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Abstract. The Pieniny National Park is one of the most frequently visited 
national parks in Poland. On July 4, 2016, a survey was conducted among 
100 respondents to assess tourists’ knowledge of the Park, It was at least the 
second visit to the Park for 68% of the respondents and the landscape was 
indicated as the main reason to their return to the area (28.6%). A majority 
of the respondents were able to identify the area of the Park (68%), its logo 
(64%), and the most important natural assets (Trzy Korony Massif – 31.8%, 
Dunajec River Gorge – 27.8%, Sokolica Massif – 18.9%) and to indicate prohib-
ited activities. The respondents had difficulty in listing characteristic plant and 
animal species present in the Park and the date of establishment of the Park.
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Wstęp

Obszary chronione, a szczególnie parki naro-
dowe, postrzegane są jako najbardziej rozpozna-
walne i atrakcyjne obiekty recepcji turystycznej 
(Morre i in. 2012, Partyka 2010a; Kiszka 2010). 
W związku z tym należą do miejsc masowo odwie-
dzanych i cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród osób poszukujących kontaktu z nieska-
żoną przyrodą (Partyka 2010a, b). Współczesny 
człowiek, przebywający na co dzień w krajobrazie 
miejskim, odczuwa wyraźną potrzebę przeży-
wania emocji i doznawania estetycznych wrażeń. 
W obcowaniu z przyrodą towarzyszą mu dwa pod-
stawowe cele: potrzeba wyciszenia, odpoczynku 
i rekreacji (Alejzak 1999) oraz podejmowanie 
wysiłku zmierzającego do poznawania piękna 

przyrody i zgłębiania wiedzy na jej temat (Zaręba 
2008). Rodzi się zatem pytanie: czy aktywność 
turystyczna może łączyć te dwa cele? Jeżeli nie, 
to na ile jest ona wynikiem świadomości ekolo-
gicznej a na ile formą spędzania wolnego czasu?

Pieniński Park Narodowy (PPN) był przed-
miotem licznych opracowań socjologicznych, 
trwających już od ponad dekady. Pracownicy 
Akademii Wychowania Fizycznego i Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zajmowali 
się m.in.: problemem przegęszczenia szlaków 
i nielegalną dyspersją turystów (Adamski i in. 
2014, Witkowski i in. 2010), znajomością regu-
laminu zwiedzania oraz stosunkiem turystów 
do ochrony przyrody i ich wiedzą na temat funk-
cjonowania parku narodowego w kontekście 
panujących w nim zasad (Kolasińska 2010a, b; 
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Adamski i in. 2016). Z kolei badania ruchu tury-
stycznego prowadzone były przez Studenckie 
Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Ich rezultatem jest 
analiza sylwetki turysty (Bołoz, Jędrasik 2012), 
ocena infrastruktury turystycznej (Duda, Goraj 
2012), a także ocena natężenia ruchu turystycz-
nego (Warcholik i in. 2010). Ciekawym opraco-
waniem jest artykuł Prószyńskiej-Bordas (2010), 
w którym autorka, w oparciu o badania ankie-
towe, przedstawiła sposoby korzystania z oferty 
edukacyjnej wybranych parków narodowych 
(w tym Pienińskiego PN) przez młodzież i doro-
słych. Szczegółowe informacje na temat analizy 
ruchu turystycznego można znaleźć w corocznym 
raporcie opracowywanym przez PPN (Ciesielka, 
Dudek 2016). Nadal jednak słabo rozpoznany 
jest temat znajomości środowiska przyrodniczego 
przez turystów.

