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Abstract. The article presents the results of monitoring carried out in 2014–2017 
on four selected sections of tourist trails in the eastern part of the Pieniny 
National Park. The main aim was to describe in detail the effects of using 
appropriate repair procedures. The research involved two-stage geomorpho-
logical mapping and an inventory of auxiliary structures on selected tourist 
routes. Preliminary mapping was made in June 2014, while the final map-
ping was done in September 2017, when all renovation works were finished. 
As a result of the renovations, the quality of the monitored tourist paths was 
improved. The calculated parameters of the trails (track width, the width of the 
trampled vegetation, erosion area without vegetation cover and depth of erosion 
cuts) were much more favorable after the renovation. Many erosion slopes and 
damaged tree roots have been hidden under the new trail surface. The hiking 
trails located in steep slopes have gained new structures: stairs, thresholds and 
handrails. In the most damaged and most dangerous places the route of the 
tourist road was completely changed. Applied obstacles against the descent 
from the trail has allowed to regenerate damaged vegetation cover.

Key words: monitoring, mass tourism, tourist trails, renovation, anthropo-
pressure

Wstęp	

Turystyka masowa jest ważnym czynnikiem wpły-
wającym na stan środowiska przyrodniczego 
(Bjøn ness 1980; Czochański 2000, 2002; Degórski 
2002; Partyka 2002). Stanowi źródło procesów 
degradacyjnych, przekształcających często cenne 
fragmenty obszarów chronionych (Adamski i in. 
2014). Do obszarów o największej presji tury-
stycznej w Polsce należą między innymi Pieniny 
(Bolland 1982; Jančura i in. 2006; Kiszka 2010, 

2016; Czajka i in. 2012; Adamski i in. 2014). 
Ogromne obciążenie szlaków turystycznych, 
wynikające z dużej liczby osób odwiedzających 
Pieniński PN, prowadzi do systematycznej ich 
degradacji (Guzikowa 1982, Fischbach 1985, 
Kiszka 2016).

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia 
szlaków oraz zwalczania skutków górskiej tury-
styki pieszej w obszarach chronionych jest racjo-
nalna gospodarka remontowa. Zabiegi związane 
z remontami są podstawową i często jedyną 
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możliwością ochrony środowiska przyrodniczego 
przed wzmożoną penetracją i w konsekwencji 
degradacją (Mirek, Piękoś-Mirkowa 1980; Ska-
wiński 1993; Krusiec 1996; Prędki 1999; Barczak 
i in. 2002; Kroh 2002; Kasprzak 2005; Gorczyca, 
Krzemień 2006; Ewertowski, Tomczyk 2007; 
Sikorski 2009).

Głównym celem artykułu jest charakterystyka 
uszkodzeń wybranych fragmentów szlaków tury-
stycznych oraz szczegółowy opis efektów wyni-
kających ze stosowania odpowiedniej gospodarki 
remontowej w ramach realizowanego przez Pie-
niński PN projektu „LIFE Pieniny PL”.

Metody	i	obszar	badań

Badania polegały na szczegółowym kartowaniu 
szlaków turystycznych pod względem stanu 
zachowania. Kartowanie wstępne wykonano 
w czerwcu 2014 roku w celu określenia stanu 

pierwotnego szlaków (Kiszka, Kijowska-Strugała 
2014), natomiast drugi etap kartowania geomor-
fologicznego został przeprowadzony we wrześniu 
2017 roku, po zakończeniu prac remontowych 
(Kiszka, Kijowska-Strugała 2017). 

Badaniami zostały objęte 4 fragmenty szlaków 
turystycznych we wschodniej części PPN: szlak 
niebieski Polana Kosarzyska – Polana Pieniny, 
szlak niebieski Polana Kosarzyska – Zamkowa 
Góra, szlak niebieski Polana Kurnikówka – 
Polana Wymiarki, szlak zielony Kras – Prze-
łęcz Sosnów (Ryc. 1). Wymienione odcinki 
szlaków turystycznych cieszą się dużą popu-
larnością wśród turystów (Celichowski 1977; 
Kiszka i in. 2009; Bołoz i in.2013). Zostały one 
przeznaczone do renowacji, ponieważ ich stan 
był niezadawalający (Kiszka 2010, 2016). Trzy 
z czterech monitorowanych odcinków szlaków 
turystycznych stanowią część głównego niebie-
skiego szlaku turystycznego, przebiegającego 

