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Przyrodnicze  moŻliwości  
i bariery rozwoju gosPodarczego 

maŁoPolski

wprowadzenie

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabiera problem ekoroz-
woju, zwanego rozwojem zrównoważonym (sustainable development). Termin ten po 
raz pierwszy pojawił się w Światowej strategii ochrony przyrody w 1980 roku. Oznacza 
on takie działania człowieka w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, które 
nie prowadzą do zubożenia zasobów środowiska w sposób trwały. Pojęcie „zrówno-
ważony rozwój” wprowadziła Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. W obecnie 
obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska, zasada ta stosowana jest obecnie na 
wszystkich szczeblach planowania, do poziomu gminy włącznie.

W celu realizacji idei ekorozwoju istnieje potrzeba kompleksowego rozpatrywania 
systemu środowiska przyrodniczego, w którym z jednej strony określone zostaną jego 
wartości z punktu widzenia potrzeb człowieka, sposób funkcjonowania i jego odporność 
na presję człowieka, z drugiej – określone zostaną rodzaj i siła oddziaływań człowieka 
na środowisko, niosące nierzadko, przy przekroczeniu barier jego odporności, określone 
zagrożenia dla środowiska. Skutkują one wówczas degradacją zasobów i przynoszą 
wymierne straty w gospodarczej działalności człowieka.

Celem opracowania jest wskazanie przyrodniczych możliwości zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego z równoczesnym zwróceniem uwagi na bariery ograniczające 
lub utrudniające obecnie ten rozwój.

Obszar południowej Małopolski obejmuje Karpaty, których rzeźba reprezentuje 
typy: pogórskie, gór niskich, średnich i wysokich (Starkel 1972) . Gospodarka człowieka 
skupia się przede wszystkim na obszarze pogórzy, gór niskich i średnich, toteż z analizy 
wyłączone zostały góry wysokie, objęte zresztą granicami parków narodowych, a także 
pozostałe parki narodowe, na terenie których działalność człowieka podporządkowana 
jest celom ochrony środowiska przyrodniczego.

Przedmiotem analizy są więc przede wszystkim fizycznogeograficzne makro-
regiony Pogórza Karpackiego i Beskidów Zachodnich, składające się na prowincję 
Zewnętrznych Karpat Zachodnich oraz Podhale wchodzące w skład prowincji Cen-
tralnych Karpat Zachodnich.
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Region Pogórza Karpackiego wznosi się przeciętnie 200−450 m.n.p.m., jedynie 
w nielicznych kulminacjach tzw. pogórzy wysokich nieznacznie przekracza wysokość 
600 m n.p.m. Ma cechy krzemianowego i glinokrzemianowego, a na Pogórzu Śląskim 
także węglanowego krajobrazu wyżynnego, łatwo dostępnego dla człowieka. Składa 
się z licznych, wyrównanych garbów o stokach przeważnie łagodnie nachylonych, 
rozciętych siecią małych dolinek, rozdzielonych obniżeniami i szerokimi dolinami 
tranzytowych rzek karpackich. Korzystna rzeźba, łagodny klimat piętra umiarkowanie 
ciepłego (Hess 1965) i żyzne gleby wykształcone na grubych pokrywach czwartorzę-
dowych stworzyły dogodne warunki w regionie dla rozwoju rolnictwa, sadownictwa i 
osadnictwa rozproszonego. Pierwotna roślinność typu grądów została silnie zniszczona, 
większe kompleksy leśne zachowały się jedynie w obrębie pogórzy wysokich.

