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Abstract. The Tatra National Park is the most often visited national park in Poland. About 3 milions people visit the Tatra 
National Park every year. The research was conducted in August and September 2009 on the Orla Perć trail and in August 
2012 on the peak of Kasprowy Wierch and in the Strążyska Valley. A total number of 650 tourists were surveyed. The 
study includes the general characterization of the tourist structure in the Tatras. It also describes the frequency of the 
tourist visits and includes an assessment of tourists’ experiences in the Tatra Mountains. The results inform also about 
the knowledge of the TOPR emergency rescue phone number among the tourists. The main objective of the survey was 
to determine the tourists’ motivation. On the basis of the completed data certain conclusions were made. There are a lot 
of different motives for carrying out tourist activities in the Tatra National Park. Most of the tourists specified recreation 
and relaxation as the main objectives of their trip. A tourists’ knowledge of the TOPR emergency rescue phone number as 
well as the tourists’ mountain experiences are better among those people who visit the Tatras more often and those who 
choose more difficult trails.
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Wprowadzenie

Tatrzański Park Narodowy jest najczęściej odwiedzanym parkiem w Polsce. W 2011 r. na teren Tatrzańskiego 
Parku Narodowego weszło ok. 3 mln turystów. Ruch turystyczny w Tatrach przybiera charakter masowy przede 
wszystkim w okresie wakacyjnym.
Orla Perć, szczyt Kasprowego Wierchu oraz Dolina Strążyska są miejscami licznie odwiedzanymi przez 
turystów w Tatrach, różnią się jednak łatwością w osiągnięciu celu wycieczki. Orla Perć uważana jest 
powszechnie za najtrudniejszy znakowany szlak w Polsce, a jej przejście wymaga od turysty doświadczenia 
i obycia w terenie eksponowanym. Kasprowy Wierch jest łatwo osiągalny dla każdego turysty ze względu na 
obecność kolejki, ale też szlaki prowadzące na szczyt nie wymagają od turysty sporego doświadczenia. Dolina 
Strążyska jest łatwo osiągalna dla każdego turysty, a jej przejście nie wymaga niemalże żadnego wysiłku.
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Cel i metody badań

Celem niniejszych badań jest scharakteryzowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym 
na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych miejscach: na Orlej Perci, na szczycie 
Kasprowego Wierchu oraz w Dolinie Strążyskiej. Przebadano łącznie 650 respondentów w tym: w rejonie 
Orlej Perci 254 osoby, na Kasprowym Wierchu 194 osoby a w Dolinie Strążyskiej 202 osoby. Badania 
ankietowe na Orlej Perci przeprowadzono w okresie wakacji w 2009 r. w ramach pracy magisterskiej, natomiast 
porównawczo przeprowadzono badania ankietowe na Kasprowym Wierchu oraz w Dolinie Strążyskiej w okresie 
wakacji 2012. Podstawowym celem badań było określenie motywów wycieczek do wyżej wymienionych 
miejsc. Ankietowanych pytano o doświadczenie górskie, znajomość numeru do TOPR oraz o częstotliwość 
przyjazdów w Tatry. W Dolinie Strążyskiej oraz na Kasprowym Wierchu pytano respondentów także o to, czy 
są to miejsca docelowe ich wycieczki i czy wybierają się w dalszą drogę. W przypadku badań ankietowych 
na Kasprowym Wierchu, respondentów pytano także, czy na szczyt dostali się kolejką czy pieszo. W pracy 
przedstawiono także strukturę ruchu turystycznego w wyżej wymienionych miejscach, m.in. strukturę wieku, 
płci i wykształcenia respondentów. 