Ryc. 1. Lokalizacja monitorowanych odcinków szlaków turystycznych w Pienińskim PN: A – Kosarzyska – Pieniny, B – Kosa-
rzyska – Zamkowa Góra, C – Kurnikówka – Wymiarki, D – Kras – Sosnów
Fig. 1. Location of monitored tourist trails in the Pieniny National Park: A – Kosarzyska – Pieniny, B – Kosarzyska – Zamkowa 
Góra, C – Kurnikówka – Wymiarki, D – Kras – Sosnów
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wzdłuż grzbietu Pienin Właściwych i Małych 
Pienin, natomiast szlak zielony jest fragmentem 
trasy łączącej Krościenko z granią Sokolej Perci 
(Kiszka 2010).

Ocena stanu zachowania i inwentaryzacja 
zostały przeprowadzone na szlakach turystycz-
nych podzielonych na odcinki o długości 10 m, dla 
których zmierzono średnie i maksymalne wartości 
poszczególnych parametrów szlaków: szerokość 
szlaku, szerokość stref z wydeptaną roślinnością 
wzdłuż szlaków, powierzchnia erozji, głębo-
kość rozcięcia (obniżenia) nawierzchni. Pomiary 
wykonano taśmą mierniczą oraz dalmierzem lase-
rowym. Przy użyciu niwelatora i taśmy mierniczej 
wykonano dwa profile poprzeczne szlaków tury-
stycznych. Miejsca występowania odsłoniętych 
fragmentów korzeni drzew w nawierzchni moni-
torowanych ścieżek turystycznych rejestrowano 
przy użyciu odbiornika GPS.

Szlak niebieski z Kosarzysk do Polany 
Pieniny

Analizie poddano 670-metrowy odcinek szlaku 
(Tab. I). Około 30% jego długości prowadzi 
przez Polanę Kosarzyska, natomiast pozostała 
część szlaku biegnie przez obszar leśny najwyż-
szej części Masywu Trzech Koron. Całkowita 
deniwelacja trasy wynosi 130 m, a średnie nachy-
lenie wynosi 23,4°. W najwyższej części odcinka 
szlaku, w pobliżu szczytu Trzech Koron, znajdują 
się dwa miejsca postojowe.

Ponad 200-metrowy fragment szlaku na Pola-
 nie Kosarzyska był wcześniej remontowany. 
Cechuje się on bardzo dobrym stanem i jest wypo-
sażony w drewniane krawężniki, progi i barierki 
oraz liczne zabezpieczenia przed rozdeptywa-
niem roślinności. Pokrywa roślinna w sąsiedz-
twie ścieżki była w początkowej fazie regeneracji. 

Pozostała część odcinka Kosarzyska – Pieniny 
charakteryzuje się zdecydowanie gorszym stanem 
ogólnym oraz niewielką liczbą elementów infra-
struktury przyszlakowej.

Szlak niebieski z Kosarzysk na Zamkową 
Górę

Praktycznie cały odcinek tego szlaku o długości 
320 m prowadzi przez obszar leśny, a jedynie 
niecałe 5% obejmuje obrzeże Polany Kosarzyska 
(Tab. I). Całkowita deniwelacja trasy wynosi 70 m, 
a średnie nachylenie osiąga 21,9°. Na ocenianym 
odcinku występują dwa miejsca postojowe oraz 
galeria widokowa na Zamkowej Górze, na której 
występowała największa liczba elementów infra-
struktury przyszlakowej: metalowe i drewniane 
barierki oraz schody.

Szlak niebieski z Kurnikówki na Polanę 
Wymiarki

Jest to fragment głównego szlaku o długości 
940 m, charakteryzujący się najmniejszą deniwe-
lacją (60 m) oraz średnim nachyleniem stoków, 
wynoszącym 11,1° (Tab. I). Około 80% trasy 
biegnie przez las. Na części szlaku, zwłaszcza 
w okolicy góry Sutrówka, występują drewniane 
elementy infrastruktury przyszlakowej. Jedyne 
miejsce postojowe znajduje się na końcu odcinka, 
przy skrzyżowaniu ze szlakiem żółtym na Polanie 
Wymiarki.

