
http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.09     ISSN 0867-5856 

  e-ISSN 2080-6922 

„Turyzm”  2017, 27/2 

 
 
 
 
 

Mateusz Rogowski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Katedra Turystyki i Rekreacji 
mateusz.rogowski@amu.edu.pl 

 
 

PIESZA TURYSTYKA GÓRSKA W PARKU NARODOWYM  
GÓR STOŁOWYCH 

 
 
Abstrakt: Park Narodowy Gór Stołowych na przestrzeni ostatnich lat stał się coraz częściej wybieranym obszarem uprawiania 
turystyki górskiej. W ciągu całego roku przyjmuje ona różne formy, spośród których najpopularniejszą jest turystyka piesza. Jej nie-
słabnąca popularność wynika z faktu podjęcia aktywności fizycznej w celach wypoczynkowych i poznawczych poprzez bliski kon-
takt z przyrodą. Celem pracy jest charakterystyka motywów, preferencji i zachowań wolnoczasowych turystów pieszych odwiedza-
jących Park Narodowy Gór Stołowych, poprzez badania sondażowe prowadzone w latach 2015 i 2016. W pracy zostały ukazane 
zależności między cechami socjodemograficznymi respondentów a ich motywami, preferencjami i zachowaniem, ze wskazaniem 
głównych grup turystów.  
 
Słowa kluczowe: turystyka piesza, Park Narodowy Gór Stołowych, motywy i preferencje turystów. 

 
 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 
Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych na 
przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta.       
W związku z tym zjawisko to powinno stać się przed-
miotem zainteresowania badaczy wielu dyscyplin, by 
móc poznać jego cechy, siłę i sposób oddziaływania 
oraz prognozować jego wielkość i zmienność. Dużą 
użyteczność ma uznanie aktualnych motywów, pre-
ferencji i zachowań wolnoczasowych turystów oraz 
obserwowanie ich zmienności w kolejnych latach, co 
jest ważne m.in. w kontekście dopasowania istniejącej 
oferty do zmieniających się potrzeb turystów. Uwzglę-
dniając popularność różnych form turystyki realizo-
wanych na obszarze Parku Narodowego Gór Stoło-
wych należy stwierdzić, że turystyka piesza cechuje 
się największym zainteresowaniem.  

Celem autora artykułu było dokonanie w oparciu  
o badania terenowe charakterystyki socjodemogra-
ficznej turystów pieszych odwiedzających PN Gór Sto-
łowych, na podstawie oceny motywów, preferencji       
i ich zachowań podczas pobytu. Obejmuje ona ana-
lizę celów przyjazdu oraz sposoby organizacji i reali- 

 

 
 

 
zacji pobytu wraz z opisem zakresu i charakteru 
usług, z których respondenci skorzystali na miejscu. 
Ponadto scharakteryzowano zależności pomiędzy wy-
mienionymi czynnikami a cechami socjodemogra-
ficznymi respondentów oraz ukazano najistotniej-   
sze różnice w odpowiedziach na przestrzeni kolejnych 
lat.  

Badania sondażowe wśród turystów realizowano 
w wielu górskich parkach narodowych Polski, m.in.  
w PN Gór Stołowych (PRÓSZYŃSKA-BORDAS 2008, 2009, 
2014), Tatrzańskim (CZOCHAŃSKI, SZYDAROWSKI 2000, 
CZOCHAŃSKI 2002, POCIASK-KARTECZKA i in. 2007, HIB-
NER 2012, 2013, 2014, MOKRAS-GRABOWSKA 2016), Kar-
konoskim (MARTIN, TŘEBICKY 2000, WIENIAWSKA 2004, 
WIENIAWSKA-RAJ 2007, 2010, ZARZYCKI i in. 2010, 
GONDA-SROCZYŃSKA 2010, HIBNER 2013, FĄK, JARECKA 
2014, MICHALCZAK, WOJCIERSKA 2014, ROGOWSKI 2015), 
Świętokrzyskim (JASTRZĘBSKI 2009), Pienińskim (WAR-
CHOLIK, SEMCZUK 2011, FARON i in. 2012), Bieszczadz-
kim (PRĘDKI 2012) i Gorczańskim (SEMCZUK 2012, SEM-
CZUK i in. 2014). 
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2. WIELKOŚĆ RUCHU TURYSTYCZNEGO  
W PARKU NARODOWYM GÓR 

STOŁOWYCH 
 

Frekwencja turystów w parkach narodowych w Polsce 
osiąga 12,3 mln w ciągu roku (Ochrona środowiska 2016, 
s. 270), a jej rozkład jest nierównomierny w poszcze-
gólnych parkach. Niezmiennie od lat najpopularniej-
szy jest Tatrzański PN, który odwiedza w przybli-
żeniu co czwarty turysta (3,3 mln/rok), w dalszej 
kolejności są: Karkonoski (2,0 mln), Woliński (1,5 mln) 
i Wielkopolski (1,2 mln). Natomiast PN Gór Sto-
łowych, według danych ze sprzedaży biletów wstępu 
(480 tys. turystów) jest piątym najpopularniejszym 
górskim parkiem narodowym w Polsce (rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1. Wielkość ruchu turystycznego w Parku Narodowym  
Gór Stołowych w latach 1994–2016 w oparciu o sprzedaż 

biletów wstępu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dotyczących 

sprzedaży biletów w PN Gór Stołowych 
 

Jak wynika z uzyskanych z PN Gór Stołowych da-
nych dotyczących sprzedaży biletów wstępu na Szcze-
liniec Wielki i Błędne Skały, na przestrzeni ostatnich 
20 lat, ruch turystyczny sukcesywnie zwiększał się, 
wahając się na poziomie wzrostu 2–6% rocznie. W la-
tach 2007–2014 sprzedaż biletów wstępu utrzymywała 
się na zbliżonym poziomie (w granicach 320–360 tys. 
osób rocznie), natomiast w ostatnich latach widoczny 
jest znaczny przyrost ruchu turystycznego. W 2015 ro-
ku osiągnął najwyższą wielkość – około 480 tys. wejść. 