Specyfiką silniej urozmaiconego krajobrazu Beskidów jest współwystępowanie 
głęboko wciętych dolin rzecznych i obniżeń, otoczonych z reguły stopniem krajobrazu 
pogórskiego wnikającego głęboko w Beskidy, ponad którym wznoszą się izolowane, 
twardzielcowe góry lub pasma gór niskich oraz średnich, o znacznej wysokości prze-
kraczającej 1000 m n.p.m. Tak znaczne deniwelacje, uwarunkowane tektoniką fliszu, 
odpornością skał i rozwojem rzeźby sprawiają, że dolna, łagodniejsza część gór, okryta 
grubszymi pokrywami gliniastymi, mało zasobna w wodę, położona jest w piętrze 
umiarkowanie ciepłym, a podnóża gór zajmują jeszcze zbiorowiska grądowe. Wyższe 
części gór, położone w klimatycznym piętrze umiarkowanie chłodnym, zbudowane 
z odpornych serii fliszowych z przewagą piaskowców, cechują znaczne nachylenia, 
płytkie pokrywy rumoszowe, silne rozcięcie przeważnie dolinami wciosowymi i duży 
udział lasów regla dolnego. Obszar gór jest bardziej zasobny w wodę, toteż tu biorą 
początek liczne cieki.

Makroregion Podhala, otoczony średnimi i wysokimi górami odznacza się 
zróżnicowanymi warunkami środowiska przyrodniczego. Występuje tu rozległe, ste-
rasowane dno Kotliny Orawsko−Nowotarskiej 490−700 m n.p.m. otoczone od północy 
krajobrazem pogórskim Pogórza Orawsko−Jordanowskiego (940 m n.p.m.) i Pogórza 
Spisko−Gubałowskiego na południu (1232 m n.p.m.), opadającego na południe, ku 
Obniżeniu Podtatrzańskiemu (800−950 m n.p.m.) stromym, strukturalnym stokiem. 
Na wschodzie Kotlinę zamykają Pieniny (1051 m n.p.m.), zaliczane do gór niskich. 
Duży udział krajobrazu pogórskiego i rozległe dno kotlin wyścielone stożkami gla-
cifluwialnymi sprzyjają rozwojowi osadnictwa i rolnictwa, jednak inwersyjny klimat 
i krótszy okres wegetacyjny sprawiają, że warunki gospodarowania są trudniejsze w 
porównaniu z Pogórzem Karpackim.

wartości środowiska przyrodniczego

Wartości środowiska przyrodniczego terenów o charakterze pogórskim tkwią w 
szeroko pojętych jego zasobach. Zaliczyć do nich należy:
– zasoby geologiczne zarówno głębokiego podłoża, jak i występujących płytko pod 

powierzchnią skał,

– korzystne ukształtowanie powierzchni i dobrą dostępność z punktu widzenia dzia-
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łalności rolniczej, sadowniczej, a także dla osadnictwa i komunikacji,

– duży udział stosunkowo żyznych gleb wykształconych na grubych pokrywach 
czwartorzędowych,

– niezbyt bogate, ale regenerujące się w ostatnich latach, na skutek większych opadów, 
zasoby wód podziemnych,

– stosunkowo długi okres wegetacyjny.

Wartości środowiska przyrodniczego gór niskich i średnich wyrażają się przede 
wszystkim w ich atrakcyjności krajobrazowej. Obserwowana współcześnie chęć wy-
poczywania mieszkańców miast poza terenem stałego zamieszkania, w ciszy, z dala od 
zgiełku miast, stwarza na tym obszarze duże możliwości rozwoju w zakresie organizacji 
wypoczynku pobytowego, lub agroturystyki.

Wyższe, zalesione wzniesienia beskidzkie okryte glebami kamienisto−rumoszo-
wymi, cechują się infiltracyjnym typem krążenia wód i pełnią ważną rolę w zasilaniu 
zbiorników wód podziemnych i regeneracji ich zasobów.

Region Beskidów cechuje się dużymi zasobami wód mineralnych typu szczaw, 
które jeszcze nie w pełni są zagospodarowane i wykorzystane.

