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Abstrakt. W pracy przedstawiono wyniki monitoringu ruchu wspinaczkowego w Tatrach 

Polskich w 2006 r., porównując dane z Książek Wyjść Taternickich i obserwacji terenowych. 

Wykazano, że wiarygodność Książek Wyjść nie przekracza 60%. Poprawa tej wiarygodności 

i wykorzystanie KWT w monitoringu ruchu wspinaczkowego w przyszłości uzależnione jest 

od współpracy TPN ze środowiskiem taternickim. Liczba wspinaczy na obszarze TPN od 

kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, obserwuje się jednak wzrost znaczenia 

wspinaczki sportowej. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest powstawanie coraz 

większej liczby dróg ubezpieczonych w stałe punkty asekuracyjne. 
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Wprowadzenie 

Poznanie rzeczywistego i potencjalnego wpływu wspinaczy na środowisko 

przyrodnicze jest koniecznym warunkiem nowoczesnego zarządzania ruchem 

wspinaczkowym w Tatrzańskim Parku Narodowym. Podstawę takich badań powinna 

stanowić przestrzenna i czasowa analiza natężenia ruchu wspinaczkowego oparta na 

wynikach monitoringu. Jednak, mimo że od prawie 30 lat ruch wspinaczkowy w TPN 

regulowany jest odpowiednimi przepisami, a w schroniskach znajdują się tzw. Książki Wyjść 

Taternickich (KWT) – znakomite, wydawałoby się, źródło danych – brakuje naukowych 

opracowań w pełni wyjaśniających skalę i przestrzenne zróżnicowanie ruchu 

wspinaczkowego w Tatrach. 

Dotychczasowe opracowania, najczęściej prace magisterskie z dziedziny geografii, 

polegały na analizie danych z KWT. Ich autorzy analizowali dane z kilkuletnich okresów –

m.in. J. Czochański za lata 80., P. Poloczek (1999) od końca lat 80. do roku 1997, W. Kozub 
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(2006) za lata 2003-2005. Najważniejsze wnioski z tych prac publikowane były raczej w 

periodykach wspinaczkowych (Taternik), a nie naukowych. Niestety, niezbyt precyzyjna 

terminologia i metodologia zastosowana w części z tych prac nie zawsze pozwala na 

dokładniejsze porównania. Przykładowo, określenie liczba wspinaczek może dotyczyć 

zarówno liczby przejść dróg wspinaczkowych przez pojedyncze osoby (tzw. osoboprzejścia), 

jak i przez całe zespoły wspinaczkowe, zazwyczaj co najmniej 2-osobowe. Nie wiadomo też, 

czy autorzy uwzględniali przejścia kilku dróg jednego dnia (łańcuchówki) i czy tzw. wycofy 

(odwrót z pokonywanej drogi wspinaczkowej, przed osiągnięciem jej końca) wliczane były 

do ogólnej liczby wspinaczek.  

Można jednak wskazać na pewne prawidłowości – maksymalne natężenie ruchu 

wspinaczkowego w TPN przypadało na przełom lat 70. i 80. J. Czochański oszacował 

wielkość ruchu wspinaczkowego w tym okresie na ok. 7000 osoboprzejść rocznie (w całych 

Tatrach Polskich). Podaje się również, że w Morskim Oku wspinało się wtedy nawet ponad 

100 osób dziennie. Najmniej taterników wspinało się na przełomie lat 80. i 90., przy czym 

najniższą liczbę wspinaczek odnotowano w 1989 r. (700 przejść w Morskim Oku). W drugiej 

połowie lat 90. liczba przejść utrzymywała się na poziomie 3500-4000 przejść rocznie, w 

1997 r. w rejonie Hali Gąsienicowej dokonano 1120 przejść, a w rejonie Morskiego Oka – 

1214 (Poloczek 1999). Początek XXI w. to kolejny wzrost liczby wspinaczy, przy czym 

rekordowy był 2003 r., cechujący się wyjątkowo korzystnymi warunkami pogodowymi. W. 

Kozub (2006) podaje, że w sezonie letnim (od połowy kwietnia do końca września), w 

Tatrach Wysokich dokonano 4662 osoboprzejścia, w tym w rejonie Hali Gąsienicowej – 

2255, a w rejonie Morskiego Oka – 2168. W latach 2004-2005 zanotowano spadek wielkości 

ruchu wspinaczkowego (odpowiednio 3055 i 3283 osoboprzejścia w sezonie letnim). 

