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ZNACZENIE GÓRNOREGLOWYCH POLAN
DLA TURYSTYKI W GORCACH

Natalia Tokarczyk*

Zarys treści: Górnoreglowe polany stanowią istotny element w krajobrazie Gorców, przyczy-

niając się do jego mozaikowości. Grzbietowe położenie czyni z nich doskonałe punkty widoko-

we i orientacyjne. Wysoka bioróżnorodność, sezonowa zmienność kolorów, bogactwo owoców 

leśnych, odgłosy przyrody, wkomponowane w krajobraz szałasy pasterskie i obiekty sakralne 

nadają polanom walor miejsc szczególnie interesujących dla turysty. Stanowią one również 

korzystną lokalizację dla drobnej infrastruktury turystycznej, a także obiektów noclegowych. 

Niestety, postępujący proces renaturalizacji wyraźnie zagraża turystycznym walorom polan, 

zwłaszcza położonym poza obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego.

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, postrzeganie multisensoryczne, górnoreglowe 

polany, Gorce

„O polany gorczańskie

niezliczone okna szczęścia

wyspy zielone w czarnym morzu puszczy […]

nie rozbite o gwar ostoje radości

miejsca stworzone na zbratanie z przestrzenią […]”.

[Rafał Linkowski 1987, s. 65]

Wprowadzenie

Już najwcześniejsze materiały kartograficzne, pochodzące z końca XVIII 

wieku, wskazują na polany jako charakterystyczny element krajobrazu Gor-

ców. Rozległe panoramy rozpościerające się z grzbietowych polan przyciąga-

ły wędrowców oraz artystów, dla których niezwykłe górskie pejzaże stanowi-

ły inspirację. Ich pięknem zachwycali się m.in. Władysław Orkan, Seweryn 

Goszczyński oraz Leopold Staff. Popularyzacja Gorców, jako terenu atrak-

cyjnego turystycznie, miała miejsce w okresie międzywojennym. Chwilową 
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stagnację spowodował wybuch II wojny światowej, jednak już w latach 50. 
XX wieku nastąpiło ponowne ożywienie ruchu turystycznego, a Gorce stały 
się jedną z najchętniej odwiedzanych grup górskich.

Obecnie szacuje się, że w sezonie letnim na teren samego Gorczańskiego 
Parku Narodowego przybywa około 45 tysięcy turystów, przy czym najlicz-
niej uczęszczane są szlaki w okolicy Turbacza [Tomasiewicz 2006, s. 29]. Ob-
serwuje się jednak pewne wahania we frekwencji turystycznej, co najczęściej 
wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na przykład w desz-
czowym okresie letnim 2001 roku Gorczański Park Narodowy odwiedziło 
tylko 25 tysięcy osób [Popko-Tomasiewicz 2006, s. 240]. Dobra dostępność 
komunikacyjna sprawia, że turyści przybywają najczęściej na jednodniowe 
wycieczki. Są to głównie osoby indywidualne, przeważnie mieszkańcy Mało-
polski i Śląska. Dominują wśród nich ludzie młodzi, wykształceni, pragnący 
obcować z przyrodą i kontemplować krajobraz.

Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie 
dla turystyki w Gorcach mogą mieć górnoreglowe polany. Rozważania miały 
charakter teoretyczny. Podjęto je opierając się na wybranej literaturze z za-
kresu turystyki i percepcji krajobrazu.

