
Jo an na Du da1

Wpływ wa run ków na tu ral nych, 

kul tu ro wych i re kre acyj nych na in ten syw ność 

ru chu tu ry stycz ne go w Pie ni nach2

Abs trakt

Pie ni ny, je den z naj pięk niej szych za kąt ków Pol ski, jest od wie lu
lat re gio nem bar dzo po pu lar nym wśród tu ry stów. Tu ry stów przy cią ga -
ją pięk ne kra jo bra zy, wspa nia ły mi kro kli mat, Du na jec i spływ rze ką,
pięk nie po ło żo ne miej sco wo ści gór skie. Wy po czy nek w Pie ni nach wią -
że się naj czę ściej z ak tyw nym spę dza niem cza su. Wcza so wi czom pro -
po nu je się wy ciecz ki pie sze i ro we ro we, jaz dę kon ną, wy ciecz ki ło dzia -
mi, moż li wo ści upra wia nia nar ciar stwa bie go we go. Co raz wię cej osób
upra wia też pa ra gli ding, czy li lo ty na spa do lo tach i lot niach i wresz cie
spływ tra twa mi. W ce lu zba da nia czyn ni ków, któ re kształ tu ją ruch tu -
ry stycz ny w Pie ni nach oraz, z czym tu ry ści mo gą się tu spo tkać i z czym
spo ty ka ją się miesz kań cy, któ rzy przyj mu ją tu ry stów, prze pro wa dzo no
w 2004 r. ba da nia an kie to we, wzbo ga co ne wy wia dem śro do wi sko wym.  

Wstęp

Pie ni ny na le żą do naj bar dziej po pu lar nych i naj chęt niej od wie -
dza nych przez kra jo wych  tu ry stów, re gio nów Pol ski. Dla więk szo ści
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1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa
2 Fragment pracy licencjackiej wykonanej pod kierunkiem prof. UW dr hab. Mirosławy Czerny.
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Po la ków Pieniny ko ja rzą się ze spły wem Du naj cem i wspa nia ły mi 
wi do ka mi roz cią ga ją cy mi się po obu brze gach rze ki. Ta nie wiel ka
gru pa gór ska, któ ra w gra ni cach Pol ski roz cią ga się mię dzy Ko tli ną
No wo tar ską a Po gó rzem Spi skim ma oko ło 100 km2, a ich sze ro kość
wa ha się od 2 km do 6 km (Kon drac ki 1988). W gra ni cach Pol ski dzie -
li się Pie ni ny, pod wzglę dem cech wy stę pu ją cych tu form rzeź by, na
dwie czę ści (Len ce wicz, Kon drac ki 1964). Część pierw sza to od ci nek
Pie nin, któ ry roz cią ga się od Czar ne go Du naj ca po Biał kę. W tym
miej scu skał ki two rzą nie wiel kie, izo lo wa ne wznie sie nia. Dru ga
część, wy raź nie za zna czo na w kra jo bra zie to wschod nia część Pie nin,
któ ra roz cią ga się od Biał ki do Szczaw ni cy i Szach to wą (Len ce wicz,
Kon drac ki, 1964). To w tej czę ści Du na jec two rzy dwa prze ło my, któ -
re dzie lą tę cześć z ko lei na dal sze trzy wy raź ne czło ny: grzbiet Bra ni -
ska -Ho mba rku, Pie ni ny Wła ści we i Ma łe Pie ni ny (Kon drac ki, 2001). 

O rzeź bie Pie nin za de cy do wała ich prze szłość geo lo gicz na i to
ona jest od po wie dzial na za nie spo ty ka ne for my i wy jąt ko wy urok te -
go miej sca. Do mi nu ją tu ska ły osa do we ju raj skie i kre do we. Wy stę -
pu ją tu więc głów nie wa pie nie, któ re bu du ją naj wyż sze szczy ty i wą -
wo zy (Ale xan dro wicz, 1989). Od sło nię cia i roz cię cia skał wę gla no -
wych stwo rzy ło wa run ki do roz wo ju form kra so wych (War szyń ska,
1995; Bir ken ma jer, 1979). Ze wzglę du jed nak na trud niej roz pusz -
czal ne ska ły, skom pli ko wa ną bu do wę geo lo gicz ną oraz po kry cie
szcze lin zwie trze li ną i ro ślin no ścią róż ne for my kra so we rzeź by są
sła bo roz wi nię te. Nie mniej jed nak wy stę pu ją tu ja ski nie kra so we,
któ re sta no wią rów nież atrak cję tu ry stycz ną.

Naj bar dziej ska li sta część Pie nin - Ma syw Trzech Ko ron jest ob -
sza rem sil nie roz człon ko wa nym i na je żo nym skal ny mi igli ca mi, peł -
nym urwisk. Sto ki są tu bar dzo stro me. Wy so kość względ na mię dzy
do li ną Du naj ca a Trze ma Ko ro na mi prze kra cza 500 m. Na to miast
wy so kość po szcze gól nych szczy tów w Ma łych Pie ni nach jest bar dziej
zróż ni co wa na, a ich zbo cza są sil nie na chy lo ne. Ca łe Pie ni ny za li cza -
ne są do gór ni skich. A ich wy spo wy cha rak ter wy ni ka z licz nych po -
je dyn czych ska łek ogra ni czo nych skal ny mi ścia na mi (War szyń ska,
1995). 

Dzię ki oto cze niu przez wyż sze wznie sie nia Be ski dów i Tatr kli mat
Pie nin jest sto sun ko wo ła god ny (Wró bel, 2002). Mó wi się o nich ja ko
o za ci szu pod gór skim. Uroz ma ico na rzeź ba spra wia, że zbo cza po łu -
dnio we są sil niej na sło necz nio ne i mniej na ra żo ne na wiatr w po rów na -
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niu ze sto ka mi pół noc ny mi (Wró bel, 2002). W lip cu śred nia tem pe ra -
tu ra po wie trza wy no si 18,2°C a grud niu -6,3°C. Po kry wa śnież na jest tu
nie trwa ła, a ze wzglę du na rzeź bę te re nu gó ry nie na da ją się do upra -
wia nia spor tów zi mo wych. Zi mą w do li nach rzek za le ga ją ni skie war -
stwy chmur (fot.1), two rząc „mo rza mgieł“ (Wró bel, 2002). 
Tu ry stów przy cią ga ją przede wszyst kim kra jo bra zy Pie nin oraz prze -
łom Du naj ca. Ale chęt nie od wie dza ją rów nież Wy so kie Skał ki, So ko -
li cę i Trzy Ko ro ny, wą wóz Ho mo le i wą wóz Sop czań ski, Ci so wą Ska -
łę, Zie lo ne Skał ki, prze łom Biał ki. 