Na podstawie automatycznego zliczania przejść     
z wykorzystaniem urządzeń typu czujniki pyroelek-
tryczne można wywnioskować, że ruch turystyczny   
w PN Gór Stołowych jest znacznie wyższy i odznacza 
się silną koncentracją czasową i przestrzenną. Opie-
rając się na dotychczasowych danych, z okresu od 
połowy września 2016 roku do końca sierpnia 2017., 

zanotowano 858 tys. wejść, a w pierwszych ośmiu 
miesiącach 2017 roku 734 tys. Najwięcej wizyt tury-
stów w parku miało miejsce w miesiącach letnich 
(lipiec, sierpień – po ok. 190 tys.) i wiosennych (maj     
– 163 tys., czerwiec – 131 tys.), co stanowiło 80% wszys-
tkich wejść (rys. 2). Okres ten można zaliczyć do 
(umownie) wysokiego sezonu turystycznego. Pośred-
nie liczby wejść notowane są w październiku i kwiet-
niu (ok. 30 do 50 tys.), można je zaliczyć do średnie-  
go sezonu turystycznego. Wrzesień jest miesiącem 
przejściowym między sezonem wysokim i średnim, 
choć taki wniosek wynika z niepełnych danych, gdyż 
dopiero w połowie miesiąca 2016 roku rozpoczęło się 
automatyczne zliczanie turystów. Najniższy ruch tu-
rystyczny notowany jest w pozostałych miesiącach 
jesiennych i zimowych – od listopada do marca (ok.  
9–10 tys. turystów miesięcznie), przez co okres ten 
można zaliczyć do niskiego sezonu turystycznego. 
Analizując liczbę wejść w grudniu i styczniu należy 
podkreślić, że sezon bożonarodzeniowo-noworoczny 
stanowi w przybliżeniu ⅔ zanotowanego ruchu tury-
stycznego w tych miesiącach.  

Przestrzenna koncentracja (ROGOWSKI 2017) ruchu 
turystycznego wiąże się z głównymi atrakcjami parku. 
Każdego miesiąca na trasach turystycznych na Szcze-
lińcu Wielkim i w Błędnych Skałach notuje się prze-
ciętnie połowę wszystkich przebywających w parku 
turystów, choć w sezonie letnim wielkość ta jest 
jeszcze wyższa (czerwiec 2017 r. – 67%, lipiec 2017 r.    
– 58%, sierpień 2017 – 65%).  

 

 
 

Rys. 2. Wielkość ruchu turystycznego w Parku Narodowym  
Gór Stołowych według ostatnich 12 miesięcy sezonu 2016/2017 

w oparciu o dane z czujników ruchu 
Źródło: opracowanie własne 



Artykuły                                                                     97 

 

 

 

Park Narodowy Gór Stołowych, chroniący unika-
towy krajobraz gór o charakterze płytowym, został 
zaliczony do terenów o podstawowym znaczeniu dla 
urlopowej turystyki wypoczynkowej (LIJEWSKI, MIKU-
ŁOWSKI, WYRZYKOWSKI, 2002 s. 56), I kategorii obsza-
rów krajoznawczych Polski (WYRZYKOWSKI 1986) oraz 
atrakcji o najwyższej frekwencji w regionie dolno-
śląskim (KRUCZEK 2014). Analizując wielkość sprze-
daży biletów wstępu warto zwrócić uwagę na to, że 
Szczeliniec Wielki i Błędne Skały charakteryzują się 
zbliżonym zainteresowaniem, z niewielką (na pozio-
mie 1–5%) przewagą pierwszego z nich. 

 
 

3. METODYKA BADAŃ 
 

Badania turystów w PN Góry Stołowych realizowane 
są w celu określenia ich struktury socjodemograficznej 
– poznania motywów, preferencji i zachowań wolno-
czasowych oraz usług, z których skorzystali. Prace te 
stanowią składową systemu monitoringu ruchu tury-
stycznego (SMrt) opracowanego na tym obszarze, 
którego założenia znajdują się w osobnym opracowa-
niu (ROGOWSKI, MAŁEK 2016), podobnie jak wyniki 
badań pilotażowych (ROGOWSKI 2017, ŻYTO i in. 2017).  

Metodą badawczą zastosowaną do zebrania da-
nych był sondaż diagnostyczny w formie wywiadu 
kwestionariuszowego składającego się z 18 pytań do-
tyczących motywów i preferencji turystów. Odpowie-
dzi na nie umożliwiały m.in. określenie sposobów 
dotarcia do regionu i atrakcji, celu, długości trwania 
pobytu, częstotliwości, a także formy jego organizacji, 
odwiedzonych miejsc, typu i lokalizacji obiektu noc-
legowego i gastronomicznego, z których korzystano, 
oraz ocenę elementów oferty turystycznej regionu 
(ROGOWSKI, MAŁEK 2016, s. 91).  