1. Obszar badań

Gorczańskie polany powstały w wyniku działalności człowieka. Istot-
ną rolę w ich genezie odegrała ludność wołoska, która przywędrowała na 
obszar Gorców na przełomie XIV i XV wieku i w znacznym stopniu przy-
czyniła się do rozwoju pasterstwa. W Gorcach brak było naturalnych hal, 
niezbędnych do wypasu. Tworzono je stosując „trzebież żarową”. Począt-
kowo słowo „polana” miało inne znaczenie niż obecnie. Określano w ten 
sposób tereny wewnątrz lasu – wykarczowane i zagospodarowane przez 
człowieka. Były to głównie pola uprawne [Flizak 1966, s. 160]. Rozkwit 
gospodarki pasterskiej przypada na przełom XVI i XVII wieku. W krajo-
brazie górskim zaczęły się wtedy pojawiać nowe elementy: szałasy, szopy, 
stajnie. Polany powstawały także w wyniku eksploatacji lasów, związanej 
z przemysłem hutniczym i papierniczym, oraz na skutek działania na-
turalnych żywiołów, takich jak ogień czy wiatr. Z powodu nadmiernego 
wycinania lasów już w XVII wieku starosta nowotarski Mikołaj Komo-
rowski zarządził pierwsze ograniczenia dotyczące tworzenia nowych po-
lan. Podobne zakazy pojawiły się pod koniec XVIII wieku po północnej 
stronie Gorców. W połowie XIX wieku proces tworzenia nowych polan 
ustał. Około 1840 roku powstała ostatnia polana – Podmostownica [Fli-
zak 1966, s. 160].
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Polany występują w całych Gorcach, jednak największe ich zgrupowa-
nia znajdują się na połogich grzbietach głównych, w przedziale wysokościo-
wym 950–1200 m n.p.m. [Michalik 1998, s. 3]. Znaczenie polan dla turystyki 
w Gorcach określano przy okazji badań nad renaturalizacją 46 górnoreglo-
wych polan, skupionych w czterech rejonach [Janczak 2010; ryc. 1]. Dolny 
zasięg regla górnego wyznaczała jego granica klimatyczna, przebiegająca na 
wysokości 1100 m n.p.m. [Hess 1965, s. 209], natomiast za polanę uznawano 
płat roślinności trawiastej, posiadający naturalne granice w postaci ściany 
otaczającego lasu lub w przypadku dużych kompleksów polan – wyraźnych 
przewężeń w powierzchni.

Ryc. 1. Rejony występowania górnoreglowych polan w Gorcach

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych polan leży na terenie Gorczańskiego Parku Naro-
dowego. Wiedzie przez nie aż 12 szlaków pieszych, a wśród nich Główny 
Szlak Beskidzki (Ustroń – Wołosate) i szlak „dziesięciu polan” (Przełęcz 
Przysłop – Turbacz), ponadto liczne szlaki spacerowe, rowerowe, konne, 
narciarskie, a także ścieżki przyrodnicze (tab. 1). Określenie walorów tury-
stycznych badanych polan wydaje się więc tym bardziej istotne.
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Tabela 1. Szlaki wiodące przez górnoreglowe polany lub ich skrajem
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Rejon I – Turbacz i Jaworzyna Kamienicka

1 Bieniowe       

2 Cioski Łopuszańskie X (1)* X X X X X

3 Cioski Ochotnickie   X    

4 Chyżniocka       

5 Długie Młaki X (3) X  X   

6 Gabrowska Duża X (1) X  X X X

7 Gabrowska Mała X (1)   X X X

8 Grajcarowa X (1) X     

9 Hala Turbacz X (3) X   X X

10 Jaworzyna Kamienicka X (1)  X X X X

11 Jaworzyna Obidowska       

12 Jaworzynka       

13 Kałużna       

14 Kantorka       

15 Kocurka X (1)    X X

16 Mostownica       

17 Nowa       

18 Podsolnisko       

19 Przysłop Dolny X (2)     X

20 Przysłop Górny X (1)     X
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21 Rozdziele X (1)    X X

22 Rusnakowa X (1) X     

23 Solnisko       

24 Średniak X (1)     X

25 Świderowa X (2)   X   

26 Wolnica X (4) X  X X X

27 Hala Długa X (1) X  X X X

28 Zakrzesy       

29 Zawijasówka X (2)   X   

30 Zielenica X (2) X   X X

Rejon II – Kudłoń

31 Figurki Niżne X (1)      

32 Figurki Średnie X (1)      

33 Figurki Wyżne X (1)      

34 Gorc Porębski       

35 Gorc Troszacki X (2)      

36 Kudłoń X (1)      

37 Polanczyca X (1)      

38 Polanczyna X (1)      

39 Pustak X (2)      

40 Trzemucha       

Rejon III – Gorc

41 Gorc Gorcowski X (2) X     

42 Gorc Kamienicki X (1) X     

43 Jagiełłówki X (1) X    X

44 Janikówka       

Rejon IV – Lubań

45 Wierch Lubania X (3) X     

46 Wyrobki X (2)      
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2. Turystyczne walory górnoreglowych polan
w ujęciu multisensorycznym