Taternictwo zimowe wciąż nie odzyskało popularności z poczatku lat 80. – w sezonach 

zimowych od 2002/2003 do 2004/2005 w Tatrach Wysokich zanotowano po 200-300 

osoboprzejść. 

Niestety, w żadnej z tych prac nie określono wiarygodności danych pochodzących z 

Książek Wyjść. Wspominano jedynie, że niektórzy wspinacze nie wpisują się do KWT lub 

też nie podają dróg, na które się wybierają, jednak problem ten miał dotyczyć przede 

wszystkim rejonu Hali Gąsienicowej i Zamarłej Turni. Brakuje też danych z obszaru Tatr 

Zachodnich i Reglowych, poza pojedynczymi informacjami o przejściach dróg 

wspinaczkowych. 

 

Metoda monitoringu 



W celu poznania rzeczywistej liczby wspinaczy na obszarze TPN oraz określenia 

stopnia wiarygodności Książek Wyjść latem 2006 r. przeprowadzono monitoring ruchu 

wspinaczkowego, zarówno w rejonach udostępnionych dla taternictwa, jak i tych 

nieudostępnionych. Liczenie taterników w rejonach udostępnionych przeprowadzono 

trzykrotnie – 29 VII, 14 VIII i 1 X. Pomiary prowadzone były jednocześnie przez 17 

obserwatorów (7 w Morskim Oku, 7 na Hali Gąsienicowej i po jednej osobie w Dolince 

Pustej, na Jarońcu i w Dolinie Lejowej), którzy w specjalnie przygotowanych formularzach 

(tab. 1) notowali liczbę zespołów i osób na poszczególnych ścianach i drogach 

wspinaczkowych, a także ewentualne wycofy oraz drogi zjazdów. Dane te porównano 

następnie z wpisami w KWT. W rejonach nieudostępnionych obserwacje prowadziło 5 

obserwatorów, przy czym dane te uzupełniono o obserwacje dokonane w trakcie rutynowych 

patroli pracowników TPN oraz informacje o przejściach w poszczególnych rejonach 

zamieszczane na portalach internetowych i forach dyskusyjnych. 

 

Książki Wyjść Taternickich 

Do ubiegłego roku opiekę nad Książkami Wyjść sprawował Polski Związek 

Alpinizmu. Do książek wpisywano się przede wszystkim dla bezpieczeństwa oraz 

udokumentowania wyników sportowych. Od 2006 r. KWT prowadzone są przez Tatrzański 

Park Narodowy i mają stanowić podstawową bazę danych dla monitoringu ruchu 

wspinaczkowego. Wydaje się, że pomiędzy tymi zadaniami nie ma sprzeczności i KWT mogą 

z powodzeniem służyć zarówno PZA, jak i TPN. Obecnie znajdują się one w schroniskach 

przy Morskim Oku, w Dolinie Pięciu Stawów i na Hali Gąsienicowej oraz w górnej stacji 

kolejki na Kasprowym Wierchu. 

Analiza danych pochodzących z pomiarów terenowych i wpisów w książkach wyjść 

wskazuje na znaczne rozbieżności. Najistotniejsza informacja, czyli wielkość ruchu 

wspinaczkowego mierzona liczbą osób przebywającą w poszczególnych rejonach 

wspinaczkowych, obliczona na podstawie KWT jest niedoszacowana średnio o niecałe 40% 

(w Dolince Pustej nawet o prawie 60%, tab. 2) w stosunku do rzeczywistych wartości. W 

przypadku przejść konkretnych dróg wspinaczkowych błąd wynosi ponad 40% (w Dolince 

Pustej niecałe 70%). Informacja o liczbie zespołów (czyli liczba wpisów do KWT) jest 

obarczona najmniejszym błędem, ale i tak przekraczającym 30%. Błąd rzeczywisty określa 

różnicę pomiędzy rzeczywistą liczbą zespołów a wpisaną w KWT.  