Jak twierdzi E. BABBIE (2013), badania sondażowe 
są najlepszą dostępną metodą zebrania oryginalnych 
danych w celu opisu i obserwacji dużej populacji. 
Dzięki doborowi losowemu otrzymujemy grupę res-
pondentów co do których możemy zakładać, że ich 
cechy odzwierciedlają cechy szerszej populacji, nato-
miast starannie skonstruowane, standaryzowane kwe-
stionariusze dostarczają danych w tej samej formie od 
wszystkich respondentów. Sondaże są doskonałym 
narzędziem pomiaru postaw i poglądów dużej po-
pulacji (BABBIE 2013, s. 275). Wbrew powszechnemu 
mniemaniu, sondaż diagnostyczny służy zdobywaniu 
wiedzy nie o faktach, lecz o poglądach badanych na 
ich temat (GRABOWSKI 2013, s. 63).  

Badania prowadzono w rejonie Szczelińca Wiel-
kiego i Błędnych Skał z uwagi na największą koncen-
trację ruchu turystycznego w tych miejscach, przy 
czym odsetek respondentów poddanych badaniu wy-
nosi 56% dla pierwszej atrakcji i 41% w przypadku 

drugiej, co odpowiada faktycznemu obciążeniu.   
W efekcie w 2015 i 2016 roku uzyskano 998 prawid-
łowo wypełnionych formularzy, z których wyniki zo-
stały zestawione w arkuszu kalkulacyjnym. 

 
 

4. STRUKTURA SOCJODEMOGRAFICZNA 
RESPONDENTÓW 

 
W badaniu wzięło udział w przybliżeniu tyle samo 
kobiet co mężczyzn. W strukturze wiekowej przewa-
żają osoby w wieku 35–44 lat (29%), 20–29 lat (25%) 
oraz 55–69 lat (17%). Najmniej było turystów w wieku 
powyżej 70. roku życia. Ankietowani pochodzili głów-
nie z dużych miast województw: dolnośląskiego 
(20%), wielkopolskiego (15%), śląskiego (12%), mazo-
wieckiego i łódzkiego (po 9%) oraz małopolskiego 
(8%) (rys. 3).  
 

 

 
 

Rys. 3. Pochodzenie turystów odwiedzających Park Narodowy 
Gór Stołowych w sezonie 2016/17 

Źródło: opracowanie własne 

 
W 2015 roku największą grupą byli mieszkańcy 

województwa dolnośląskiego, a w kolejnym roku 
Wielkopolski. Nie ulega jednak wątpliwości, że głów-
ną grupę odwiedzających stanowią turyści pocho-
dzący z województw: dolnośląskiego, wielkopolskie-
go, śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. 5-procen-
towy udział turystów zagranicznych najliczniej był 
reprezentowany przez Niemców, Brytyjczyków i Ho-
lendrów.  
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5. FORMY ORGANIZACJI I SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO 

 
Turyści odwiedzający PN Gór Stołowych przybywali 
na miejsce przeważnie samochodem (78%), co wynika 
z dogodnej i sukcesywnie polepszającej się infra-
struktury drogowej. Samochód był szczególnie po-
pularny wśród osób podróżujących z rodziną (91%). 
Odsetek podróżujących koleją był niewielki (6%),         
a w następnych latach malał (z 8% w 2015 r. do 4%      
w 2016). Najwyższy udział ankietowanych korzystają-
cych z połączeń kolejowych był wśród ludzi młodych 
(do 26. roku życia – 13%), mieszkańców Wielkopolski 
(12%). Ma to wpływ na wyższy wskaźnik wykorzy-
stania komunikacji publicznej, w przypadku której co 
trzecia osoba młoda i co czwarta w wieku powyżej   
55. roku życia zdecydowała się na takie podróżowanie. 
Większą popularnością w tym względzie cieszyły się 
połączenia autobusowe. Podczas pobytu w Górach 
Stołowych samochód pozostawał nadal najczęściej 
wykorzystywanym środkiem transportu, co wynika 
zapewne ze słabo rozwiniętej komunikacji publicznej 
w regionie. Co trzeci respondent korzystał natomiast   
z gęstej sieci szlaków turystycznych, a do atrakcji do-
stawał się pieszo.  

Co do częstotliwości pobytu w Górach Stołowych 
odnotowano, że blisko połowa respondentów przeby-
wała tu po raz pierwszy. Odsetek takich osób zwięk-
szał się wraz ze wzrostem odległości od miejsca za-
mieszkania, a spadał wraz z wiekiem respondentów. 
Najwięcej turystów, którzy przyjechali tu po raz pier-
wszy zamieszkuje województwa mazowieckie, za-
chodniopomorskie i łódzkie. Są to przeważnie osoby 
młode. Grupę stałych gości przyjeżdżających w Góry 
Stołowe przynajmniej raz w roku tworzy kolejnych 
37% respondentów i są nimi głównie mieszkańcy Dol-
nego Śląska i Wielkopolski, zwykle osoby starsze. Po-
zostali respondenci deklarowali tu rzadszy pobyt.  