Flo ra i fau na Pie nin

Za in te re so wa nie flo rą Pie nin da tu je się od koń ca XVIII w., kie dy
to wy cho wa nek ka me du łów z Czer wo ne go Klasz to ru brat Cy prian,
opra co wał ziel nik, któ ry za wie rał oko ło 40 róż nych ziół wy ko rzy sty wa -
nych wów czas do ce lów lecz ni czych (Ja nic ka -Krzy wda, 1996). 
Po nie waż w epo ce lo dow co wej Pie ni ny po zo sta ły wol ne od po kry wy 
lo do wej za cho wa ło się tu wie le ga tun ków flo ry, któ re nie prze trwa ły na
te re nach ni zin nych. Pod wzglę dem geo bo ta nicz ny sta no wią więc dziś
Pie ni ny sa mo dziel ny okręg, z wie lo ma ga tun ka mi en de micz ny mi 

Fot. 1. Mgły za le ga ją ce nad Du naj cem (www.nie dzi -
ca.com.pl/ga le ria_no wa_me nu.htm)
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ro ślin. Na tym nie wiel kim te re nie stwier dzo no wy stę po wa nie oko ło
1100 ga tun ków ro ślin na czy nio wych oraz licz ne mchy, wą tro bow ce,
po ro sty i grzy by ka pe lu szo we (Wró bel. 2002). Naj cen niej szy mi ga tun -
ka mi są: chry zan te ma (zło cień) Za wadz kie go (Chry san the mum vel
Den dran the ma Za wadz ki), ja ło wiec sa wi nia (Ju ni pe rus Sa bi na) oraz
re likt z wcze sne go ho lo ce nu, któ ry ro śnie tyl ko na szczy tach i puł kach
skal nych - so sna po spo li ta (Pi nus si lve stris). Wy stę pu je tu tak że wie le
stor czy ków Cy pri pe dium ze śród ziem no mor skim dwu list ni kiem mu -
szym (Oph rys mu sci fe ra) i naj więk szym pol skim ga tun kiem obuw ni -
kiem (Cy pri pe dium cal ce olus) (Wró bel, 2002). Wy stę pu je też wie le
in nych en de mi tów: pszo nek pie niń ski (Ery si mum pie ni ni cum), mni -
szek pie niń ski (Ta ra xa cum pie ni ni cum), gę siów ka orzę sio na (Ara bis
co rym bi flo ra) i in ne (Ale xan dro wicz, 1989). 

O od ręb no ści geo bo ta nicz nej Pie nin świad czą tak że bo ga te flo ry -
stycz nie eko sys te my nie le śne, czy li łą ki i mu ra wy na skal ne. Pie niń -
skie łą ki to pół na tu ral ne eko sys te my na le żą ce do naj bo gat szych
w kra ju (Wró bel, 2002). Mu ra wy na skal ne cha rak te ry zu ją się tu spe -
cy ficz nym skła dem ga tun ko wym i stąd ma ją cha rak ter en de micz ny
(Kon drac ki, 1988). Tak że zbio ro wo ści le śne cha rak te ry zu ją się du żą
róż no rod no ścią. M.in. wy stę pu ją tu: bu czy na i je dli na kar pac ka, le śne
zbio ro wi ska bo ro we, grą dy, ja wo rzy na, ol szy na kar pac ka, re lik to we
la ski so sno we i in ne. La sy wy stę pu ją tu przede wszyst kim na ła god -
nych, pół noc nych sto kach

Zgod nie z po dzia łem na okrę gi zoo ge ogra ficz ne Pie ni ny na le żą
do okrę gu za chod nio kar pac kie go. Wy stę pu je tu po nad 7000 ga tun -
ków zwie rząt (Wró bel, 2002). Ze wzglę du na ła god ny kli mat i bo ga tą
ro ślin ność ży je tu wie le mo ty li (55% fau ny kra jo wej). W rze kach
prze pły wa ją cych przez Pie ni ny ży ją 23 ga tun ki ryb. Jed nak z uwa gi
na za nie czysz cze nie wód nie któ re ga tun ki ryb są za gro żo ne. Pie ni ny
sta no wią śro do wi sko ży cia dla 10 ga tun ków pła zów i 6 ga tun ków ga -
dów (w tym trasz ki) (Ra zow ski, 2000). 

Za byt ki kul tu ry w Pie ni nach

Wiek XIII był dla ob sza rów Pie nin okre sem roz wo ju osad nic twa,
któ re by ło in spi ro wa ne przez przy by szy znad Wi sły, z Są dec czy zny
i ze Spi sza. W XIII w. księż na Kin ga ufun do wa ła w Sta rym Są czu
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klasz tor oraz po wstał Za mek Pie niń ski (Wró bel, 2002). Dzię ki tej 
bu dow li przy by sze za czę li za kła dać tu swo je osa dy, głów nie w oko li -
cach Ludź mie rza, Pie nin i na Za ma gó rzu Spi skim. W śre dnio wie czu
wzno szo no też wa row nie (drew nia ne gro dzi ska, zam ki wa row ne), któ -
re gó ro wać za czę ły nad Du naj cem. Ten dy bo wiem prze bie gał szlak
han dlo wy, któ ry łą czył Ma ło pol skę ze Spi szem (Pie ni ny, 2001). Od
XIV wie ku na to miast roz po czę ła się tak zwa na „wiel ka ko lo ni za cja“.
Na pły wa ła w Pie ni ny m.in. lud ność pa ster ska (wo ło sko -r uska, wę -
gier ska i sło wac ka), któ ra zaj mo wa ła się ho dow lą owiec oraz wy ra bia -
ła ser owczy. Produkowan sprzę ty, na rzę dzia me ta lo we i drew nia ne
(War szyń ska, 1995). Upra wia no ro lę, za kła da no sa dy, zaj mo wa no się
rze mio słem i ob rób ką drew na. Na to miast w wie kach XVI - XVIII Pie -
ni ny za sły nę ły z dzia łal no ści roz bój ni ków. Le gen dy o roz bój ni kach są
ży we do dnia dzi siej sze go. 