Szlak zielony z Krasu na Przełęcz Sosnów

Monitorowany fragment szlaku o łącznej długości 
860 m obejmuje północno-wschodnie stoki Soko-
licy i Czertezika i charakteryzuje się największą 
deniwelacją (220 m) oraz średnim nachyleniem 
stoków, wynoszącym 25,6° (Tab. I). Jednocześnie 
odcinek ten odznaczał się największą degradacją 

Tabela I. Podstawowe parametry monitorowanych fragmentów szlaków turystycznych
Table I. Main parameters of monitored sections of tourist trails

Odcinek szlaku 
Section of the trail

Długość [m] 
Length [m]

Deniwelacja [m] 
Denivelation [m]

Średnie nachylenie [°] 
Average slope [°]

Otoczenie 
Environment

Kosarzyska – Pieniny 670 130 23,4 las 70%, polany 30%
Kosarzyska – Zamkowa Góra 320 70 21,9 las 95%, polany 5%
Kurnikówka – Wymiarki 940 60 11,1 las 80%, polany 20%
Kras – Sosnów 860 220 25,6 las 60%, polany i łąki 40%
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nawierzchni, największą liczbą miejsc postojo-
wych oraz najmniejszą liczbą elementów infra-
struktury przyszlakowej spośród wszystkich 
monitorowanych szlaków. Około 40% długości 
trasy przebiega przez łąki i polany. 

Wyniki	badań	

Zabiegi remontowe, przeprowadzone w okresie 
2014–17 w obrębie monitorowanych fragmentów 
szlaków turystycznych, polegały na wymianie 
starych i zużytych drewnianych elementów infra-
struktury przyszlakowej oraz instalacji nowych, 
zwężeniu i ograniczeniu dróg, usypaniu nowej 
i utwardzonej nawierzchni. 

Szlak niebieski z Kosarzysk do Polany 
Pieniny

Prace remontowe objęły 85% długości danego 
szlaku turystycznego, a największe zmiany 
parametrów szlaku zaobserwowano w środ-
kowej i górnej jego części, na odcinku pomiędzy 
punktem sprzedaży biletów wstępu na Trzy 
Korony a początkiem lasu powyżej Kosarzysk. 

W wyniku renowacji średnia szerokość ścieżki 
uległa zmniejszeniu z 2,2 m w 2014 r. do 1,7 m 
w 2017 r. (Tab. II). 

Średnia szerokość wydeptania pokrywy 
roślinnej wzdłuż szlaku uległa ponad dwu-
krotnemu zmniejszeniu (Tab. II). Całkowita 
powierzchnia wydeptania roślinności w 2017 r. 
wyniosła 130 m2 (0,15 m2/1 m długości szlaku) 
i była o 190 m2 mniejsza niż w 2014 r. Największe 
strefy rozdeptania zanotowane w 2014 r. zostały 
zlikwidowane w wyniku remontu. W strefach 
ze zdewastowaną roślinnością zainstalowano 
przeszkody zniechęcające turystów do schodzenia 
ze szlaku. Roślinność zabezpieczona przed roz-
deptywaniem w 2014 roku wzdłuż badanego 
odcinka szlaku uległa całkowitej regeneracji 
w ciągu 3 lat (Fot. 1A). 