Celem badań było: ukazanie wiedzy turystów 
na temat elementów środowiska przyrodniczego 
PPN, a także odnotowanie ewentualnych zmian 
w stosunku do badań wcześniej przeprowa dzonych. 

teren badań

Pieniński Park Narodowy, chociaż jest jednym 
z najmniejszych parków w Polsce (23,46 km2), 
wyróżnia się na tle pozostałych unikalnym środo-
wiskiem przyrodniczym (Denisiuk 1992). Został 
powołany w 1932 r., ale jego wartość przyrodniczą 
dostrzegano znacznie wcześniej, kiedy zgłaszano 
postulat jego ochrony w 1921 r. (Michalik 2005). 
Decydującą rolę w przypadku Pienin odgrywa 
ich odrębność geomorfologiczna, szczególnie 
wapienne podłoże, jak również zróżnicowana 
rzeźba terenu i lokalny mikroklimat. Przekłada 
się to na ogromną różnorodność biotopów, które 
sprzyjają rozwojowi wielu gatunków o różnych 
wymaganiach siedliskowych. O bogactwie orga-
nizmów żywych świadczy fakt, że w Pieninach 
odnotowano około 50% krajowych gatunków. 
Flora tych gór liczy ponad 1100 gatunków roślin 
naczyniowych. Do osobliwości lokalnej flory 
należą taksony endemiczne (mniszek pieniński 
Taraxacum peininicum i pszonak pieniński Ery-
simum pieninicum) oraz relikty geograficzne, 
np. chryzantema Zawadzkiego Dendranthema 

zawadskii (Razowski 2010). Niezwykle bogata 
i zróżnicowana jest fauna Parku, która liczy 
7317 gatunków, w tym 296 kręgowców (Wit-
kowski 2003). 

Pod względem liczby turystów odwiedza-
jących parki narodowe w Polsce PPN znajduje 
się na szóstym miejscu, ale kiedy weźmiemy 
pod uwagę liczbę turystów na 1 ha powierzchni 
(322 osoby w 2008 r.) okazuje się, że zajmuje 
on drugie miejsce, ustępując tylko Karkono-
skiemu Parkowi Narodowemu (Partyka 2010a). 
W 2015 r. ogólna liczba zwiedzających PPN osią-
gnęła 815 000 osób i z roku na rok stale rośnie 
(Ciesielka, Dudek 2016).

Materiał i Metody

Badania przeprowadzono 4.07.2016 r. na próbie 
100 respondentów w oparciu o kwestionariusz 
ankiety zawierający 12 pytań. Turystów ankie-
towano na Przełęczy Szopka (779 m n.p.m.), 
na skrzyżowaniu szlaków niebieskiego i żół-
tego. Do przeprowadzenia badań wybrano nie-
losowy przypadkowy dobór próby. Ten sposób 
oparty jest na dostępności osób badanych. 
Podczas badań ankietowano młodzież i osoby 
dorosłe – zarówno turystów indywidualnych, 
jak również grupy zorganizowane, znajdujące się 
w dniu przeprowadzania ankiety na przełęczy. 
Do analizy danych wykorzystano program SPSS 
(Nawojczyk 2004). 

W kwestionariuszu znalazły się pytania zam-
knięte, półotwarte, otwarte oraz filtrujące. Pytanie 
o wiek zostało skategoryzowane – respondenci 
mieli możliwość wyboru jednej z pięciu odpo-
wiedzi: poniżej 20 lat, 21–30 lat, 31–40 lat, 41–50 
lat, powyżej 50 lat. Pierwsze pytanie dotyczyło 
częstotliwości przyjazdu do Parku. W przypadku 
osób odbywających drugą lub kolejną wizytę 
pytano: co decyduje o ich powrocie. W trzecim 
pytaniu turyści mieli zaznaczyć: co jest symbolem 
Parku spośród trzech podanych odpowiedzi. 
Kolejne dwa pytania dotyczyły okresu powołania 
oraz powierzchni badanego obiektu. W pytaniu 
szóstym i siódmym poproszono o wpisanie 
odpowiednio dwóch gatunków roślin i zwierząt 
zasiedlających obszar Parku. Następnie zapy-
tano respondentów, czy zapoznali się z zasadami 
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udostępniania Parku oraz poproszono o zakre-
ślenie czynności niedozwolonych. W pytaniu 
dziesiątym turyści mieli wskazać najcenniejsze 
walory przyrodnicze, natomiast w jedenastym 
zakreślić preferowane przez nich formy tury-
styki. Ostatnie pytanie dotyczyło źródeł, z których 
ankietowani czerpali wiedzę na temat analizowa-
nego obiektu. 