Do PN Gór Stołowych turyści najczęściej przyjeż-
dżali latem (68%), następnie wiosną (37%) i jesienią 
(16%), a najrzadziej zimą (6%). Taki wynik jest w pełni 
zrozumiały, z uwagi na najbardziej sprzyjające warun-
ki pogodowe, jak również z powodu tego, że tak 
kształtuje się najważniejszy okres urlopowy. Znajduje 
to potwierdzenie w danych z czujników pyroelek-
trycznych (rys. 2). Natomiast zgodnie z regulaminem 
udostępniania parku w okresie od listopada do końca 
kwietnia trasy turystyczne na Szczelińcu Wielkim         
i Błędnych Skałach nie są udostępnione, więc wejście 
na nie odbywa się wyłącznie na własną odpo-
wiedzialność. To ma odzwierciedlenie w odpowie-
dziach respondentów, gdyż – jak podaje S. UŚCIŃSKI 

(2017) – latem 80% turystów odwiedza Błędne Skały, 
natomiast 64% Szczeliniec Wielki. Zauważalna jest 
także różnica pomiędzy 2015 i 2016 rokiem, wykazu-

jąca wzrost popularności pory wiosennej (z 29% do 
45%) i jesiennej (z 11% do 22%), przy niewielkim 
spadku popularności okresu letniego (z 70% do 66%). 
Te wskazania mogą odnosić się do wydłużania sezonu 
turystycznego, choć powinny zostać zweryfikowane 
w kolejnych okresach badawczych. 

Góry Stołowe są miejscem pobytów krótko- i śred-
niookresowych. W przybliżeniu połowa turystów 
przebywa tu od czterech do siedmiu dni, co w szcze-
gólności dotyczy mieszkańców odleglejszych wo-
jewództw (mazowieckiego – 67%, wielkopolskiego         
– 55% i łódzkiego 51%) oraz rodzin z dziećmi (53%). 
W 2016 roku turyści częściej decydowali się na okres 
od czterech do siedmiu dni, co wynikało z korzyst-
nego układu dni wolnych od pracy. Co czwarty tu-
rysta przebywa tu jedynie dwa–trzy dni. Na jedno-
dniowy wypad zdecydowało się 15% ankietowanych, 
wśród których niemal połowa to Dolnoślązacy. W ro-
ku 2016 – w stosunku do roku poprzedniego – odsetek 
takich osób zmalał z 21% do 9%. Pozostałe 13% res-
pondentów zdecydowało się na przynajmniej sied-
miodniowy pobyt w Górach Stołowych, wśród których 
dominowały osoby w wieku powyżej 55. roku życia.  

W strukturze ruchu turystycznego widoczna jest 
wybitna przewaga turystów indywidualnych (87%)    
w stosunku do turystów grupowych. Z uwagi na rea-
lizację programu wycieczki znacznie trudniej było 
zachęcić uczestnika imprezy turystycznej do poddania 
się badaniom, więc do tego wyniku należy podejść      
z dystansem. Rodziny z dziećmi są najliczniejszą gru-
pą odwiedzających Góry Stołowe, co stanowi 44% ca-
łości próby. Co trzeci turysta przebywa tu wyłącznie 
ze współmałżonkiem lub partnerem, a co czwarty       
w gronie znajomych. 

 
 

6. CEL POBYTU I GŁÓWNE ATRAKCJE 
 

Głównymi motywami przyjazdu w Góry Stołowe były 
wypoczynek (55%), poznanie i podziwianie walorów 
przyrody nieożywionej (26%), a w dalszej kolejności 
uprawianie turystyki aktywnej i kwalifikowanej (7%), 
leczenie i profilaktyka uzdrowiskowa oraz poznanie     
i podziwianie przyrody ożywionej (po 3%). Powyższe 
proporcje dają możliwość poznania ukierunkowania 
zachowań turystów na podejmowane formy aktyw-
ności, które mieściłyby się w ramach szeroko rozu-
mianego wypoczynku o charakterze aktywnym i poz-
nawczym. Wartościowy obszar parku narodowego 
jest bowiem postrzegany przez ponad połowę bada-
nych głównie jako miejsce wypoczynku, do którego 
turysta udając się poznaje walory przyrody nieoży-
wionej uprawiając turystykę aktywną i kwalifiko-
waną.  
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W ramach celu drugorzędnego najczęściej wymie-
niano poznanie i podziwianie przyrody nieożywionej 
(43%), co wraz z wypoczynkiem jako celem głównym 
było najczęstszym wyborem całości próby. W dalszej 
kolejności – jako drugorzędny cel – wskazywano poz-
nanie i podziwianie przyrody ożywionej (30%), wypo-
czynek (21%), poznanie i podziwianie obiektów zabyt-
kowych (16%) oraz uprawianie turystyki aktywnej       
i kwalifikowanej (11%). Szczegółowe zestawienie celu 
głównego i celów drugorzędnych w zależności od 
miejsca zamieszkania i wieku ankietowanych pokazu-
ją rys. 3, 4 i 5.  

Analizując wskazania turystów najliczniej reprezen-
towanych województw można stwierdzić, że wszyscy 
za najważniejszy uznali cel wypoczynkowy, a następ-
nie poznawczy. W przypadku pierwszego różnice 
oscylowały w przedziale pomiędzy 45% mieszkańców 
województwa dolnośląskiego a 62% przedstawicieli 
Wielkopolski (rys. 4), co może być spowodowane nie-
co innymi oczekiwaniami.  

 

 
 

Rys. 4. Najczęściej wskazywane główne motywy przyjazdu       
w Góry Stołowe w zależności od miejsca zamieszkania 

respondentów 
Źródło: opracowanie własne 

 
Cel wypoczynkowy charakteryzuje osoby mieszka-

jące dalej i przyjeżdżające na dłużej. Poznanie i po-
dziwianie przyrody nieożywionej – jako drugi naj-
częściej wskazywany cel – wiąże się z wybitnym 
potencjałem geoturystycznym tego obszaru, zdetermi-
nowanym najatrakcyjniejszym komponentem środo-
wiska przyrodniczego, jakim jest rzeźba terenu – w as-
pekcie różnorodności i nagromadzeniu form. To 
wskazanie jest raczej niezależne od charakterystyki 
respondentów.  