W wy ni ku pierw sze go roz bio ru Pol ski ta część Kar pat prze szła
w rę ce Au strii. Spo wo do wa ło to za stój go spo dar czy Pie nin. Do lat 30.
XX wie ku utrzy my wa ły się tu sto sun ki pańsz czyź nia nie (Ny ka, 2003).
W go spo dar ce do mi no wał chów owiec, któ ry po I woj nie świa to wej
pod upadł, a owce prze pę dza no na wy pas na Sło wa cję. Obec nie wy pas
owiec trak tu je się ja ko skład nik kra jo bra zu kul tu ro we go tej czę ści
Kar pat i od 1993 r. moż na tu spo tkać nie wiel kie sta da tych zwie rząt.
Je sien ne "prze pa ski" za cho wa ły się w Sro mow cach, a wy pas "gro -
madz ki" na Spi szu. Pod upadł tak że tra dy cyj ny drob ny prze mysł
w Pie ni nach - eks plo ata cja ka mie nia, tar ta ki, rze mio sło w drew nie
i w skó rze. Upra wa ro li ni gdy nie by łą tu do cho do wa. Naj waż niej -
szym źró dłem do cho dów miesz kań ców Pie nin jest obec nie tu ry sty ka
oraz zwią za ne z nią usłu gi i han del. Męż czyź ni zaj mu ją się fli sac -
twem lub prze wo zem tu ry stów mi kro bu sa mi, zaś w miej sce tra dy cyj -
nych drew nia nych cha łup po wsta ją ele ganc kie wil le z po ko ja mi go -
ścin ny mi. Tu ry ści, uda ją cy się na wy po czy nek do Pie nin szu ka ją tu
tak że obiek tów dzie dzic twa kul tu ro we go. Wśród nich są za byt ki kul -
tu ry ma te rial nej.

W Pie ni nach znaj du je się dziś oko ło 30 osad. W więk szo ści
z nich za cho wa ły się jesz cze bu dyn ki drew nia ne i sprzęt po cho dzą cy
z mi nio nych epok. Naj waż niej sze za byt ki ar chi tek to nicz ne w Pie ni -
nach to trzy zna ne po wszech nie wa row nie: za mek Czorsz tyn (we
Wro ni nie), za me czek św. Kin gi (za me czek Pie ni ny) oraz Nie dzi ca
(za mek Du na jec) (Dep tu ła, 1992, Mi cha lik, 2000). Za mek czorsz tyń -
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ski to le gen dar ny ca strum Wro ny, po ło żo ny na Gó rze Zam ko wej, 
któ ry peł nił funk cję obron ną na gra ni cy kró le stwa (Dep tu ła, 1992).
Nad Du naj cem gó ru je też za mek w Nie dzi cy, któ ry jest je dy ną pol ską
wa row nią za miesz ka ną od cza sów Śre dnio wie cza do chwi li obec nej.
Za me czek Pie ni ny na to miast, po cho dzą cy z XIII wie ku jest naj wy żej
po ło żo ną wa row nią w Pol sce (Pie ni ny, 2001). Na li stę obiek tów dzie -
dzic twa kul tu ral ne go UNE SCO wpi sa ny jest drew nia ny ko śció łek
pod we zwa niem św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Dęb nie - naj star szy w Pol -
sce i je den z nie wie lu tak sta rych drew nia nych obiek tów sa kral nych
w Eu ro pie Środ ko wej. De ko ra cje w ko ście le po cho dzą z po cząt ków
XVI w. (Ny ka, 2003). Za byt ków sa kral nych jest wię cej, m.in. ko ściół
św. Sta ni sła wa we wsi Fryd man, św. Mar ci na w Gry wał dzie, ko śció łek
w Kro ścien ku, ko śció łek pod Ko pią Gó rą i in ne. Tu ry ści chęt nie od -
wie dza ją wsie po łem kow skie z tra dy cyj ną drew nia ną za bu do wą (np.
Szlach to wa, Ja wor ki), re zer wa ty folk lo ru pie niń skie go (np. Ha łusz -
czo wa) oraz skan se ny (np. Ka mie niec), drew nia ne za gro dy spi skie
(np. w Lech ni cy).

Oprócz za byt ków kul tu ry ma te rial nej tu ry stów przy cią ga tu rów -
nież folk lor tych ziem. Roz wi nię ta jest tu sztu ka lu do wa, któ ra znaj -
du je za sto so wa nie w zdob nic twie do mów, sprzę tów, ma lo wi dłach na
szkle. Swój strój, miesz kań cy Pie nin prze ję li od pa ste rzy wo ło skich.
Naj bar dziej barw ny jest strój gó ra li kro ścień sko-s zcza wni ckich. 

Tu ry ści i wcza so wi cze w Pie ni nach

Wy po czy nek w Pie ni nach wią że się naj czę ściej z ak tyw nym spę -
dza niem cza su. Wcza so wi czom pro po nu je się wy ciecz ki pie sze i ro -
we ro we, jaz dę kon ną, wy ciecz ki ło dzia mi, moż li wo ści upra wia nia
nar ciar stwa bie go we go. Co raz wię cej osób upra wia też pa ra gli ding,
czy li lo ty na spa do lo tach i lot niach (Ny ka, 2003). Aby uatrak cyj nić
po byt wcza so wi czom or ga ni zo wa ne są prze jażdż ki wo za mi kon ny mi
po oko li cy, a zi mą ku li gi.

Se zon let ni w Pie ni nach roz po czy na się z po cząt kiem ma ja i trwa
do koń ca paź dzier ni ka, na to miast se zon zi mo wy od grud nia do mar -
ca. Po ru sza jąc się po te re nie Pie niń skie go Par ku Na ro do we go nie
moż na zba czać z wy zna czo nych szla ków. Szla ki tu ry stycz ne ma ją róż -
ny sto pień trud no ści. Wa pien ne pod ło że by wa bar dzo śli skie po desz -
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czach, stąd nie za wsze od po wied nie dla pie szych wę dró wek. Naj czę -
ściej uczęsz cza ny jest szlak na Trzy Ko ro ny (982 m n.p.m.). Wej ście
na ten szczyt jest płat ne. Opła ta po bie ra na jest rów nież za wej ście na
So kol ni cę oraz do re zer wa tów przy ro dy.

Roz wi ja się rów nież tu ry sty ka ro we ro wa. Szla ki pie sze są za -
mknię te dla te go ro dza ju tu ry sty ki. Na te re nie par ku na ro do we go ro -
we rzy ści mo gą po ru szać się je dy nie na dro dze pro wa dzą cej ze Sro mo -
wa i Kro ścien ka do Kra su. Na to miast tu ry sty ka ro we ro wa roz wi ja się
na Dro dze Pie niń skiej, a otwar ta kil ka lat te mu ścież ka ro we ro wa
pro wa dzi od dol nej sta cji wy cią gu krze seł ko we go w Szczaw ni cy do
Le śni cy (Ny czan ka, 2002). Tra sy ro we ro we bie gną wo kół pasm gór -
skich i sta no wią tak zwa ne ko ła - szczaw nic kie, pie niń skie, czorsz tyń -
skie i spi skie (Pie ni ny, 2001). 

