główne rejony wspinaczkowe na Słowacji
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np. w przypadku wykazania negatywnego wpływu wspinaczki na środowisko przyrodnicze. Regionalne Urzędy Środowiska odpowiedzialne są także za opracowanie
i publikację regulaminów parków narodowych (návštevný poriadok národného parku),
w których wskazuje się m.in. obszary udostępniane dla celów sportowych i rekreacyjnych, w tym wspinaczki.
W przypadku wspinaczki organizacją, która najczęściej występuje o wydanie decyzji o odstąpieniu od zakazu jej uprawiania jest Słowacki Związek Alpinizmu JAMES
(Slovenský horolezecký spolok, w skrócie SHS JAMES). Do maja 2011 r. Regionalne
Urzędy Środowiska wydały łącznie 14 takich decyzji, opublikowano również cztery
regulaminy parków narodowych z wyznaczonymi terenami do uprawiania wspinaczki
(Tatransky národný park, NP Malá Fatra, NP Muránska Planina, NP Slovenský Raj).
Niektóre decyzje i regulaminy zawierają załączniki kartograficzne z lokalizacją ścian
skalnych udostępnionych do wspinaczki i wyłączonych z jej uprawiania. Spośród
152 rejonów w 38 obowiązuje całkowity zakaz wspinaczki (nie wydano decyzji o odstąpieniu od zakazów lub też wydano decyzję negatywną). W kilkudziesięciu rejonach
położonych na obszarach objętych trzecim lub wyższym stopniem ochrony, w rezerwatach przyrody (PR i NPR), pomnikach przyrody (PP i NPP) oraz obszarach chronionych (CHA) obowiązują różnego rodzaju ograniczenia w uprawianiu wspinaczki.
Wspinaczkę można uprawiać tylko na skałach wymienionych w odpowiedniej decyzji.
W zdecydowanej większości rejonów wspinać mogą się tylko osoby zrzeszone w SHS
JAMES lub też w innych zagranicznych organizacjach wspinaczkowych. Tylko w rejonie Dżumbiera w Niżnych Tatrach wspinaczkę uprawiać mogą wyłącznie członkowie
SHS JAMES, a nie wspinacze z zagranicy. W 16 rejonach wprowadzono czasowe zamknięcia poszczególnych ścian skalnych lub ich fragmentów, głównie ze względu na
ochronę ptaków gniazdujących (zazwyczaj jest to okres od 1 stycznia do końca czerwca lub lipca, rzadziej – od początku lub połowy marca do połowy czerwca). Ograniczenia takie wprowadzono przede wszystkim w Wąwozie Manińskim, Sulowskich
Skałach, Dolinie Zadielskiej i na Dreveniku. W 8 rejonach, w których wspinaczkę wysokogórską i lodową uprawia się głównie zimą, również wprowadzono ograniczenia
czasowe (od końca grudnia do połowy marca, rzadziej – od końca listopada do końca
marca). W masywie Dżumbiera w Niżnych Tatrach, ze względu na ochronę zimowych
ostoi kozic, wolno się wspinać wyłącznie na wyznaczonych ścianach skalnych w okresie od 15 grudnia do końca lutego. W niektórych obszarach chronionych obowiązuje
zakaz wspinaczki nocą, zazwyczaj należy opuścić rejon wspinaczki godzinę przed
zmierzchem – np. w rezerwatach NPR Manínska tiesňava i NPR Súľovské skaly. W Niżnych Tatrach w rejonie Dżumbiera wspinaczkę można rozpocząć godzinę po świcie.