Trzecim z kolei motywem było uprawianie tury-
styki aktywnej i kwalifikowanej (7%), co może wiązać 

się ze zróżnicowaniem rzeźby terenu i wysokości 
względnych tego obszaru. Leczenie i profilaktyka 
zdrowotna były również wskazywane przez ankieto-
wanych, najczęściej przez turystów z Wielkopolski, 
dzięki czemu dla tej grupy był to trzeci najważniejszy 
cel pobytu. Kolejny motyw, jakim było poznanie i po-
dziwianie przyrody ożywionej stanowił swego rodza-
ju uzupełnienie wcześniejszego motywu poznawczego 
i był częściej wskazywany przez osoby decydujące się 
na krótszy pobyt i mieszkające bliżej obszaru badaw-
czego.  

Przyjrzyjmy się zmienności wskazań głównych 
motywów na tle wieku respondentów. Widoczna jest 
przewaga celu wypoczynkowego w każdym prze-
dziale. Jedynie wśród najstarszej grupy ankietowa-
nych motyw ten odgrywał mniejszą rolę. W przy-
padku tych osób, istotniejszy był motyw poznawczy 
oraz leczniczo-profilaktyczny. Co ciekawe, motyw 
aktywnego wypoczynku był najczęściej wskazywany 
przez osoby w wieku 40–54 lata. Tym samym można 
przypuszczać, że rodziny z dziećmi są nastawione na 
aktywny wypoczynek, drugorzędnie traktując cele 
poznawcze (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 5. Najczęściej wskazywane główne motywy przyjazdu  
w Góry Stołowe w zależności od wieku turystów 

Źródło: opracowanie własne 

 
Dokonując porównania motywów w zależności od 

okresu pobytu widać, że ponownie wyróżnia się prze-
waga motywów wypoczynkowych w każdej porze 
roku, a w szczególności w okresie letnim. Istotność 
tego motywu wzrasta wraz ze wzrostem liczby turys-
tów. Wiosną i jesienią zauważalny jest większy udział 
motywów poznawczych, co wiąże się z odmiennością 
fenologiczną tych okresów, krótszymi pobytami oraz 
mniejszą liczbą turystów na szlakach, dając możliwość 
spokojniejszego obcowania z naturą. W przypadku 
innych motywów różnice nie są już tak zauważalne      
i istotne (rys. 6). 
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Rys. 6. Najczęściej wskazywane główne motywy przyjazdu 
turystów w Góry Stołowe w zależności od pory roku 

Źródło: opracowanie własne 

 
W dalszej kolejności respondenci byli proszeni       

o wskazanie dwóch celów drugorzędnych. Zestawie-
nie odpowiedzi z uwzględnieniem miejsca zamiesza-
nia i wieku prezentują rys. 7 i 8.  

Najczęściej wskazywanym drugorzędnym moty-
wem przez wszystkich respondentów było poznanie   
i podziwianie przyrody nieożywionej, co dominowało 
wśród odpowiedzi niezależnie od miejsca zamiesz-
kania ankietowanych. Podobnie było w przypadku 
drugiego z kolei drugorzędnego motywu, jakim było 
poznanie i podziwianie przyrody ożywionej. Łącząc 
ze sobą oba te motywy można dostrzec, że widoczna 
jest przewaga drugorzędnych celów poznawczych      
w odniesieniu do przyrody, co odpowiada osobom 
wskazującym wypoczynek jako główny cel. Kolejnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drugorzędnym celem był wypoczynek, który naprze-
miennie dominował wśród osób, które za cel główny 
uznały motywy poznawcze. Tym samym odsetek tu-
rystów wskazujących oba cele w różnej kolejności 
sięga ⅔ liczebności całej próby. Następnym był motyw 
kulturowy, związany z poznaniem i podziwianiem 
obiektów zabytkowych, które były głównymi moty-
wami przyjazdów mieszkańców Śląska i Mazowsza.  

Najczęściej wskazywanym motywem w zależności 
od wieku respondentów było poznanie i podziwianie 
przyrody nieożywionej, którego istotność maleje 
wśród najstarszych turystów, traktujących całą przy-
rodę równorzędnie. Spadek ten można tłumaczyć fak-
tem, że motyw ten występował częściej w ramach celu 
głównego. Tym samym najliczniejszą grupę osób o po-
tencjalnych zainteresowaniach geoturystycznych two-
rzyły osoby w średnim wieku i starsze, gdyż w przy-
bliżeniu ⅔ z nich wskazało ten cel jako pierwszo- bądź 
drugorzędny. Aspekt wypoczynkowy wskazywany 
był najczęściej jako trzeci przez najstarszą i najmłod-
szą część respondentów, ponieważ dominował jako 
główny wśród osób w wieku 27–40 oraz 40–54 lata. 
Drugorzędny motyw kulturowy był szczególnie wi-
doczny u osób z przedziału 27–39 lat i to oni stanowili 
największą grupę turystów kulturowych w Górach 
Stołowych. Kolejnym motywem wskazywanym przez 
co 10. osobę w każdym wieku było uprawianie tury-
styki aktywnej i kwalifikowanej.  