No wym po my słem na zwie dza nie Pie nin jest tu ry sty ka kon na,
szcze gól nie w wio skach pie niń skich. 

Oso by od wie dza ją ce Pie ni ny mo gą prze kra czać gra ni cę pań stwa
i spę dzać czas wol ny tak że na Sło wa cji. Z re gu ły są to przej ścia pie sze
i otwar te je dy nie w okre sie let nim. Np. przej ście Szczaw ni ca -L eśn ica
czyn ne od 1 kwiet nia do 30 wrze śnia w go dzi nach od 9,00 do 21,00,
na to miast przez po zo sta łe mie sią ce ro ku od 9,00 do 17,00. Przej ścia:
Ja wor ki -Li tm anowá, Ja wor ki-Stráòany, Szlach to wa -Vel'ky Lipník,
czyn ne są od 1 czerw ca do 31 paź dzier ni ka w go dzi nach od 7,00 do
19,00, na to miast w po zo sta łych mie sią cach od 7,00 do 16,00. Sro mo -
we Niż ne -Cze rw ony Klasz tor, któ re pro wa dzi przez bród, czyn ne jest
od 1 kwiet nia do 31 paź dzier ni ka w go dzi nach od 7,00 do 19,00. W są -
siedz twie Je zio ra Sro mo wiec kie go znaj du je się dro go we przej ście
w Ły sej nad Du naj cem, czyn ne ca łą do bę. W Ma łych Pie ni nach nie
ma przejść gra nicz nych dla pie szych (Ny czan ka, 2002).

Szcze ól ną atrak cją tu ry stycz ną Pie nin jest prze łom Du naj ca.
Tra dy cyj nie urzą dza no tu spław tra twa mi, na to miast od pew ne go cza -
su spły wy od by wa ją się tak że pon to na mi i ka ja ka mi. Po cząt ki or ga ni -
zo wa nia spły wu Du naj cem się ga ją lat 30. XX wie ku (Mi cha lin, 2000).
Po czą tek spły wu znaj du je się na przy sta ni fli sac kiej w Sro mow cach -
-K ątach. Tra twy wy ko nu ją tra sę o dłu go ści 18 km lub 23 km (do
Szczaw ni cy lub Kro ścien ka). Po ko nu ją 36 m róż ni cę po zio mu mię dzy
po cząt kiem i koń cem spły wu. Wy ciecz ka trwa od 2 do 3 go dzin (za le -
ży od po go dy i sta nu wo dy). Se zon fli sac ki trwa od 1 kwiet nia od paź -
dzier ni ka.
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Po wy bu do wa niu za po ry Czorsz tyn - Nie dzi ca po wstał zbior nik,
któ ry wy ko rzy sty wa ny jest tak że do ce lów re kre acyj nych i upra wiania
spor tów wod nych. Roz wi ja się tu tak że węd kar stwo. W przy sta niach
wod niac kich wy po ży czyć moż na sprzęt pły wa ją cy - ło dzie ża glo we, ło -
dzie wio sło we, ro we ry wod ne i ka ja ki. Od 1 czerw ca do 30 wrze śnia
obo wią zu je za kaz uży wa nia sil ni ków spa li no wych na je zio rze.

Wy po czy nek zi mo wy do pie ro się roz wi ja. Po wsta ją wy cią gi nar -
ciar skie po za gra ni ca mi par ku na ro do we go. Wy zna czo ne są to ry bie -
go we oraz sa necz ko we. Jed nak zi mo wa ba za wy po czyn ko wa jest
znacz nie skrom niej sza niż w in nych czę ściach Kar pat..

Pie niń ski Park Na ro do wy

Idea ochro ny przy ro dy Pie nin by ła ży wa już oko ło 350 lat te mu,
już „w 1626 r. po wstał zna mien ny do ku ment, któ ry cy tu je Jó zef Ny -
ka, wy bit ny znaw ca te go re gio nu, a za pi sa no w nim ko niecz ność
ochro ny la su ko ło Kro ścien ka, by chro nić zwie rzę ta, a „Pie ni ny...
ma ją być spo koj ne“, co wów czas ozna cza ło za nie cha nie wy rę bów, po -
lo wań i nad mier nej pe ne tra cji przez czło wie ka" (Ko wa lik, 2002).
Myśl utwo rze nia parku wy szła w ro ku 1921 od prof. Wła dy sła wa Sza -
fe ra. 1 czerw ca 1932 ro ku utwo rzo no jed nost kę or ga ni za cyj ną pod
na zwą Park Na ro do wy w Pie ni nach, któ ra wspól nie z po wo ła nym 12
lip ca 1932 ro ku sło wac kim re zer wa tem przy rod ni czym sta no wi
pierw szy w Eu ro pie po gra nicz ny park na ro do wy (Mi cha lik, 2000;
Ny ka, 2003). Oby dwa par ki są waż nym ogni wem po wsta ją cej pod
egi dą Unii Eu ro pej skiej sie ci ob sza rów chro nio nych Na tu ra 2000.
Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 30 paź dzier ni ka 1954 ro ku
mówiło o utwo rze niu z dniem 1 stycz nia 1955 ro ku Pie niń skie go
Par ku Na ro do we go.  

Od 1996 ro ku po wierzch nia par ku wy no si 2346,16 ha (Ana li za
opi so wa dzia łal no ści PPN, 2003). 32% po wierzch ni jest ob ję te ochro -
ną ści słą, 23% - ochro ną czę ścio wą, na to miast 45% to po wierzch nia
ob ję ta ochro ną kra jo bra zu. Sta ra nia władz Pie niń skie go Par ku Na ro -
do we go o włą cze nie Ma łych Pie nin do par ku nie przy nio sły ocze ki -
wa nych efek tów ze wzglę du na sprze ciw miej sco wej lud no ści, któ ra
po strze ga park głów nie przez pry zmat ogra ni czeń i re stryk cji (Dą -
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brow ski, 1995). Ak tu al nie park obej mu je tyl ko Pie ni ny Wła ści we
(Wró bel, 2002, www.AKG Hal ny - Par ki Na ro do we.htm). Sie dzi ba
par ku mie ści się w Kro ścien ku nad Du naj cem przy uli cy Ja giel loń -
skiej 107 (fot.2). 
Za sad ni czym ce lem Par ku jest dzia łal ność zmie rza ją ca do za cho wa -
nia i przy wra ca nia, ma ło zmie nio ne go dzia łal no ścią czło wie ka śro do -
wi ska, po to, aby udo stęp nić je do ba dań na uko wych oraz do zwie dza -
nia i wy po czyn ku. Dzię ki sys te mo wi mo ni to rin gu śro do wi sko przy -
rod ni cze znaj du je się pod sta łą kon tro lą (Li ma now ski, 1999).

