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Streszczenie: 
Celem artykułu jest analiza percepcji krajobrazu przez turystów przy Wodogrzmotach Mi-
ckiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz porównanie stopnia wykorzystania różnych 
kanałów percepcji krajobrazu. Artykuł jest elementem szerszego programu badawczego do-
tyczącego „świadomości krajobrazowej”.
Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Niewielka próba – 68 osób 
– pomimo niskiego stopnia reprezentatywności sprawia, że przeprowadzone badania mogą 
być wartościowe, a także mogą stanowić pomoc przy tworzeniu zoptymalizowanej ścieżki 
rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania dały obraz tego, 
co stanowi główne stymulanty oraz destymulanty percepcji wybranego obszaru. Jako głów-
ne źródło zakłóceń wskazano samochody, które jednocześnie stały się silne dostrzeganym 
elementem krajobrazu obszaru Wodogrzmotów Mickiewicza. Wyniki ukazały, iż niezbędna 
jest dyskusja na temat udostępniania obszarów przyrodniczo cennych dla samochodów spa-
linowych.
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Wprowadzenie

Krajobraz wywołuje u człowieka szereg różnych emocji. Wynika to z faktu, iż 
jednymi ze składowych krajobrazu są zestawy bodźców wywołujących określone 
odczucia. Do tej pory w naukach przyrodniczych zagadnieniu temu nie poświęcono 
jednak dostatecznej uwagi. Oficjalna definicja krajobrazu podana przez Europejską 
Konwencję Krajobrazową głosi, iż krajobraz to „obszar, postrzegany przez ludzi, któ-
rego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. 
Spośród wielu sposobów definiowania i typologizacji krajobrazu – między innymi 
K. Ostaszewskiej [2002], S. Hinchliffa [2003], czy W. Andrejczuka [2010], autor sku-
pił się na dwóch, w których dostrzec można pewne podobieństwa. Zarówno F. Plit 
[2014], jak i T. Chmielewski, U. Myga-Piątek i J. Solon [2015] zdefiniowali krajobraz 
względem wybranych cech. 
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F. Plit [2014] dzieli badania krajobrazowe w geografii według kilku nurtów ba-
dawczych:

nurt klasyczny – uznający krajobraz jako „kompleksową całość”, syntezę natury 
i kultury [Krzymowska-Kostrowicka 1995], 
nurt fizycznogeograficzny – wyróżnia krajobraz na podstawie cech przyrodni-
czych, staje się „kompleksem przyrodniczym” [Armand 1980], 
nurt krajobrazów kulturowych traktowanych realnie – uznaje krajobraz za zbiór 
form antropogenicznych, nałożonych na krajobraz fizyczny,
nurt krajobrazów kulturowych ujmowanych symbolicznie – krajobraz jest wy-
łącznie „metaforą”, która poprzez treści materialne pozwala poznać ukryte treści 
niematerialne. 
nurt krajobrazów w kategoriach estetycznych – krajobraz rozpatrywany jest 
z uwzględnieniem, kryteriów fizjonomicznych m.in. kolorystyki, harmonii, pięk-
na czy liczby planów.
T. Chmielewski, U. Myga-Piątek i J. Solon [2015] w artykule poświęconym typo-

logii krajobrazów aktualnych Polski, przedstawili holistyczną koncepcje krajobrazu, 
która zakłada, że krajobraz jest jednocześnie: 

zestawem obiektów – ich łączenia się w całość oraz występowania podsystemów 
o określonej treści i formie
zbiorem procesów – które integrują obiekty fizyczne krajobrazu
zbiorem bodźców – które oddziałują na poszczególne zmysły użytkownika kra-
jobrazu
zbiorem wartości – będących swego rodzaju potencjałem przyrodniczym, este-
tycznym, symbolicznym itp.
zbiorem świadczeń – czyli usług, które krajobraz „świadczy” jego użytkowni-
kom. 
Sposób postrzegania krajobrazu przez T. Chmielewskiego, U. Mygę-Piątek i J. So-

lona [2015] przyjęto w artykule za punkt wyjścia do dalszych analiz. Na potrzeby 
badań, wyselekcjonowano jeden z aspektów tworzących system krajobrazowy – sku-
piono uwagę na analizie krajobrazu jako zbiorze bodźców. Nurt krajobrazów kul-
turowych traktowanych symbolicznie F. Plita wydaje się być w dużej części tożsamy 
ze wspomnianym zbiorem. Przyjmując ten podział za najbliższy autorowi, za cel 
artykułu postawiono analizę wykorzystywanych kanałów percepcji krajobrazu przez 
turystów w okolicach Wodogrzmotów Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodo-
wym. Odbieranie przez turystów w tym otoczeniu całego zbioru bodźców sprawia, 
że może być ono traktowane jako krajobraz multisensoryczny. Podjęto się również 
wyszczególnienia tych elementów krajobrazu badanego obszaru, które przez dany 
zmysł są percepowane jako stymulanta, czyli czynnik wzmacniający pozytywną ocenę 
krajobrazu przez obserwującego, a które jako destymulanta czyli czynnik osłabiający 
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tę ocenę. Artykuł jest elementem szerszego programu badawczego dotyczącego 
„świadomości krajobrazowej”. W przyszłości, może zostać wykorzystany do budowy 
jednej z możliwych ścieżek rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Artykuł nawiązuje do aktualnej problematyki oddziały-
wania turystów na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Tatr i wychodzi 
naprzeciw potrzebie ograniczenia negatywnych skutków wpływu turystyki na śro-
dowisko i krajobrazu kulturowy. 

Celem artykułu jest także wykazanie zróżnicowanego profilu turystów odwiedzają-
cych popularny szlak tatrzański oraz zróżnicowanie ich wrażliwości krajobrazowej.

Dotychczasowy stań badań – multisensoryczność i percepcja 
krajobrazu

Według naukowców, człowiek jest pełnoprawnym elementem przyrody – może ją 
jednak odczytywać w różnorodny sposób. W historii nauk o krajobrazie ograniczano 
się jednak głównie do jego stałych elementów. Często pomijano jego zmienne i prze-
mijające cechy, związane między innymi z sezonowością czy antropopresją [Mocior 
i in. 2014]. C. Schmollgruber [1994] zaznacza, iż często to te zmienne decydują o per-
cepcji krajobrazu. Nazywane one są zjawiskami efemerycznymi. P. Brassley [1998] 
definiuje nawet cały typ krajobrazu, nazywany krajobrazem efemerycznym. Opisuje 
go jako taki, na który składają się wszelkie zjawiska i cechy o zmiennym charakterze. 
S. Huang [2013] twierdzi, że zjawiska efemeryczne mają istotne znaczenie w turystyce. 
Jego badania dowodzą, iż wpływają one silnie na ocenę poszczególnych regionów 
przez odwiedzających ich turystów, a stwierdzona zmienność może być atrakcją samą 
w sobie. U. Myga-Piątek [2016] pisze o krajobrazach posiadających szereg elementów 
zmiennych, poddając je między innymi typologizacji. Wymienione zostały krajobrazy 
ulotne (ich fizjonomia zmienia się w sposób nagły i mało przewidywalny), krajobrazy 
efemeryczne (w szybkim tempie zmienia się ich fizjonomia) oraz krajobrazy zmienne 
okresowo w określonym cyklu (ich wygląd zmienia się pod wpływem cyklicznych 
zjawisk przyrodniczych oraz rozkładu czynników kulturowych). Na krajobrazach 
efemerycznych skupili się także W. Wilczyński [2003], D. Jędrzejczyk [2003], W. Maik, 
K. Rembowska i A. Suliborski [2005], K.H. Wojciechowski [2010] czy Mocior i in. 
[2013, 2014]. To właśnie efemeryczny charakter otoczenia najsilniej oddziałuje na 
wszystkie zmysły człowieka. Tym samym, tworząc kolejny typ krajobrazu – krajobraz 
multisensoryczny. Spośród tak wielu ujęć badawczych krajobrazu, na uwagę zasługuje 
podejście krajobrazu multisensorycznego.