Obszar badań

Orla Perć jest to szlak turystyczny wyznakowany na grani tzw. Polskich Tatr Wysokich. Szlak prowadzi przez 
Przełęcz Zawrat (2159 m n.p.m.) do Przełęczy Krzyżne (2112 m n.p.m.). Pierwotnie szlak prowadził także przez 
Wołoszyn, ale w chwili obecnej znajduje się tam ścisły rezerwat przyrody. Najwyższy punkt szlaku znajduje 
się na szczycie Koziego Wierchu (2291 m n.p.m.), najniższy zaś w żlebie z Buczynowej Przełęczy (ok. 2030 m 
n.p.m.). Długość szlaku wynosi około 3.9 km (Balon 2003, Kondracki 2009).
Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) jest to szczyt znajdujący się w obrębie Tatr Zachodnich między Suchą 
Przełęczą (1955 m n.p.m.) a Goryczkową Przełęczą nad Zakosy (1816 m n.p.m.). Na szczyt Kasprowego 
Wierchu prowadzą liczne szlaki turystyczne: zielony z Kuźnic przez Myślenickie Turnie, niebieski przez Boczań 
i żółty przez Dolinę Jaworzynki, a następnie przez Dolinę Gąsienicową, czerwony przez Zawrat i Świnicę oraz 
czerwony przez Czerwone Wierchy, a także żółty szlak ze Słowacji. W latach 1935–1936 została wybudowana 
kolejka na Kasprowy Wierch i obecnie jej zdolność przewozowa wynosi 180 os/h latem i 360 os/h zimą. Na 
szczycie Kasprowego Wierchu od 1938 roku znajduje się Obserwatorium Meteorologiczne (Kondracki 2009, 
www.pkl.pl).
Dolina Strążyska znajduje się w Tatrach Reglowych. Jej przejście od wylotu szlaku zajmuje ok. 30–40 minut. 
Szlak prowadzi wzdłuż Potoku Strążyskiego. W górnej części Doliny Strążyskiej znajduje się Wodospad 
Siklawica. Dolina Strążyska jest popularna wśród turystów nie tylko ze względu na dużą atrakcyjność, ale 
także dlatego, że prowadzi tamtędy szlak turystyczny na Giewont (1894 m n.p.m.). Z samej Polany Strążyskiej 
roztacza się piękny widok na grań Giewontu (Balon et al. 1995) (ryc. 1).

Wyniki

Według przeprowadzonych badań 70% respondentów na Orlej Perci to mężczyźni. W przypadku Kasprowego 
Wierchu i Doliny Strążyskiej większość respondentów stanowiły kobiety, kolejno: 57% i 56%. Najwięcej 
respondentów przebywających w Tatrach to osoby młode między 18 a 35 rokiem życia. W przypadku Orlej 
Perci największą grupę stanowiły osoby między 26 a 35 rokiem życia (43%) oraz między 18 a 25 rokiem życia 
(28%). Mniej respondentów odnotowano w przedziale wiekowym 46–55 (12%) oraz 36–45 (11%). Osoby po 
56 roku życia oraz poniżej 18 roku życia stanowiły łącznie 6% badanych. Na Kasprowym Wierchu większość 
stanowiły osoby między 18 a 25 rokiem życia (35%) oraz między 26 a 35 rokiem życia (25%). Odnotowano 
większy udział osób poniżej 18 lat (10%) oraz między 36 a 45 rokiem życia (18%). Również niewielu było 
turystów po 56 roku życia – łącznie 4%. W przypadku Doliny Strążyskiej również najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby między 26 a 35 rokiem życia (37%), natomiast wzrosła liczba osób w przedziale wiekowym 36–45 
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(24%), a zmalała w przedziale wiekowym 18–25 (10%). Być może jest to związane z lepszą dostępnością 
i niskim ryzykiem wystąpienia wypadku w Dolinie Strążyskiej, przez co jest to miejsce z chęcią wybierane 
przez rodziny z dziećmi (ryc. 2). 

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
Fig. 1. Location of study area