Na ob sza rze par ku wy ty czo no 27 km pie szych szla ków tu ry stycz -
nych, urzą dzo no 2 ga le rie wi do ko we oraz punk ty wy po czyn ko we. Po -
sta wio no rów nież 5 pa wi lo nów wy sta wo wych przy wej ściach do par ku
(Sro mow ce Niż ne i Ką ty, Czorsz tyn, Kro ścien ko i Szczaw ni ca). 

Wa lo ry uzdro wi sko we

Kli mat Pie nin, choć gór ski, sprzy ja zdro wiu, je go war to ści prze -
ja wia ją się w rzad kich zmia nach wa run ków me te oro lo gicz nych w cią -
gu dnia (Ny ka, 2003) oraz mi kro kli ma tem i czy stym, gór skim po wie -
trzem, sprzy ja ją cym le cze niu cho rób dróg od de cho wych, sta nów za -

Fot. 2. Sie dzi ba Pie niń skie go Par ku Na ro do we go w Kro ścien ku (fot. J.
Du da)
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pal nych no sa, gar dła i krta ni a tak że scho rzeń apa ra tu gło so we go.
Rze ki są czy ste, w nie któ rych od cin kach na wet bar dzo czy ste, a la sy
nie są uszko dzo ne (Atlas Rze czy po spo li tej Pol skiej, 1993-1997). 
Du że zna cze nie ma ją wo dy mi ne ral ne, któ rych war to ści lecz ni cze
zna ne są od śre dnio wie cza. Wy stę pu ją tu szcza wy wo do ro wę gla no we,
chlor ko we, so do we, jod ko we, wa pien ne, jo do we oraz wo dy po sia da ją -
ce du żą za war tość wę gla nów kwa śnych i chlor ków tzw. Pi to nia ków ki,
za le ca ne przy cho ro bach ukła du tra wie nia. 

„Jó ze fi na“ to szcza wa wo do ro wę gla no wo -chlo rk ow o- so dowa, któ -
rą sto su je się przy nie ży tach no sa i gar dła, sta nach za pal nych, ast mie,
ro ze dmie płuc, ska zie mo cza no wej i oty ło ści. „Mag da le na“ sta no wi
szcza wę wo do ro wę gla no wo -chlo rk ow o- so do wo- jo dkową, wy ko rzy sty -
wa ną w cho ro bach prze wo du po kar mo we go, wrzo dach żo łąd ka i dwu -
nast ni cy, nie ży tach je lit, wo recz ka żół cio we go i dróg żół cio wych, oraz
oty ło ści i ner wi cy. „Wan da“ jest szcza wą wo do ro wę gla no wo -chl or ow -
o- so do wo -j odową, o za war to ści 9,5 g / l skład ni ków sta łych, 2055 mg
wol ne go CO2 i 2,11 mg jo du. „Jan“ to szcza wa wo do ro wę gla no wo -
-chlo rk ow o- so dowa, uży wa na do ką pie li mi ne ral nych i pro duk cji wo -
dy sto ło wej "Szczaw ni czan ka". „Szy mon“ sta no wi szcza wę wo do ro wę -
gla no wo -chlo rk ow o- so do wo -wap ienną, wy ko rzy sty wa ną w le cze niu
nie do krwi sto ści oraz w ką pie lach. „Ste fan“ jest szcza wą wo dor owę -
gla no wo -chlo rk ow o- so do wo- jo dkową, wska za ną w ro ze dmie płuc, ast -
mie, nie ży tach no sa, gar dła i oskrze li oraz w ka mi cy ner ko wej i cho -
ro bach ukła du mo czo we go (źró dła wód mi ne ral nych w Szczaw ni cy.
Wia do mo ści le kar skie z Kro ścien ka nad Du naj cem z lat 1877-1878,
rę ko pis ze zbio rów Bro ni sła wa Gu sta wi cza, Ar chi wum Mu zeum Et -
no gra ficz ne go w Kra ko wie).

Ba za noc le go wa i za ple cze ga stro no micz ne

Ba za noc le go wa w pod pie niń skich miej sco wo ściach jest dość do -
brze przy go to wa na na przy ję cie tu ry stów. Naj więk szą licz bą obiek tów
(ho te li, pen sjo na tów, ośrod ków wy po czyn ko wych, osad tu ry stycz nych
czy za jaz dów) od zna cza ją się Szczaw ni ca, Kro ścien ko i Czorsz tyn,
a ich stan dard i ce ny są zróż ni co wa ne (Pieniny, przewodnik, 2001).
W mniej szych ośrod kach prze wa ża ją kwa te ry pry wat ne. La tem są rów -
nież uru cha mia ne schro ni ska mło dzie żo we w Kro ścien ku, Tyl ce czy
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Sro mow cach Niż nych, co umoż li wia ta nie noc le gi. Nie ty po we i ory gi -
nal ne są po ko je przy go to wa ne dla tu ry stów w nie dzic kim zam ku czy
sta rej cel ni cy oraz w za byt ko wych bu dyn kach na pół wy spie Styl chen
nad Je zio rem Czorsz tyń skim i na Ka mień cu ko ło Sro mo wiec Wy -
żnych. Moż na sko rzy stać tak że z pól na mio to wych otwie ra nych na
okres let ni w Szczaw ni cy, Kro ścien ku, nad Biał ką mię dzy Dęb nem
a Fryd ma nem, w Nie dzi cy i w Sro mow cach Niż nych oraz w sło wac kim
Czer wo nym Klasz to rze (Ny czan ka, 2002). W okre sie wa ka cji ta nie
miej sca noc le go we udo stęp nia ją rów nież szko ły pod sta wo we w Kro -
ścien ku, Tyl ce, Ha łu szo wej i Sro mow cach Niż nych (Ny ka, 2003). 

Tu ry sta mo że sko rzy stać rów nież z ba rów, re stau ra cji, karczm,
sma żal ni i ka wiar ni. Tu rów nież wy róż nia się Szczaw ni ca, w któ rej
za re je stro wa nych jest 36 pla có wek ga stro no micz nych, w Kro ścien ku
na to miast 15. W go spo dar stwach agro tu ry stycz nych po da je się go -
ściom żyw ność eko lo gicz ną. Nie któ re „wy ro by wła sne“ ta kie jak ser,
mle ko, ja ja czy ma sło, wcza so wicz mo że za mó wić u go spo da rza. Po -
traw re gio nal nych moż na skosz to wać w go spo dar stwach i karcz mach,
więk szość re stau ra cji i ba rów po da je po sił ki kuch ni pol skiej lub ty pu
fast fo od.