Respondenci najczęściej odwiedzili Szczeliniec Wiel-
ki (67%) i Błędne Skały (59%), co potwierdzają dane     
z czujników pyroelektrycznych (rys. 2). Przewaga ta 
jest także widoczna w kolejnych porach roku wśród 
mieszkańców  najliczniej  reprezentowanych  woje- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 7. Najczęściej wskazywane przez turystów drugorzędne motywy  
przyjeżdżania w Góry  Stołowe w zależności od miejsca zamieszkania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 8. Najczęściej wskazywane drugorzędne motywy 
przyjazdu turystów w Góry Stołowe w zależności od ich wieku 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

 
 

Rys. 9. Zależność między wiekiem respondentów  
a głównymi wskazywanymi atrakcjami 

Źródło: opracowanie własne 

 
wództw i osób w różnym wieku. Można jedynie zau-
ważyć nieco mniejszą popularność obu atrakcji wśród 
najstarszej grupy badanych osób: 63% dla Szczelińca 
Wielkiego i 49% dla Błędnych Skał (rys. 9). W dalszej 
kolejności ankietowani odwiedzali Kudowę-Zdrój 
(16%), Kłodzko z Twierdzą Kłodzką (13%), Wam-
bierzyce (9%), Skalne Grzyby i Zamek Książ (8%), 
Duszniki-Zdrój (6%) oraz kopalnię złota w Złotym 
Stoku (5%). Analizując popularność wymienionych 
przez respondentów miejscowości i atrakcji można 
stwierdzić pewną zależność. Wraz z wiekiem zwięk-
sza się zainteresowanie atrakcjami o charakterze kul-
turowym i miejscowościami kosztem popularności 
atrakcji przyrodniczych. Brak jest takiej zależności       
w przypadku okresu pobytu oraz miejsca pochodze-
nia turystów.  

Spośród całości próby ⅔ respondentów deklaro-
wała chęć odwiedzenia czeskiej części obszaru, z cze-
go udział takich odpowiedzi był najwyższy u miesz-
kańców województw: mazowieckiego (72%), wielko-
polskiego (61%) i łódzkiego (60%) w wieku 40–54 lata 
(66%). Najniższy natomiast odsetek był wśród naj-
młodszych ankietowanych (52%), mieszkańców Dol-
nego Śląska (53%). Respondenci najczęściej odwiedzali 
tzw. Skalne Miasta (Adršpašsko-Teplické skály – 58%), 
potwierdzając tym samym popularność tych miejsc 
wśród Polaków. Co piąty ankietowany jedzie do  przy-
granicznego miasta Nachod (22%) oraz do Teplic nad 
Metují (19%). Pierwsze z nich, z racji bliskości polskiej 
granicy jest odwiedzane w celach handlowych, co jest 
szczególnie popularne wśród mieszkańców odleglej-
szych regionów naszego kraju. Do Teplic nad Metují,       
z racji ich położenia, turyści przybywają przy okazji 
wizyt w Skalnych Miastach. W dalszej kolejności 
wskazywane były Broumovské Stěny (11%) z powodu 
przebiegu szlaku turystycznego przez pobliską grani-
cę państwową. Równie często turyści odwiedzali Pra-
gę (9%), położoną 150 km od analizowanego obszaru, 
z racji jej walorów kulturowych i w związku z tym 
licznych jednodniowych wyjazdów organizowanych 
przez lokalnych touroperatorów. Następnie wymie-
niano także: Police nad Metují, Broumov, skalny ma-
syw Ostaš, ogród zoologiczny w Dvor Kralove oraz 
Morawski Kras.  

Respondenci mieli również okazję wypowiedzieć 
się na temat wykorzystanej bazy noclegowej. Z badań 
wynika, że najczęściej wybierano kwatery prywatne 
(32%), w dalszej kolejności pensjonaty (22%) i hotele 
(14%). Kolejnymi obiektami noclegowymi, z których 
korzystali respondenci były ośrodki wypoczynkowe     
i uzdrowiskowe (10%) oraz schroniska turystyczne 
(5%). Decyzja o wyborze miejsca noclegowego zale-
żała zwykle od przekonującej oferty w Internecie – na-
dawana jej była przez użytkowników ocena (29% z nich 
doceniło najbardziej ofertę internetową). Drugie 
miejsce zajęła rozsądna cena (26%). Ważnym czynni-
kiem okazała się również bliskość atrakcji turystycz-
nych (22%) oraz lokalizacja w spokojnym otoczeniu 
(17%).  

Widoczna jest zależność między wiekiem respon-
dentów a wybranym obiektem noclegowym. Tańsze 
noclegi, w schronisku i kwaterze prywatnej, wybierały 
osoby młode, natomiast z wiekiem turyści ponosili 
wprawdzie wyższe koszty, ale za szerszą ofertę (noc-
leg z wyżywieniem) w pensjonacie czy hotelu. W przy-
padku lokalizacji wybieranych obiektów noclegowych 
można zauważyć silną koncentrację w gminach, na 
terenie których położony jest park narodowy. Turyści 
najczęściej wybierali nocleg w Kudowie-Zdroju (41%) 
z uwagi na najbardziej rozwiniętą bazę noclegową.   
W dalszej kolejności były to Duszniki-Zdrój z Zieleń-
cem (13%), Karłów (12%), Radków (8%) oraz Polanica-   
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-Zdrój (9%). Zdarzały się również mniejsze miejsco-
wości, takie jak Pasterka, Łężyce, Wambierzyce czy 
Szczytna, ale także większe miasta regionu, jak np. 
Kłodzko czy Trutnov. Miejscowości uzdrowiskowe 
cieszą się największym powodzeniem wśród osób 
najstarszych. Kudowa-Zdrój – z racji wielkości bazy 
noclegowej – dominuje natomiast w każdej grupie 
wiekowej, choć w najmniejszym stopniu wśród osób 
najmłodszych. Młodzi ludzie wybierali częściej mniej-
sze miejscowości (Karłów, Radków, Duszniki-Zdrój     
i Pasterka), położone możliwie najbliżej głównych wa-
lorów przyrodniczych parku.  