W 2014 roku większość form erozyjnych sta-
nowiły rozcięcia linijne, spowodowane niszczącą 
działalnością spływających wód opadowych. 
W 2017 r. ponad 80% analizowanego odcinka 
szlaku Kosarzyska – Pieniny charakteryzowało 
się brakiem rozcięć erozyjnych. Jest to efekt 
odnowienia i utwardzenia wierzchniej warstwy 

Tabela II. Wybrane cechy monitorowanych szlaków turystycznych przed (2014) i po remoncie (2017)
Table II. Selected features of monitored tourist trails before (2014) and after renovation (2017)

Odcinek szlaku 
Section of the trail

Szerokość szlaku [m] 
The width of the trail [m]

Szerokość wydeptania wzdłuż szlaku [cm] 
The width of the trampling on the trail

średnia 
average

maksymalna 
maximum

odchylenie 
standardowe 

standard 
deviation

średnia 
average

maksymalna 
maximum

odchylenie 
standardowe 

standard 
deviation

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
Kosarzyska – Pieniny 2,2 1,7 6,0 6,0 1,19 1,02 57,6 25,2 300,0 300,0 59,72 49,46
Kosarzyska – Zamkowa Góra 2,1 1,8 4,0 4,0 0,88 0,96 77,1 24,3 850,0 400,0 176,44 73,53
Kurnikówka – Wymiarki 2,1 1,5 4,3 4,0 0,88 0,51 34,3 4,8 200,0 70,0 44,07 14,37
Kras – Sosnów 2,9 2,0 5,0 5,0 0,81 0,96 171,9 51,4 1200,0 300,0 263,25 79,49

Odcinek szlaku 
Section of the trail

Powierzchnia erozji na szlaku 
Erosion area on the trail

Głębokość rozcięcia erozyjnego [cm] 
The depth of incision on the trail [cm]

średnia 
[m²/m] 
average 
[m²/m]

odchylenie 
standardowe 

standard 
deviation

łączna [m²] 
total [m²] 

średnia 
average

maksymalna 
maximum

odchylenie 
standardowe 

standard 
deviation

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
Kosarzyska – Pieniny 0,36 0,15 0,007 0,005 320,2 130,7 10,0 2,0 40,0 20,0 10,17 4,87
Kosarzyska – Zamkowa Góra 0,24 0,09 0,016 0,007 212,8 75,9 11,8 3,4 30,0 20,0 8,62 5,47
Kurnikówka – Wymiarki 0,35 0,07 0,004 0,002 304,2 61,3 8,3 4,6 40,0 40,0 8,56 8,82
Kras – Sosnów 1,56 0,39 0,029 0,006 1372,3 363,3 20,5 7,7 40,0 40,0 11,36 11,09
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Fot. 1. Stan monitorowanych szlaków turystycznych przed (2014) i po remoncie (2017): A – Kosarzyska – Pieniny, B – Kosa-
rzyska – Zamkowa Góra, C – Kurnikówka – Wymiarki, D – Kras – Sosnów
Photo 1. Condition of monitored tourist trails before (2014) and after renovation (2017): A – Kosarzyska – Pieniny, B – Kosa-
rzyska – Zamkowa Góra, C – Kurnikówka – Wymiarki, D – Kras – Sosnów
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ścieżki oraz zastosowania drewnianych stopni, 
krawężników i przepustów wodnych. Liczba 
odsłoniętych korzeni drzew notowanych w 2017 
roku uległa zmniejszeniu w stosunku do 2014 
roku. W większości przypadków wystające 
korzenie drzew zostały przykryte nowo utwo-
rzoną nawierzchnią szlaku. 

Szlak niebieski z Kosarzysk na Zamkową 
Górę

Prace remontowe objęły około 40% długości 
szlaku. Największe zmiany parametrów szlaku 
zostały zaobserwowane w środkowej i dolnej jego 
części, na odcinku pomiędzy Ostrym Wierchem 
a południowo-zachodnimi stokami Zamkowej 
Góry. Pomiędzy Szerokim Wierchem a Polaną 
Kosarzyska stopień wydeptania pokrywy roślinnej 
oraz wielkość erozji gleby pozostały bez zmian 
w stosunku do 2014 roku, pomimo iż odcinek ten 
nie podlegał renowacji. W wyniku prac remonto-
wych średnia szerokość ścieżki na całym badanym 
odcinku uległa zmniejszeniu z 2,1 m w 2014 r. 
do 1,8 m w 2017 r. (Tab. II). 