Rozpoznane zasoby wód geotermalnych na obszarze Podhala i Beskidów, stwa-
rzają realną możliwość zastąpienia tradycyjnych źródeł energii, generujących zanie-
czyszczenie powietrza – energią czystą. Wody geotermalne stwierdzone w licznych 
odwiertach na Podhalu, zaliczane do wód hipertermalnych, o temperaturze >40oC, 
osiągają temperatury 70−90oC i eksploatowane są w Białym Dunajcu od roku 1996 
m.in. dla celów grzewczych. Stanowią one szczególną perspektywę rozwoju, jako 
odnawialne źródło energii, zwłaszcza dla regionu Podhala, zagrożonego znacznymi 
stężeniami niskiej emisji w inwersyjnym klimacie kotlin (Miczyński 1989). Ich 
szersze wykorzystanie, może perspektywicznie, wydatnie przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza. Wody geotermalne nawiercone na pozostałym obszarze Karpat Ze-
wnętrznych, zaliczane do typu hipotermalnych i homeotermalnych, cechują się nieco 
niższymi temperaturami, 20−40oC, i dotychczas nie są eksploatowane, ale również są 
perspektywiczne (Ostrowicka−Chrząstowska, Płonka 1986; Chowaniec 1996).

Dużą wartość gospodarczą, a także zdrowotną w regionie beskidzkim stanowią 
rozległe kompleksy leśne. Wprawdzie w minionych latach zostały one mocno osłabio-
ne na skutek deforestacji i niekontrolowanej wycinki drewna, ale w ostatnim czasie 
stwierdza się zjawisko ich stopniowej regeneracji. Wartość zdrowotna kompleksów 
leśnych typu borów, jakie przeważają w regionie, jest dotychczas mało doceniana i 
propagowana. Właściwości bioklimatyczne wnętrza lasu, a szczególnie wilgotność 
powietrza, produkcja tlenu, zawartość ozonu, jonizacja powietrza, stężenie i zawartość 
aerozoli, a także właściwości filtracyjno−detoksykacyjne wywierają korzystny wpływ 
na człowieka (Krzymowska−Kostrowicka 1991).

Obserwowane w ostatnich latach w całej Polsce (German, Balon [red.] 2001), 
a szczególnie czytelne w omawianych typach krajobrazu zjawisko porzucania mało 
wydajnych gruntów ornych i zamienianie ich na odłogi, użytki zielone lub las, z punktu 
widzenia równowagi środowiska przyrodniczego jest bardzo korzystne (fot. 1). Sprzyja 
bowiem zahamowaniu procesów denudacyjnych, zwiększeniu retencji wód, uaktywnie-



30 Krystyna German

niu się procesów glebotwórczych na silnie zdenudowanych i wyjałowionych ze skład-
ników pokarmowych glebach i renaturalizacji szaty roślinnej. Proces ten wzmacniając 
funkcję glebochronną i wodochronną obszaru, działa stabilizująco i regenerująco na 
system środowiska przyrodniczego, podnosząc jego wartość przyrodniczą i wzbogaca 
różnorodność krajobrazową.

W obu typach krajobrazu obserwuje się w ostatnich latach niższe wartości za-
nieczyszczenia atmosfery, wynikające w części z postępu technologicznego zakładów 
przemysłowych w zakresie ochrony powietrza (np. Zakładów Azotowych w Tarnowie), 
a częściowo ze zmniejszania się liczby zakładów emitujących zanieczyszczenia do 
atmosfery (German 2000), które w przeszłości silnie oddziaływały na stan powietrza 
analizowanego obszaru.

bariery rozwoju

Mimo wyraźnej poprawy stanu środowiska w wielu rejonach gór, sporo problemów 
wymaga jednak pilnego rozwiązania. Do istotnych, współczesnych barier zrównowa-
żonego rozwoju zaliczyć należy przede wszystkim nieuregulowaną gospodarkę wod-
no−ściekową, szczególnie zaniedbaną – najczęściej z przyczyn ekonomicznych – w ob-
szarach wiejskich. W okresie żywiołowo rozwijającej się sieci wodociągów, zakładanej 