Wyniki

Zgodnie z przyjętymi założeniami badania zostały 
przeprowadzone na próbie 100 respondentów, 
gdzie 63% próby stanowiły kobiety, a 37% męż-
czyźni. Najliczniejszą reprezentację grupy wie-
kowej (26%), stanowiły osoby w wieku 41–50 lat. 
Następnie 24% ankietowanych to osoby w prze-
dziale 31–40 lat, 23% badanych stanowiły osoby 
najmłodsze poniżej 21 lat. Na wiek 21–30 lat 
wskazało 15% badanych, a powyżej 50 roku życia 
wskazało 13% respondentów. Osoby z wykształ-
ceniem wyższym stanowiły 51% respondentów, 
ze średnim 31%, natomiast z podstawowym 17%. 
Spośród nich 43% turystów to osoby mieszkające 
w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców, 
a co czwarty badany (26%) to osoba mieszkająca 
w mieście do 50 tys. mieszkańców, natomiast 
31% badanych to mieszkańcy wsi. 

Z badanej próby 38% stanowiły osoby będące 
po raz pierwszy w PPN, natomiast 29% ankie-
towanych zadeklarowało drugi pobyt. Pozostały 
odsetek osób (33%) odwiedziło Park trzy lub 
więcej razy. Badanych zapytano o przesłanki, 
które zdecydowały o powrocie do PPN (Ryc. 1). 
Pytanie miało charakter półotwarty, z możliwością 
wielokrotnego wyboru odpowiedzi – respondent 
mógł wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. 
Najwięcej, bo aż 50% ankietowancych, wskazało 
na krajobraz. Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się również: piesze szlaki turystyczne (24%), 
rzeźba i geologia terenu (20%), a także spływ 
Przełomem Dunajca (18%).

Kolejne trzy pytania miały charakter zam knięty 
z możliwością jednokrotnego wyboru w trzech 
kategoriach. W pytaniu o symbol Parku, większość 
ankietowanych (68%) wskazało Trzy Korony, 
21% respondentów uważało, że symbolem jest 
reliktowa sosna na Sokolicy, a 11%, że jest nim 

Przełom Dunajca. Prawie połowa (49%) ankie-
towanych zapytanych o okres powołania Parku 
wskazała, że powstał on w latach 30. XX wieku. 
Z kolei 32% respondentów, że były to lata 40. 
XX wieku, a 19%, że lata 50. XX wieku. Kolejne 
pytanie dotyczyło powierzchni Parku: 64% tury-
stów wskazało, że jest ona w zakresie 20–40 km2, 
24%, że Park ma powierzchnię powyżej 40 km2, 
a 12% badanych uważała, że wynosi ona poniżej 
20 km2.

Pytania dotyczące znajomości rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt PPN miały również 
charakter otwarty. Poproszono w nich o wskazanie 
dwóch gatunków zarówno roślin jak i zwierząt. 
Połowa respondentów nie potrafiła podać dwóch 
nazw rzadkich gatunków roślin występujących 
w odwiedzanym przez nich Parku. Najczęściej 
wymieniane były: dziewięćsił (14%), leszczyna 
(12%), storczyk bzowy (12%) i koniczyna pogięta 
(10%). Charakterystyczne dla Pienin gatunki 
roślin były wymieniane przez niewielki odsetek 
osób, najczęściej wskazywano takie gatunki jak: 
smagliczka skalna (4%), mniszek pieniński (2%), 
pszonak pieniński (2%), chryzantema Zawadz-
kiego (2%), ostrożeń głowacz (2%), ciemiężyca 