T. Bartkowski [1985, s.73–79] zdefiniował je jako „obiektywnie istniejącą struktu-
rę relacyjną bodźców wpływającą na odczucia psychiczne (…) krajobraz postrzegany wieloma 
zmysłami – optycznymi i pozaoptycznymi”. Uznaje on, iż potraktowanie percepowanego 
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środowiska jako zjawiska multisensorycznego poszerza perspektywy rozwoju ekologii 
krajobrazu i jego ochrony. Jest także fundamentem do nowych sposobów planowa-
nia przestrzennego oraz kształtowania środowiska. A. Kowalczyk [1992] traktuje 
krajobraz multisensoryczny jako rzeczywistość strukturalno-terytorialną, która jest 
spostrzegana wieloma zmysłami. S. Bernat [2015] uważa, że doświadczanie wizualne 
jest tylko fundamentem do szerszego, multisensorycznego rozumienia zjawiska. J. Ba-
lon i P. Krąż [2015] dostrzegają, iż najczęściej to faktycznie wzrok pełni dominującą 
rolę w procesie percepcji krajobrazu – należy mieć jednak świadomość, iż istnieją 
także krajobrazy, których percepcja skupiona jest na jednym, wybranym zmyśle. Do 
takich zaliczane są krajobrazy dźwiękowe, czy też krajobrazy smakowe i zapachowe. 
S. Bernat [2015, s.166] jest zdania, iż „w krajobrazie nie jesteśmy biernymi odbiorcami wi-
doków, lecz aktywnymi uczestnikami angażującymi wszystkie zmysły w percepcji świata, jesteśmy 
aktywnym, czującym, doznającym ciałem”. Wiele ze swoich prac poświęca on krajobrazom 
dźwiękowym [2008, 2015]. Podobnie jak C. Braden [2012]. J. Kubiak i R. Ławniczak 
stworzyli nawet mapę rozkładu hałasu na położonym w Poznaniu osiedlu, co może 
się stać solidnym fundamentem późniejszego planowania urbanistycznego mającego 
zorganizować jak największą liczbę obszarów zachowujących komfort akustyczny 
[Kubiak, Ławniczak, 2016]. Podążając za myślą R.M. Schafera [1977] dźwięk jest 
jednym z wielu elementów silnie wpływających na percepcję krajobrazu. Będąc świa-
domym jego związku z warstwą wizualną, powstało osobne określenie „soundscape”, 
które do literatury wprowadzone zostało przez M. Southworth [1969], w trakcie jego 
badań nad przestrzenią miejską Bostonu. J.D. Porteous [1985] skupia się także na 
bodźcach zapachowych wpływających na odbiór krajobrazu. Uznaje, że percepcja ta 
jest zupełnie niezależna od woli człowieka, jednak to człowiek decyduje, czy dane 
bodźce traktuje w sposób pozytywny. Sama klasyfikacja zapachów jest elementem 
całego procesu doświadczania krajobrazu [Dann, Jacobsen 2003]. O wartości bodź-
ców smakowych w krajobrazie, świadczyć może stale rosnąca popularność turystyki 
smakowania (kulinarna), wykorzystująca głównie zmysł smaku. Na jej dogłębną ana-
lizę zdecydował się P. Boniface [2003]. Tak rozległy sposób traktowania krajobrazu 
może być fundamentem wielu odmian turystyki. E. Reynard [2009] daje przykład 
geoturystyki, gdzie wyraźnie zaznacza się zainteresowanie walorami estetycznymi 
krajobrazu oraz chęć zgłębiania jego aspektów poznawczo-naukowych. Tak też 
multisensoryczność jest traktowana na przykład przez psychologów [Bingley 2007]. 
Wszelkie metody opierające się na multisensorycznej percepcji otaczającego świata 
mogą mieć długoterminowe efekty psychologiczne. Multisensoryczne środowisko 
może mieć też pozytywny wpływ na ludzi starszych. Jednak J. Martins [2017] zajął 
się głównie aspektem multisensoryzmu w odniesieniu do turystyki. B. Hoven [2011] 
skupiła się na turystyce multisensorycznej wyłącznie w lesie deszczowym, a Isacs-
son [2009] widzi w aspekcie multisensoryczności szanse rozwoju ogólnoświatowego 
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marketingu turystycznego. Prace S. Pana [2009] pozwalają szczegółowo ocenić rolę 
każdego ze zmysłów w percepcji krajobrazu, tak aby turystyka na danym obszarze 
była jak najbardziej świadoma.  

Odwołując się do kolejnego zagadnienia poruszanego w artykule, w zakresie ba-
dań nad percepcją warto wymienić prace fińskiego geografa J. Grano. Już na początku 
wieku XX, zaznaczył on, że zjawiska percepowane w krajobrazie nie tylko poprzez 
wzrok, ale także słuch czy dotyk tworzą cały kontekst percepcji środowiska w strefie 
bliskiego kontaktu. Tym samym, wskazał czynnik percepcji jako jeden z istotniejszych 
w planowaniu i zarządzaniu środowiskiem [Wojciechowski 2008]. Z. Nęcki [1994] za-
uważył bardzo istotną kwestię – krajobraz zawsze jest zjawiskiem odbieranym przez 
wszystkie zmysły. Nie jest możliwe percepowanie go tylko poprzez jeden, wybrany 
zmysł. Pełnej percepcji towarzyszy wspólna praca każdego z nich. A sama percepcja, 
według Z. Nęckiego [1994, s. 17] „jest procesem przetwarzania informacji, a nie odbierania 
bodźców”. Potwierdza to zatem pogląd, iż do świadomej obserwacji otaczającego świa-
ta niezbędne jest wykorzystanie wszystkich zmysłów i nabytej wiedzy. Największym 
wyzwaniem może się jednak okazać umiejętne połączenie nabytych tymi kanałami 
informacji. Dopiero to skutkuje pełną percepcją. Pogląd ten potwierdza także J. Mi-
kułowski-Pomorski [1994]. Wymienione wcześniej składowe, określił on pojęciem 
„sensorium”. Idąc za definicją H. Forestera [1980] sensorium traktowane jest jako 
„całość zdolności percepcyjnych, orientacyjnych, pamięciowych”. W rzeczywistości można je od-
czytywać jako współdziałanie wszystkich ludzkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, 
smaku i dotyku. Percepcja krajobrazu wykorzystująca w pełni świadomie wyłącznie 
jeden zmysł jest niewystarczająca także dla K.H. Wojciechowskiego [1994, s.110]. 
Jego definicja mówi, że „percepcja środowiska to zarazem postrzeganie, odczuwanie i przeży-
wanie, a dalej interpretacja poprzez świadome i podświadome asocjowanie z utrwalonymi w umyśle 
wzorcami, a w końcu tworzenie postaw w stosunku do postrzeganych obiektów, ich wzajemnych 
relacji oraz sytuacji postrzegającego w tak tworzonych układach”.