Fot. 1. Renaturalizacja gruntów ornych w Beskidzie Średnim. (fot. P. Sadowski)
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najczęściej wysiłkiem mieszkańców, zaniedbano, najczęściej z braku środków, a może 
z powodu braku świadomości zagrożeń, równoczesną budowę kanalizacji i lokalnych 
oczyszczalni ścieków. W rezultacie obserwuje się, wraz z postępującym rozwojem 
zabudowy, wzrost zanieczyszczenia bakteriologicznego cieków, nie odpowiadającego 
normom i tym samym zmniejszanie się zasobów czystej wody (Jaroń−Warszyńska 
[red.] 2000; Turzański, Wertz [red.] 2000). Skutki tych zaniedbań widoczne są także w 
planowaniu większych inwestycji, takich jak np. Zbiornik Czorsztyński, i już po kilku 
latach od jego spiętrzenia w 1997 roku, dają o sobie znać sygnalizowanym ostatnio 
wzrostem zanieczyszczeń w zbiorniku, który w zamierzeniu miał gromadzić czystą 
wodę. Po jego spiętrzeniu, zaniechano kanalizacji licznych wsi położonych w górnej 
części zlewni Dunajca, powyżej zbiornika. 

W terenach pogórskich, o silnie rozproszonej zabudowie istnieje zagrożenie 
zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnych ściekami wypływającymi z szamb przy-
domowych, położonych niekiedy wysoko, na stokach i wierzchowinach. Ciągle jeszcze 
w obszarze górskim dominują silnie zanieczyszczone cieki, zanieczyszczone są także 
zasobne zbiorniki wód podziemnych w aluwiach wyścielających dna dolin i kotlin. 
Alternatywą byłoby szersze zastosowanie biologicznego oczyszczania szamb, które 
niestety jest obecnie dość kosztowne.

Specyfiką obszaru górskiego jest znaczna koncentracja zabudowy i ciągów 
komunikacyjnych w dolinach i kotlinach, pozostających w zasięgu częstych inwersji 
klimatycznych. Skutkuje to ciągle jeszcze wysoką emisją pyłów i gazów do atmos-
fery, które kumulują się w warstwie inwersyjnej i negatywnie oddziałują na zdrowie 
mieszkańców. Kumulacji tej sprzyja też słabe przewietrzanie dolin i kotlin. Wysokie 
wskaźniki zanieczyszczeń powietrza pozostają nadal w konflikcie z uzdrowiskową i 
rekreacyjną funkcją wielu miejscowości wypoczynkowych.

Ważnym problemem do rozwiązania jest przeinwestowanie dolin, rodzące kon-
flikty między systemem przyrodniczym i antropogenicznym. Ukształtowanie den dolin 
sprzyja ich funkcji komunikacyjnej. Dnami dolin zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, 
prowadzone są drogi, linie kolejowe, linie łącznościowe, gazociągi, wodociągi. Wzra-
stająca liczba pojazdów zmusza do poszerzania dróg, najczęściej w kierunku cieku. W 
dnach dolin ukształtowały się długie, zwarte ciągi osadnicze, bez wyraźnych przerw 
między poszczególnymi miejscowościami. Początki osadnictwa w dolinach wiązały się z 
zajęciem wysokich, plejstoceńskich teras. Wraz z rozwojem osadnictwa, wkraczało ono 
na terasę nadzalewową, a obecnie nawet na najniższy poziom terasy zalewowej (fot. 
2). Niekiedy, po ujęciu cieku w żłób betonowy, zabudowa sąsiaduje bezpośrednio z 
ciekiem, ograniczając tym samym możliwość spływu wezbranych wód powodziowych. 
Działania tego typu znacznie ograniczają powierzchniowo naturalny „korytarz” w dnach 
dolin, przeznaczony dla spływu wód powodziowych i skutkują ich spiętrzeniem oraz 
intensywną erozją boczną oraz wgłębną. Wody powodziowe powodują wówczas duże 
zniszczenia w obudowie, drogach, różnego rodzaju rurociągach oraz w nisko położonej 
zabudowie. Duże straty gospodarcze wynikłe z powodzi ostatnich lat wskazują na 
nieprzystosowanie istniejącej infrastruktury w dnach dolin do ekstremalnych zjawisk 
przyrodniczych. Aby zapobiec tym powszechnie występującym obecnie konfliktom 
między funkcjami przyrodniczymi i antropogenicznymi w dnach dolin, istnieje pilna 
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potrzeba korekty zagospodarowania terenów zalewowych w kierunku renaturalizacji 
i zaniechania dalszej zabudowy osi dolin. Jedynie zachowanie koniecznej równowagi 
w dnach dolin między parametrami fizycznogeograficznymi zlewni i stanem wód 
powodziowych a zagospodarowaniem, może znacznie zminimalizować ewentualne 
straty materialne i gospodarcze, związane z przyszłymi ekstremalnymi powodziami 
(German 1998)