Żeby KWT mogły stanowić wiarygodne źródło danych, konieczne jest wpisanie liczby 

osób w zespole, planowanej drogi lub dróg oraz, co szczególnie istotne, podanie informacji o 



zrealizowanych celach po powrocie ze wspinaczki. Część wspinaczy w ogóle nie wpisuje się 

do książek, wielu – nie wypisuje się po powrocie. Nie wiadomo, czy pokonali wcześniej 

wpisane drogi, wycofali się, czy może zmienili plany i wspinali się gdzie indziej. Niestety 

również pełne wpisy często nie są precyzyjne – jednym z najbardziej typowych wpisów w 

KWT z Morskiego Oka jest: Mnich-drogi różne-wrócili. Należy zauważyć, że suma błędów 

jest często większa niż błąd rzeczywisty – zdarza się, że zespół wpisujący się np. na 

wspinaczkę na Wołowej Turni w ogóle nie dociera pod ścianę, a na Kopie Spadowej zamiast 

dwóch zespołów wspinają się trzy. Inny przykład: zespół deklaruje przejście 3 dróg na 

Mnichu, jednak pokonuje tylko jedną z nich; inny zespół, wpisując do książki przejście 

różnych dróg na Mnichu, pokonuje łańcuchówkę 2 dróg na wschodniej ścianie i dodatkowo, 

uskok Zadniego Mnicha. W obu przypadkach rzeczywisty błąd wynosi 0, a suma błędów 

odpowiednio 2 i 4. 

Ksiązki Wyjść w Dolinie Pięciu Stawów i na Kasprowym Wierchu zupełnie nie 

spełniają swojej roli. W tej pierwszej odnotowano zaledwie 140 wpisów (niecałe 10 stron), 

dodatkowo dwie strony wyrwano. Również w Morskim Oku wyrwano dwie strony, co 

uniemożliwiło m.in. określenie maksymalnego natężenia ruchu wspinaczkowego 19 i 20 

sierpnia. Na Kasprowym Wierchu przez cały sezon letni 2006 r. wpisały się dwa zespoły. 

Przyczyną części błędów w KWT na Hali Gąsienicowej jest istnienie starej Książki Wyjść w 

„Betlejemce”. Część zespołów wpisuje się w „Betlejemce”, część – w „Murowańcu”. 

Należałoby zatem zlikwidować starą Książkę Wyjść i pozostawić tylko tę w schronisku. 

Zwiększenie wiarygodności Książek Wyjśc jako źródła danych możliwe jest tylko 

przy dobrej woli środowiska wspinaczkowego i wpisywanie precyzyjnych informacji o 

wybieranych i zrealizowanych celach wspinaczkowych. Konieczne jest też ujednolicenie 

uwag wpisywanych po powrocie. Wydaje się, że stosowanie trzech terminów: zrobiono (z 

informacją o ewentualnej zmianie planów, jeżeli pokonano inne drogi niż zadeklarowano), 

wycof (gdy zespół nie ukończył drogi) oraz nie weszli w ścianę, powinno w zupełności 

wystarczyć. Należałoby również zwrócić uwagę na rolę KWT w monitoringu ruchu 

wspinaczkowego i poprawność wpisywania informacji w trakcie zajęć na kursach 

taternickich. 

 

Ruch wspinaczkowy w sezonie letnim 2006 r. 

Letni sezon wspinaczkowy w tym roku rozpoczął się podobnie jak w latach ubiegłych, 

już od połowy czerwca wspinało się po kilka osób dziennie. Natomiast nietypowe, jak na 

tatrzańskie warunki, były długie okresy stabilnej pogody, co umożliwiło wspinanie do połowy 



października – np. w sobotę 7 X wspinało się łącznie 25 osób. W analizowanym okresie (15 

VI – 15 X, ryc. 1) bardzo mało było też dni, w które w ogóle się nie wspinano – 14 na Hali 

Gąsienicowej (w tym tylko 4 w lipcu i sierpniu) oraz 19 w Morskim Oku (6 w lipcu i 

sierpniu). Maksymalne natężenie ruchu wspinaczkowego na Hali Gąsienicowej przypadło na 

19-20 VIII (sobota-niedziela) oraz 24-26 VIII (czwartek-sobota). W rejonie Morskiego Oka 

najwięcej osób wspinało się 22-23 VII (sobota-niedziela) i 18-20 VIII (piątek-niedziela). 