Ryc. 1. Rozkład liczby respondentów wskazujących na po-
wody powrotu do Pienińskiego Parku Narodowego: A – kraj-
obraz, B – piesze szlaki turystyczne, C – rzeźba/geologia 
terenu, D – spływ Przełomem Dunajca, E – szlaki rowerowe, 
F –  obszary leśne, G – niskie natężenie ruchu, H – obszary 
wodne, I – zabytki, J – obszary nieleśne, K – imprezy krajo-
znawcze i kulturowe, L – inne
Fig. 1. Distribution of the number of respondents indi-
cating the reasons for returns to the Pieniny National Park: 
A – landscape, B – hiking trails, C – terrain features/geology, 
D – rafting in the Dunajec River Gorge, E – bicycle routes, 
F – forest areas, G – low traffic, H – water areas, I – historical 
sites, J – non-forest areas, K – sightseeing and cultural events, 
L – other
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zielona (2%). Nieco lepiej ankietowani poradzili 
sobie z podaniem rzadkich gatunków zwierząt 
występujących na terenie Parku. Wśród najczę-
ściej wymienianych znalazły się: niedźwiedź 
brunatny (18,5%), niepylak apollo (13,9%), ryś 
(13%), orzeł przedni (7,4%), motyle (6,5%), 
bocian czarny (4,8%). 

Z ankietowanych turystów 68% zapoznało 
się z zasadami udostępniania Parku, natomiast 
32% przyznało, że nie zna tych zasad. W pytaniu 
zamkniętym z możliwością wielokrotnego wyboru 
odpowiedzi poproszono o wskazanie czynności 
niedozwolonych na terenie PPN (Ryc. 2). Spośród 
ankietowanych 96% wskazało zarówno na śmie-
cenie, jak też płoszenie, chwytanie i zabijanie dzi-
kich zwierząt, a 90% wskazało na palenie ognisk. 
Według 86% badanych turystów zrywanie roślin 
i grzybów jest zakazane. Z kolei według 73% 
schodzenie ze szlaku jest niedozwolone. 

W pytaniu półzamkniętym z możliwością 
wielokrotnego wyboru odpowiedzi (maksymalnie 
trzy) wśród najcenniejszych walorów przyrod-
niczych PPN badani wskazali: masyw Trzech 
Koron – takiej odpowiedzi udzieliło 86% ankie-
towanych, Przełom Dunajca (75%) oraz masyw 

Sokolicy (51%) (Ryc. 3). Pokazuje to jedno-
znacznie, że większość respondentów utożsamia 
Pieniny z Przełomem Dunajca oraz dwoma masy-
wami górskimi. Pozostałe walory przyrodnicze 
nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem.

W kolejnym pytaniu (zamknietym, jednokrot-
nego wyboru) poproszono o wskazanie preferencji 
dotyczących form turystyki. Większość turystów, 
bo aż 85%, wskazało na turystykę pieszą, 6% 
wybrało spływ Przełomem Dunajca, a 5% zazna-
czyło turystykę kulturową. 

W ostatnim pytaniu (jednokrotnego wyboru) 
dotyczącym źródeł z jakich najczęściej ankieto-
wani czerpią wiedzę o PPN, 44% badanych przy-
znało, że są to przewodniki turystyczne, ulotki 
i foldery. Co piąty respondent (21%) za źródło 
wiedzy wskazał rodzinę i znajomych. Natomiast 
11% badanych zaznaczyło portale internetowe 
i strony turystyczne. 

dyskusja

Przedstawione wyniki badań ankietowych poka-
zują, że aż 62% turystów odbywało w PPN drugą 
lub kolejną wizytę. Podobne wyniki uzyskały 