W opinii K. Pawłowskiej [2008] percepcja, czyli postrzeganie to nie to samo, 
co widzenie. Percepcja jest procesem aktywnym. Zjawisko jest równocześnie po-
znawane naszymi zmysłami, a następnie zdobyte informacje zostają przetwarzane, 
w taki sposób na jaki pozwalają nam zasoby dotychczasowej wiedzy. Podobnie 
K. Kożuchowski [2005, s.27–28] twierdzi, że „percepcja to proces postrzegania rzeczy-
wistości, w szczególności otoczenia – środowiska przestrzeni pozostającej w zasięgu zmysłów”. 
Wszystko to potwierdza tezę, iż samo oglądanie krajobrazu dla pełnej percepcji to 
zbyt mało. M.J. Kraak i F. Ormeling [1998] zauważają, iż być może poprzez roz-
wój technik multimedialnych turyści mogą zacząć doceniać wielozmysłowy odbiór 
otaczającego świata. Odbiorca musi w środowisko wejść i stać się jego elementem 
– dopiero wtedy percepcja będzie dokładna i pełna. M. Rogowski [2016] decyduje 
się nawet na stwierdzenie, iż aby kreowanie współczesnego produktu turystycznego 



92 Daniel Syrek

miało oczekiwany skutek musi skupiać się na multisensoryczności percepowanego 
przez turystę środowiska. A. Zachariasz [2011, s.315] zauważa, iż „percepcja krajo-
brazu zależy od przygotowania odbiorcy”. J. Wolski [2014] zaznacza, że łączy się to nie 
tylko z obiektywną interpretacją, ale z subiektywnym odczuwaniem przestrzeni. 
Mowa tutaj o pojęciu „uczucia” do danego miejsca, co daje pełną dowolność jego 
swobodnej interpretacji i wprowadza w sferę subiektywizmu odczuć. Według auto-
ra, dotyczy to bezpośrednio obszaru penetracji. J. Bogdanowski [1994, s.161–163] 
zdefiniował ją jako „wyszukiwanie w różnorodności doznań napływających ze środowiska 
„poszumie informacji” czegoś, co jest przedmiotem zainteresowania”. Nie bez znaczenia jest tak-
że miejsce, w których jednostka funkcjonuje na co dzień. S. Bernat [2015, s.123] zaznacza, 
iż „doznanie geograficzne rozpoczyna się w miejscach, będących „centrum świata” konkretnego 
człowieka, który z ich perspektywy poznaje krajobraz i doświadcza go”. Poza wymienionymi 
autorami, percepcją środowiska i krajobrazu zajęli się w szerokim spectrum także już 
J. Bogdanowski [1976], B. Jałowiecki [1988], M. Bartnicka [1989], H. Libura [1990], 
A. Kowalczyk [2007], E. Szkurłat [2007], B. Stankiewicz [2008] czy S. Piechota 
[2009]. Zagranicznymi autorami mającymi duży wpływ na rozwój nauki o percepcji 
są między innymi B. Berry [1980] i R. Bradley [1991], którzy zajmowali się percepcją 
historyczną, opierającą się między innymi na migracjach ludzi w ramach krajobrazu 
kulturowego. Historyczne elementy krajobrazu są silną stymulantą jego percepcji. 
Bardziej współcześnie do zagadnienia podeszli C.M. Hall [2007] i S.J. Page [2007], 
którzy zajęli się percepcją stricte w turystyce. Zjawisko doświadczania percepcji oraz 
jej metodologię opisał A. Scott [2002], a także H. Heft [2005]. Jako nurt badawczy 
potraktowali te zagadnienie również E.H. Zube i in. [1982], T.C. Brown, T.C. Daniel 
[1987], T. Ingold [2000], G. Dann, J.K.S. Jacobsen [2003] oraz Y. Gan i in. [2014]. 
W 2019 roku powstała praca M. Malec traktująca dźwięk jako walor turystyczny 
szlaków górskich [2019].

Cel, obszar i metody badań

Zgodnie ze stwierdzeniem, iż każdy krajobraz jest multisensoryczny, autor ar-
tykułu za taki uznał także ten otaczający Wodogrzmoty Mickiewicza w Tatrzań-
skim Parku Narodowym. Krajobraz ten jest bardzo dynamiczny i generuje szereg 
bodźców, odbieranych wszystkimi możliwymi kanałami percepcji. Szum wodospadu 
bezpośrednio oddziałuje na zmysł słuchu, świeże powietrze i mnogość bodźców 
zapachowych wpływa na zmysł powonienia, dotyk może być postrzegany poprzez 
warunki atmosferyczne lub kontakt z wodą, skałą lub chociażby asfaltem na szlaku, 
a na smak oddziaływać mogą konkretne rodzaje pożywienia spożywanego przez 
turystę. Autor przewiduje jednak, iż to wzrok będzie głównym kanałem percepcji 
otoczenia. 
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Celem badania jest wyłonienie na podstawie badań ankietowych głównych ka-
nałów percepcji krajobrazu oraz analiza stopnia ich wykorzystania przez turystów 
przy Wodogrzmotach Mickiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Za narzędzie 
badawcze posłużył kwestionariusz ankiety, a badaniu objęte zostały osoby przebywa-
jące w czasie badań w okolicy punktu widokowego na wodospad. Grupa badawcza 
liczyła 68 osób, co może być traktowane jako badania pilotażowe w aspekcie two-
rzenia zoptymalizowanej ścieżki rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Czas trwania badania przypadł na okres zimowy (luty 2019 roku). 
W tym terminie, większość turystów znajdujących się w Dolinie Rybiego Potoku 
zmierzała wyłącznie do schroniska nad Morskim Okiem, co mogło wpłynąć na 
aktualne wykorzystanie poszczególnych kanałów percepcji. Mimo to, ilość bodźców 
jest wystarczająco duża, aby aspekt multisensoryczności krajobrazu był zauważalny, 
a cel artykułu został spełniony. 