Widoczna jest wyraźna koncentracja ruchu wspinaczkowego w weekendy, z ewentualnym 

przedłużeniem pobytu (lub wcześniejszym przyjazdem) w razie sprzyjających warunków 

pogodowych. Nieliczna grupa wspinaczy spędza w Tatrach dłużej niż 8-9 dni z rzędu. 

Tendencja ta daje się zauważyć już od kilku sezonów. 

Ruch wspinaczkowy w poszczególnych rejonach rozkłada się bardzo 

nierównomiernie. Dwa podstawowe czynniki koncentracji ruchu wspinaczkowego na 

poszczególnych ścianach to stosunkowo krótkie podejście – liczba wspinaczek na ścianach 

Wołowego Grzbietu i Koziego Wierchu to ok. 1-2% wszystkich przejść – oraz, co znacznie 

istotniejsze, występowanie dróg wspinaczkowych wyposażonych w większość lub komplet 

punktów asekuracyjnych. Do takich dróg należy większość tzw. dróg kursowych w rejonie 

Hali Gąsienicowej i drogi na północno-zachodniej ścianie Mnicha, a także drogi sportowe, 

przygotowane i ubezpieczone ze zjazdu.  

Na Hali Gąsienicowej ponad 80% wspinaczek odbywa się na ścianach Kościelców i 

Granatów, natomiast w Morskim Oku – prawie 60% przypada na Mnicha (tab. 3). 

Niedoszacowanie danych – zdecydowana większość wspinaczy, którzy nie wpisują się do 

KWT wybiera się na Mnicha - powoduje, że jego rzeczywisty udział w całkowitej liczbie 

wspinaczek w rejonie Morskiego Oka sięga 80%. Mnich zawsze był chętnie odwiedzanym 

terenem wspinaczkowym, jednak do 2003 r. udział ten (liczony na podstawie KWT) nie 

przekraczał 50%. Dopiero w latach 2004-2006, wraz z powstaniem nowych dróg i ponownym 

ubezpieczeniem starych linii, osiągnął 58-59%. Interesujące jest, że do 2005 r. ponad 90% 

przejść wspinaczkowych na Mnichu (nie licząc drogi przez płytę) miało miejsce na jego 

północno-zachodniej ścianie, natomiast w 2006 r. aż 29% przejść odbyło się na drogach 

biegnących na ścianie wschodniej. 

Lista najbardziej popularnych dróg wspinaczkowych od lat się nie zmienia – prawie 

wszystkie są drogami kursowymi, od ok. 10 lat przechodzonymi przez podobną liczbę osób w 

sezonie. Jedyne zmiany dotyczą wschodniej ściany Mnicha. Najbardziej popularne drogi na 

wschodniej ścianie, Międzymiastowa i Sprężyna, otrzymały w tym roku prawie 2 razy więcej 

przejść niż w poprzednim; podobnie jak niewiele trudniejsze drogi Hobrzańskiego i 



Kosińskiego. Drogę Wachowicza przeszło w tym roku 19 osób, podczas gdy w poprzednich 3 

sezonach droga ta otrzymała łącznie 8 osoboprzejść. Na wszystkich ww. drogach została w 

tym roku wymieniona i uzupełniona asekuracja, w ramach akcji Tatry bez Młotka, co było 

bezpośrednią przyczyną ich zwiększonej popularności. Np. Sprężyna przed wymianą 

asekuracji miała 6 osoboprzejśc, po wymianie – 35. 

Niedoszacowanie liczby przejść na Zamarłej Turni nie pozwala na szczegółową 

analizę ruchu wspinaczkowego. Można jedynie wnioskować, że struktura ruchu (udział 

poszczególnych dróg) jest zbliżona do zanotowanego w KWT. Do najpopularniejszych dróg 

należą droga Motyki, Lewi Wrześniacy, droga Komarnickich i droga klasyczna. Ponad 60% 

wspinaczy podchodzi do Dolinki Pustej z Hali Gąsienicowej, 1/3 – z Doliny Pięciu Stawów. 

Z pewnością część osób podchodzi pod ścianę z Kasprowego Wierchu, jednak nie wpisują się 

one do KWT. 