Średnia szerokość wydeptania pokrywy 
roślinnej wzdłuż szlaku Kosarzyska – Zamkowa 
Góra trzykrotnie się zmniejszyła, a maksy-
malna ponad dwukrotnie (Tab. II). Całkowita 
powierzchnia wydeptania roślinności w 2017 r. 
wyniosła tylko 76 m2 (0,09 m2/1 m długości szlaku) 
i była prawie trzykrotnie mniejsza niż w 2014 roku 
(213 m2, średnio 0,24 m2/1 m długości szlaku).

W wyniku prac renowacyjnych badanego frag-
mentu ścieżki turystycznej, zlikwidowano jedno 
z największych miejsc postojowych (rozmiary: 
długość – 11 m, szerokość – 18 m), zlokalizo-
wane na południowych stokach Zamkowej Góry 
(Fot. 1B). W miejscach o największym nachyleniu 
na północnych stokach Ostrego Wierchu zamon-
towano nowe, kamienne oraz drewniane schody 
wraz z poręczami, które wpłynęły na poprawę 
warunków uprawiania turystyki górskiej.

Liczba rozcięć erozyjnych nawierzchni moni-
torowanego szlaku w 2017 r. znacznie się zmniej-
szyła. W 2017 r. rozcięcia erozyjne występowały 
na 44% długości analizowanego odcinka szlaku, 
natomiast w 2014 r. aż na 75% długości szlaku. 
W 2017 r. nie odnotowano rozcięć przekracza-
jących 20 cm, natomiast w 2014 r. stanowiły 

one 13% analizowanego odcinka i występowały 
głównie w obrębie stromych stoków leśnych. 
W wyniku prac remontowych znaczna liczba 
odsłoniętych korzeni drzew, występujących 
w podłożu została przykryta nawierzchnią szlaku. 
W kilku miejscach, gdzie trasa szlaku przebiega 
w pobliżu stromych ścian skalnych, zakrycie 
wystających korzeni było niemożliwe.

Szlak niebieski z Kurnikówki na Polanę 
Wymiarki

Analizowany odcinek szlaku turystycznego 
odznaczał się najmniejszym nachyleniem i naj-
mniejszą szerokością, nieznacznym rozdeptaniem 
oraz niewielkim rozcięciem przez bruzdy ero-
zyjne. Prace remontowe objęły około 70% dłu-
gości szlaku turystycznego. Największe zmiany 
parametrów szlaku stwierdzono w środkowej 
(w pobliżu wzniesienia Sutrówka) i górnej jego 
części (Polana Izdebki). 

W wyniku renowacji średnia szerokość ścieżki 
na całym badanym odcinku uległa zmniejszeniu 
z 2,1 m w 2014 r. do 1,5 m w 2017 r. (Tab. II). 
Znaczna część monitorowanego fragmentu szlaku 
została uregulowana poprzez zamontowanie 
krawężników i usypanie nowej nawierzchni. 
Średnia oraz maksymalna szerokość wydep-
tania pokrywy roślinnej wzdłuż trasy Kurni-
kówka – Wymiarki również uległy zmniejszeniu. 
Całkowita powierzchnia wydeptania roślinności 
w 2017 r. wyniosła tylko 61 m2 (0,07 m2/1 m 
długości szlaku) i była pięciokrotnie mniejsza 
niż w 2014 roku (304 m2, średnio 0,35 m2/1 m 
długości szlaku).

Zastosowane zabiegi renowacyjne pozwoliły 
na zmniejszenie erozji i częściową regenerację 
wydeptanej roślinności, również w newralgicznym 
odcinku szlaku, cechującym się znacznym zawil-
goceniem podłoża i dużą podatnością na degra-
dację (Fot. 1C). Usypanie nowej nawierzchni 
szlaku spowodowało zasypanie bruzd erozyjnych 
na ponad 30% badanego odcinka szlaku, a także 
licznie wystających korzeni drzew.

Szlak zielony z Krasu na Przełęcz Sosnów

Monitorowany fragment szlaku charakteryzował 
się największą średnią szerokością, najwięk-
szym stopniem degradacji nawierzchni oraz 
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rozdeptaniem wzdłuż szlaku pokrywy roślinnej. 
Prace remontowe objęły kilka fragmentów oce-
nianego szlaku: w dolnej, środkowej i górnej jego 
części, które łącznie stanowiły około 60% dłu-
gości całego monitorowanego odcinka trasy.