Respondenci deklarowali częste korzystanie z obiek-
tów gastronomicznych w regionie turystycznym – je-
dynie 15% wskazało, że tego nie robi. Najczęściej były 
to restauracje (62%), następnie punkty gastronomiczne 
w obiektach noclegowych (28%), bary szybkiej obsługi 
(24%) oraz kawiarnie (21%). Z restauracji i kawiarni 
najczęściej korzystały osoby w wieku 40–54 lat (64%),       
a najrzadziej osoby najstarsze (43%).  

 
 

7. WNIOSKI 
 

Turystów odwiedzających PN Gór Stołowych charak-
teryzuje wiele zmiennych socjodemograficznych. Szcze-
gólnie ważnym czynnikiem jest pozytywna zależność 
między celem pobytu a jego długością i okresem 
przyjazdu. Motywy wypoczynkowe dominują u osób 
w każdym wieku i o każdej porze roku, ale w szcze-
gólności charakteryzują mieszkańców odleglejszych 
regionów Polski, którzy przyjechali na przynajmniej 
cztery dni. Jedynie wśród osób starszych spada odse-
tek wskazań celu wypoczynkowego na korzyść moty-
wów poznawczych i leczniczo-profilaktycznych, choć 
te ostatnie zawierają się w samym wypoczynku. 
Widać także, że wśród rodzin z dziećmi niezwykle 
istotny jest motyw wypoczynkowy, który może ob-
niżać rangę motywów poznawczych u tych osób, 
wśród których panuje słuszne przekonanie, by przede 
wszystkim wypocząć w gronie rodzinnym. 

Krótsze pobyty mają charakter raczej poznawczy,  
a motywy wypoczynkowe – mające w tym przypadku 
znaczenie drugorzędne – związane są z krótkotrwałą 
zmianą codziennego otoczenia. Pobyty te częściej zda-
rzają się w porze wiosennej i jesiennej, kiedy dodatko-
wym czynnikiem docenianym przez respondentów 
jest zmienność faz fenologicznych. Z racji długości 
trwania pobyty te poprzedza planowanie i wybór wa-
lorów turystycznych (głównie przyrody nieożywio-
nej). Tego typu wyjazdy dotyczą głównie mieszkań-
ców Dolnego Śląska i regionów ościennych. Dzięki 
tym pobytom można dostrzec wydłużanie się sezonu 
turystycznego, co znajduje potwierdzenie w liczbie 
sprzedanych biletów wstępu do parku.  

Zauważalne jest stopniowe zacieranie regional-
nego podziału w górskich wyjazdach Polaków, z któ-
rego wynikało, że dominującą grupą gości byli miesz-
kańcy zachodnich regionów Polski. Obecnie, za spra-
wą rozwijającej się sieci dróg szybkiego ruchu oraz 
połączeń kolejowych i autobusowych, Góry Stołowe 
stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców 
regionów centralnej i północnej części naszego kraju. 
Duża popularność własnego środka transportu po-
winna dotyczyć dojazdu do analizowanego regionu, 
ale w miejscu noclegu powinno się jednak zachęcać 
turystów do pozostawienia samochodu i poruszania 
się komunikacją publiczną lub pieszo. W ostatnich 
latach, szczególnie w okresach tzw. długich weeken-
dów dużym problemem stała się zbyt mała liczba 
miejsc parkingowych oraz tworzące się zatory na dro-
gach. Jest to podyktowane pragnieniem wygody w do-
jeździe do atrakcji, poprzez wykorzystanie prowa-
dzącej wewnątrz parku drogi wojewódzkiej 387, 
zwanej popularnie „Drogą Stu Zakrętów”. Wzdłuż tej 
drogi w obrębie samego parku przygotowano par-
kingi, które jednak coraz częściej nie są w stanie przy-
jąć tak dużej liczby samochodów. Ponadto nadmierny 
ruch komunikacyjny generuje hałas i zanieczyszczenie 
powietrza, dlatego próbuje się ograniczyć ruch samo-
chodowy, wprowadzając ruch wahadłowy na drodze 
dojazdowej do Błędnych Skał, a także wysoką ceną 
parkingu, w zamian oferując połączenia komunikacji 
publicznej. Działanie to przynosi efekty, gdyż – jak 
wynika z udzielonych odpowiedzi –  w 2016 roku po-
dwoił się odsetek osób korzystających z tych połączeń 
w stosunku do roku 2015.  

Wybór odwiedzanych przez turystów atrakcji       
w Górach Stołowych jest uzależniony od motywów 
przyjazdu, ale także wieku i miejsca zamieszkania od-
wiedzających. Wśród osób młodych dominuje większe 
pragnienie poznania walorów przyrodniczych, co ma 
również związek z częstotliwością ich dotychczaso-
wych pobytów. Będąc tu po raz pierwszy turyści są 
zmotywowani do poznania tego, z czego słynie re-
gion. W czasie kolejnych wizyt turyści deklarują pow-
rót do wielu popularnych miejsc, w tym na Szczeliniec 
Wielki i Błędne Skały, jednakże rośnie ich zaintereso-
waniem walorami kulturowymi i miastami kosztem 
atrakcji przyrodniczych. Ponadto osoby mieszkające  
w dalszej odległości od obszaru badawczego wyka-
zują się większą skłonnością do odwiedzenia czeskiej 
części regionu, nie tylko w celach poznawczych, ale 
także w celu dokonania zakupów, co jest szczególnie 
widoczne w strukturze pochodzenia osób odwiedzają-
cych przygraniczne miasto Nachod.  