Ocena otaczającego świata jest domeną każdego człowieka. Wiąże się 
bezpośrednio z percepcją, która jest złożonym procesem, zachodzącym nie-
ustannie w ludzkiej świadomości, polegającym na wartościowaniu obrazu 
otaczającej rzeczywistości [Kożuchowski 2005, s. 27]. Człowiek odbiera 
bodźce płynące ze środowiska wszystkimi zmysłami. Na podstawie zareje-
strowanych danych w mózgu powstaje przekaz, który sam w sobie jest obo-
jętny i nie wywołuje reakcji. Dostarczone informacje ulegają w mózgu filtra-
cji poprzez niepowtarzalne doświadczenia, kulturę, przekonania, wartości, 
zainteresowania i założenia. Przekaz zostaje zidentyfikowany i porównany 
z posiadaną wiedzą, nabytą przez wychowanie i wykształcenie. W wyniku 
decyzji (podjętej najczęściej w sposób nieświadomy) reagujemy w ten czy 
inny sposób [Bielawska 2001, s. 37]. Ocenie podlega więc nie tyle obiek-
tywnie istniejące środowisko, ile obraz przyrody powstały w świadomości 
turysty [Kożuchowski 2005, s. 27], a spostrzeganie krajobrazów jest indywi-
dualne i niepowtarzalne [Kowalczyk 1996, s. 185]. Turystyczna waloryzacja 
badanych polan może więc stanowić wyłącznie pewną wartość średnią.

W percepcji krajobrazu podstawową rolę odgrywa wzrok, stanowiący 
około 85% całości postrzegania zmysłowego [Kowalczyk 2008, s. 37]. Za po-
mocą wzroku człowiek odbiera niezliczoną liczbę obrazów, rozróżnia kształ-
ty, barwy, układy przestrzenne. Percepcja wizualna decyduje o subiektyw-
nej ocenie jakości miejsca lub krajobrazu [Krzymowska-Kostrowicka 1997, 
s. 17]. Jako najbardziej atrakcyjne postrzegane są krajobrazy cechujące się 
dużą różnorodnością, których elementy pozostają jednak w pewnej harmo-
nii. Obecność polan śródleśnych nie zaburza ładu przestrzennego, przy-
czynia się natomiast do zwiększenia mozaikowości i wzrostu liczby granic 
krajobrazowych. Pod tym względem interesujące są również wnętrza polan 
– urozmaicone grupami drzew i krzewów, a czasem także wychodniami skal-
nymi, jak na Hali Turbacz, Gorcu Kamienickim i Wierchu Lubania.

Górnoreglowe polany, będące w większości terenami otwartymi, są do-
skonałymi punktami widokowymi. Roztaczają się z nich malownicze pa-
noramy Beskidu Sądeckiego, Wyspowego, Średniego, Żywieckiego, Pienin, 
a przede wszystkim całego łańcucha Tatr. Widoki cechuje duża rozległość 
i wieloplanowość. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że Gorce sąsiadują z in-
nymi, atrakcyjnymi grupami górskimi. Na szczególną uwagę zasługują izo-
lowane, kopiaste szczyty Beskidu Wyspowego oraz białe ściany skalne Pie-
nin. Ponadto Gorce położone są równolegle do Tatr, od których oddziela je 
wyłącznie rozległy region Podhala, z widocznym w panoramach Zbiornikiem 
Czorsztyńskim. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny często obserwowanym 
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zjawiskiem jest „morze mgieł”, z którego malowniczo wyłaniają się naj-

wyższe grzbiety górskie. Szczególnie atrakcyjny jest widok Tatr, spowitych 

u podstawy mgłami zalegającymi w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (fot. 1). 

Szczegółowa ocena panoram nie była celem niniejszego opracowania, jed-

nak jako interesujące punkty widokowe należy z pewnością wymienić: Halę 

Długą, Halę Turbacz, Gorc Kamienicki oraz Wierch Lubania. Same polany 

również odgrywają znaczącą rolę w atrakcyjności panoram, urozmaicając 

zalesione grzbiety odmienną roślinnością i zróżnicowanymi kształtami.