Dwa udostępnione dla wspinaczki rejony Tatr Reglowych, bramka u wylotu Doliny 

Lejowej i skałka w żlebie Jaroniec to typowe rejony skałkowe, z dobrze ubezpieczonymi 

drogami. W Dolinie Lejowej znajduje się zaledwie kilka dróg o niezbyt dużych trudnościach, 

natomiast na Jarońcu jest ponad 20 trudnych, przewieszonych dróg. Ma to istotny wpływ na 

wielkość ruchu wspinaczkowego – w Dolinie Lejowej wspinają się przede wszystkim 

uczestnicy zakopiańskich kursów skałkowych, a liczba osoboprzejść nie przekracza 20-30 

dziennie, natomiast Jaroniec odwiedzają wspinacze sportowi, także spoza Zakopanego, a 

liczba osoboprzejść sięga 100 dziennie. 

 

Zmiany w ruchu wspinaczkowym w ostatnich latach 

Najważniejszą zmianą w strukturze ruchu wspinaczkowego w ostatnich 10 latach jest 

bardzo istotny wzrost znaczenia wspinaczki sportowej, po dobrze ubezpieczonych drogach. 

Prawie wszystkie popularne drogi, które nie są drogami kursowymi, to drogi sportowe, do 

przejścia których wystarcza komplet ekspresów. Należy też podkreślić, że zdecydowana 

większość wspinaczy, którzy nie wpisują się do KWT, wybiera się na jedną z takich dróg – 

zatem ich udział w całym ruchu wspinaczkowym jest znacznie większy niż to wynika z 

analizy KWT. W ostatnich 10 latach w Tatrach Wysokich powstało ok. 30 dróg, 

ubezpieczonych w komplet punktów asekuracyjnych (spitów lub ringów), o trudnościach od 

VI+ do X- UIAA. Do najczęściej przechodzonych dróg sportowych należą te o 

umiarkowanych trudnościach, nie przekraczających VII UIAA: Lobby Instruktorskie na 

Kościelcu, Pachniesz Brzoskwinią na Kopie Spadowej, Greystone na Czołówce MSW 

(Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego) oraz Wacław Spituje wraz z Zemstą Wacława na 



Mnichu. Drogi te są jednocześnie najczęściej wykorzystywanymi liniami zjazdów z ww. 

ścian. Koncentrację ruchu wspinaczkowego w pobliżu schronisk (wszystkie te drogi oddalone 

są do 45 min marszu) z punktu widzenia ochrony przyrody należy ocenić pozytywnie. 

Szczególnie korzystne są zjazdy drogami do podnóża ścian i uniknięcie degradacji stoku 

związanej z wydeptywaniem ścieżek. Przemiany środowiska wzdłuż dróg sportowych 

ograniczone są do usunięcia porostów i fragmentów luźnej skały w pasie o szerokości kilku 

metrów i instalacji stałych punktów asekuracyjnych. Kolejne przejścia powstrzymują jedynie 

sukcesję porostów (Jodłowski 2003). 

Od 2003 r. sportowe drogi powstają prawie wyłącznie na Mnichu (na północnej i 

wschodniej ścianie), przy czym najwięcej nowych linii otworzono latem 2006 r. Równolegle, 

wymieniano asekurację na istniejących drogach. O skali tej akcji świadczy długość 

ubezpieczonych w tym roku odcinków dróg, wynosząca ok. 1200 metrów. W całym rejonie 

Morskiego Oka znajduje się obecnie ok. 3800 metrów ubezpieczonych dróg i pojedynczych 

wyciągów. Dróg w pełni ubezpieczonych jest 26, z czego 14 na Mnichu. Akcję wymiany 

asekuracji należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Usunięto ze szczelin stare haki i kołki, a 

w miejscach, gdzie asekuracja z friendów i kości jest niemożliwa, umieszczono stałe punkty 

asekuracyjne, najczęściej spity. Wspinaczka po tak przygotowanych drogach nie powoduje 

większych przemian w środowisku przyrodniczym. Dyskusja nad ilością spitów na 

poszczególnych wyciągach nie ma większego znaczenia. Są to problemy nieistotne z punktu 

widzenia ochrony przyrody, chociaż dla etyki wspinaczkowej z pewnością kluczowe. 