Ryc. 2. Rozkład liczby respondentów wskazujących na czyn-
ności zakazane w Pienińskim Parku Narodowym: A – płoszenie, 
chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, B – śmiecenie, 
C – palenie ognisk, D – zrywanie roślin i grzybów, E – scho-
dzenie ze szlaku, F – wprowadzanie psów, G – zbiór owoców 
i nasion, H – biwakowanie, I – uprawianie wspinaczki skalnej
Fig. 2. Distribution of the number of respondents indicating 
prohibited activities in the Pieniny National Park: A – scaring 
away, trapping, and killing wild animals, B – littering, 
C – making bonfires, D – picking fruits and seeds, E – hiking 
off trails, F – bringing dogs, G – picking fruits and seeds, 
H – camping, I – rock climbing
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Ryc. 3. Rozkład liczby respondentów wskazujących na najcen-
niejsze walory przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego: 
A – masyw Trzech Koron, B – Przełom Dunajca, C – masyw 
Sokolicy, D – łąki pienińskie, E – Wąwóz Szopczański, 
F – lasy, G – fauna, H – flora, I – murawy naskalne, J – inne
Fig. 3. Distribution of the number of respondents indicating 
the most valuable natural assets of the Pieniny National 
Park: A – Trzy Korony Massif, B – Dunajec River Gorge, 
C – Sokolica Massif, D – Pieniny meadows, E – Szopczański 
Gorge, F – forests, G – fauna, H – flora, I – rock and scree 
communities, J – other
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Bołoz i Jędrasik (2012), które wykazały, że 58% 
ankietowanych odwiedziło PPN co najmniej dwu-
krotnie. Duda i Goraj (2012) podkreślają, że duże 
znaczenie dla turystów odwiedzających PPN mają 
wycieczki górskie, na trasie których znajdują się 
punkty widokowe, gdzie przy dobrych warunkach 
atmosferycznych można zobaczyć Tatry Sło-
wackie, a u podnóża Sokolicy obserwować wci-
nający się Przełom Dunajca. Potwierdzeniem tego 
są prezentowane w niniejszym artykule wyniki 
badań, które wskazują na walory krajobrazowe 
(50%) jako najczęstszy powód podejmowania 
kolejnej wizyty w PPN.

Zdecydowana większość turystów (68%) 
wykazała się znajomością symbolu Parku, wska-
zując, że jest nim szczyt Trzy Korony. Z kolei 
Prószyńska-Bordas (2010), na podstawie badań 
ankietowych przeprowadzonych w 12 parkach 
narodowych w Polsce, stwierdziła, że 62,2% mło-
dzieży oraz 54,8% dorosłych zna symbol Parku. 
Znacznie trudniej było ankietowanym podać 
zakres czasowy jego powołania. Blisko połowa 
(49%) udzieliła prawidłowej odpowiedzi wska-
zując na lata 30. XX wieku. Może to wynikać 
ze stosunkowo zawiłej historii i wieloletnich 
starań nad jego utworzeniem, które sięgają okresu 
międzywojennego (Michalik 2005). Ankietowani 
nie mieli natomiast problemu z określeniem 
powierzchni Parku, gdyż 64% z nich wskazało, 
że oscyluje ona w zakresie 20–40 km2.

Turyści na ogół nie potrafili wymienić rzad-
kich gatunków roślin i zwierząt występujących 
na terenie PPN. Pozytywnym zaskoczeniem jest 
pojawienie się na drugiej pozycji charakterystycz-
nego dla Pienin niepylaka apollo oraz na piątej 
motyli (obie odpowiedzi łącznie uzyskały 20,4%). 
To pokazuje, że co piąty ankietowany kojarzy 
Pieniny z tą właśnie grupą owadów. Być może 
są to osoby, dla których źródłem wiedzy o par-
kach są przewodniki turystyczne, ulotki lub fol-
dery (44%), gdzie ogólne informacje o motylach 
pojawiają się bardzo często. Inne gatunki zwierząt 
wymieniane były znacznie rzadziej, a najczęściej 
dotyczyły dużych ssaków lub ptaków drapieżnych. 
Ankietowali posiadali niski stan wiedzy z zakresu 
miejscowej flory. Wprawdzie połowa z nich 
wymieniła gatunki, ale zazwyczaj były to pospo-
lite rośliny spotykane w całym kraju. Pojawienie 

się w kwestionariuszu ankiety takich gatunków jak 
dziewięćsił, storczyk bzowy i koniczyna pogięta, 
prawdopodobnie wynikało z bliskiej lokalizacji 
tablic informujących o gatunkach występujących 
na łące pienińskiej. Rośliny wyróżniające Pieniny, 
takie jak mniszek pieniński, pszonak pieniński 
czy chryzantema Zawadzkiego zostały podane 
zaledwie przez kilka osób. Wspomniani turyści 
w trakcie rozmów indywidualnych podkreślali, 
że Parkiem interesują się od dawna i odwiedzają 
go regularnie przynajmniej raz w roku.