Objaśnienia ryc. 12 / Explanations fig. 12: Rejony wspinaczkowe (climbing areas): 1 – Beckov,
2 – skałka obok Trenczyna, 3 – Predhorie, 4 – Porúbka, 5 – Wąwóz Maniński (Manínska úžina),
6 – Sulowskie Skały (Súľovské skaly), 7 – Višňové, 8 – Hradok, 9 – Sitno, 10 – Blatnica, 11 – Jelenec, 12 – Tupá skala, 13 – Vapenka, 14 – Machnatô, 15 – Dżumbier (Ďumbier), 16 – Kalamárka,
17 – Słowacki Raj (Slovenský raj), lodospady, 18 – Tomašovský výhľad, 19 – Drevenik, 20 – kamieniołom w Tatrzańskiej Kotlinie, 21 – Tatry Wysokie, 22 – Turniská, 23 – Dolina Zadielska
(Zadielska dolina).
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We wszystkich rejonach wspinaczkowych leżących na terenie rezerwatów przyrody
i pomników przyrody obowiązuje zakaz biwakowania. W większości rejonów obowiązuje nakaz korzystania z istniejących ścieżek lub też z drogi podejścia, która jest najmniej szkodliwa dla środowiska. W andezytowych rejonach Sitno (rezerwat przyrody)
i Kalamarka (pomnik przyrody) obowiązuje zakaz czyszczenia dróg wspinaczkowych
z roślinności, a także wykorzystywania drzew i krzewów jako punktów asekuracyjnych. W niektórych rezerwatach przyrody (np. NPR Humenský Sokol i NPR Dreveník)
wprowadzono zakaz otwierania nowych dróg wspinaczkowych (zachowanie status-quo, możliwość wspinaczki po istniejących drogach).
W większości przypadków Regionalny Urząd Środowiska, wydając decyzję o odstąpieniu od zakazu wspinaczki na obszarach chronionych, nałożył na wnioskodawcę
(SHS JAMES) szereg obowiązków. Zazwyczaj jest to konieczność umieszczenia tablic
informacyjnych, przedstawiających zasady uprawiania wspinaczki w danym rejonie.
Dodatkowo, należy w terenie wyraźnie oznaczyć skały lub drogi wspinaczkowymi, na
których obowiązuje całkowity lub czasowy zakaz wspinaczki. Informacja ta powinna
zostać także umieszczona na stronie internetowej SHS JAMES (www.james.sk), w biuletynie „Jamesak”, a także rozesłana do lokalnych klubów wspinaczkowych. W wyjątkowych przypadkach (np. w NPR Dreveník) na części ścian zamkniętych dla wspinaczy,
należy usunąć stałe punkty asekuracyjne. SHS JAMES odpowiada także za wymianę
starych punktów asekuracyjnych na nowe, posiadające odpowiednie atesty. W niektórych rejonach, na przedstawicieli SHS JAMES nałożono obowiązek sprzątania śmieci
u podnóża skał. W części rejonów wspinacze zostali również zobowiązani do zgłaszania informacji do odpowiednich dyrekcji obszarów chronionego krajobrazu (CHKO)
o pojawieniu się ptasich gniazd na drogach wspinaczkowych. W kilku przypadkach
(NPR Sitno, NPR Kvačianska dolina, CHA Tupá skala) SHS IAMES ma obowiązek prowadzić monitoring ruchu wspinaczkowego i składać coroczne sprawozdania. Nie
określono jednak metodyki tego monitoringu. W dwóch rejonach wspinaczkowych
(Niżne Tatry i NPP Vodopád Bystrého potoka) należy umieścić tzw. ksiązki wyjść wspinaczkowych. W Niżnych Tatrach w rejonie Dżumbiera wprowadzono dzienny limit
wejść określony na 10 osób.
W SHS JAMES wydzielono specjalną Komisję Ochrony Przyrody, której członkowie
odpowiedzialni są za kontakty z przedstawicielami odpowiednich instytucji. Komisja
zajmuje się także ubezpieczaniem dróg wspinaczkowych w stałe punkty asekuracyjne,
a także prowadzi dokumentację korespondencji dotyczącej poszczególnych rejonów.
Kontrolowaniem przestrzegania reguł ustalonych dla poszczególnych rejonów zajmują
się wyznaczeni społeczni gospodarze rejonów (słow. spravcy). Lista ograniczeń w dostępie do rejonów wspinaczkowych oraz dane kontaktowe gospodarzy rejonów aktualizowane są na bieżąco na stronie internetowej SHS JAMES.
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Wraz z intensywnym rozwojem wspinaczki skalnej w latach 90. XX w. pojawiło się szereg problemów z dostępem do rejonów wspinaczkowych, związanych zarówno ze stosunkami własnościowymi, jak i z ochroną przyrody. Co prawda, większość organizacji
wspinaczkowych wśród swoich celów deklaruje działania na rzecz ochrony przyrody,
a prośrodowiskowe zapisy znajdują się w statutach ogólnokrajowych związków i klubów sportowych, takich jak Polski Związek Alpinizmu (PZA), SHS JAMES (Słowacja),
DAV (Niemcy), OeAV (Austria) czy BMC (Wielka Brytania), jednak zazwyczaj są to
stwierdzenia ogólnikowe, a zasięg ich oddziaływania jest znacznie ograniczony. Wynika to m.in. z faktu, że w większości krajów osoby uprawiające wspinaczkę nie mają
obowiązku zrzeszania się w klubach sportowych lub innych organizacjach.
Dlatego też w krajach, gdzie wspinaczka stała się bardzo popularną formą rekreacji, powstały organizacje pozarządowe zajmujące się ustalaniem i negocjowaniem
zasad udostępniania poszczególnych rejonów wspinaczkowych, w dużej części położonych na obszarach chronionych. Są one powoływane najczęściej przez liderów
różnych środowisk wspinaczkowych i z założenia działają w interesie wszystkich wspinaczy. Ich przedstawiciele uczestniczą w spotkaniach z władzami samorządowymi,
służbami ochrony przyrody, lokalnymi klubami wspinaczkowymi oraz właścicielami
i zarządcami terenów, na których znajdują się rejony wspinaczkowe. Są to organizacje pozarządowe, finansowane głównie ze środków prywatnych (darowizny, odpisy
od podatków, sponsoring), ale także ze środków pozyskanych w różnych konkursach,
projektach i programach, organizowanych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Najstarszymi organizacjami tego typu, o najszerszym zakresie działań, są
amerykański The Access Fund oraz niemiecki IG Klettern. W Polsce, na wzór tych organizacji, utworzono Inicjatywę Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” (ryc. 13).
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Rycina 13. Logo wybranych organizacji dostępowych, reprezentujących wspinaczy
Figure 13. Logos of the access organizations representing climbers