Natomiast powstanie tak dużej liczby nowych dróg wspinaczkowych, od jednowyciągowych 

wariantów po 160-metrowe linie spowodowało, że wschodnia ściana Mnicha pokryta została 

gęstą siatką dróg wspinaczkowych w każdym przedziale trudności, z wyjątkowo dobrą jak na 

rejon górski asekuracją. Ściana ta ma obecnie wszystkie cechy popularnego rejonu 

skałkowego i można się spodziewać wystąpienia wszystkich charakterystycznych zjawisk 

związanych ze wspinaczką sportową. Z pewnością znacznie zwiększy się, już i tak bardzo 

duży, ruch wspinaczkowy. Wspinaczka z górną asekuracją oraz ślady magnezji, także na 

łatwych drogach, to typowe zjawisko w podkrakowskich dolinkach, jednak w Tatrach do tej 

pory niespotykane. Dla ochrony przyrody nie są to może najistotniejsze kwestie (dla percepcji 

krajobrazu już bardziej), jednak konsekwencje obecności kilkudziesięcioosobowej grupy 

wspinaczy w rejonie oddalonym od szlaków turystycznych mogą być znacznie poważniejsze 

– zaczynając od zaśmiecenia i hałasu, a kończąc na braku urządzeń sanitarnych. Autorzy 

nowych dróg nie wzięli pod uwagę możliwych przyrodniczymi skutkami swojej działalności. 

Jeden z punktów zarządzenia dyrektora TPN z dn. 15 grudnia 2005 w sprawie uprawiania 



wspinaczki, dotyczący konieczności wcześniejszego uzgadniania z TPN montażu stałych 

punktów asekuracyjnych miał zapobiec takim właśnie działaniom. Przed sezonem letnim 

2007 r. konieczne staje się określenie pojemności rejonu Mnicha dla ruchu wspinaczkowego, 

aby zapobiec ewentualnej degradacji środowiska. 
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Tabela 1 
 
IMIĘ I NAZWISKO:       DATA 31 VII 2007 
         GODZ. OBSERWACJI: 7-17 
 OSOBOPRZEJŚCIA 

ŻABI KOŃ  
Grań Żabiego Konia x x x x x x         
Droga Golcza (WHP 1013)               
Stanisławski               
Żabia Prz. Wyżnia wprost               
ŻABIA TURNIA 
MIĘGUSZOWIECKA 

 

Filar Grońskiego  x x x            
Wariant Rendez vous               
Droga Czoka               
Środek ŻTM w w             
Cena Strachu               
Je t’aime               
Filar Mroza               
Świerz (prawą częścią ściany)               
Inne drogi               

WOŁOWA TURNIA  
Korosadowicz               
Surdel x x             
Pająki               
Chrobak               
Stanisławski (na Wyżnią Wołową 
Szczerbinę) 

              

Czok               

Wołowina w Sosie Własnym               

Inne drogi               

ZJAZDY  
Drogi różne x x             
Punkt pomiarowy obejmuje północne ściany Żabiego Konia, Żabiej Turni Mięguszowieckiej i Wołowej 
Turni 
Obserwator powinien znajdować się na piargach powyżej Buli pod Rysami, w razie potrzeby pochodząc na taras 
u podnóża ścian ŻTM i Wołowej Turni (tzw. Wołowa Galeria) w przedłużeniu Zachodu Grońskiego 
Najczęściej wykorzystywane podejścia pod ściany: 
- szlakiem na Bulę pod Rysami i ścieżką pod ścianę 
Wypełnianie tabeli: 
X – przejście całości drogi przez 1 osobę (przejście całego zespołu należy wyróżnić owalem, szczególną uwagę 
należy zwrócić na przejścia w zespołach kilku osobowych)  
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 2 
 

Rejon Data  Książka 
Wyjść Pomiar 

 
Suma błędów 

 

 
Błąd rzeczywisty

 
zespoły 13 14 3 21,4% 1 7,1% 

osoby 25 29 8 27,6% 4 13,8% 29 VII 
osoboprzejścia 32 36 8 22,2% 4 11,1% 
zespoły 7 10 3 30,0% 3 30,0% 
osoby 15 21 6 28,6% 6 28,6% 14 VIII 
osoboprzejścia 19 32 13 40,6% 13 40,6% 
zespoły 4 13 9 69,2% 9 69,2% 
osoby 8 31 23 74,2% 23 74,2% 

M
or

sk
ie

 O
ko

 