Barierą zrównoważonego rozwoju jest także zaśmiecenie środowiska przyrodni-
czego gór, mimo zorganizowanego w wielu miejscowościach wywozu śmieci. Liczne 
badania, prowadzone w Zakładzie Geografii Fizycznej IGiGP UJ, a zainicjowane 
przez Z. Czeppego w latach 80. XX wieku nad zaśmieceniem gór, wskazują na szcze-
gólne zagrożenie małymi wysypiskami dolin rzecznych i ich dopływów, niekiedy już 
od źródeł (fot. 3), obrzeży lasów, dróg i terenów sadowniczych. W ostatnim czasie, w 
związku z kosztami utulizacji odpadów, obserwuje się nasilenie zjawiska porzucania 
śmieci wzdłuż dróg lub „podrzucania” sąsiednim miejscowościom. W użytkowanych 
rolniczo zlewniach Pogórza Karpackiego na 1 km2 powierzchni przypada 1−3 wysypi-
ska, 6−7/km2 występuje w terenach sadowniczych. W obszarze pogórskim wysypiska 
występują w całym profilu morfodynamicznym rzeźby (German, Malara 1993). W 
obszarze Beskidów, gdzie osadnictwo koncentruje się w dnach dolin i w dolnych czę-
ściach stoków, w najgęściej zaludnionych częściach zlewni liczba wysypisk dochodzi 
do 25 na 1 km2 powierzchni (Balon, German, Malara 1994), a wskaźnik zaśmiecenia 

Fot. 2. Nowy dom z ogrodzeniem hamującym spływ wód powodziowych i inicjującym erozję 
boczną przeciwległego zbocza w dolinie potoku Gorzec, Gorce. (fot. K. German)



33Przyrodnicze możliwości i bariery rozwoju gospodarczego Małopolski

zlewni użytkowanych rolniczo waha się od 1,5 do 7 na 1 km2 powierzchni. Badania P. 
Sadowskiego (2001), prowadzone na terenie beskidzkiej wsi Pcim wykazały istnienie 
średnio 7 wysypisk na 1 km2 powierzchni, z czego 72% zlokalizowane było w for-
mach dolinnych. Podczas wezbrań dochodzi do transportu tak składowanych śmieci 
i zanieczyszczenia całej powierzchni dolin. Skutkiem takiej lokalizacji wysypisk jest 
chemiczne i bakteriologiczne zanieczyszczenie wód płynących, a także obniżenie 
wartości wizualnej krajobrazu.

Barierą rozwoju gospodarczego są także liczne tereny osuwiskowe, które wymaga-
ją kategorycznego wyłączenia z zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego 
i większej odpowiedzialności decydentów w podejmowaniu zgody na zabudowę. Mimo 
tych założeń, istniejących od lat w planowaniu, ciągle jeszcze dopuszcza się zabudowę 
stoków osuwiskowych. Nowo powstałe domy przeciążają stoki pozostające w chwiej-
nej równowadze i intensyfikują ruchy masowe. Wyrazem tego są liczne zniszczone 
zabudowania w regionie (czasami jeszcze będące w stanie surowym) w ostatnich, 
wilgotniejszych latach, obfitych w opady i ruchy masowe.