Czyn ni ki spo łecz no -ku lt ur owe kształ tu ją ce tu ry sty kę w Pie ni nach

Roz dział ten jest po świe co ny czyn ni kom, któ re kształ tu ją ruch
tu ry stycz ny w Pie ni nach oraz te mu, z czym tu ry ści mo gą się tu spo -
tkać i z czym spo ty ka ją się miesz kań cy, któ rzy przyj mu ją tu ry stów.
W tym też ce lu zo sta ły prze pro wa dzo ne ba da nia an kie to we, wzbo ga -
co ne wy wia dem śro do wi sko wym. 

An kie ta zo sta ła prze pro wa dzo na w dniach 23-24 lu te go 2004 ro ku
w go dzi nach oko ło po łu dnio wych w Kro ścien ku nad Du naj cem, wśród
przy pad ko wych re spon den tów - uczniów klas ma tu ral nych oraz pra -
cow ni ków par ku na ro do we go, nad le śnic twa i in for ma cji tu ry stycz nej.

An kie ta by ła ano ni mo wa, za wie ra ła 32 py ta nia ty pu otwar te go,
za mknię te go i mie sza nego. Na wy peł nie nie kwe stio na riu sza re spon -
dent miał oko ło 30 mi nut. Uzy ska no 41 an kiet, z cze go do ana li zy wy -
bra no 38. 

An kie to wa ni po cho dzą z sa me go Kro ścien ka i oko lic. Więk szość
re spon den tów de kla ro wa ła ro do wi te po cho dze nie swo ich przod ków
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z te go te re nu (ryc. 1), mniej szość na to miast to po tom ko wie lud no ści
na pły wo wej z Po łu dnio wej Pol ski (głów nie z oko lic Kra ko wa, No we -
go Są cza i Gor ców). Po wo dem ich osie dle nia się tu taj lub po zo sta nia
jest mał żeń stwo z gó ra lem/gó ral ką (37%) lub wzglę dy es te tycz ne
i zdro wot ne (po je dyn cze oso by), na to miast 55 % nie udzie li ło kon ret -
nej od po wie dzi na to py ta nie. 

Ryc. 1. Rodowód ankietowanych

Pra wie 60% an kie to wa nych na py ta nie o chęć prze pro wa dze nia
się od po wie dzia ła ne ga tyw nie, ar gu men tu jąc to przy wią za niem, spo -
ko jem, mi ło ścią do gór oraz związ ka mi ro dzin ny mi i ko le żeń ski mi,
za zna cza jąc, że "jest mi tu do brze" lub "jest tu wszyst ko, co trze ba",
na to miast 42% - roz wa ża moż li wość wy jaz du, głów nie ze wzglę du na
brak per spek tyw i złe wa run ki eko no micz ne. An kie ta po ka zu je rów -
nież, że naj bar dziej opła cal ną dzia łal no ścią go spo dar czą jest tu tu ry -
sty ka (ryc. 2). Rol nic two za spo ka ja czę sto tyl ko wła sne po trze by, na -
to miast fli sac twem zaj mu ją się tyl ko męż czyź ni. Po je dyn cze od po -
wie dzi to "ma ły han del, drob na ho dow la, pra ca na jem na, z ak cen tem
na to, że gó ral czę sto zaj mu je się "wszyst kim, czym mo że". An kie to -
wa ni za zna cza ją rów nież du że bez ro bo cie oraz emi gra cję.

pochodzenie z Kroœcienka 
lub inne

udział %
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Ryc. 2. Najbardziej opłacalna działalność gospodarcza

An kie to wa ni wy mie ni li rów nież cha rak te ry stycz ny ubiór gó ra la
oraz gwa rę, za zna czy li, że jest on przy wią za ny do swej zie mi, od zna -
cza się pro sto tą, chę cią do ży cia, jest czło wie kiem ho no ru, wspa nia -
łym ba ja rzem i tan ce rzem. Po je dyn cze oso by wy mie ni ły je go re li gij -
ność, pra co wi tość i za rad ność, tra dy cjo na lizm oraz in dy wi du alizm. 

Re spon den ci zo sta li za py ta ni rów nież o zwy cza je, po tra wy re gio -
nal ne, uro czy sto ści i le gen dy. 95 % od po wie dzia ło twier dzą co na te -
mat za cho wa nia zwy cza jów lu do wych i za li czy ło do nich (ryc. 3):
Ryc. 3. Zwyczaje

Rzad sze od po wie dzi do ty czy ły do ży nek, re dy ku, spły wu Du naj -
cem, świąt re li gij nych, oraz wy ro bów re gio nal nych, or ga ni za cji pod -

kapele ludowe

wesela

potrawy

stroje

biesiady, festyny
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jarmarki
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ha lań skich, gwa ry, na bo żeństw, piel grzy mek, za pu stów i pusz cza nia
wian ków. Re gion ten jest bo ga ty w róż no rod ne, tra dy cyj ne po tra wy,
z któ rych an kie to wa ni naj czę ściej wy mie nia li (ryc. 4):

Ryc. 4. Potrawy regionalne

Re spon den ci wy mie nia li naj czę ściej da nia z ka pu sty i gro chu,
po tra wy mącz ne (ku la sa, a w mniej szym stop niu - pa mu ła i cy rek)
oraz na biał, ry by (pstrą gi), dzi czy znę i zu pę piw ną. Re gio nal ne wy -
pie ki to ko łacz, pod pło my ki, pie cho ta ze śliw ka mi i cia sta droż dżo we. 

Gó ra le ob cho dzą rów nież róż ne świę ta i uro czy sto ści, na któ re
czę sto ścią ga ją tu ry ści. Naj czę ściej wy mie nia ne to redyk, lato
pieninskie i festyn nad Dunajcem.

Re spon den ci wy mie ni li rów nież w mniej szym stop niu uro czy sto -
ści ku czci św. Kin gi, pusz cza nie wian ków i wy ciecz kę na Przy słop (3
ma ja) oraz świę to pstrą ga, syl we ster na ryn ku, ja seł ka i in ne uro czy -
sto ści re li gij ne. 