10.1. The Access Fund
W 1989 r. Komisja ds. Dostępu (Access Comittee), działająca w ramach American Alpine Club (AAC), wskazała na potrzebę utworzenia osobnego funduszu, z którego finansowane byłyby działania zmierzające do rozwiązywania problemów z dostępem do
rejonów wspinaczkowych. Środki, którymi dysponował AAC okazały się niewystarczające. Dodatkowo, rejony wspinaczkowe w Stanach Zjednoczonych znajdują się zarówno na terenach prywatnych, jak i na obszarach zarządzanych przez instytucje państwowe i stanowe, często o zróżnicowanym statusie prawnym. Pierwotnie, The Access Fund
działał w ramach AAC, a w 1991 r., wraz z gwałtownym wzrostem liczby wspinaczy
w Stanach Zjednoczonych, The Access Fund stał się organizacją niezależną z siedzibą
w Boulder, w stanie Colorado. W swoich działaniach reprezentuje 2,3 mln wspinaczy
amerykańskich, uprawiających wszystkie rodzaje wspinaczki (wysokogórska, skalna,
lodowa i buldering). Bardzo szybko pierwotna działalność The Access Fund, polegająca głównie na zdobywaniu środków finansowych na zakup i dzierżawę gruntów,
na których znajdują się skały, została znacznie rozszerzona. Obecnie, do głównych
celów organizacji należy zapewnianie wolnego dostępu do wszystkich rejonów wspinaczkowych oraz ochrona środowiska przyrodniczego skał i ich otoczenia. Działania
The Access Fund podzielone są na pięć grup (programów) tematycznych. Najważniejszym z nich jest opracowywanie zasad zarządzania ruchem wspinaczkowym (climbing management) na szczeblu krajowym i lokalnym. W poszczególnych rejonach, we
współpracy z właścicielami i zarządcami terenów, a także z lokalnymi klubami wspinaczkowymi, przygotowywane są plany ich udostępniania dla ruchu wspinaczkowego
(climbing management plans). Proces planowania obejmuje m.in. wykonanie strategii,
ekspertyz dotyczących oddziaływania wspinaczki na środowisko oraz implementację
rozwiązań stosowanych w innych rejonach wspinaczkowych, a także ich ewentualne
dostosowanie do lokalnych warunków. Przedstawiciele The Access Fund lobbują także
na rzecz zapisów w ustawach i innych aktach prawnych, które są korzystne dla środowiska wspinaczkowego.
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Ważnym aspektem działalności The Access Fund jest wspieranie lokalnych środowisk wspinaczkowych i ich inicjatyw poprzez zapewnienie zaplecza organizacyjnego
i merytorycznego, a także system grantów i stypendiów. Powołano grupę 43 regionalnych koordynatorów, będących łącznikami pomiędzy centralą i lokalnymi stowarzyszeniami wspinaczy. W założeniu, stowarzyszenia te powinny przejąć opiekę nad
poszczególnymi rejonami. W tym celu przygotowano program Adopt-a-crag, przeznaczony dla lokalnych wspinaczy, którzy chcieliby zostać gospodarzami rejonów
wspinaczkowych. W ramach programu organizowane są m.in. akcje sprzątania skałek, budowa ścieżek podejściowych, czy odsłanianie skał z roślinności. Podobny program, TeamWorks, adresowany jest do dzieci i młodzieży, uprawiających wspinaczkę
na sztucznych obiektach. Pod przewodnictwem lokalnych liderów odwiedzają rejony
wspinaczkowe i uczą się, jak z nich korzystać, nie powodując negatywnego wpływu na
środowisko, ani konfliktów z właścicielami terenów.
W niektórych przypadkach The Access Fund podejmuje działania zmierzające do
wykupu lub wydzierżawienia terenów, na których znajdują się skały. W tym celu utworzono program Access Fund Land Conservation, polegający na udzielaniu lokalnym
stowarzyszeniom niskooprocentowanych pożyczek krótkoterminowych, przeznaczonych na działania interwencyjne, zapewniające dostęp do rejonów wspinaczkowych.
Podobną funkcję pełni Climbing Preservation Grant Program, system finansowania
niewielkich (do 10 000 $) projektów, zgodnych z ogólnymi celami The Access Fund
i prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia wspinaczy.
W ramach opieki nad rejonami wspinaczkowymi The Access Fund i lokalne stowarzyszenia wspinaczy aktywnie współpracują z właścicielami i zarządcami terenów,
w tym zwłaszcza z przedstawicielami służb ochrony przyrody i organizacjami ekologicznymi. Współpraca ta polega przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu
infrastruktury wspinaczkowej, tak aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (m.in. budowa sanitariatów, odpowiednie rozmieszczenie stałych
punktów asekuracyjnych, wytyczenie ścieżek). W celu ochrony gatunków bytujących
w obrębie ścian skalnych, w wielu rejonach we współpracy z przyrodnikami prowadzony jest także ich monitoring, dotyczy to zwłaszcza gniazd ptaków drapieżnych.
The Access Fund prowadzi również działalność edukacyjną oraz wspiera (także finansowo) badania naukowe zjawisk i problemów związanych z uprawianiem wspinaczki.
Wiele spośród tych działań realizowanych jest przy pomocy wolontariuszy. Publikacje
wydane przez The Access Fund obejmują materiały edukacyjne adresowane do wspinaczy, właścicieli i zarządców rejonów wspinaczkowych. Opracowano m.in. poradniki zarządzania ruchem wspinaczkowym (Pyke 2001), ochrony ptaków drapieżnych
w rejonach wspinaczkowych (Pyke 1996), wspinaczki na terenach prywatnych, czy
uprawiania bulderingu. Inne materiały, dostępne na stronie internetowej organizacji,
dotyczą zasad pobytu w rejonach wspinaczkowych zgodnie z regułą minimalizacji
oddziaływania na środowisko (m.in. osadzania stałych punktów asekuracyjnych, właściwego korzystania ze ścieżek, defekacji czy ochrony skał). The Access Fund prowadzi
też kwerendę literatury naukowej na temat różnych aspektów wspinaczki i publikuje jej
omówienia w języku niespecjalistycznym.
The Access Fund finansowany jest poprzez bardzo dobrze rozwinięty system
sponsoringu – najważniejszymi partnerami są firmy produkujące sprzęt i odzież out-
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doorową. W zależności od wpłacanej kwoty (od 250 do 100 000 dolarów) przyznawany jest odpowiedni tytuł (np. silver partner, diamond partner). Działania organizacji
wspierają także firmy prowadzące działalność związaną z uprawianiem wspinaczki
(szkoły i ścianki wspinaczkowe, sklepy, lokalne kluby) oraz darczyńcy indywidualni.
Budżet zasilają też opłaty członkowskie od ponad 10 000 członków. Roczny budżet
The Access Fund przekracza milion dolarów (1,43 mln w 2010 r.).
Ze względu na szeroko zakrojony program działań na obszarze całych Stanów
Zjednoczonych, The Access Fund zatrudnia kilku pracowników (obecnie 9). Bezpośrednią realizacją zadań zajmują się menadżerowie i dyrektorzy, odpowiedzialni za
planowanie strategiczne, sprawy dostępowe, opiekę nad rejonami, zdobywanie funduszy, marketing oraz public relations. Ich pracą kieruje dyrektor wykonawczy (Executive
Director). Organizacją działań The Access Fund i kontrolą realizacji poszczególnych
celów statutowych zajmuje się Rada Dyrektorów. Osoby zasiadające w tej radzie pełnią swoje funkcje społecznie, są wybierane na trzyletnią kadencję. Zazwyczaj są to liderzy lokalnych środowisk wspinaczkowych. O bieżącej działalności The Access Fund
informuje na swojej stronie internetowej oraz w biuletynie Vertical Times, wydawanym
trzy razy rocznie. Na stronie internetowej znajduje się też rozbudowana baza danych
z aktualnymi ograniczeniami dostępu do rejonów wspinaczkowych w całych Stanach
Zjednoczonych.