Fot. 1. Morze mgieł w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (fot. S. Zwoliński)

Walorem istotnym w wizualnej percepcji krajobrazu jest sezonowa 

zmienność kolorystyki polan i otaczającego je lasu, połączona często z cieka-

wą grą światła i cienia. Polany cechują się bogactwem roślin naczyniowych, 

dzięki czemu stanowią jedne z najbardziej dekoracyjnych układów roślin-

nych. Kwitnące wiosną i latem kwiaty zadowalają zmysły mnogością barw 

i kształtów. Wśród zbiorowisk spotykanych w reglu górnym największymi 

walorami podczas kwitnienia cechują się łąki mieczykowo-mietlicowe (Gla-

diolo-Agrostietum), łąki ostrożeniowe (Cirsietum rivularis) i młaki kozłko-

wo-turzycowe (Valeriano-Caricetum flavae). Ciekawy koloryt nadaje runi 

traw wierzbówka kiprzyca (Chamerion angustifolium), porastająca znacz-

ne powierzchnie na polanach Gorc Kamienicki i Wierch Lubania. Wybitne 

cechy estetyczne mają wczesną wiosną krokusy (Crocus scepusiensis). Ich 

masowe występowanie sprawia, że w pełni kwitnienia wyglądają jak barw-
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ne kobierce [Armatys i in. 2010, s. 22]. Wzrok turysty przyciągają również 

storczyki (Orchidaceae), goryczki (Gentiana asclepoadea) oraz występujący 

bardzo rzadko, bo właściwie tylko na Hali Długiej i Hali Turbacz – pełnik 

europejski (Trollius europaeus). Jego duże, z daleka widoczne kwiaty powo-

dują, że położone na południowym stoku fragmenty Hali Długiej przybierają 

intensywnie złotą barwę [Kozak 2005, s. 43]. Walor dekoracyjny ma również 

wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium), której białe owocostany 

przypominają wielkie płatki śniegu. Jesienią wyjątkowy koloryt nadają po-

lanom borówczyska oraz wysycające się żółcią, czerwienią i brązem liście 

drzew – zawłaszcza na polanach położonych przy granicy z reglem dolnym, 

gdzie duży jest jeszcze udział drzew liściastych. 

Z różnorodnością florystyczną polan wiąże się bogactwo świata zwie-

rząt, zwłaszcza owadów. Kwieciste łąki górskie są wielokrotnie bogatsze 

w gatunki bezkręgowców niż sąsiadujące z nimi zbiorowiska leśne [Micha-

lik 1998, s. 6]. Masowe występowanie niektórych owadów może być niestety 

uciążliwe. Duże znaczenie dla atrakcyjności polan mają motyle, szczególnie 

te odznaczające się intensywną kolorystyką, np. latolistek cytrynek (Gonep-

teryx rhamni), rusałka pawik (Inachis io), paź królowej (Papilio machaon), 

czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae). Bogata awifauna polan ożywia 

otoczenie swą dynamiką.

Harmonijną całość z krajobrazem tworzą szałasy pasterskie lub często 

tylko ich ruiny. Stanowią one pamiątkę po bogatej kulturze pasterskiej. Są 

to obiekty drewniane, reprezentujące na południowych stokach styl podha-

lański, a na północnych – styl zagórzański. Nierzadko pochodzą z przełomu 

XIX i XX wieku. Niektóre z nich mają status zabytku, np. szałas na polanie 

Mostownica. Dzięki staraniom Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego 

w rejon Turbacza powróciły owce. Odbywający się na Hali Długiej wypas 

kulturowy stanowi dodatkową atrakcję.

Szałasy pasterskie nie są jedynymi obiektami antropogenicznymi, które 

podnoszą walory turystyczne polan (tab. 2). Należą do nich również krzyże, 

ołtarze, kapliczki, a nawet kaplice. Najbardziej rozpoznawaną i chyba naj-

częściej fotografowaną przez turystów jest Bulandowa Kapliczka, postawiona 

w 1904 roku przez bacę Tomasza Chlipałę, zwanego Bulandą. Na uwagę za-

sługuje również Kaplica Matki Boskiej Królowej Gorców (Papieska), wybu-

dowana w 1979 roku na polanie Rusnakowej oraz Szałasowy Ołtarz na Hali 

Turbacz, postawiony w miejscu, gdzie ks. Karol Wojtyła odprawił w 1953 roku 

mszę świętą. Ołtarz papieski znajduje się także na Wierchu Lubania.