1 X 
osoboprzejścia 8 31 23 74,2% 23 74,2% 
zespoły 13 25 12 48,0% 12 48,0% 
osoby 32 59 29 49,2% 27 45,8% 29 VII 
osoboprzejścia 34 65 41 63,1% 31 47,7% 
zespoły 14 18 6 33,3% 4 22,2% 
osoby 42 46 14 30,4% 4 8,7% 14 VIII 
osoboprzejścia 46 55 19 34,5% 9 16,4% 
zespoły 4 10 6 60,0% 6 60,0% 
osoby 11 27 16 59,3% 16 59,3% H

al
a 

G
ąs

ie
ni

co
w

a 

1 X 
osoboprzejścia 11 29 18 62,1% 18 62,1% 
zespoły 1 4 3 75,0% 3 75,0% 
osoby 2 11 9 81,8% 9 81,8% 29 VII 
osoboprzejścia 2 13 11 84,6% 11 84,6% 
zespoły 1 2 1 50,0% 1 50,0% 
osoby 3 5 2 40,0% 2 40,0% 14 VIII 
osoboprzejścia 3 7 4 57,1% 4 57,1% 
zespoły 2 3 1 33,3% 1 33,3% 
osoby 4 8 4 50,0% 4 50,0% 

D
ol

in
ka

 P
us

ta
 

1 X 
osoboprzejścia 4 12 8 66,7% 8 66,7% 

  Średnia suma błędów Średni błąd rzeczywisty  
zespoły 40% 35% 
osoby 43% 39% Morskie Oko 
osoboprzejścia 46% 42% 
zespoły 47% 43% 
osoby 46% 38% Hala 

Gąsienicowa 
osoboprzejścia 53% 42% 
zespoły 53% 53% 
osoby 57% 57% Dolinka Pusta 
osoboprzejścia 69% 69% 

 
 
 

 

 

 



Tabela 3 
Liczba wspinaczy 

Morskie Oko Hala Gąsienicowa 

1 
Mnich 
(oraz Mniszek i Ministrant) 

921 1 
Kościelce 
Zadni Kościelec i 
Kościelec 

867 

2 Czołówka Mięguszowieckiego 
Szczytu Wielkiego 132 2 

Granaty  
(oraz Wierch pod Fajki i 
Czarne Ściany) 

709 

3 Kopa Spadowa 106 3 Zamarła Turnia 178 

4 
Kazalnica Mięguszowiecka 
(oraz Kocioł Kazalnicy) 

102 4 
Świnica  
(oraz Niebieska i 
Gąsienicowa Turnia) 

128 

5 
Żabi Mnich 
(oraz Żabia Lalka i Czuba nad 
Wrótkami) 

93 5 
Kozi Wierch 
(oraz Kozie Czuby) 

19 

6 Zadni Mnich 81 6 

Inne 
(Wielka Buczynowa 
Turnia, Zawratowa Turnia, 
próg Zmarzłego Stawu 

15 

7 
Bańdzioch Mięguszowiecki 
(Mięguszowiecki Szczyt Wielki i 
Pośredni) 

64 

8 
Wołowy Grzbiet 
(Żabi Koń, Żabia Turnia 
Mięguszowiecka, Wołowa Turnia) 

25 

9 
Niżnie Rysy 
(w tym grań Tomkowych Igieł) 

17 

10 

Inne 
(Ciemnosmreczyńska Turnia, 
Cubryna, Żabi Szczyt Niżni, Zamarła 
Turnia) 

69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Summary 

MONITORING OF CLIMBING ACTIVITY IN THE TATRA NATIONAL PARK IN 
SUMMER SEASON, 2006. 

 

 

However, there are regulations on climbing acitivity since 1970., field survey-based 

analysis of its structure and intensity have not been conducted. The only data source were the 

Climbing Ascent Books (CAB) in mountain huts. The main aim of the study was to measure 

the climbing activity, both in areas where climbing is restricted or allowed. The field study 

was conducted by 22 surveyors at the same time. The results have been discussed with the 

data derived from CAB. It has been proved that the CAB data are underestimated by 

approximately 40%. 

Field survey-based data as well as the CBA were the basis for further analysis. The 

trend for climbing concentration within few rockfaces (Mnich, Kościelec, Granaty) has been 

observed. It results from growing popularity of sport climbing and opening few dozens of 

fully-equipped climbing routes. 

Spatial and temporal analysis of climbing activity is the basis for research on climbing 

impact on the natural environment and climbing management in the Tatar National Park. 
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