Ryc. 2. Wiek respondentów 
Fig. 2. Age of tourists

Struktura wykształcenia wśród respondentów jest praktycznie taka sama w każdym z trzech badanych miejsc. 
Najwięcej respondentów posiada wykształcenie wyższe: w Dolinie Strążyskiej 71%, na Orlej Perci 60%, a na 
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Kasprowym Wierchu 45%. Nieco mniej respondentów posiada wykształcenie średnie – kolejno: 23%, 36% 
i 40%. Niewielu respondentów posiada wykształcenie zawodowe (1-4%). Wśród badanych na Orlej Perci 
1% to osoby z wykształceniem podstawowym. W przypadku ankietowanych z Kasprowego Wierchu i Doliny 
Strążyskiej udział osób z wykształceniem podstawowym wzrasta; jest to spowodowane większym udziałem 
osób poniżej 18 roku życia wśród respondentów. 
Respondentów pytano także o częstotliwość przyjazdów w Tatry. Większość ankietowanych przyjeżdża 
w Tatry bardzo rzadko lub 1–2 razy w ciągu roku. Częstotliwość przyjazdów jest większa wśród respondentów 
wędrujących trudniejszym szlakiem, jakim jest Orla Perć. Bardzo rzadko przyjeżdża w Tatry 29% badanych, 
natomiast 28% dwa razy do roku, 3–5 razy w roku 24% i aż 15% powyżej 5 razy w roku. W przypadku 
Kasprowego Wierchu sytuacja jest odwrotna: aż 27% badanych przyznało, iż było w Tatrach pierwszy raz, 
a zaledwie 2% przyjeżdża w Tatry częściej niż 5 razy w roku. Najwięcej ankietowanych wybrało odpowiedź 
„bardzo rzadko” (41%). Podobne statystyki dotyczą respondentów z Doliny Strążyskiej – również najwięcej 
respondentów wybrało odpowiedź bardzo rzadko (35%), a 30% raz na rok. Niewielu respondentów z Doliny 
Strążyskiej przyjeżdża w Tatry często – zaledwie 10% 3–5 razy w roku i 2% powyżej 5 razy w roku.
Głównym celem badań była próba określenia głównych motywów wycieczek do wymienionych miejsc. 
W przypadku badań ankietowych na Orlej Perci pytanie o motyw wędrówki miało charakter otwarty. Większość 
respondentów z Orlej Perci przyznała, iż głównym celem ich wycieczki była po prostu turystyka lub rekreacja 
(15%). Motyw związany z samorealizacją („chęć sprawdzenia się”) wybrało 13% ankietowanych; być może 
jest to związane z licznymi realnymi niebezpieczeństwami na szlaku. Sława Orlej Perci, popularność tego 
szlaku, przyciągnęła nań 13% ankietowanych. Przyrodę, jako główny motyw wędrówki Orlą Percią, 
wybrało 12% respondentów. Respondenci podawali także inne motywy m.in.: 8% badanych wędrowało tym 
szlakiem dla poczucia satysfakcji, spełnienia, 7% z zamiłowania do gór lub do samej Orlej Perci, 6% dla 
odpoczynku, oderwania się od codzienności, 7% ankietowanych nie potrafiło podać motywu swej wędrówki, 
12% ankietowanych podało inne motywy, których nie dało się sklasyfikować do powyższych kategorii m.in: 
zrobienie prezentu sobie, rodzinie, fotografowanie, wspomnienia itp. (ryc. 3).

Ryc. 3. Motywacje turystów na Orlej Perci 
Fig. 3. Tourists motivations on Orla Perć trail

W przypadku badań ankietowych na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Strążyskiej pytanie o motyw miało 
charakter zamknięty. Zaproponowano ankietowanym kilka motywów na podstawie badań ankietowych na Orlej 
Perci. Respondenci mogli wybierać maksymalnie 2 odpowiedzi. Istotnym motywem w tych przypadkach była 
również turystyka/rekreacja oraz odpoczynek. W przypadku ankietowanych z Kasprowego Wierchu były to 
czynniki dominujące. Turystykę/rekreację wybrało 56% badanych, a odpoczynek – 43%. Pozostałe istotne 
motywy wśród badanych z Kasprowego Wierchu to: zamiłowanie do gór (34%) oraz przyroda/widoki (35%). 
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Wśród respondentów z Doliny Strążyskiej motywami dominującymi były: fotografowanie (93%), przyroda/widoki 
(89%) oraz przygoda. Pozostałe ważne motywy wśród turystów w Dolinie Strążyskiej to, jak wspomniano 
wcześniej, turystyka/rekreacja 66% oraz odpoczynek 43%, a także poczucie spełnienia 32% (ryc. 4).