10.2. IG Klettern
Podobnie, jak w Ameryce Północnej, także w Europie Zachodniej, na początku lat 90.
XX w. liczba wspinaczy znacznie wzrosła. Popularne rejony wspinaczkowe znajdowały się często na terenach prywatnych, objęte także były różnymi formami ochrony przyrody. Na początku 1989 r. władze lokalne zamknęły Röthelfels, jeden z najpopularniejszych rejonów wspinaczkowych na Jurze Frankońskiej w Niemczech. Oficjalnym
powodem zamknięcia było wyznaczenie potencjalnego miejsca gniazdowania sokoła
wędrownego. Doprowadziło to do protestów wspinaczy z Bawarii. Dodatkowo, winą
obarczano Niemiecki Związek Alpejski (Deutscher Alpenverein e.V. – DAV), którego
działacze zgodzili się na zamknięcie rejonu, nie informując o tym ogółu wspinaczy.
W wyniku protestów udało się doprowadzić do zawieszenia zakazu; jednocześnie
utworzono wspinaczkową organizację (niem. Interessen-Gemeinschaft, wspólnota interesów) niezależną od DAV – IG Klettern Frankenjura & Fichtelgebirge. W kolejnych
latach, działacze skupieni w IG Klettern organizowali protesty przeciwko zamykaniu
kolejnych skał, zorganizowano także panel dyskusyjny w miejscowości Gosberg na Jurze Frankońskiej, z udziałem wspinaczy, władz samorządowych i przedstawicieli organizacji ekologicznych. W latach 1990–1991 powstało sześć kolejnych organizacji pod
wspólnym szyldem IG Klettern – w dolinie Dunaju (IG Klettern Danube & Zollernalb),
w Jurze Szwabskiej (IG Klettern Schwabische Alp), w górach Harzu (IG Klettern Harz),
w Schwarzwaldzie (IG Klettern Nordschwarzwald oraz IG Klettern Südschwarzwald)
oraz w Münsterze w Nadrenii (IG Klettern Münsterland). 29 lipca 1991 r. utworzono
federację lokalnych organizacji pod nazwą Der Bundesverband IG Klettern e.V. Obecnie w skład federacji wchodzi 14 lokalnych organizacji IG Klettern oraz cztery inne
organizacje wspinaczkowe (www.ig-klettern.com).
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Głównym zadaniem IG Klettern jest reprezentowanie na szczeblu federalnym i lokalnym interesów osób uprawiających dowolne formy wspinaczki. W tym celu przedstawiciele IG Klettern prowadzą rozmowy z agencjami rządowymi, państwowymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, władzami samorządowymi, społecznymi
organizacjami ekologicznymi i właścicielami gruntów, na których położone są skały.
IG Klettern współpracuje też z Komisją Wspinaczki i Ochrony Przyrody DAV (Bundesausschuß Klettern & Naturschutz des DAV), organizacjami zrzeszającymi tzw. sporty
outdoorowe (m.in. Kuratorium Sport und Natur e.V.). Misją IG Klettern jest przekaz
pozytywnego wizerunku wspinaczy i wspinania w społeczeństwie, opracowano m.in.
dziesięć punktów, charakteryzujących wspinaczkę skalną:
1. Sport wspinaczkowy jest sportem rodzinnym, może być uprawiany przez osoby
w różnym wieku – przez dzieci i młodzież, a także osoby w wieku podeszłym.
2. Z reguły, wspinaczkę uprawia się w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym, co pozwala na szczególnie intensywne doświadczanie krajobrazu
(niem. Landschaftserlebnisse).
3. Wspinacze korzystają z zasobów przyrody, ale ich nie zużywają. Łączność z przyrodą jest silnym bodźcem do jej ochrony.
4. Wspinaczka w swojej pierwotnej formie nie polega na współzawodnictwie, w odróżnieniu od innych sportów. Mogą ją wspólnie uprawiać osoby na bardzo różnym
poziomie umiejętności. Integruje to społeczność wspinaczy i zaspokaja potrzeby
kontaktów międzyludzkich.
5. Wspinaczka jest sportem masowym (rekreacyjnym) i nie potrzebuje specjalnej infrastruktury, takiej jak stadiony i hale sportowe, których wybudowanie wymaga
znacznych środków finansowych i ingeruje w krajobraz.
6. Urazy i wypadki we wspinaczce, w porównaniu do innych sportów masowych,
takich jak piłka nożna, narciarstwo czy jazda konna, są bardzo rzadkie. W mediach
jednak, wspinaczka pokazywana jest jako sport podwyższonego ryzyka.
7. Wspinaczkę można uprawiać przez całe życie. Pomaga utrzymać siłę i elastyczność wszystkich mięśni i rozwija świadomość własnego ciała. Przeciążenie i urazy
poszczególnych części ciała rzadko dotykają wspinaczy rekreacyjnych.
8. Wspinaczka jest sportem „miękkim”. Nie wymaga żadnych pomocy technicznych.
Używany sprzęt ogranicza się do butów wspinaczkowych, uprzęży, liny i sprzętu
do asekuracji.
9. Konfrontacja z siłami natury, takimi jak wiatr, upał, zimno, śnieg lub deszcz, dotyka
bezpośrednio naszych zmysłów. W szczególnie silny sposób łączy nas z planetą,
na której żyjemy.
10. Wspinanie dostarcza spokoju w codziennym życiu, ale także przygody i radości.
Uczy odpowiedzialności i świadomości zagrożeń. Pozwala na odczuwanie własnych ograniczeń, wymaga kreatywności i zaspokaja potrzebę wyjątkowości.
Działacze IG Klettern lobbują również na rzecz korzystnych dla wspinaczy zapisów, dotyczących udostępniania rejonów wspinaczkowych. Szczególnie ważnym polem działalności są negocjacje z zarządami parków narodowych i krajobrazowych oraz
lasów państwowych. Najważniejszym osiągnięciem IG Klettern jest wypracowanie
regionalnych koncepcji zarządzania ruchem wspinaczkowym na Jurze Frankońskiej
i w innych popularnych rejonach wspinaczkowych Niemiec, położonych na obsza-
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rach chronionych (koncepcje te szerzej omówiono w rozdziale 9.1). IG Klettern opublikowało również sześciopunktowe stanowisko dotyczące ewentualnych ograniczeń
w uprawianiu wspinaczki. Ograniczenia akceptowane są tylko wtedy, kiedy opierają
się na rzeczywistych, uzasadnionych merytorycznie przesłankach, są zrozumiałe dla
ogółu wspinaczy i dotyczą wszystkich użytkowników danego terenu. Ubezpieczanie
istniejących dróg oraz otwieranie nowych jest kluczowe dla rozwoju dyscypliny, jednak należy przy tym zachować specyficzny dla danego obszaru charakter asekuracji
(por. zasady piaskowcowe, rozdział 9.2). IG Klettern odrzuca jakiekolwiek regulacje
polegające na obowiązku rejestracji wspinaczy, czy pobieraniu opłat za wstęp. Jednocześnie IG Klettern aktywnie promuje wynegocjowane reguły udostępniania rejonów,
ze szczególnym uwzględnieniem wspinaczki przyjaznej dla środowiska (w tym zwłaszcza ochrony roślinności naskalnej i gniazdujących ptaków). Na stronach internetowych
Der Bundesverband IG Klettern e.V. oraz lokalnych organizacji publikowane są materiały edukacyjne oraz aktualne informacje o udostępnianiu poszczególnych rejonów
wspinaczkowych.
Podobnie jak w przypadku The Access Fund, na czele Der Bundesverband IG Klettern e.V. stoi Rada Programowa, w skład której wchodzą dwaj rzecznicy (niem. Sprecher), odpowiedzialni za realizację zadań IG Klettern. Wspomaga ich zespół doradców.
Siedziba Der Bundesverband IG Klettern e.V. mieści się w Norymberdze. Głównym
źródłem finansowania IG Klettern jest sponsoring. Do największych sponsorów należą
firmy, produkujące sprzęt wspinaczkowy. Budżet IG Klettern zasilają też indywidualne
darowizny.