Dopełnieniem percepcji wzrokowej są doznania zapachowe, akustyczne, 

smakowe i dotykowe, zgodnie z założeniem, że multisensoryczne postrzega-

nie krajobrazu stanowi syntezę bodźców odbieranych jednocześnie wszyst-

kimi zmysłami. Na gorczańskich polanach rośnie obfitość kwiatów i ziół, 
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Tabela. 2. Obiekty antropogeniczne podnoszące atrakcyjność turystyczną badanych polan

N
U

M
E

R

N
A

Z
W

A
 P

O
L

A
N

Y

TYPY OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

O
B

IE
K

T
 

N
O

C
L

E
G

O
W

Y

S
Z

A
Ł

A
S

, 
B

A
C

Ó
W

K
A

O
B

IE
K

T
 

S
A

K
R

A
L

N
Y

P
O

M
N

IK
, 

T
A

B
L

IC
A

 
P

A
M

IĄ
T

K
O

W
A

R
U

IN
Y

T
A

B
L

IC
A

 
IN

F
O

R
M

A
C

Y
J

N
A

Rejon I – Turbacz i Jaworzyna Kamienicka

1 Bieniowe      

2 Cioski Łopuszańskie      X

3 Cioski Ochotnickie       

4 Chyżniocka       

5 Długie Młaki  X     

6 Gabrowska Duża      X

7 Gabrowska Mała       

8 Grajcarowa       

9 Hala Turbacz  X X X X

10 Jaworzyna Kamienicka   X   X

11 Jaworzyna Obidowska X X     

12 Jaworzynka       

13 Kałużna  X     

14 Kantorka       

15 Kocurka       

16 Mostownica  X     

17 Nowa  X     

18 Podsolnisko       

19 Przysłop Dolny  X    X 

20 Przysłop Górny      X
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21 Rozdziele       

22 Rusnakowa   X    

23 Solnisko  X     

24 Średniak      X

25 Świderowa  X     

26 Wolnica X X X   X

27 Hala Długa  X X   X

28 Zakrzesy       

29 Zawijasówka       

30 Zielenica  X    X

Rejon II – Kudłoń

31 Figurki Niżne       

32 Figurki Średnie       

33 Figurki Wyżne       

34 Gorc Porębski  X     

35 Gorc Troszacki  X    X

36 Kudłoń      X

37 Polanczyca       

38 Polanczyna       

39 Pustak      X

40 Trzemucha       

Rejon III – Gorc

41 Gorc Gorcowski X  X    

42 Gorc Kamienicki  X X X  

43 Jagiełłówki  X X    

44 Janikówka       

Rejon IV – Lubań

45 Wierch Lubania X  X X X

46 Wyrobki    X  

Źródło: opracowanie własne.
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których zapach może wywołać u turysty uczucie zadowolenia, podobnie jak 

zapach skoszonego siana. Polany kuszą bogactwem owoców leśnych – malin, 

jeżyn, borówek, których smak bez wątpienia umili każdą wędrówkę. Ciche 

brzęczenie latających nad polanami owadów, cykanie świerszczy oraz śpiew 

ptaków działa uspakajająco oraz poprawia nastrój. Pozytywnie odbieranym 

bodźcem jest także delikatny powiew wiatru, który orzeźwia i przynosi ulgę, 

zwłaszcza w upalny, letni dzień [Kowalczyk 1992, s. 22]. W czasie chłodnych 

dni wiatr powoduje jednak szybsze wyziębienie organizmu. Istotną rolę od-

grywają również bodźce termiczno-wilgotnościowe. Ciepłe i dobrze nasło-

necznione polany grzbietowe odbierane są zwykle jako miejsca przyjemne, 

zwłaszcza jeśli turysta przebywał dłużej w chłodnym lesie. Z odwrotną sy-

tuacją mamy do czynienia zimą, kiedy to zaciszny las zyskuje przewagę nad 

otwartą przestrzenią polan.