Wykorzystany kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (13 zamkniętych i 2 ot-
warte), dotyczących tego jakie elementy krajobrazu są percepowane przez turystów 
poszczególnymi zmysłami i jaki jest stosunek zwiedzających do otaczającego ich 
środowiska. Pojęcia wymagające zdefiniowania, były omawiane podczas wywiadu 
bezpośredniego. Na uwagę zasługuje fakt oddzielenia przez autora kwestii „wycie-
czek szkolnych” i „turystów”. Jest to zabieg celowy, gdyż z wywiadu bezpośredniego 
wynikało, iż badani traktują te dwa zjawiska osobno. Wycieczki szkolne kojarzone 
są z obecnością znacznej liczby osób młodych, niekoniecznie znających „górską 
etykietę”. Opisywane były jako grupy ponadprzeciętnie głośne, nieszanujące innych 
i zajmujące dużą część szlaku. Turyści traktowani byli jako osobne jednostki. Na-
rzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, a odpowiedzi udzielane były przez 
osoby spotkane na szlaku, które po bezpośredniej rozmowie z autorem zgodziły 
się na wzięcie udziału w badaniu. Ze względu na fakt, iż multisensoryczne badania 
krajobrazu są rzadko przeprowadzane, każda nowa próba, nawet nie mająca walorów 
reprezentatywności, może być cenna i przyczyniać się do rozwoju metody.

Kwestionariusz zawierał następujące pytania:
Jak ważne jest dla Pana/i otoczenie, w którym Pan/i mieszka?

●1 – zupełnie nie ważne ●2 ●3 ●4 ●5 – bardzo ważne

Które elementy krajobrazu są dla Pana/i najważniejsze?
…………………………………………………………………………………..

Jakie elementy krajobrazu dostrzega Pan/i tutaj?
…………………………………………………………………………………..

Jak Pan/i ocenia widziany krajobraz?

●1 – nie podoba mi się ●2 ●3 ●4 ●5 – bardzo mi się podoba
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Jak ważne w procesie percepcji krajobrazu są dla Pana/i poszczególne zmysły?

ZMYSŁ 1 
NAJMNIEJ WAŻNY

2 3 4 5
NAJWAŻNIEJSZY

WZROK

SŁUCH

ZAPACH

DOTYK

SMAK

Proszę o podanie takiego elementu krajobrazu, który dostrzega Pan/i poprzez wymienione 
zmysły:

ZMYSŁ ELEMENT KRAJOBRAZU

WZROK

SŁUCH

ZAPACH

DOTYK

SMAK

Co w Pana/i opinii mogłoby zakłócić percepcję krajobrazu odbieranego wymienionymi 
zmysłami?

ZMYSŁ ŹRÓDŁO EWENTUALNYCH ZAKŁÓCEŃ

WZROK

SŁUCH

ZAPACH

DOTYK

SMAK

Jakie zmysły wykorzystuje Pan/i w tym miejscu?

● wzrok ● słuch ● węch ●dotyk  ● smak

Jakie zmysły wykorzystuje Pan/i w percepcji poszczególnych elementów krajobrazu (możli-
wość zaznaczenia kilku)?

ELEMENT KRAJOBRAZU WZROK SŁUCH ZAPACH DOTYK SMAK
Szczyty tatrzańskie
rzeka
Drzewa
Góralskie przysmaki
Podłoże szlaku
Pogoda 
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Proszę o dobranie w pary te zmysły, które w Pana/i opinii współpracują w percepcji odbie-
ranego krajobrazu (w przypadku braku możliwości, proszę zaznaczyć „X”)

ZMYSŁ ZMYSŁ WSPÓŁPRACUJĄCY

WZROK

SŁUCH

ZAPACH

DOTYK

SMAK

METRYKA
PŁEĆ: ● kobieta    ● mężczyzna
WIEK:  ● 0–19 lat        ● 20–35 lat        ● 36–50 lat       ●51–65 lat       ● 66 i więcej
WYKSZTAŁCENIE:  ● podstawowe ● zasadnicze zawodowe ● średnie ● wyższe

Wyniki badań

Badania zostały przeprowadzone na 68 ankietowanych, z czego większość – 62% 
stanowiły kobiety. Autor nie rozmawiał z żadnym reprezentantem grupy wiekowej 
66 i więcej lat. Być może, reprezentanci tej grupy wiekowej pojawiliby się w sezonie 
wiosenno-letnim. Zdecydowana większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym 
20–35 lat, (najczęściej grupy przyjaciół spędzających czas wolnych w Tatrach). Więk-
szość respondentów posiadała wykształcenie wyższe – 41%, pozostali: średnie – 38% 
i podstawowe – 21%.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, dość istotną kwestią jest 
nastawienie respondentów do środowiska, które otacza ich na co dzień. Ich odczucia 
względem napotkanych krajobrazów są ściśle związane z tym, jak postrzegają oni kra-
jobraz wokół miejsca zamieszkania. Ankietowani mogli zdecydować, jak ważne jest dla 
nich otoczenie, w którym żyją w skali 1 – 5, gdzie 1 świadczyło, iż jest ono zupełnie nie 
ważne, a 5 bardzo ważne.  Odpowiedzi wskazały, iż krajobrazy wokół naszej codziennej 
aktywności mają duże znaczenie w ogólnej percepcji środowiska (ryc. 1).

 

Ryc. 1. Stosunek do krajobrazu wokół miejsca zamieszkania. Opracowanie własne
Fig. 1. Relationship with the landscape around the place of  residence. Author`s own work
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Ankietowani byli zobligowani przedstawić również cel ich wędrówki (ryc. 2).
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MORSKIE OKO
CZARNY STAW POD RYSAMI

DOLINA PIĘCIU STAWÓW POLSKICH
WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO

SZPIGLASOWA PRZEŁĘCZ
KRZYŻNE

RYSY

Ryc. 2. Cel wędrówki ankietowanych. Opracowanie własne
Fig. 2. Destination of  the trip. Author`s own work

Zgodnie z przewidywaniami autora, większość osób poddanych badaniu kierowa-
ła się wyłącznie do schroniska w Morskim Oku. Nawet suma wszystkich turystów 
podejmujących się wspinaczki na Rysy, Krzyżne, Szpiglasową Przełęcz i Wrota Cha-
łubińskiego nie jest równa ogółowi turystów kierujących się nad najbardziej znane, 
tatrzańskie jezioro. Bardzo popularny szlak letnich wędrówek – z Morskiego Oka do 
Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę, w tym okresie był zamknięty. Wła-
dze TPN (2013) także widzą tę zależność: „zimą zdecydowanie najwięcej turystów wędruje do 
tatrzańskich schronisk. Powyżej chodzą już nieliczni”1. W związku z tym, autor przedstawia 
to, co staje się głównym elementem percepcji obszaru wokół Wodogrzmotów Mi-
ckiewicza (ryc. 3). Ankietowani mieli możliwość wymienienia wszystkich elementów 
przyciągających ich uwagę wzrokową. Pogląd respondentów był dość oczywisty – tu-
rystów otacza las, więc to on staje się głównym elementem krajobrazu dostrzeganego 
na analizowanym obszarze. Sam wodospad, który jest centrum miejsca, gdzie turyści 
decydują się na przerwę w wędrówce znalazł się na drugim miejscu. Pomimo faktu, że 
ankieta przeprowadzona była przy pomocy kwestionariusza na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, trzecim najczęściej wymienianym elementem percepowanym 
przez turystów stała się droga asfaltowa – zupełnie nienaturalny składnik krajobra-
zu. Zauważony został również folklor góralski. Za jego przejaw uznano tradycyjne, 
góralskie sanie z turystami ciągnięte przez konie – fasiągi. Pomimo licznych kon-
trowersji, zimą aktywność ta była odbierana w sposób pozytywny i stała się żywym 
przedmiotem zainteresowania turystów.

