
Podsumowanie i wnioski 
Na podstawie przeanalizowanej literatury oraz własnych badań dotyczących rozwoju 

turystyki w parkach narodowych, można wyróżnić trzy charakterystyczne cechy, związane  
z tym zjawiskiem. Przy czym wszystkie odnoszą się do przyczyn i celów tworzenia oraz 
rozwijania liniowej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych. 

Po pierwsze, zasoby przyrodnicze i pozaprzyrodnicze objęte ochroną prawną stanowią 
potencjał turystyczny, który może być wykorzystany do dekoncentracji ruchu turystycznego. 
Nadmierna koncentracja turystów, obserwowana w niektórych parkach narodowych, np. 
Białowieskim, ma swoje przyczyny między innymi w słabym wyeksponowaniu miejsc  
o wybitnych walorach przyrodniczych, historycznych lub kulturowych. Wynikiem tego jest 
przekraczanie granic chłonności środowiska i degradowanie walorów przyrodniczych,  
w miejscach powszechnie znanych i schematycznie odwiedzanych. Nie bez znaczenia pozostaje 
w takich przypadkach dyskomfort psychospołeczny, będący wynikiem przebywania nadmiernej 
liczby osób w jednym miejscu o tym samym czasie, co sprzyja podejmowaniu działań 
sprzecznych z zasadami poruszania się po terenie parków. 

Po drugie, zasoby obszarów chronionych są wykorzystywane do tworzenia produktów 
turystycznych na dowolnym obszarze recepcji turystycznej. Nie wystarczy samo uświadomienie 
posiadania walorów, niezbędne jest podjęcie kroków umożliwiających dotarcie do nich, w sposób 
z góry określony (np. po wybudowanej kładce lub szlakiem pieszym). Wytyczenie w terenie 
szlaków i ścieżek turystycznych daje turyście gwarancję, że bezpiecznie i bez przeszkód dotrze 
do celu podróży, a przyrodzie zapewnia utrzymanie miejsc pozbawionych penetracji turystycznej. 
O możliwościach tych świadczą dane zamieszczone w tabeli 2, obrazujące przyrost długości 
szlaków turystycznych w parkach narodowych w województwie podlaskim. 

Po trzecie, użytkowanie turystyczne obszarów chronionych wymaga aktywnego 
zarządzania tymi obszarami. Obszary o wybitnych walorach przyrodniczych pozostawać będą 
pod silną antropopresją turystyczną, która tym bardziej będzie się uwidaczniała, im słabiej będzie 
rozwijać się infrastruktura turystyczna. Należy dążyć do dywersyfikacji bazy noclegowej, przy 
jednoczesnym wyprowadzaniu jej poza granice parków narodowych. W dalszym ciągu trzeba 
rozwijać i poprawiać zagospodarowanie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych 
i kajakowych). Kierując turystów w inne obszary parku możliwe jest zwiększeniu ruchu 
turystycznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków użytkowania 
turystycznego. Ważne jest przy tym, aby stale monitorować przyrost liczby odwiedzających, 
uniemożliwiając przekroczenie granic chłonności środowiska lub pojemności turystycznej. 
 