Na decyzję o wyborze miejsca noclegowego w naj-
większym stopniu wpływa oferta dostępna w Interne-
cie i rozsądna cena odpowiadająca zakresowi i jakości 
oferowanych usług. Dlatego do najpopularniejszych 
należą tańsze noclegi w kwaterach prywatnych oraz 
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noclegi z wyżywieniem oferowane w pensjonatach        
i hotelach. Młode osoby wybierają tańsze kwatery pry-
watne i schroniska położone w sąsiedztwie walorów 
przyrodniczych. Wraz z wiekiem turyści coraz częściej 
decydują się na bardziej kompleksowe usługi, obej-
mujące nocleg z wyżywieniem w pensjonatach i ho-
telach, oferowane w wyższej cenie, co ma związek       
z ich większą skłonnością do wygody. Ma to również 
uzasadnienie w lokalizacji wybranych obiektów nocle-
gowych, gdyż wraz z wiekiem coraz więcej osób no-
cuje w miejscowościach z rozwiniętą bazą noclegową, 
pełniących także funkcję uzdrowiska. Młodsze osoby 
preferują mniejsze i mniej popularne miejscowości.  

Na podstawie uzyskanych w toku badań wyników 
można odwiedzających PN Gór Stołowych turystów 
podzielić na trzy grupy: 

1) osoby młode, najczęściej bez dzieci, przyjeżdża-
jące z małżonkiem i przyjaciółmi, ceniące bar-
dziej przyrodę odwiedzanego obszaru, dla któ-
rych istotniejsza jest lokalizacja zakwaterowania 
niż jego standard (tańszy obiekt noclegowy), 
motywowane aspektami poznawczymi i wypo-
czynkowymi, ceniące swobodę w planowaniu 
pobytu;  

2) rodziny z dziećmi, pragnące głównie wypocząć 
w swoim gronie, wybierające nocleg w obiekcie 
przystosowanym dla rodzin z dziećmi (kwatery 
z dostępem do kuchni lub apartamenty w obiek-
tach średniej i wyższej kategorii), poszukujące 
„rodzinnych” atrakcji i rozrywek, o drugorzęd-
nych potrzebach krajoznawczych;  

3) osoby starsze, podróżujące z partnerem, ceniące 
komfort i wygodę (kwatera z dostępem do 
kuchni lub apartamenty w obiektach średniej       
i wyższej kategorii), pragnące wypocząć, zadbać 
o własne zdrowie (motywy profilaktyczno-lecz-
nicze) oraz poznać atrakcje analizowanego 
obszaru.  

 
 

8. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiona charakterystyka ruchu turystycznego 
w PN Gór Stołowych stanowi materiał umożliwiający 
dokładne poznanie cech socjodemograficznych turys-
tów odwiedzających analizowany obszar. W połącze-
niu z danymi z czujników pyroelektrycznych daje ona 
ogromną bazę danych w aspekcie ilościowym i jakoś-
ciowym, o szerokim zastosowaniu aplikacyjnym nie 
tylko dla pracowników parku, ale także dla samo-
rządu lokalnego, przedstawicieli branży i samych 
turystów.  

Opisany aktualny stan ruchu turystycznego w ba-
danym regionie prezentuje ciekawy materiał porów-
nawczy z wynikami uzyskanymi przez H. PRÓSZYŃ-

SKĄ-BORDAS (2008, 2009, 2014), która dokonała podob-
nej charakterystyki turystów w 1998 i 2008 roku. 
Dzięki temu jest możliwe uchwycenie podobieństw      
i różnic w zakresie cech socjodemograficznych turys-
tów odwiedzających park i zachodzących przemian na 
przestrzeni ostatnich 20 lat.  

Sondażowe badania motywów, preferencji i zacho-
wań turystów na obszarach cennych przyrodniczo     
są ważne nie tylko ze względów poznawczych, co 
umożliwia dostosowanie oferty do potrzeb gości, ale 
również w aspekcie ochronnym i porównawczym       
z innymi obszarami. Realizacja takich badań w nas-
tępujących po sobie latach umożliwia zgromadzenie 
dużej ilości informacji, które mogą być ze sobą porów-
nywane. Uchwycenie tendencji w kolejnych latach jest 
również ważnym efektem, który będą weryfikowały 
kolejne wyniki – potwierdzając je lub im przecząc.      
Z tego względu takie badania będą realizowane w na-
stępnych latach. Istotne jest także poznanie opinii 
możliwie najszerszej grupy turystów, co zdecydowało 
o poszerzeniu badań w aspekcie czasowymi i prze-
strzennym w 2017 roku. Zrealizowano już badania 
sondażowe w sezonie zimowym, także w czeskiej 
części Gór Stołowych, by móc porównać ze sobą do-
tychczasowe wyniki. Następne opracowanie, które    
w kompleksowy sposób scharakteryzuje motywy, pre-
ferencje i zachowania wyróżnionych grup turystów   
w transgranicznym obszarze Gór Stołowych, zostanie 
wykorzystane do oceny stopnia dopasowania oferty 
turystycznej regionu do potrzeb potencjalnych turys-
tów. Uzyskane wyniki posłużą do sporządzenia zale-
ceń dla przedstawicieli lokalnej branży turystycznej 
oraz samorządowców w zakresie kreowania pożąda-
nej i najbardziej odpowiedniej zarówno dla turystów, 
branży i regionu oferty turystycznej. Wnioski z tych 
badań mogą być również przyczynkiem do poprawy 
sposobów udostępniania Parku Narodowego Gór Sto-
łowych w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. 
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