Kolejne pytanie dawało turystom szansę subiektywnej oceny krajobrazu Wo-
dogrzmotów Mickiewicza. Skala od 1 do 5 umożliwiała udzielenie odpowiedzi, 
iż „zupełnie mi się nie podoba”, w przypadku zaznaczenia oceny 1 lub „bardzo 
mi się podoba”, w przypadku oceny 5. Krajobraz przez zdecydowaną większość 
respondentów oceniony został przychylnie  (ryc. 4). Nikt nie zdecydował się na 

1 Źródło: „Zima w Tatrach, mój pierwszy raz”, dostęp (26.03.2019): https://tpn.pl/pl/pdf/1576
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ocenienie otoczenia najniższą oceną – 1. Argumentując tak wysokie oceny krajo-
brazu, ankietowani nie wymieniali zachwytu nad lasem, który we wcześniejszym 
pytaniu był zauważony przez 100% respondentów. To nie las sprawił, iż ocena 
krajobrazu w konsekwencji stała się tak wysoka. W wywiadzie bezpośrednim oka-
zało się, iż krajobraz jest „ładny”, ze względu na zimowe widoki, łatwość podejścia 
i możliwość spędzenia czasu z najbliższymi. Nie brakowało także odpowiedzi, że 
w okolicy miejsca zamieszkania na próżno szukać takich terenów. Okazuje się, iż 
indywidualne poczucie genius loci wydaje się być jednym z najważniejszych czynni-
ków decydujących o poczuciu estetyki miejsca – w tym przypadku Wodogrzmotów 
Mickiewicza i ich okolic.  
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Ryc. 3. Przedmiot zainteresowania w okolicy Wodogrzmotów Mickiewicza. Opracowanie własne
Fig. 3. Subject of  interest in the area of  Wodogrzmoty Mickiewicza. Author`s own work
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Ryc. 4. Ocena krajobrazu Wodogrzmotów Mickiewicza przez respondentów. Opracowanie własne
Fig. 4. Opinion about landscape of  Wodogrzmoty Mickiewicza. Author`s own work

Kolejne pytanie miało dać odpowiedź na to, czy badani percepują krajobraz 
wyłącznie wzrokiem (ryc. 5). Odpowiedzi nie były jednoznaczne. Potwierdza się to, 
że krajobraz Wodogrzmotów Mickiewicza może być traktowany jako multisenso-
ryczny.
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Ryc. 5. Zmysły wykorzystywane przy percepcji krajobrazu. Opracowanie własne
Fig. 5. Senses used in landscape perception. Author`s own work

Świadczy o tym fakt, iż ankietowani wskazali, że w percepcji wykorzystują każdy 
zmysł – wskazuje na to 5 grup słupków. Interesujące są jednak różnice w stopniu 
ich wykorzystywania, zobrazowane przez słupki odpowiadające skali 1–5, gdzie 1 to 
niewykorzystywanie świadomie danego zmysłu, a 5 – w pełni świadome korzystanie 
z niego. Wszyscy badani uznali, iż wzrok jest najistotniejszy. Przy kolejnych ocenach 
zauważyć można pewne różnice dotyczące ważności poszczególnych zmysłów:

ocena 5 – rozkłada się w następującej kolejności: wzrok 100%, słuch już 21%, 
węch – 6%, a w przypadku dotyku i smaku już w ogóle nie występuje
ocena 4 – nie występuje w przypadku percepcji wzrokiem, 0% zdecydowało się na 
nią w przypadku słuchu, 10% w przypadku węchu i 4% w przypadku dotyku
ocena 3 – brak jasnej zależności
ocena 2 – regularnie rośnie, od 10% przy słuchu, 22% przy węchu i aż 50% przy 
dotyku; w przypadku smaku następuje spadek do 32%
ocena 1 – nie występuje w ogóle w przypadku wzroku i słuchu – pojawia się dopie-
ro w przypadku węchu na poziomie 9% i rośnie: dotyk to już 28% i smak 43%.
Analizując uzyskane wyniki, łatwo zauważyć, iż faktycznie to wzrok pełni naj-

ważniejszą funkcję w percepcji krajobrazu w opinii ankietowanych. Wskazań słuchu, 
węchu, dotyku i smaku jest wyraźnie mniej. Stwierdzenie, że zmysł jest bardzo ważny 
nie występuje już w ogóle w przypadku dotyku i smaku. Rośnie jednak procentowy 
udział osób uważających te zmysły za zupełnie nieważne (ocena 1) lub nieważne 
(ocena 2).

Kolejne ryciny przedstawiają, że powstała prawidłowość ma realne odzwiercied-
lenie w rzeczywistości. Turyści poproszeni byli o wymienienie wszystkich elementów 
krajobrazu, które w ich opinii są stymulantą oraz destymulantą percepcji krajobrazu 
w przypadku każdego ze zmysłów. 

•

•

•
•

•
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W przypadku najwyżej ocenianego w hierarchii istotności – wzroku, ankietowani 
potrafili wymienić najwięcej elementów krajobrazu percepowanego tym zmysłem 
(ryc. 6).
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Ryc. 6. Stymulanty krajobrazu percepowanego wzrokiem. Opracowanie własne
Fig. 6. Stimulants of  the landscape perceived by eyesight. Author`s own work

Zaskakujący jest fakt, iż przy Wodogrzmotach Mickiewicza, wodospad został 
dostrzeżony tylko przez 83% ankietowanych. Wymienionych zostało wiele czynni-
ków zupełnie nienaturalnych, z samej specyfiki Parku Narodowego, nie pasujących 
do ogólnie przyjętego wyglądu takiego obszaru: droga asfaltowa, kabiny sanitarne, 
czy samochody. Natomiast w kolejnych pytaniach, to samochody zostały zaznaczone 
przez ankietowanych jako ten element, który najbardziej zakłóca percepcję krajobrazu 
(ryc. 7). 
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Ryc. 7. Destymulanty krajobrazu percepowanego wzrokiem. Opracowanie własne
Fig. 7. Destimulants of  the landscape perceived by eyesight. Author`s own work

Turyści nie chcieliby także widzieć na szlaku sklepów, domów, tłumów turystów 
czy konsekwencji wycinki drzew. Bardzo istotne stało się to, iż większość (poza nie-
sprzyjającymi warunkami pogodowymi) destymulant jest pochodzenia antropogenicz-
nego. Na szerszą skalę powinno to dać mocny sygnał tego, że najprawdopodobniej 
to te czynniki powinny być wyeliminowane na obszarach cennych krajobrazowo.