Zagrożeniem dla harmonii krajobrazu górskiego jest żywiołowo rozwijająca się 
obecnie budowa tzw. drugich domów. Lokalizowane są one zazwyczaj w atrakcyjnych 
krajobrazowo obszarach, często w strefie granicznej lasów i położonych poniżej terenów 
rolniczych lub wewnątrz kompleksów leśnych („bacówki” w Gorcach). Takie tereny, 
położone daleko od od zabudowy wiejskiej, z mało zazwyczaj zasobnymi glebami, silniej 

Fot. 3. Wysypisko śmieci w źródłowym odcinku dolinki wciosowej na Pogórzu Wielickim  
(fot. K. German)
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nachylone, chętnie są przez rolników dzielone na działki rekreacyjne i sprzedawane. 
Zagęszczenie zabudowy w środkowch położeniach stoków, niesie za sobą poważne 
zagrożenie wzrostem zanieczyszczeń, zaśmieceniem krajobrazu i tworzy dysharmonię 
w krajobrazie gór.

Refleksja końcowa autorki wynika z niedawnej lektury Strategii zrównoważonego 
rozwoju województwa małopolskiego i dotyczy niebezpiecznego, wręcz szkodliwego 
zjawiska jakim jest sposób zlecania przez władze samorządowe opracowań dotyczących 
strategii rozwoju zarządzanego przez nie obszaru. Zlecenia te odbywają się na drodze 
przetargu i firmy, które wygrywają przetarg, niekiedy zupełnie nie znają specyfiki 
przyrodniczo−gospodarczej obszaru, dla którego opracowują strategię. Opracowania te, 
zazwyczaj autoryzowane jedynie nazwą firmy, wykonywane są według z góry przyjętego 
szablonu, niezależnego od specyfiki regionu, oparte na mocno przestarzałych danych, 
a czasami już nieprawdziwych i nie uwzględniają przemian, jakie zaszły w krajobrazie 
i gospodarce w ostatnich latach. W rezultacie znacznie odbiegają od rzeczywistości w 
danej jednostce administracyjnej i zawierają błędne wskazania i zalecenia odnośnie 
dalszych kierunków rozwoju. Uważam, że wdrażanie takich strategii, poza znacznymi 
ich kosztami, może okazać się dla regionu szkodliwe. Problem ten, sygnalizowany w 
szerszym, ogólnopolskim aspekcie przez S. Kozłowskiego (2001), wymaga pilnych 
uregulowań stosownymi przepisami.

Podsumowanie

Podstawą racjonalnej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów 
górskich powinna być wnikliwa analiza nie tylko horyzontalnego, ale także piętrowego 
zróżnicowania środowiska przyrodniczego, którego struktura i sposób funkcjonowa-
nia są bardziej złożone w porównaniu z obszarami wyżyn i nizin. Wraz ze wzrostem 
wysokości tracą wartość naturalne czynniki sprzyjające rolnictwu, zyskują na wartości 
czynniki decydujące o atrakcyjności krajobrazowej. 

U podstaw dalszego rozwoju regionu leży likwidacja barier, które ten rozwój 
obecnie hamują lub uniemożliwiają. Szans rozwoju zrównoważonego południowej 
Małopolski należy upatrywać w lepszym wykorzystaniu wartości środowiska przyrod-
niczego gór, w wysokiej jego różnorodności, umożliwiającej szerszy rozwój turystyki, 
agroturystyki i innych form wypoczynku, w coraz większym zapotrzebowaniu na 
zdrową żywność, w oszczędnej gospodarce zasobami środowiska trudno odnawiającymi 
się, we wzrastającej stopniowo świadomości i estetyce społeczeństwa i w regulacjach 
prawnych, wymagających dla nowych inwestycji oceny ich wpływu na środowisko. W 
ocenie takiej powinien jednak prócz architekta czy planisty, uczestniczyć specjalista 
z zakresu środowiska przyrodniczego.
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