Z zasadami udostępniania Parku zapoznało się 
68% ankietowanych. Wybrane zakazy na ogół są 
dobrze znane. Prawie wszyscy badani wiedzieli, 
że zabronione jest śmiecenie (96%), płoszenie, 
chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt 
(96%), palenie ognisk (90%) oraz zrywanie roślin 
i grzybów (86%). Podobne wyniki dla PPN uzy-
skała Kolasińska (2010a, b), u której czynności 
niedozwolone kształtowały się w następujący 
sposób: zabronione śmiecenie (100%), wznie-
canie ognia (97%), schodzenie ze szlaku (90%). 
Natomiast znacznie mniej osób wskazało u cyto-
wanej autorki zrywanie roślin i grzybów (62%) 
oraz uprawianie wspinaczki skalnej (17%). Rów-
nież badania Adamskiego i in. (2016) prowa-
dzone w PPN pokazują, że większość turystów 
prawidłowo wskazuje zachowania niedozwolone. 
Natomiast różnice dotyczą turystów schodzących 
ze szlaku – w tej grupie udział prawidłowych 
odpowiedzi jest mniejszy średnio o kilka punktów 
procentowych. Kolasińska (2010b) zwraca uwagę, 
że postawa osób odwiedzających polskie parki 
narodowe wciąż pozostawia wiele do życzenia. 
Widać to chociażby w nakazie poruszania się tylko 
po wyznaczonych szlakach, który często nie jest 
przestrzegany. Na prawidłowe postrzeganie czyn-
ności niedozwolonych na terenie parków i wła-
ściwe zachowanie turystów wyraźny wpływ mają 
przewodnicy turystyczni, którzy oprowadzają 
grupy (Moore i in. 2012). Ich postawa, połączona 
z prezentacją historii i najcenniejszych walorów 
przyrodniczych, uwrażliwia i uczy poszanowania 
lokalnej przyrody. 

Pieniny zaliczane są do najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie obszarów w Polsce (Denisiuk 1992, 
Adamski i in. 2014). Przeprowadzone badania 
świadczą, że szczególnie dużym zainteresowaniem 
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cieszą się Trzy Korony (86%), Przełom Dunajca 
(75%) oraz Sokolica (51%). Pozostałe walory 
przyrodnicze stanowią znacznie mniejszą atrakcję 
według ankietowanych osób. W literaturze doty-
czącej tego regionu można znaleźć wiele infor-
macji na ten temat. Michalik (2005) podkreśla, 
że to, co najbardziej przyciąga w Pieninach, 
to niewątpliwie ich niepowtarzalny krajobraz, 
na który składa się: Przełom Dunajca, poszarpane 
turnie Trzech Koron, pionowa ściana Sokolicy, 
malownicze wąwozy przecinające łagodne gór-
skie grzbiety, czy też regularne stożkowe szczyty 
górskie. Według niego ta różnorodność krajo-
brazu i rzeźby terenu, a także występujących tu 
gatunków roślin i zwierząt, wprowadza w podziw 
niejednego turystę. Należy podkreślić, że o atrak-
cyjności Pienin decyduje nie tylko wyjątkowo 
bogate środowisko przyrodnicze, ale także walory 
kulturowe. Jednym z nieodłącznych elementów 
lokalnej gospodarki i kultury jest flisactwo, które 
można uznać za wizytówkę Pienin (Miraj 2015). 

Osoby odwiedzające PPN zdecydowanie pre-
ferują turystykę pieszą (85%). Inne formy tury-
styki, jak np. spływ Przełomem Dunajca, turystyka 
rowerowa, kulturowa, czy też przyrodnicza, cieszą 
się mniejszym zainteresowaniem. Duża popular-
ność turystyki pieszej może wynikać z rozbudo-
wanej sieci szlaków, ich dostępności oraz braku 
konieczności specjalnego przygotowania. Park 
można zwiedzać korzystając z 35,187 km oznako-
wanych w tym celu szlaków turystycznych (Cie-
sielka, Dudek 2015). Ponadto ta forma zwiedzania 
umożliwia w stosunkowo łatwy i bezpośredni 
sposób zapoznania się z najcenniejszymi walo-
rami środowiska przyrodniczego. Należy jednak 
pamiętać, że nasilony ruch turystyczny może 
prowadzić do przekroczenia dopuszczalnej prze-
pustowości szlaków i skutkować negatywnymi 
zmianami w środowisku przyrodniczym (Kiszka 
2010, Partyka 2010a, Adamski i in. 2014). 