Rycina 8 przedstawia wyniki zebrane z odpowiedzi na kolejne pytanie. Ankieto-
wani mieli samodzielnie wymienić wszelkie elementy krajobrazu, które według nich 
odbierane są poprzez słuch.
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Ryc. 8. Stymulanty krajobrazu percepowanego słuchem. Opracowanie własne
Fig. 8. Stimulants of  the landscape perceived by hearing. Author`s own work

W odpowiedziach na kolejne pytanie, ponownie pojawiają się samochody – wo-
dospadu w dalszym ciągu nie dostrzegają wszyscy badani turyści. Jego obecność 
akcentuje większość ankietowanych. Paradoksalnie, być może to właśnie inni dostrze-
gani turyści zakłócają jego percepcję. Duża grupa turystów nie chce zatrzymywać 
się tam, gdzie również inni robią sobie przerwę i kontemplują widoki robiąc zdjęcia 
przy wodospadzie. Możliwe, że z tego powodu część turystów nie dostrzegła jednego 
z wielu symboli Tatr – zakłócona została percepcja całego szlaku do schroniska nad 
Morskim Okiem, który już i tak nie jest bogaty w zachwycające, warte większej uwagi 
miejsca. Można wysunąć także wniosek, iż zbyt duża liczba turystów nawet zimą 
nie sprzyja kontemplacji otaczającego krajobrazu. Po raz kolejny jednak, pojawia się 
aspekt folkloru góralskiego. Na potrzeby artykułu, nazwane tak zostały tradycyjne 
sanie z turystami ciągnięte przez konie. Najpierw turyści dostrzegają je wzrokiem, 
teraz także słuchem. W destymulantach krajobrazu percepowanego słuchem kolejny 
raz pojawiają się samochody (ryc. 9).
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Ryc. 9. Destymulanty krajobrazu percepowanego słuchem. Opracowanie własne
Fig. 9. Destimulants of  the landscape perceived by hearing. Author`s own work

Destymulantami wymienianymi najrzadziej wycieczki szkolne oraz turyści prywat-
ni. Odpowiedzi pojawiające się częściej to zurbanizowanie szlaku i prace budowlane. 
Mają one także ścisły związek z destymulantami dotyczącymi wzroku. Okazuje się, 
że wszelkie kwestie pochodzenia antropogenicznego mogą skutecznie zakłócić per-
cepcję odbieranego krajobrazu. Po raz kolejny, destymulantami okazały się czynniki 
bezpośrednio zależne od człowieka.
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Z pomocą kolejnej ryciny, autor analizuje zmysł węchu (ryc. 10). Zauważa się tu 
mocno zawężony zakres wymienianych stymulant.
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Ryc. 10. Stymulanty krajobrazu percepowanego węchem
Opracowanie własne

Fig. 10. Stimulants of  the landscape perceived by smell
Author`s own work

Badanie skoncentrowano na trzech pierwszych czynnikach postrzeganych przez 
turystów węchem: folklor góralski – rozumiany jako specyficzny zapach koni obec-
nych w krajobrazie szlaku nad Morskie Oko, świeże powietrze i samochody. Samo-
chody i folklor góralski pojawia się w tym aspekcie po raz kolejny. Ten drugi, poprzez 
węch jest dostrzegany aż przez 90% ankietowanych. Odsetek turystów dostrzega-
jących w ten sposób samochody spadł już do 22%. Po raz kolejny zauważyć należy 
jednak, iż główne stymulanty są jednocześnie destymulantami percepcji krajobrazu 
Wodogrzmotów Mickiewicza (ryc. 11).
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Ryc. 11. Destymulanty krajobrazu percepowanego węchem
Opracowanie własne

Fig. 11. Destimulants of  the landscape perceived by smell
Author`s own work

Samochody są podstawowym czynnikiem niszczącym estetykę analizowanego 
obszaru. Ich negatywne znaczenie zauważa aż 72% turystów. Podobny problem po-
jawił się w przypadku folkloru góralskiego. Pomimo tego, że sami turyści pomagają 
kultywować tradycję wykorzystywania koni do przewozu osób, aż do Włosienicy, 
opisują, że to zapach dla części ankietowanych jest mocno drażniący. W opozycji do 
świeżego powietrza (ryc. 13)., w tym przypadku stoi także smog, którego obawia się 
niewielki odsetek badanych.

Bardzo mało zróżnicowanie odpowiedzi występuje w pytaniu dotyczącym zmysłu 
dotyku (ryc. 12).
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Ryc. 12. Stymulanty krajobrazu percepowanego dotykiem. Opracowanie własne
Fig. 12. Stimulants of  the landscape perceived by touch. Author`s own work

Pytanie wymagało od ankietowanych dużej ilości czasu; po raz pierwszy pojawił 
się problem z wyszczególnieniem jakiegokolwiek czynnika. W rezultacie najczęściej 
wymieniane jako czynnik percepowany dotykiem, okazało się podłoże szlaku. Na 
taką odpowiedź zdecydowało się 74% badanych. Następnie, turyści zdecydowali się 
na wymienienie odczucia mrozu i ciężaru plecaka. Autor twierdzi, że żaden z tych 
czynników nie jest czynnikiem permanentnym. Każdy z nich zależy od innych czyn-
ników, które mogą dane odczucie wzmocnić lub znacznie osłabić. 

W pytaniu dotyczącym destymulant krajobrazu percepowanego dotykiem, po raz 
pierwszy większość ankietowanych nie była w stanie wymienić żadnego czynnika 
(ryc. 13). 
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Ryc. 13. Destymulanty krajobrazu percepowanego dotykiem. Opracowanie własne
Fig. 13. Destimulants of  the landscape perceived by touch. Author`s own work

Natomiast następne w kolejności czynniki, ponownie są czynnikami zmiennymi. 
Lód i warunki pogodowe nie są stałe i podobnie, jak w przypadku analizowanych 
stymulant, pewne czynniki mogą wzmocnić lub znacznie osłabić percepcję krajobrazu 
w ten sposób. 

Rycina 14 prezentuje główne stymulanty krajobrazu percepowanego smakiem.
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Ryc. 14. Stymulanty krajobrazu percepowanego smakiem. Opracowanie własne
Fig. 14. Stimulants of  the landscape perceived by taste. Author`s own work
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Odpowiedź na te pytanie również nie dała pożądanych rezultatów. Aż 69% tu-
rystów nie była w stanie wymienić żadnego czynnika, który w ten sposób percepują 
w obszarze Wodogrzmotów Mickiewicza. Pozostała grupa jako taki czynnik podała 
prowiant spożywany na szlaku. Trudno tutaj o głęboką analizę wymienionych czyn-
ników. Rycina 15 przedstawia jednak te, które mogłyby zakłócić percepcję krajobrazu 
odbieranego smakiem.
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Ryc. 15. Destymulanty krajobrazu percepowanego smakiem. Opracowanie własne
Fig. 15. Destimulants of  the landscape perceived by taste. Author`s own work

Analiza tych czynników również nie przyniosła pożądanych rezultatów. Opinie, 
że nic nie może zakłócić percepcji krajobrazu odbieranego smakiem stanowiły 88% 
całości2.