W wyniku renowacji, średnia szerokość ścieżki 
uległa zmniejszeniu z 2,9 m w 2014 r. do 2,0 m 
w 2017 r. (Tab. II). W wielu miejscach szlak 
został zwężony i ograniczony drewnianymi kra-
wężnikami oraz poręczami, a jego nawierzchnia 
została wyrównana i utwardzona. Średnia szero-
kość wydeptania pokrywy roślinnej wzdłuż szlaku 
uległa ponad trzykrotnemu, a maksymalna sze-
rokość wydeptania roślinności czterokrotnemu 
zmniejszeniu (Tab. II). Całkowita powierzchnia 
wydeptania roślinności w 2017 r. wyniosła 364 m2 
(0,39 m2/1 m długości szlaku) i była o ponad 
1000 m2 mniejsza niż w 2014 r. (1,59 m2/1 m 
długości szlaku). 

Największą degradację szlaku stwierdzono 
w środkowej części – w obrębie stromych stoków. 
Odcinek ten został zamknięty dla ruchu turystycz-
nego i wytyczono zupełnie nową trasę (Fot. 1D). 
Również w wyżej położonych fragmentach szlaku 
zmieniono jego przebieg w taki sposób, aby 
ominąć obszary odznaczające się znacznym znisz-
czeniem roślinności i silną erozją gleby. Odcinki 
te zostały utwardzone nową nawierzchnią, wyko-
nano drewniane schody oraz poręcze.

W 2014 r. na ponad 90% długości szlaku 
stwierdzono rozcięcia erozyjne w obrębie 
nawierzchni, z czego 47% stanowiły formy prze-
kraczające 20 cm głębokości. Po zakończeniu 
prac remontowych w 2017 r. bruzdy erozyjne 
stwierdzono na 50% długości trasy. Ponadto 
w dolnym fragmencie szlaku występują holwegi, 
a najgłębszy z nich rozcina podłoże na głębokość 
przekraczającą 100 cm. 

dyskusja

Najlepszym, i często jedynym, rozwiązaniem 
umożliwiającym przeciwdziałanie erozji szlaków 
w celu utrzymania zadowalającego stanu ścieżek 
turystycznych jest przeprowadzanie regularnych 
prac renowacyjnych, które polegają głównie 
na odbudowaniu, wzmocnieniu i zabezpieczeniu 
uszkodzonych fragmentów tras pieszych (Kiszka 

2016). Racjonalna gospodarka remontowa jest 
powszechnie stosowana zarówno w pienińskim, 
jak i w innych parkach narodowych (Guzikowa 
1982, Krusiec 1996, Prędki 1999, Partyka 2002, 
Sikorski 2009). 

W okresie 2014–17 na obszarze PPN przepro-
wadzono jednocześnie remont czterech odcinków 
szlaków turystycznych. Prace remontowe pole-
gały głównie na nałożeniu nowej nawierzchni, 
utwardzonej okruchami skalnymi, ograniczeniu 
jej drewnianymi krawężnikami i zmniejszeniu 
nachylenia przez założenie progów poprzecznych. 
Licznie stosowano drewniane poręcze i barierki, 
które są pomocne i znacznie poprawiają bezpie-
czeństwo turystów i komfort wędrówki przez 
góry, a co najważniejsze – zapobiegają dyspersji 
turystów. Przeprowadzone zabiegi doprowadziły 
także do poprawy stanu nawierzchni szlaków. 
Większość rozcięć erozyjnych, występujących 
w obrębie nawierzchni monitorowanych tras pie-
szych została zasypana. W wyniku utwardzenia 
nawierzchni skałami wapiennymi stała się ona 
bardziej odporna na procesy erozyjne. Wzdłuż 
tras prowadzących po stromych stokach, cechu-
jących się większą podatnością na erozję, zasto-
sowano szereg ułatwień w postaci drewnianych 
i kamiennych schodków oraz progów. Urzą-
dzenia te nie tylko przyczyniają się do zmniej-
szenia intensywności i wielkości erozji gleby, ale 
również ułatwiają poruszanie się po parku naro-
dowym, umożliwiając turystom bezpieczniejsze 
pokonywanie najtrudniejszych fragmentów tras. 
O skuteczności tych zabiegów najlepiej świadczy 
fakt, że zastosowane rozwiązania doprowadziły 
do znacznego ograniczenia erozji gleby wzdłuż 
monitorowanych szlaków turystycznych. 