Ryc. 4. Motywacje – Kasprowy Wierch, Dolina Strążyska
Fig. 4. Tourists motivations – Kasprowy Wierch, Strążyska Valley

Respondentów poproszono również o subiektywną ocenę ich doświadczenia górskiego. Według 
przeprowadzonych badań doświadczenie górskie jest większe wśród turystów wędrujących trudniejszym 
szlakiem. Wśród respondentów na Orlej Perci 52% przyznało, iż ma dobre doświadczenie górskie, 27% 
przeciętne, a 15% bardzo dobre. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku turystów wędrujących łatwiejszymi 
szlakami. Najbardziej niekorzystnie w tych statystykach wypadają turyści z Kasprowego Wierchu – aż 18% 
respondentów przyznało, iż w ogóle nie posiada doświadczenia górskiego, 31% posiada słabe doświadczenie, 
a 30% – przeciętne. Tylko 15% oceniło swoje doświadczenie jako dobre, a 6% jako bardzo dobre. Około 31% 
respondentów wjeżdżających na Kasprowy Wierch kolejką przyznało, iż w ogóle nie posiada doświadczenia 
górskiego. Korzystniej w tym przypadku wypadają turyści z Doliny Strążyskiej: 41% badanych ocenia swoje 
doświadczenie górskie jako przeciętne, 35% dobre, 12% słabe i tylko 8% stwierdziło, iż w ogóle nie posiada 
doświadczenia (ryc. 5).

Ryc. 5. Doświadczenie górskie turystów 
Fig. 5. Tourists experiences 
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Znajomość numeru do pogotowia górskiego wśród respondentów z Orlej Perci wynosi 70% i jest zależna 
od stopnia doświadczenia górskiego. Znajomość numeru do TOPR jest większa wśród osób z większym 
doświadczeniem górskim. W tym przypadku również najbardziej niekorzystnie wypadają turyści z Kasprowego 
Wierchu – aż 69% nie zna numeru do TOPR. Wśród respondentów z Doliny Strążyskiej 58% nie zna numeru 
do pogotowia górskiego (ryc. 6).

Ryc. 6. Znajomość numeru do TOPR wśród turystów 
Fig. 6. Tourists’ knowledge of the TOPR emergency rescue phone number

Według przeprowadzonych badań aż 70% respondentów nie korzystało z kolejki, aby dostać się na szczyt 
Kasprowego Wierchu. Wśród nich ponad połowa wybrała się na szczyt zielonym szlakiem, około 25% 
respondentów skorzystało ze szlaków przechodzących przez Halę Gąsienicową. Dla 77% badanych szczyt 
Kasprowego Wierchu jest miejscem docelowym wycieczki. Tylko 17% badanych wybiera się w dalszą drogę: 9 
osób na Giewont, 7 na Świnicę lub Zawrat, 1 osoba wybierała się na Orlą Perć i również 1 osoba do Doliny Pięciu 
Stawów. Pozostałe 14 osób nie podało miejsca docelowego wycieczki. Wśród respondentów z Doliny Strążyskiej 
51% przyznało, iż dolina stanowi miejsce docelowe ich wycieczki, 7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, 42% 
wybiera się w dalszą drogę. Najwięcej ankietowanych (39%) wybierało się na Sarnią Skałę i na Giewont (21%).

Wnioski

1. Orla Perć, Kasprowy Wierch oraz Dolina Strążyska są miejscami licznie odwiedzanymi przez turystów, 
jednakże różnią się stopniem trudności w osiągnięciu celu wycieczki.

2. Wśród respondentów na Orlej Perci 70% to mężczyźni, a w przypadku Kasprowego Wierchu i Doliny 
Strążyskiej mężczyźni stanowią około 40% badanych.

3. Większość respondentów to osoby młode między 18 a 35 rokiem życia.
4. Większość respondentów posiada wykształcenie wyższe.
5. Częstotliwość przyjazdów w Tatry jest wyższa wśród turystów wędrujących trudniejszym szlakiem.
6. Istnieje wiele różnych motywów skłaniających turystów do wyboru powyższych miejsc. Największa grupa 

respondentów udzieliła standardowej odpowiedzi, że celem ich wędrówki jest turystyka lub rekreacja.
7. Doświadczenie górskie jest większe wśród turystów wędrujących Orlą Percią i zwiększa się wraz 

z częstotliwością przyjazdów w Tatry.
8. Znajomość numeru do TOPR jest większa wśród turystów wędrujących Orlą Percią. Jest to spowodowane 

większym doświadczeniem górskim wśród turystów z Orlej Perci i prawdopodobnie większą świadomością 
zagrożenia w poruszaniu się w terenie eksponowanym.
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