Multisensoryczny wizerunek krajobrazu nie daje się zredukować do pro-

stej sumy bodźców fizycznych otoczenia [Sperling 1995, s. 66]. Na postrzega-

nie krajobrazu przez człowieka wpływają także czynniki o charakterze psy-

chofizycznym oraz osobiste oczekiwania, cele, nastawienia. Obecność polan 

chroni turystę przed znużeniem. Wędrowanie wyłącznie lasem staje się po 

pewnym czasie monotonne, a występowanie kontrastów działa pobudzająco 

[Kowalczyk 1992, s. 24]. Otwarte przestrzenie polan dają uczucie wolno-

ści. Są miejscem, gdzie turysta może się wyciszyć, odpocząć od codziennego 

zgiełku. Ponadto niektóre gatunki roślin, związane ze środowiskiem polan, 

wydzielają olejki eteryczne, stymulujące funkcjonowanie układu krwiono-

śnego, nerwowego oraz odpornościowego [Kowalczyk 1996, s. 188].

Duże znaczenie w ogólnym odbiorze rzeczywistości przez turystę od-

grywa poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Polany, jako charakterystyczne 

miejsca w przestrzeni, ułatwiają orientację i redukują poczucie zagubienia. 

Ze względu na dogodne warunki, na polanach znajdują się różnego rodzaju 

obiekty noclegowe, dające możliwość schronienia po zmroku lub w czasie złej 

pogody, a często także posilenia się. Na badanych polanach są to: schronisko 

pod Turbaczem, bazy namiotowe SKPG Kraków na Wierchu Lubania i Gor-

cu Gorcowskim oraz harcówka „Bene” na Jaworzynie Obidowskiej. Niegdyś 

istniały schroniska na polanie Wierch Lubania, Wyrobki oraz na Wisielaków-

ce. Turystom służył również dawny budynek gospodarstwa wzorcowego na 

Hali Długiej, zwany „Metysówką” – obecnie obiekt informacyjno-edukacyjny 

Gorczańskiego Parku Narodowego. Na polanach położonych poza granicami 

Parku można zaobserwować pojawianie się bacówek prywatnych, m.in. na 

polanie Grajcarowej i Gorcu Kamienickim. Polany stanowią również dogodne 

miejsca do tworzenia miejsc odpoczynku – ławek, stolików. Tego typu infra-

struktura powstaje w Gorcach z inicjatywy Gorczańskiego Parku Narodowe-

go i zapewnia turyście wygodę i komfort w czasie wędrówki.
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Rzesza turystów i pielgrzymów przybywa na odbywające się kilka 

razy do roku uroczyste msze święte, zwłaszcza w drugą niedzielę sierpnia 

obok kaplicy na polanie Rusnakowej oraz w trzecią niedzielę września 

przy ołtarzu szałasowym na Hali Turbacz. Msze święte na Rusnaków-

ce zasłynęły głównie za sprawą patriotycznych kazań wygłaszanych po 

góralsku przez ks. Józefa Tischnera. Towarzyszyła im oprawa muzyki 

góralskiej oraz motto z przyśpiewki: „zatonie, zatonie piórecko na wo-

dzie, ale nie zaginie nuta o ślebodzie”. Szczególne znaczenie miały one 

w czasie stanu wojennego.

Zainteresowani historią turyści mogą odnaleźć na górnoreglowych pola-

nach oraz w ich pobliżu ślady wydarzeń z okresu II wojny światowej (krzyż 

na polanie Wierch Lubania i Hali Długiej), a nawet pamiątki z czasów Kon-

federacji Barskiej (inskrypcja na Czole Turbacza). Nie bez znaczenia są 

same nazwy polan, będące często jedyną pozostałością po bogatej kulturze 

pasterskiej, np. Cioski, Solnisko. Mogą one skłaniać do refleksji nad histo-

rią danego miejsca. Poszukujący informacji turysta nie zawiedzie się, gdyż 

z inicjatywy Gorczańskiego Parku Narodowego na polanach położonych 

przy głównych szlakach postawiono tablice z rozrysowanymi i opisanymi 

panoramami, a także informacjami o ciekawych elementach, na które warto 

zwrócić uwagę. Można więc stwierdzić, że gorczańskie polany zaspokajają 

na wielu płaszczyznach potrzeby turysty.