Na py ta nie o zwią zek tych te re nów z le gen da mi, od po wie dzia no
(ryc. 5):

Ryc. 5. Legendy związane z Pieniniami
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Naj czę ściej wy mie nia ne le gen dy to o św. Kindze i o Janosiku, in -
ne na to miast (każ da po 2 %) mó wią o: po wsta niu prze ło mu, zbó ju
Ma tei i Pi pi ka sie, Ta ta rach, skal nych wro tach i skal nych księ gach,
prze łę czy "Chwa ła Bo gu", zam ku w Nie dzi cy, Pie ni nach, skar bach In -
ków w Czorsz ty nie i śpią cych ry cer zach oraz o Czer wo nym Klasz to -
rze, przyczym 7 % od po wie dzi to "nie po tra fię wy mie nić". An kie to wa -
ni za zna cza ją, że w każ dej wio sce funk cjo nu je kil ka le gend.

An kie ta za wie ra rów nież py ta nia o atrak cyj ność tu ry stycz ną Pie -
nin. Zda niem miesz kań ców naj bar dziej in te re su ją ce są (ryc. 6):

An kie to wa ni po pro sze ni o za zna cze nie naj waż niej szej gru py
atrak cji, przy chy la li się naj czę ściej do wa lo rów przy rod ni czych (55
%) i wła ści wo ści zdro wot nych (18 %), za zna cza li rów nież więk szą
licz bę czyn ni ków. 

Z an kie ty wy ni ka rów nież, że miesz kań cy są go ścin ni, co po -
twier dza 92 % re spon den tów, a pra wie 90 % po pie ra tu ry sty kę w tym
re gio nie. Za py ta ni o za cho wa nie, któ re mo że za chę cić (ryc. 7) lub
znie chę cić (ryc. 8) tu ry stów do przy jaz du od po wie dzie li:
Ryc. 7. Pozytywne cechy mieszkańcow

udział %

uprzejmość, gościnność
życzliwość, pomoc
poczucie humoru
umiejętność organizowania imprez
obyczajowość
uczciwość
znajomość terenu

inne

Ryc. 6. Opinia mieszkańców o atrakcyjności Pienin
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Ryc. 8. Negatywne cechy mieszkańców

Za py ta ni o to, co są dzą o tu ry stach, od po wie dzie li w przewadze,
że  są oni dla mieszkańców źrodłem utrzyamnia.

Gó ra le mó wią o swo jej przy chyl no ści do tu ry stów, są na sta wie ni
przy jaź nie i wy ra ża ją chęć ich przyj mo wa nia, za zna cza ją jed nak to, że
go ście czę sto są nie mi li i nisz czą przy ro dę, wy czu wa się rów nież nie -
chęć do miesz kań ców. Część osób wy ra ża się obo jęt nie - „przy ja dą,
zo ba czą i pój dą“. 

Miesz kań cy naj czę ściej chcie li by poprawić komunikacje,
zwiększyć   dba łość o es te ty kę miej sco wo ści, roz bu do wę in fra struk -
tu ry z za cho wa niem kra jo bra zu i kul tu ry, zwiększyć ilość tras nar -
ciar skich, powiekszyć ba zę noc le go wą, ilość tra s ro we ro wych.
W mniej szym stop niu zwra ca no uwa gę na or ga ni za cję wie czo rów
i dni po chmur nych dla tu ry stów, za wo dy spor to we, więk sze za ple -
cze usłu go we, od no wie nie sta rych bu dyn ków, ga zy fi ka cja, na pra wa
dróg i zmniej sze nie za nie czysz cze nia po wie trza oraz in ne, mniej
istot ne. 

An kie to wa ni otrzy ma li tak że py ta nia zwią za ne z ilo ścią tu ry -
stów, ter mi na mi ich ma so we go ru chu, za go spo da ro wa niem tu ry stycz -
nym oraz kon se kwen cja mi ru chu. Więk szość miesz kań ców nie orien -
tu je się w ogól nym za go spo da ro wa niu tu ry stycz nym, oko ło 1/3 twier -
dzi, że go spo darstw agro tu ry stycz nych jest za ma ło, przy czym od po -
wie dzi o ich ilo ści są sprzecz ne. Z osób wy peł nia ją cych an kie tę tyl ko
27 % przyj mu je tu ry stów, a 86 % chce, aby tu przy jeż dża li. Wiek tu -
ry stów okre śli ło 54 % re spon den tów na 18 - 25 lat, na to miast 38 % na
30 - 40 lat. Naj wię cej tu ry stów, zda niem an kie to wa nych, przy by wa w
miesiącach letnich.

nadużywanie alkoholu

gromadzenie śmieci

konflikty rodzinne

inne wady mieszkańców

brak

udział %
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Na py ta nie „czy prze cięt nej wiel ko ści ro dzi na mo że utrzy mać się
z tu ry sty ki“ zdania były podzielone. 36% odpowiedziało przecząco a
42% twierdząco.

An kie ta za wie ra ła rów nież py ta nie o tu ry stów ob co kra jo wych.
Do naj licz niej szych grup re spo nen ci za li czy li Niem ców (43%) i Sło -
wa ków (34%). 

Miesz kań cy tych te re nów w prze wa ża ją cej czę ści są rdzen ny mi
oby wa te la mi Pie nin. Przy wią za nie do gór i uświa do mie nie toż sa mo -
ści z tym miej scem jest tu nad wy raz wi docz ne i wy ra ża się u więk szo -
ści chę cią po zo sta nia tu taj, mi mo niedostatecznych wa run ków roz wo -
ju. Wła śnie ci lu dzie są nie ja ko „wto pie ni“ w pa nu ją cy tam „kli mat“,
dla nich to, co "przy jezd nym" rzu ca się w oczy i wy da je się dziw ne,
jest w zu peł no ści nor mal ne. Dla te go ob ser wu jąc swo ich są sia dów
więk szość wy mie nia ich ty po we i ra czej po zy tyw ne ce chy. Oso by nie
bę dą ce ro do wi ty mi gó ra la mi, czę ściej wi dzą wa dy miesz kań ców niż
za le ty. Ich wie dza do ty czą ca tra dy cji jest słaba. Lud ność na pły wo wa
nie czu je tak sil nej wię zi z te re nem, co lud ność rdzen na. Świad czy to
o tym, że gó ra lem trze ba się uro dzić, nie moż na "gó ral sko ści" na być
w trak cie ży cia. Lu dzie mło dzi, bę dąc u pro gu doj rza ło ści, chcą opu -
ścić re gion w ce lach za rob ko wych lub edu ka cyj nych. Ich de cy zja nie
jest uza leż nio na od ro do wo du, jed nak wi docz ny jest mo tyw po wro tu
- na wa ka cje lub na sta rość. Jest to zja wi sko bar dzo nie ko rzyst ne -
spo łe czeń stwo bo wiem bę dzie się sta rza ło, co mo że w kon se kwen cji
do pro wa dzić do za ni ku wie lo wie ko wej tra dy cji gó ral skiej.
Równocześnie do strze ga ją oni ga łę zie go spo dar ki, któ re na le ża ło by tu
po pra wić. Za uwa ża się kre atyw ność i po my sło wość ludzi młodych.