10.3. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
Również w Polsce rozwój wspinaczki skalnej doprowadził do licznych konfliktów pomiędzy wspinaczami a właścicielami gruntów i służbami ochrony przyrody. Konflikty
te nasiliły się w pierwszej dekadzie XXI w. Pierwotnie rozwiązywaniem problemów
z dostępem do skał zajmowali się przedstawiciele Polskiego Związku Alpinizmu (PZA),
jednak nie przyniosło to spodziewanego efektu. Dodatkowo, wspinacze niezrzeszeni
w PZA nie mieli swojej reprezentacji. Na początku 2008 r. doszło do serii spotkań grupy wspinaczy zainteresowanych poprawą sytuacji i 25 marca, w Krakowie, powołano
Inicjatywę Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Organizatorami akcji są: Polski
Związek Alpinizmu, Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
oraz główne media wspinaczkowe. Głównym organem inicjatywy jest Rada, w skład
której wchodzą przedstawiciele PZA, Fundacji im. J. Kukuczki, redaktorzy mediów
wspinaczkowych (Góry, Magazyn Górski oraz serwis wspinanie.pl) oraz osoby zajmujące się ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym i prawem nieruchomości.
Na czele Rady stoi jej Przewodniczący, obecnie funkcję tę pełni jeden z głównych inicjatorów przedsięwzięcia, Mariusz Biedrzycki. Wszyscy członkowie Rady pracują społecznie. Rada IŚW „Nasze Skały” zatrudnia dyrektora operacyjnego, który odpowiada
za prowadzenie bieżącej działalności Inicjatywy.W poszczególnych zadaniach Rada
i dyrektor wspierani są przez wolontariuszy.
Głównym celem IŚW „Nasze Skały” jest umożliwienie możliwie szerokiego dostępu do wszystkich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu dyrektor operacyjny
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razem z członkami Rady prowadzą rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych, służb ochrony przyrody oraz właścicielami gruntów, na których położone są
skały. Przedstawiciele IŚW „Nasze Skały”, we współpracy z lokalnymi klubami wspinaczkowymi składają wnioski do projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów planów ochrony, uczestniczą w warsztatach, seminariach
i konferencjach poświęconych ochronie przyrody i rozwojowi turystyki na obszarach,
w których znajdują się rejony wspinaczkowe. We współpracy z Komisją Wspinaczki Skalnej PZA IŚW „Nasze Skały” zajmuje się także ubezpieczaniem dróg wspinaczkowych (m.in. w Dolinie Kobylańskiej i na Okienniku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej), budową infrastruktury (ścieżki podejściowe i mostki), organizują akcje
sprzątania rejonów wspinaczkowych (m.in. Zakrzówek w Krakowie, Góry Stołowe
i Sokole Góry w Rudawach Janowickich) i uczestniczą w akcjach odsłaniania skał
z krzewów (Grzęda Mirowska).
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, jako jedna z akcji Fundacji
im. J. Kukuczki, będącej organizacją pożytku publicznego, finansowana jest przede
wszystkim z wpłat 1% podatku dochodowego. Pozostałe źródła finansowania to darowizny, przekazywane przez lokalne kluby wspinaczkowe, ścianki i szkoły wspinaczkowe oraz darczyńców indywidualnych. W 2011 r. Inicjatywa pozyskała dwóch
pierwszych sponsorów, spośród firm zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu
wspinaczkowego i outdoorowego. IŚW „Nasze Skały” ubiega się także o dotacje ze
środków publicznych.
Na stronie internetowej Inicjatywy znajduje się rozbudowana baza danych z informacjami na temat statusu wszystkich rejonów wspinaczkowych w Polsce. Umieszczono tam także teksty porozumień, zarządzeń i innych dokumentów regulujących ruch
wspinaczkowy w poszczególnych rejonach.
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Podsumowanie

Rozwój wspinaczki skalnej w Polsce w ostatnich latach i związany z tym znaczny
wzrost liczby osób uprawiających tę formę turystyki spowodowały, że problemy związane z oddziaływaniem wspinaczki na środowisko oraz właściwym zarządzaniem
ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, do niedawna uważane za mało
istotne, wymagają obecnie szybkiego rozwiązania. Szczególnie potrzebne wydaje się
wprowadzenie regulacji dotyczących uprawiania stosunkowo nowych form wspinaczki, takich jak buldering i dry-tooling. Obecnie, w większości rezerwatów przyrody
i parków narodowych uprawianie wspinaczki (bez rozróżniania jej rodzajów) jest zabronione lub bardzo mocno ograniczone, jednak zazwyczaj przepisy te nie są przestrzegane. Z kolei w parkach krajobrazowych i na obszarach Natura 2000 regulacje
dotyczące uprawiania wspinaczki są zbyt ogólne lub też w ogóle ich nie opracowano.
Informacje podane w niniejszej publikacji mają ułatwić rozwiązywanie istniejących i potencjalnych konfliktów, związanych z uprawianiem wspinaczki na obszarach
chronionych. Zastosowanie odpowiednich metod zarządzania ruchem wspinaczkowym (zał. 6), opartych na wynikach badań naukowych i rozwiązaniach stosowanych
w innych krajach, w połączeniu z działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi oraz
właściwie prowadzonym monitoringiem, pozwoli na przynajmniej częściowe pogodzenie zasad skutecznej ochrony przyrody z uprawianiem różnych form wspinaczki.
Dotychczasowe doświadczenie z europejskich i amerykańskich obszarów chronionych
pokazują, że najlepsze efekty przynoszą szczegółowe regulacje, wypracowane we
współpracy służb ochrony przyrody ze środowiskiem wspinaczy.
Należy jednak zauważyć, że bezpośrednie przeniesienie rozwiązań sprawdzonych
w innych krajach na grunt polski zazwyczaj nie jest możliwe. Konieczne jest uwzględnienie zarówno lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, jak i tradycji wspinaczkowych. Istotna jest także aktywność społeczności wspinaczy (np. klubów wspinacz-
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kowych), warunkująca możliwości współpracy z odpowiednimi służbami w zakresie
ochrony przyrody. Pod tym względem, specyfika polskich rejonów wspinaczkowych
jest bardziej zbliżona do innych rejonów europejskich, a w znacznie mniejszym stopniu – do amerykańskich. Zwłaszcza niektóre rozwiązania niemieckie i słowackie mogłyby znaleźć zastosowanie na obszarach chronionych w Polsce. Przykładowo, rejony wspinaczkowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej pod względem cech środowiska
przyrodniczego oraz struktury ruchu wspinaczkowego bardzo przypominają niemiecką Jurę Frankońską (Frankenjurę). Opracowany tam system zarządzania ruchem wspinaczkowym, ze stosunkowo niewielkimi modyfikacjami, mógłby zostać wprowadzony
w obszarach chronionych województwa śląskiego i małopolskiego. Warto podkreślić,
że rozwiązania stosowane w Niemczech są dobrze znane polskim wspinaczom, którzy
– obok wspinaczy czeskich – stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców, odwiedzających Frankenjurę. Z kolei w piaskowcowych rejonach Beskidów i Pogórza Karpackiego możliwe jest wprowadzanie niektórych regulacji stosowanych w podobnych
rejonach wspinaczkowych w Niemczech (Saska Szwajcaria) i Czechach – dotyczy to
głównie rozwiązań mających na celu ochronę rzeźby i walorów krajobrazowych (ograniczenie używania magnezji).
Przy wprowadzaniu szczegółowych rozwiązań, a także przy ocenie ich skuteczności, szczególnie istotna jest współpraca ze środowiskiem wspinaczy, w tym zwłaszcza z organizacjami je reprezentującymi – Polskim Związkiem Alpinizmu, Inicjatywą
Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz lokalnymi klubami wspinaczkowymi.
Współpraca ta jest również niezbędna przy prowadzeniu odpowiednich działań informacyjnych i edukacyjnych.
System zarządzania ruchem wspinaczkowym może obejmować rejony leżące na
obszarze całego województwa (lub kilku województw – np. Beskidy, Jura Krakowsko-Częstochowska), ale także pojedyncze rejony wspinaczkowe o podobnej charakterystyce środowiska przyrodniczego i strukturze ruchu wspinaczkowego (np. kamieniołomy w okolicach Kielc, granitowe rejony Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich,
czy ściany skalne Tatr Reglowych). Wydaje się, że wprowadzenie takiego systemu dla
większego obszaru powinno być jednak poprzedzone pilotażowymi programami, obejmującymi jeden lub kilka rejonów, z dobrze rozpoznaną strukturą ruchu wspinaczkowego i zinwentaryzowanymi wartościami środowiska przyrodniczego.
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Summary