Po analizie stymulant i destymulant krajobrazu percepowanego poszczególnymi 
zmysłami, autor zdecydował się na proste oznaczenie tego, jakie zmysły są najsilniej 
wykorzystywane na określonym obszarze (ryc. 16).
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Ryc. 16. Zmysły wykorzystywane w percepcji krajobrazu Wodogrzmotów Mickiewicza.
Opracowanie własne

Fig. 16. Senses used to the perception of  the landscape of  Wodogrzmoty Mickiewicza.
Author`s own work

Zgodnie z przewidywaniami autora, wszyscy turyści objęci badaniem percepują 
krajobraz poprzez wzrok. Słuch jest świadomie wykorzystywany przez 91%, co daje 
obraz tego, dla ilu turystów zmysł ten jest bardzo istotny. Węch i dotyk wykorzysty-

2 Pozostali turyści stwierdzili, że silną destymulantą jest zły smak niesionego ze sobą prowian-
tu. W świetle badań, wniosek ten nie jest merytoryczny i nie dotyczy multisensoryczności 
krajobrazu.
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wane są świadomie już tylko przez 37% ankietowanych. Najmniej istotny okazał się 
w badaniu zmysł smaku. 

W kolejnym pytaniu, autor zdecydował się poddać analizie to, jakimi zmysłami 
turyści percepują poszczególne elementy krajobrazu Tatr sensu largo (ryc. 17).
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Ryc. 17. Zmysły wykorzystywane w percepcji poszczególnych elementów krajobrazu.
Opracowanie własne

Fig. 17. Senses used to the perception of  individual elements of  the landscape.
Author`s own work

Poddając analizie wyniki badania, autor uznaje, iż to zmysł wzroku (na ryc. 17 kolor 
jasnoniebieski) wykorzystywany jest w największym stopniu przy większości przedsta-
wionych elementach krajobrazu. W przypadku szczytów tatrzańskich, rzeki i drzew 
wzrok jest wykorzystywany przez całość grupy badawczej. Najmniejszy odsetek osób 
świadomie wykorzystuje wzrok w percepcji podłoża, a wynik ten i tak jest dość wyso-
ki. Słuch najczęściej wykorzystywany jest przy percepcji warunków atmosferycznych. 
Aż 93% wskazywało na świadomą percepcję wiatru, wyładowań atmosferycznych, czy 
deszczu uderzającego o podłoże. Wszystkie wymieniane elementy traktowane były 
jednak jako aspekt silnie wzmacniający pozytywną percepcję krajobrazu. Podobny 
odsetek badanych percepuje poprzez słuch także rzekę. Na kolejnej pozycji znalazło 
się podłoże. Ze względu na warunki pogodowe podczas trwania badania, ankietowani 
wskazywali głównie dźwięk skrzypiącego śniegu pod nogami – zjawisko traktowane 
bardzo pozytywnie, dodające pewnego uroku górskiej wędrówce. Niżej uplasowała się 
percepcja słuchem drzew. Po raz kolejny może to wynikać z pory przeprowadzania 
badania, gdzie nawet przy sporych porywach wiatru, drzewa pozbawione liści nie 
wydają charakterystycznego szumu. Słuch wykorzystywany jest także przy percepcji 
szczytów tatrzańskich, a nawet przysmaków góralskich. Takie wskazania zajmują jed-
nak niewielki odsetek odpowiedzi turystów. Jako „słyszenie” szczytów, ankietowani 
wskazywali dźwięki wiatru szumiących wokół grani oraz odgłosy wydawane przez 
taterników w trakcie korzystania ze specjalistycznego sprzętu podczas wspinaczki 
skalnej. Przysmaki znów wskazywały osoby dbające o jakość tradycyjnych, góralskich 
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oscypków. Istotnym elementem jest dla nich specyficzny dźwięk tradycyjnego oscypka 
rozgryzanego w zębach. Największy odsetek osób świadomie wykorzystujących węch 
dotyczy percepcji przysmaków góralskich. Węch wykorzystywany jest przez 21% an-
kietowanych w przypadku warunków atmosferycznych. Zaznaczali oni piękny, w ich 
opinii, zapach powietrza po deszczu, czy chłód wdychanego powietrza zimą. Percepcja 
węchem drzew dotyczy 6% badanych; pozostałe elementy krajobrazu przez nikogo 
nie są świadomie percepowane zmysłem powonienia. 

Percepcja dotykiem dotyczy głównie podłoża. Wędrówka po określonym pod-
łożu percepowanym przez zmysł dotyku jest istotna dla większości. Bardzo ważne 
w percepcji dotykiem są także czynniki atmosferyczne. Podmuch wiatru i poczucie 
mrozu na twarzy dostrzeżone zostało przez ponad połowę turystów. Na kolejnej 
pozycji znalazły się przysmaki góralskie. Najrzadziej wskazywane elementy perce-
powane poprzez dotyk to drzewa, szczyty tatrzańskie i rzeka. Potwierdzeniem tezy 
wysuniętej przez autora w trakcie analizy rycin 18 i 19 jest fakt, że zmysł smaku nie 
jest świadomie wykorzystywany przez turystów przy trzech wymienionych elemen-
tach krajobrazu: warunki atmosferyczne, podłoże, drzewa oraz szczyty tatrzańskie. 
Rzeka została w ten sposób dostrzeżona tylko przez 6% badanych – decyzja wynikała 
z możliwości wypicia wody z górskiego strumienia. Zgodnie z przewidywaniami, 
wszyscy badani percepują za pomocą smaku przysmaki góralskie.  

Dyskusja

Według U. Mygi-Piątek [2016], odbierane bodźce generowane przez krajobraz 
wywołują mimowolną, subiektywną ocenę otoczenia przez turystę. Nadawanie tym 
ocenom rang decyduje o stopniu odczuwania takich czynników jak piękno, natural-
ność, malowniczość, harmonia czy wzniosłość. Do przyjmowania lub odrzucania 
stanu estetycznego całego krajobrazu przyczynia się nie tylko widok, ale także dźwięk, 
zapach, dotyk i smak [Bernat 2010]. Uważa się, iż wzrok jest odpowiedzialny za 
percepcję 87% bodźców, słuch za 7%, węch od 3% do 5%, dotyk – od 1% do 5%, 
a smak jedynie 1% [Visual Landscape Design Training Manual 1994]. 

Hierarchię tę potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu. 
Badani w 100% odpowiedzieli, że w percepcji krajobrazu wykorzystują głównie zmysł 
wzroku. Szczegółowa analiza postrzegania i oceny bodźców wizualnych pozwala 
tworzyć tak zwane mapy atrakcyjności wizualnej. Podążając za definicją, iż krajobraz 
to między innymi zbiór bodźców, warto wymienić te, które wpływają na atrakcyjność 
badanego krajobrazu – badani wskazywali las otaczający Wodogrzmoty Mickiewicza 
oraz sam wodospad. 