3. Atrakcyjność turystyczna polan a proces renaturalizacji

W wyniku przemian gospodarczych po 1989 roku nastąpił upadek go-

spodarki szałaśniczej. Zaniechanie pasterstwa zapoczątkowało proces samo-

rzutnego rozwoju krajobrazu – proces renaturalizacji, który można obserwo-

wać na większości gorczańskich polan. Niestety nie wpływa on korzystnie 

na atrakcyjność turystyczną Gorców. Na skutek zarastania polan postępuje 

obniżanie ich walorów widokowych. Pojedyncze, wysokie drzewa lub gru-

py drzew powodują fragmentację panoram. Niektóre punkty widokowe są 

w chwili obecnej zupełnie lub niemal zupełnie zarośnięte.

Z punktu widzenia turystyki utrzymanie dotychczasowego zakresu wi-

doczności jest bez wątpienia wskazane. Działania w tym kierunku podejmo-

wane są przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. W wyniku 

oceny krajobrazowej wytypowano polany, na których przeprowadzane są za-

biegi ukierunkowane na utrzymanie lub odtworzenie walorów widokowych. 

Polegają one głównie na usuwaniu drzew i krzewów z punktów widokowych 

i wzdłuż szlaków turystycznych. Działalność ta daje rezultaty, niestety ogra-

niczona jest wyłącznie do polan położonych na terenie Parku. Jeżeli nie zo-
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staną w porę podjęte odpowiednie działania, to wkrótce zniknie kilka bardzo 

atrakcyjnych miejsc widokowych, leżących poza obszarem chronionym, np. 

na polanie Gorc Gorcowski.

Renaturalizacja wpływa również niekorzystnie na multisensoryczne po-

strzeganie polan przez turystów. Wskutek ich zarastania następuje spadek 

ich bioróżnorodności. Ponadto w wyniku zaprzestania użytkowania popada-

ją w ruinę szałasy pasterskie. W sumie na 46 polanach zinwentaryzowano 

w trakcie badań 21 szałasów, z czego połowa znajdowała się w złym lub 

bardzo złym stanie technicznym, a dwa z nich – na Gorcu Kamienickim i na 

Jaworzynie Obidowskiej – zmieniły swój charakter, stając się prywatnymi 

bacówkami. Wśród zarośli maliny (Rubus idaeus) odnaleźć można butwieją-

ce podwaliny nieistniejących już szałasów. W gąszczu drzew i krzewów giną 

również ruiny dawnych schronisk – na Wierchu Lubania i Wyrobkach.

Podsumowanie

Podjęta przez autorkę ocena atrakcyjności turystycznej górnoreglo-

wych polan ma charakter ogólny, gdyż jak wspomniano wcześniej, postrze-

ganie krajobrazu jest procesem złożonym i indywidualnym dla każdego 

turysty. Trudno jednak zaprzeczyć, że gorczańskie polany pełnią istotną 

rolę w turystyce, a postępujący proces renaturalizacji wyraźnie zagraża 

ich walorom.
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Abstract

Importance of upper montane belt glades for tourism in 
Gorce Mountains

Upper montane belt glades constitute important feature of Gorce Mountains. Due to the glades 

Gorce landscape is much more miscellaneous. The glades situated on the steep slopes are excel-

lent observation and viewpoints. High level of biodiversity, seasonal variety of colors, plenty 

of wild forest fruits, noise of nature, shepherds’ huts blended with the landscape and sacral 

architecture make Gorce glades very attractive to tourists. The glades are also a convenient 

place for small scale tourism accommodation and infrastructure. Nevertheless, tourist value of 
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Gorce upper montane belt glades has been endangered by progressing renaturalization proc-

ess. The negative impact on upper montane belt glades refers mostly to glades situated beyond 

Gorce National Park.

Keywords: tourist attractiveness, multisensory perception, upper montane belt glades, Gorce 

Mountains