This publication is designed as a good-practice handbook of climbing management,
addressed to the managers of protected areas, practitioners of nature conservation,
scientists and activists from climbers’ organizations. In the first chapter, the changes
in climbing activity, the legal basis for climbing management and related conflicts
are explained. A significant increase in the number of climbers has been observed for
25 years. The number of climbers exceeds 2,3 millions in the USA and 1,5 million in
France. It is connected with the growing popularity of rock climbing, resulting from the
widespread usage of fixed anchors. Also, the characteristics of climbing activity have
changed. It is no longer an extreme type of activity, but a form of outdoor recreation.
Climbing, which used to be a marginal activity without any impact to the environment,
in the 1980s and 90s led to many conflicts between climbers, landowners, naturalists
and managers of protected areas in North America and Western Europe. It resulted in
closures of several popular climbing areas and restrictions in many others, due to nature
conservation and protection of private property. As a response, climbers’ organizations
dealing with access issues were founded. Nowadays, similar situation is observed
in Poland. The number of climbers has reached approximately 80 000, however
the number and size of the climbing areas is relatively small when compared to the other
countries, such as the USA, Spain, France, Italy, Germany, but also the Czech Republic,
Slovakia and Austria. 88% of climbing areas in Poland are located within protected
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areas. A couple of these areas are the most popular climbing destinations in Poland.
According to the Nature Protection Act climbing in nature reserves and national parks
is generally forbidden, although the head manager of the national park and the regional
director of environmental protection may designate areas for the climbing activity. In
the other protected areas (e.g. Natura 2000 sites, landscape parks) climbing is allowed
without any restrictions. Thus, there is a strong need for finding a solution for climbing
access issues, monitoring of climbing activity and minimizing its environmental impact
in different types of protected areas.
The second chapter explains climbing terms with which the non-specialists are
rather unfamiliar. The components of climbing equipment have been described as well as
the terms related to opening, leading and grading of the climbing routes. On the basis
of environmental features (season, landscape type and surface), type of protection and
climbing style the different types of climbing activity are distinguished. These are: winter
climbing, ice climbing, mixed climbing, dry-tooling, mountain and rock climbing,
multi- and single-pitch climbing, bouldering, sport and traditional climbing, free and
aid climbing as well as the top rope, on-sight, flash and RP styles.
In the third chapter, controls on the climbing activity are presented. The cliffs in
Poland are built of limestone and dolomite, sandstone and granite. Each rock type has
its specific features, important for climbers. Types of cliffs’ relief and its microforms –
pillars, buttresses, corners, cracks, chimneys, slabs and overhangs – determine course,
characteristics and difficulty of climbing routes. Climate could limit the possibility of
climbing – rainfalls, temperature and snow cover are the key-factors. The presence of
vegetation might constitute both a negative (free climbing in summer) and a positive
(winter climbing) factor. The other controls on climbing activity are not connected with
natural features. Placing of fixed anchors (bolts) attracts climbers to the area, as well as
the wide choice of climbing routes in various grades. Also, the cliffs’ accessibility and
access to information (guidebooks and topos) is of great importance.
The six main climbing regions in Poland with over 150 climbing areas are described
in the fourth chapter . The Kraków-Częstochowa Upland (Jura) is the biggest region, with
47 areas and over 6000 routes established on limestone cliffs and tors. Approximately
40% of them is equipped with bolts, thus this is the main sport climbing area in Poland,
with the routes of different grades, up to VI.8 (9a). Also the bouldering is popular in
several areas. A few former quarries were adopted for dry-tooling. 55 climbing areas in
the Outer Carpathians (the Beskidy and the Carpathian Foothills) encompass sandstone
boulders and cliffs. However, most of them are rather small and of local importance.
Total number of routes does not exceed 1000. Only few cliffs are equipped with bolts
(Skałki Czarnorzeckie, Rożnów and Kamień Leski), but some areas are considered to be
the most interesting destinations for bouldering. The cliffs of the Pieniny and Podhale
region have no significance for climbers, except from the two rocks in the water-gap of
Białka river. The Tatra Mts. are the only climbing region in Poland where it is possible
to practice all climbing activities. Several cliffs, built of granite and limestone, reach
over 500 metres and offer difficult multi-pitch climbing. Especially in winter there are
unique climbing conditions. The whole region is protected in the national park and
some of the most attractive areas are closed for climbers. The region of the KielceSandomierz Upland consists of several small areas, these are mainly former sandstone
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and limestone quarries. A few of them create interesting opportunities for traditional
climbing and dry-tooling. Climbing areas in the Sudety are also relatively small and
dispersed within many mountain ranges. The geology is complicated, cliffs are built
of granite, metamorphic rocks, sandstone and limestone. The main area in the Sudety,
both for sport and traditional climbing, is the Rudawy Janowickie. This is also one of
the most developing climbing areas in Poland, with over 1400 routes. One of the most
unique areas is the Hejszowina, sandstone massif with very strict climbing ethic.
The fifth chapter deals with the problem of the climbing impact on the environment.
The cliffs were rarely a subject to the scientific studies due to their inaccessibility and
lack of proper research methods. Also, the climbing activity is not a common scientific
issue. Most of the studies were published in the USA and Canada, there were also several
studies in Western Europe. The only scientific research concerning climbing impact in
Poland was conducted in the Tatra National Park. The climbing-driven changes result
from the presence of climbers in natural environment, climbers’ movement on the rocky
terrain and usage of climbing equipment. Relief, vegetation and wildlife are the main
natural features altered by climbers. The climbers’ impact may be similar to the one
created by the other forms of outdoor recreation or specific just for the climbing activity,
however the scale of alteration resulting from climbing is significantly lower than
the one resulting from mountaineering, hiking and alpine skiing. In American studies
the climbing impact is usually analysed in six zones. These are the approach zone,
the staging area, the climb, the summit, the descent zone and the camping zone,
respectively. The highest level of impact is related to the opening of new climbing routes
and winter climbing, especially dry-tooling. The relief alteration within the cliffs consists
mainly in removal of the weathering products and creating anthropogenic microforms,
whereas at the cliff base creating new paths and accelerating the mass movement
processes may be observed. The mechanical damage of plants (mountain-pine thickets,
rock-cleft vegetation, rocky grasslands) and the restraining of plant succession are
the typical alterations of cliff vegetation. In some studies a loss in biodiversity and
changes in the plant communities structure were observed. Furthermore, the trampling
of vegetation at the cliff base is a common process. There were many research studies
dealing with the human impact on wildlife. Nevertheless, the impact of climbers is
poorly explained so far. Only a threat to the nesting birds posed by climbers was
the subject of several studies, however the results were inconclusive. The aesthetic
values of landscape might be also threatened by climbers. Fixed anchors, abandoned
equipment and traces of chalk (magnesium) are the most typical visual changes related
to climbing. The problem of littering, environmental pollution and noise might emerge
in frequently visited areas.
Specific methods of climbing management are evaluated in the sixth chapter.
Various types of formal and non-formal regulations are implemented in climbing areas
all over the world. The climbing management plan, produced for particular areas in
co-operation between managers of protected areas, local authorities and climbers
is considered to be the most efficient. Such a plan should encompass a survey and
an inventory of natural values and attractiveness of cliffs, climbing impact assessment,
analysis of climbers’ attitude toward nature conservation and detailed regulations on
climbing activity.
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There are many specific issues related to climbing management in protected areas
which should be solved. The implementation of methods of decreasing the climbing
intensity should be preceded with assessing the ecological capacity of climbing area.
Those methods might be both direct (daily limit of climbers in particular sectors) or
indirect (location of parking places, entrance fees). The concentration of visitor flows
is one of the most common methods of tourism management in protected areas.
The proper location of parking places and camping sites as well as the designing of
access paths are the most efficient methods. Also, the limitations on placing the fixed
anchors are of great importance. The promotion of clean-climbing ethics (resigning
from the usage of pitons), the ban for intentional relief alteration and dry-tooling
as well as the tracing of paths are the regulations used in relief protection. Several of these
methods also serve for protecting the vegetation. Placing belay points below the cliff’s
edge, likewise the closure of highly-vegetated parts of the cliff protects vulnerable plant
species on the summit. Nesting birds protection usually relies on a temporal closure
of cliffs. Promoting the ‘leave no trace’ strategy limits the littering and environmental
pollution, nevertheless in some climbing areas bio-toilets should be installed.
The limited usage of chalk allows preserving the aesthetic values of climbing areas.
The risk management is also the important part of the climbing management plan.
The seventh chapter explains the role and importance of education and information
in climbing management. Not understanding the methods of nature conservation
leads to disobeying the restrictions, which are considered to be oppressive and
irrational. The co-operation between managers of protected areas and organizations
representing climbers is a crucial factor determining the efficiency of management
process. Workshops, conferences, fieldtrips and climbing schools create excellent
opportunities to share the knowledge on both nature conservations and climbing activity.
The information on restrictions should be easily accessible: on websites, in guidebooks
and in the field, on boards and pictographs.
In chapter eight various methods of monitoring are described and assessed.
The analysis of climbing structure, both spatial and temporal is needed for effective
management. The survey of guidebooks and topos in order to create the inventory of
climbing routes should be the first step in monitoring process. To assess the number
of visitors direct observations, on-site counting and visitors registration are commonly
practised, however they are not always suitable for climbing activity. This data is usually
supported by inferred counts and estimations. In Poland, the climbing monitoring was
conducted only in the Tatra National Park. It showed that direct observations are precise
and reliable, nevertheless have limited application with regard to technical, financial
and organizational issues. On-site counting with different types of sensors is the efficient
method of monitoring, however the cost of their purchase and installation is relatively
high. Visitor registration methods, such as entrance tickets and especially climbing
ascents books or other hut books are frequently used in mountain protected areas.
The modern source of data, seldom used in monitoring so far, are the internet databases,
enabling the registration of climbing ascents.
The examples of comprehensive system of climbing management are described
in the ninth chapter. The Frankenjura in Germany is the world famous sport climbing
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region with detailed regulations on climbing activity, encompassing bird and vegetation
protection and a unique system of cliff zoning. Sandstone cliffs and tors in Germany,
Czech Republic and Poland are known for the established strict climbing ethic and
long tradition of regulations. These are so-called Saxon climbing rules, related both
to nature protection and ethical issues. The regulations on climbing access to most of
the protected areas in Slovakia result from the nature protection law, similar to
the Polish one. For each area a formal administrative decision is made, elaborated in
a negotiation process with climbers’ representatives. The tenth chapter presents selected
climbing organizations dealing with the access to climbing areas. These are ‘The Access
Fund’ in the USA, ‘IG Klettern’ in Germany and ‘Nasze Skały’ in Poland.
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Appendix 5. Selected climbing guidebooks