Zgodnie z myślą S. Bernata, drugim najczęściej wymienianym kanałem percepcji 
krajobrazu był słuch. Istotną rolę dźwięku zaczyna się dostrzegać w badaniach eko-
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logicznych, co prowadzi do tworzenia map krajobrazów dźwiękowych [Lewandowski, 
Szumacher 2008, Rogowski 2008]. Pojawia się także aspekt studiów kulturowych 
audiosfery miasta [Losiak, Tańczuk 2012]. Obecny na badanym obszarze dźwięk 
wodospadu był dla turystów bardzo atrakcyjnym bodźcem percepcji. Bezpośrednio 
wpłynęło to na wzrost atrakcyjności całego krajobrazu. Kolejnym kanałem percepcji 
Wodogrzmotów Mickiewicza stał się węch. Percepcja bodźców zapachowych, wg 
J.D. Porteousa [1985] nie zależy od woli percepującego. Kośmider [1991] podaje, iż 
odbierany zapach klasyfikowany jest przede wszystkim pod kątem pochodzenia (na-
turalne, syntetyczne, antropogeniczne – ze względu na antropogeniczne wykorzysty-
wanie koni w drodze na Morskie Oko, ich obecność stoi na pograniczu pochodzenia 
naturalnego i antropogenicznego; pochodzenie zapachu spalin samochodowych jest 
typowo antropogeniczne) oraz oceny hedonicznej (przyjemny, obojętny, nieprzyjem-
ny – konie oceniane były obojętnie, a zdecydowanie przyjemnym zapachem było 
świeże powietrze. Zapach spalin samochodów był traktowany jako nieprzyjemny) 
i jego intensywności [silny, słaby – zarówno konie, jak i świeże powietrze i spaliny 
samochodowe były odczuwane w sposób silny]. Dzięki takiej analizie powstać mogą 
nawet mapy zapachowe [McLean 2014]. Percepcja za pomocą smaku odbywa się 
podczas smakowania potraw i napojów. Za wyczuwanie poszczególnych smaków 
odpowiadają receptory na języku umożliwiające ich wyczucie (słodki, słony, gorzki, 
kwaśny, umami). W tym wypadku ocena odbywa się poprzez wartościowanie smaku 
jako przyjemny lub nieprzyjemny. Badani nie mieli możliwości kosztowania niczego 
poza własnym prowiantem. Uważali jednak, że jego nieprzyjemny smak może sku-
tecznie zakłócić wartościową percepcję krajobrazu. Percepcja dotykiem definiowana 
jest jako mechanizm poznania i przeżywania najbliższego otoczenia. Człowiek w roli 
turysty stara się decydować, których z bodźców zamierza doświadczać, skupiając się 
na przyjemnych i ograniczając nieprzyjemne [Rogowski 2016]. Warto jednak zazna-
czyć, iż decydując się na wędrówkę do schroniska przy Morskim Oku, wymieniane 
przez badanych bodźce: lód, podłoże i mróz nie mogą zostać wyeliminowane. Nie 
bez znaczenia jest oczywiście termin przeprowadzenia badania, kiedy część szlaków 
w okolicy obszaru badań jest zamknięta.

Zgodnie z tezą Mateo-Rodriguez [2003] multisensoryczność krajobrazu może 
być związana z rozmaitymi formami turystyki. Percepcja krajobrazu Wodogrzmotów 
Mickiewicza może być częścią składową turystyki krajobrazowej, pozwalającej po-
znać, odkryć, a przede wszystkim zrozumieć krajobraz tatrzański. Odzwierciedleniem 
percepcji multisensoryczności może być też geoturystyka, której celem jest percep-
cja walorów estetycznych krajobrazu [Reynard 2009] lub po prostu krajoznawstwo 
[Rogowski 2016].
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Podsumowanie

Zgodnie z główną tezą artykułu, stwierdzono, iż krajobraz Wodogrzmotów Mi-
ckiewicza w Tatrzańskim Parku Narodowym zalicza się do krajobrazów multisenso-
rycznych silnie bodźcowych. Artykuł przedstawia rolę kanałów percepcji krajobrazu 
na omawianym obszarze i opinię turystów na ten temat. Zgodnie z przewidywaniami, 
głównym zmysłem wykorzystywanym przy obserwacji środowiska jest wzrok. Ściśle 
z nim współpracuje zmysł słuchu, wykorzystywany przez większość badanych. Nie-
stety, nie wszystkie elementy percepowane poszczególnymi kanałami są pochodze-
nia naturalnego. Zmysły rejestrują bodźce wywoływane przez następujące składniki 
krajobrazu:

wzrok: las, wodospad, droga asfaltowa, samochody – zabrakło odpowiedzi wska-
zujących niebo czy śnieg
słuch: wodospad, turyści, samochody
węch: samochody
dotyk: podłoże, mróz, plecak
Na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego często dostrzegane są tak niena-

turalne elementy krajobrazu jak samochody czy asfalt. Dla turystów jest to główna 
destymulanta percepcji krajobrazu. Jako taką potraktowali ten element percepowany 
zarówno poprzez wzrok, jak i słuch oraz węch. Szukając zoptymalizowanej ścież-
ki rozwoju turystyki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, rozważaniom 
powinny zostać poddane zasady udostępniania terenów chronionych pojazdom me-
chanicznym. Wyniki badań wskazują, iż ten aspekt jest aktualnie głównym źród-
łem zakłóceń w percepcji krajobrazu. Z tego względu, badania w tym kierunku 
z pewnością będą kontynuowane. Będzie to miało zasadniczy wpływ na budowanie 
świadomości krajobrazowej, co szczególnie jest ważne w przypadku świadomości 
samych turystów, a także dalszym budowaniu zoptymalizowanej ścieżki rozwoju 
turystyki na tym obszarze.
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MULTISENSORISM OF ThE LANDSCAPE OF ThE TATRA NATIONAL 
PARK – A CASE STUDY OF WODOGRZMOTY MICKIEWICZA

Abstract: 
The aim of  the article is to analyze the perception of  the landscape by tourists at Wodo-
grzmoty Mickiewicz in the Tatra National Park. Author wanted to comparison of  use diffe-
rent channels of  landscape perception. The article is part of  a wider research program on the 
study of  “landscape awareness”.
A questionnaire was used as a research tool. A small sample - 68 people - has low degree of  
representativeness but makes the research can be valuable and can also help in creating an 
optimized path for tourism development in the Tatra National Park. The research let to know 
main stimulants and destimulants of  the perception of  the chosen area. The main source of  
disturbance was cars, which at the same time became a strong element of  the landscape of  
the Mickiewicz’s Wodogrzmoty area. The results showed that it is necessary to discuss the 
provision of  valuable natural areas for cars.

Keywords: tourism, landscape, multisensory, perception, Tatra Mountains
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