Największym stopniem degradacji charakte-
ryzują się te fragmenty szlaków, które wykazują 
największe nachylenie terenu. Odcinki te wyka-
zują największe predyspozycje do rozwoju pro-
cesów erozyjnych. Mniejsza degradacja ścieżek 
turystycznych ma miejsce na najatrakcyjniejszych 
dla turystów odcinkach z Kosarzysk na Polanę 
Pieniny i Zamkową Górę, natomiast najmniejsza 
skala zniszczeń była obserwowana na szlaku 
Kórnikówka – Wymiarki, który odznacza się 
najmniejszą popularnością oraz najmniejszym 
nachyleniem terenu. Z przeprowadzonych badań 
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wynika, że poza stromym nachyleniem stoków, 
wielkość ruchu turystycznego jest dodatkowym 
elementem mającym wpływ na wzrost erozji 
nawierzchni szlaków. 

Należy podkreślić, że prace remontowe 
doprowadziły do poprawy stanu wszystkich 
fragmentów monitorowanych szlaków tury-
stycznych, niezależnie od ich parametrów. Naj-
trudniejsze technicznie i najbardziej kosztowne 
zabiegi obejmowały przede wszystkim odcinki 
szlaków prowadzących przez obszary o najbar-
dziej urozmaiconej rzeźbie terenu (odznaczają-
cych się największym nachyleniem w pobliżu 
urwisk i przepaści). Są to miejsca w największym 
stopniu narażone na oddziaływanie procesów ero-
zyjnych, które doprowadziły do powstania licz-
nych bruzd erozyjnych i obniżenia nawierzchni 
ścieżek. Oprócz usypania i utwardzenia nowej 
nawierzchni, niezbędne były także prace pole-
gające na budowie solidnych schodów i progów 
oraz poręczy w celu ograniczenia dyspersji tury-
stów, zmniejszeniu predyspozycji do niekorzyst-
nego oddziaływania procesów erozyjnych oraz 
poprawy warunków uprawiania turystyki pieszej. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że naj-
większa poprawa parametrów szlaku w wyniku 
prac remontowych miała miejsce na szlaku 
Kurnikówka – Wymiarki. Brak większych prze-
szkód terenowych umożliwił usypanie nowej 
nawierzchni i ograniczenie jej drewnianymi kra-
wężnikami na całym remontowanym odcinku, bez 
potrzeby wykonywania znacznie droższych kon-
strukcji schodów, progów oraz poręczy. Równie 
znaczna poprawa parametrów szlaku miała 
miejsce także w przypadku najbardziej zniszczo-
nego szlaku zielonego na odcinku Kras – Sosnów.

podsuMoWanie	i	Wnioski

1. Stosowana przez Pieniński Park Narodowy 
gospodarka remontowa prowadzi do poprawy 
stanu szlaków turystycznych oraz środowiska 
przyrodniczego Pienin.

2. W wyniku przeprowadzonych prac remon-
towych stwierdzono zmniejszenie średniej sze-
rokości ścieżki, spadek powierzchni wydeptania 
pokrywy roślinnej, ograniczenie procesów ero-
zyjnych oraz zmniejszenie ilości i głębokości 