Zestawiono publikacje najbardziej aktualne, o charakterze monograficznym
Jura Krakowsko-Częstochowska
1. Paweł Haciski, 2008, Jura 1, Wydawnictwo Ring, Wydawnictwo GÓRY BOOKS, 216 ss.
Tereny od Częstochowy do Rzędkowic (Olsztyn, Sokole Góry, Dolina Wiercicy, Suliszowice, Mirów, Łutowiec, Rzędkowice), ponad 1400 dróg i 160 bulderów.
2. Paweł Haciski, 2009, Jura 2, Wydawnictwo Ring, Wydawnictwo GÓRY BOOKS, 238 ss.
Okolice Zawiercia (Podlesice, Kroczyce, Morsko, Skarżyce, Piaseczno), ok. 1250 dróg
i ponad 250 bulderów.
3. Paweł Haciski, 2010, Jura 3, Wydawnictwo Ring, Wydawnictwo GÓRY BOOKS, 192 ss.
Południowa część Jury od Ogrodzieńca do Krakowa (Podzamcza, Smoleń, Olkusz,
Ostańce Jerzmanowickie, Dolina Będkowska – wybór, Bolechowice, Dolina Kluczwody – wybór, Kraków), ponad 2200 dróg.
4. Dariusz Tim, 2011, Skałki Rzędkowickie. Przewodnik wspinaczkowy, Wydawnictwo
GÓRY BOOKS, 138 ss.
Monografia Skał Rzędkowickich, 517 dróg i ponad 50 bulderów.
5. Dariusz Kaptur, Wojciech Kornel, 2010, Mirów (only for climbers), Oficyna Wydawnicza
Tercja, Racibórz, 64 ss.
Monografia skał Grzędy Mirowskiej, 186 dróg.
6. Michał Czubak, Regina Klećko, 2009, Podzamcze. Przewodnik wspinaczkowy. KSE Jura,
Zawiercie, 80 ss.
Monografia skał okolic Podzamcza (Góra Birów, Suchy Połeć, Skalne Miasto), ok. 350 dróg.
7. Tomasz Ślusarczyk, 2008, Ostańce Jerzmanowickie. Dolina Szklarki. Przewodnik wspinaczkowy. Wspinanie.pl, Kraków, 160 ss.
Monografia skał okolic Jerzmanowic i Szklar (Fiala, Wzgórze 502, Psiklatka, Słoneczne
Skały, Witkowe Skały, Łyse Skały, Chochołowe Skały, Leśna, Brodło, Kręta), ponad 500
dróg.
8. Rafał Nowak, 2006, Dolina Kobylańska. Przewodnik wspinaczkowy. II wyd. Wspinanie.
pl, Kraków, 128 ss.
Monografia skał Doliny Kobylańskiej, 476 dróg.
9. Rafał Nowak, Przemysław Rostek, 2008, Dolina Będkowska. Przewodnik wspinaczkowy.
II wyd., Alpin Media, 160 ss.
Monografia skał Doliny Będkowskiej, 577 dróg.
10. Wojciech Słowakiewicz, Piotr Turkot, Krzysztof Baran, Tomasz Opozda, 2003, Dolina
Bolechowicka, Dolina Kluczwody. Przewodnik wspinaczkowy. Wspinanie.pl, Kraków,
104 ss.
Monografia skał Wąwozu Bolechowickiego i Doliny Kluczwody, ok. 350 dróg.
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Sudety
1. Wojciech Wajda, Artur Sobczyk, 2007, Góry Sokole. Przewodnik wspinaczkowy. Sudetica Verticalia, Wrocław, 160 ss.
Monografia skał Gór Sokolich (Sokolik i Krzyżna Góra), ok. 400 dróg.
2. Michał Kajca, 2011, Rudawy Janowickie. Przewodnik wspinaczkowy, Wydawnictwo
GÓRY BOOKS, 290 ss.
Monografia skał Rudaw Janowickich, ponad 900 dróg i 300 bulderów.
3. Szymon Gonciarek, Marek Szarkowski (red.), 2009. Hejszowina. Przewodnik wspinaczkowy. Tom 1, II wyd. Łodzki Klub Wysokogórski, Łódź-Pasterka, 108 ss.
Monografia skał Gór Stołowych: Szczeliniec Wielki, Szczeliniec Mały, ponad 230 dróg.
4. Szymon Gonciarek, Marek Szarkowski (red.), 2002. Hejszowina. Przewodnik wspinaczkowy. Tom 2, Łódzki Klub Wysokogórski, Łódź-Pasterka, 121 ss.
Monografia skał Gór Stołowych: Białe Skały, Stary Biwak, Narożniak, Kopa Śmierci,
Sowie Skały, ponad 440 dróg.