Lud ność jest go ścin na - nie ma co do te go żad nych wąt pli wo ści.
Po pie ra w więk szo ści tu ry sty kę, uwa ża jąc ją za je dy ną szan sę roz wo -
ju re gio nu i moż li wość za rob ku (oko ło 25% lu dzi to bez ro bot ni). Ci,
któ rzy są prze ciw ni, nie utrzy mu ją się z obsługi turystyki, ale działają
na przykład na rzecz Par ku. 

Pod kre śla ją po par cie tyl ko dla „kul tu ral nej“ tu ry sty ki i „kul tu ral -
nych tu ry stów“. Za uwa ża się rów nież od mien ny sto su nek miesz kań ców
Pienin do tu ry stów z mia sta sto łecz ne go, któ rych na zy wa się cza sem
„ce pra mi“, w przeciwieństwie do turystów z innych regionów. Ci
pierwsi często nie budzą sympati ze względu na nagane  zachowanie.

Zda nia do ty czą ce stan dar du ży cia są po dzie lo ne. Jed ni uwa ża ją,
że po win no się po pra wić stan tu tej szych dróg, do pro wa dzić ga zo ciąg,
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po lep szyć ko mu ni ka cję i przy sto so wać Pie ni ny do po trzeb tu ry stów,
in ni są tra dy cjo na li sta mi i nie widzą potrzab zmian. Du że kon tro wer -
sje bu dzi Pie niń ski Park Na ro do wy. Jed ni wi dzą w nim za wę że nie ob -
sza ru dla wykorzystania turystycznego i ogra ni cze nie roz wo ju tu ry -
sty ki (np. po przez za kaz bu do wy wy cią gów nar ciar skich), in ni chcąc
po zo sta wić "ka wa łek' przy ro dy dla póź niej szych po ko leń, po pie ra ją
dzia łal ność Par ku, ze wzglę du na "agre syw ną" tu ry sty kę. 

Jak wi dać an kie ta wspo ma ga na wy wia dem śro do wi sko wym jest
cennym źró dłem wie dzy o środkowisku społecznym danego regionu. 

Za koń cze nie

Od co naj mniej 200 lat Pie ni ny przy cią ga ły za cie ka wio nych po -
szu ki wa czy skar bów i ba da czy, któ rzy do strze gli ich od mien ność
w sto sun ku do oto cze nia. Wcze śniej bo wiem gó ry uwa ża no za sie dli -
sko du chów i zbój ni ków. Za kon ni cy z Czer wo ne go Klasz to ru po szu -
ki wa li ziół, in ni zaj mo wa li się lecz ni czy mi wła ści wo ścia mi wód mi ne -
ral nych. W 1831 ro ku po ja wił się pierw szy prze wod nik po Szczaw ni -
cy i Pie ni nach (Wró bel, 2002), a na 1840 rok da tu je się pierwszy
spływ Du naj cem (Mi cha lik, 2000). W tym cza sie licz ba wcho dzą cych
na Trzy Ko ro ny do cho dzi ła na wet do 300 osób dzien nie (Ko wa lik,
2002). Głów ny mi punk ta mi wy cie czek by ły Trzy Ko ro ny, ru iny zam -
ku w Czorsz ty nie i za mek pie niń ski oraz wą wóz Ho mo le. 

Ak tu al nie ma my tu ma so wy ruch tu ry stycz ny (w la tach 2000-
2005 śred nio po nad - 700 tys. osób/rok, a często do cho dzi na wet 
do 7-8 krot ne go prze kro cze nia dzien ne go li mi tu) Na ilość tu ry stów
ma wpływ ca ły kom pleks czyn ni ków, któ re wza jem nie się uzu peł nia -
ją. Jed nak że wy raź nie wy bi ja ją się wa lo ry przy rod ni cze, czy li to, co
sa me gó ry mo gą za ofe ro wać. Wsród innych czynnikow naj więk szym
za in te re so wa niem cie szą się ga le rie wi do ko we na Trzech Ko ro nach
i So ko li cy, za mek Czorsz tyn oraz szlak wod ny przez prze łom Du naj -
ca. Współ cze śni tu ry ści wi dać za po mi na ją o Ma łych Pie ni nach, gdzie
ruch jest du żo mniej szy, co mo że wy ni kać na przy kład z więk szej re -
kla my Pie nin Wła ści wych czy funk cjo no wa nia zbior ni ka w Czorsz ty -
nie. Rów no cze śnie na le ży za zna czyć, że ruch tu ry stycz ny nie sie za so -
bą wie le czyn ni ków ne ga tyw nych, ta kich jak wy dep ty wa nie, po wo du -
ją ce ero zję, eu tro fi za cję i sy nan tro pi za cję czy ha łas, za śmie ca nie
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i wie le in nych. Wła dze lo kal ne sto ją przed sytuacją bez wyj ścia - al bo
ogra ni czyć tu ry sty kę, chro nić przy ro dę i wejść w kon flikt z miesz kań -
ca mi, a przy oka zji do pro wa dzić te te re ny do ru iny fi nan so wej, al bo
po zwo lić na  tu ry sty kę „agre syw ną“, po zba wio ną w wie lu przy pad -
kach kul tu ry, co w przy szło ści mo że od bić się wie lo ma kon se kwen cja -
mi za rów no na eko sys te mach jak i na lu dziach. Wy da je się więc, że
przy szłość tej zie mi za le ży od ra cjo nal ne go, peł ne go kom pro mi sów
za rzą dza nia. Tu ry sty ka nie bę dzie za pew ne ogra ni czo na, cho ciaż
moż na by zmniej szyć ilość szla ków tu ry stycz nych oraz wy ma gać zna -
jo mo ści prze pi sów od wcho dzą cych do Par ku. Mo że "za dzia ła ło by"
wpro wa dze nie szer sze go sys te mu mo ni to rin gu szcze gól nie w Par ku
lub or ga ni zo wa nie wy staw pla ka tów (zdjęć), po ka zu ją cych, czę sto
dra stycz ne skut ki "agre syw nej" tu ry sty ki. Ta ki ro dzaj prze ciw dzia ła -
nia mógł by co naj mniej za sta no wić tu ry stę, zwa żyw szy na to, że więk -
szość przy jeż dża tu wła śnie dla te go, co sa me gó ry ofe ru ją. 
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