form erozyjnych w nawierzchni badanych dróg. 
Dzięki zastosowaniu przeszkód i ograniczeń, 
skutecznie utrudniono rozdeptywanie roślinności 
przez turystów. Zastosowane metody przyczyniły 
się do regeneracji pokrywy roślinnej w strefach 
wydeptywania, a tym samym do ograniczenia 
erozji gleby. Prace remontowe obejmujące najbar-
dziej strome fragmenty monitorowanych szlaków 
turystycznych należały do najbardziej pracochłon-
nych. Odcinki te wymagały nie tylko utworzenia 
nowej nawierzchni w celu usunięcia rozcięć 
i obniżeń związanych z erozją, ale także budowy 
umocnień i ułatwień w postaci schodów, progów 
i poręczy. Zabiegi te, wykonywane na najbar-
dziej stromych odcinkach szlaków, przyczyniły 
się także do polepszenia warunków przemiesz-
czenia się turystów po parku narodowym. W nie-
których fragmentach szlaku zielonego degradacja 
nawierzchni była na tyle zaawansowana, że naj-
lepszym rozwiązaniem okazało się ich wyłączenie 
z sieci dróg udostępnionych dla turystów i wyzna-
czenie nowych odcinków trasy.

Badania przeprowadzono ze środków funduszu Pro-
jekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura 
w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze 
Pieniny”.
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suMMary

The repairs were carried out on the selected tourist 
trails in the Pieniny National Park over the period 
2014–2017. The research allowed to determine 
the effect of the renovation on the hiking trails, the 
natural environment and safety of visitors. Four 
sections of tourist trails were selected for moni-
toring in the eastern part of the Pieniny National 
Park (Fig. 1; Tab. I): blue trail Kosarzyska – 
Pieniny glade, blue trail Kosarzyska – Zamkowa 
hill, blue trail Kurnikówka glade – Wymiarki 
glade, and green trail Kras – Sosnów pass.

The blue trail from Kosarzyska 
to the Pieniny glade

The average width of the trail decreased by 0.5 m 
as a result of the renovation work (Tab. II). Paths 
less than 2 m wide represent the highest per-
centage. The width of the trampled vegetation 
along the pathway was reduced, mainly in the first 
and middle parts of the monitored section. Dev-
astated paths have gained a new surface, limited 
by wooden curbs and thresholds, while obstacles 
have been used to regenerate the vegetation cover 
(Phot. 1A). Erosion areas on the trail were limited, 
and the depth of the erosion cuts was reduced, 
while the number of exposed roots decreased sig-
nificantly.

The blue trail from Kosarzyska 
to Zamkowa hill

The study conducted in 2017 showed that the 
average track width was 1.8 m and decreased by 
0.3 m compared to 2014 (Tab. II). The sections 
of 0.1–2.0 m wide were the largest (70%) group. 
In the final part of the trail, the width of the tram-
pled vegetation was reduced the most (Phot. 1B), 
whereas in the first fragment (not improved) the 
scale of the vegetation cover destruction remained 
unchanged compared to the year 2014. Also in this 

section the highest intensity of erosion processes 
was found. Within 56% of the analyzed section of 
the trail there was no erosion in 2017, whereas in 
2014 – 25%. Stone stairs and wooden thresholds 
have been applied in heavily inclined terrain, most 
susceptible to erosion. As a result of the renovation 
works, a large number of exposed tree roots were 
hidden under the surface of the trail.

The blue trail from Kurnikówka glade 
to Wymiarki glade

As a result of the renovations, the average width 
of the tourist path was reduced by 0.6 m compared 
to 2014 (Tab. II). The largest part was the trail 
sections with a width of 0.1–2.0 m. The width of 
the trampled vegetation along the trail and areas 
devastated by erosion were significantly reduced 
(Phot. 1C). The percentage of paths without ero-
sion cuttings was twice as large in 2017. Most of 
the protruding tree roots were hidden under new 
track surface.

The green trail from Kras 
to the Sosnów pass

The average width of the tourist path in 2017 
decreased by 0.9 m (Tab. II). The decrease of 
the average width of the track was due to the 
renovation works, which consisted of narrowing 
the road and fencing by curbs. The largest part, 
both in 2014 (52%) and 2017 (53%), was the 
trail sections with a width of 2.1–3.0 m. In 2017 
the width of the trampled vegetation along the 
trail was also significantly reduced. The widest 
areas without vegetation cover were located in 
the tourist layover place and the dangerous steep 
slopes. In the lower part of the trail, many ero-
sion forms were found, while in places that were 
severely degraded and most dangerous to tourists, 
the route was completely changed (Phot. 1D). In 
2017 no erosion cuts were found on the halfway 
of the trail.