Wybrane skałoplany opublikowane w czasopismach górskich (poza ww. rejonami, opisanymi w przewodnikach monograficznych)

Karpaty
Ciężkowice, Magazyn Górski, 4/5, 2001.
Skały Krajowickie, Magazyn Górski, 16, 2003.
Nowa Muchówka, Magazyn Górski, 21, 2003.
Mrukowa, Magazyn Górski, 25, 2004.
Skały Czarnorzeckie (Kamieniec, Strzelnica, Sokoli Grzbiet), Magazyn Górski, 47, 2007.
Kamień Leski, Magazyn Górski, 47, 2007.

Wyżyna Kielecko-Sandomierska
Brody Iłżeckie, Magazyn Górski, 10, 2002.

Tatry i Podhale
Przełom Białki, Góry, 6 (133), 2005.
Jaroniec, Góry, 8 (171), 2008.

Jura Krakowsko-Częstochowska
Wąwóz Półrzeczki, Magazyn Górski, 54, 2008.
Dolina Brzoskwinki, Magazyn Górski, 67, 2010.
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Appendix 7. Climbing organizations and mountain clubs in Poland

– Polski Związek Alpinizmu, 00-666 Warszawa, Noakowskiego 10/12,
www.pza.org.pl
– Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, 00-666 Warszawa, Noakowskiego 10/12,
www.naszeskaly.pl
– Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, 00-666 Warszawa, Noakowskiego 10/12,
www.fundacjakukuczki.pl

Wybrane kluby wspinaczkowe zrzeszone w PZA
– Bielski Klub Alpinistyczny, 43-300 Bielsko-Biała, 3 Maja 1,
www.bka .org.pl
– Klub Wysokogórski Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, Barlickiego 3,
www.kw.bielsko.org
– Klub Wysokogórski Częstochowa, 42-200 Częstochowa, Aleja NMP 2,
www.klubwysokogorski.czest.pl
– Klub Wysokogórski Gliwice, 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 1,
www.kwgl.org
– Sudecki Klub Wysokogórski, 58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 30,
www.sudeckikw.pl
– Klub Wysokogórski w Katowicach, 40-096 Katowice, 3 Maja 11,
www.kw.katowice.pl
– Świętokrzyski Klub Alpinistyczny, 25-113 Kielce, Barwinek 5/49,
www.ska.org.pl
– Klub Wysokogórski – Kraków, 31-152 Kraków, Pędzichów 11/10A,
www.kw.krakow.pl
– Akademicki Klub Górski, 90-062 Łódź, Piotrkowska 132/53,
www.akglodz.org
– Łódzki Klub Wysokogórski, 90-537 Łódź, Stefanowskiego 19,
lkw.org.pl
– Klub Wysokogórski Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 34,
www.wspinaniesacz.pl
– Stowarzyszenie Speleoklub Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 20,
www.speleoklub.olkusz.pl
– Rzeszowski Klub Wysokogórski, 35-045 Rzeszów, Podpromie 10,
www.rkw.org.pl
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– Jurajski Klub Wysokogórski, 42-421 Rzędkowice, Jurajska 72,
www.jkw.pl
– Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy, 58-305 Wałbrzych, Emilii Plater 1,
www.nietoperek.boo.pl
– Klub Wysokogórski Warszawa, 02-129 Warszawa, Jankowska 5/12,
www.kw.warszawa.pl
– Uniwersytecki Klub Alpinistyczny, 00-810 Warszawa, Srebrna 16,
www.uka.pl
– Wrocławski Klub Wysokogórski, 53-660 Wrocław, Sokolnicza 40/1,
www.wkw.org.pl
– Klub Wysokogórski Zakopane, 34-500 Zakopane Droga na Wierch 4,
www.kwzakopane.pl
– Klub Sportów Ekstremalnych „Jura”, 42-400 Zawiercie, Parkowa 4/63,
www.kse-jura.pl

208

z. 7