Reasumując należy stwierdzić, że stan wiedzy 
turystów o PPN jest stosunkowo dobry, ale odpo-
wiedzi na poszczególne pytania są znacznie zróż-
nicowane. Większość osób zwiedzających Park 
posiada podstawową wiedzę o jego walorach 
przyrodniczych i historii. Ankietowani są zorien-
towani, jaką powierzchnię ma Park i znają jego 
symbol, potrafią wymienić najważniejsze walory 

przyrodnicze oraz wskazać czynności niedozwo-
lone. Problem stanowią dla nich bardziej szcze-
gółowe informacje jak rok powołania Parku, czy 
też podanie charakterystycznych gatunków roślin 
i zwierząt występujących na tym terenie. 

Partyka (2010b) zwraca uwagę, że zaspoka-
janiu potrzeb poznawczych w parkach narodo-
wych i pogłębianiu wiedzy na ich temat służy 
baza edukacyjna, do której zalicza się: muzea, 
ośrodki edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tablice 
informacyjne (dydaktyczne), punkty widokowe, 
kładki. Według niego szczególnym zainteresowa-
niem cieszą się nowoczesne wystawy połączone 
z prezentacją multimedialną zagadnień przyrod-
niczych. Tego typu forma edukacji dobrze rozwi-
nięta jest w Pieninach, gdzie oprócz stałej wystawy 
w siedzibie Parku znajdują się cztery ośrodki tere-
nowe. Znaczenie tych wystaw jest nieocenione, 
bowiem ukazują one w sposób wieloaspektowy 
(eksponaty, gabloty, plansze, fotografie, prezen-
tacje multimedialne, filmy, podkład dźwiękowy 
itp.) najważniejsze walory przyrodniczo-kultu-
rowe Pienińskiego Parku Narodowego. 
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suMMary

The Pieniny National Park is one of the most 
recognizable and attractive national parks in 
Poland. On July 4, 2016, a questionnaire survey 
consisting of 12 questions was conducted among 
100 respondents. The data were analysed using 
the SPSS program (Nawojczyk 2004). 

The aim of the study was to assess visitors’ 
knowledge of the Pieniny National Park. The 
authors aimed to demonstrate what percentage of 
tourists hiking along Pieniny trails were interested 
in local nature and history.

For the majority of tourists (68%), it was 
the second or subsequent visit to the Park. The 
landscape was indicated as the most common 
reason for their return (28.6%) (Fig. 1). The 
respondents had basic knowledge of the natural 
and historical assets of the Park, although the 
answers to individual questions varied. Most of 
them were able to identify the area of the Park 
(68%), its logo (64%), and the most important 
natural assets (Trzy Korony Massif – 31.8%, 
Dunajec River Gorge – 27.8%, Sokolica Massif 
– 18.9%; Fig. 3). Only half of the respondents 
(49%) knew the correct date of establishment of 
the National Park. Moreover, the survey revealed 
that some tourists were not familiar with char-
acteristic plant and animal species present in the 
Park. As many as 68% of the respondents were 
aware of the principles of admission to the Park 
and most of the prohibited activities: littering 
(96%), scaring away, trapping, and killing wild 
animals (96%), making bonfires (90%), picking 
plants and mushrooms (86%), hiking off trails 
(73%), bringing dogs (68%), picking fruits and 
seeds (58%), camping (55%) and rock climbing 
and cave exploration (39%) (Fig. 2). The survey 
has shown that the visitors to the Pieniny National 
Park prefer hiking (85%) and acquire the knowl-
edge of the Park mainly from tourist guidebooks, 
leaflets and catalogues (44%).


