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Wprowadzenie
Zagrożenia naturalne wynikają z interakcji czynnika przyrodniczego i społeczno- 
-ekonomicznego, gdy naturalne procesy przyrodnicze działają niszcząco na człowieka 
i wszelkie przejawy jego działalności (Changnon i in. 2000). Według Z. W. Kundzewicza 
i P. Matczaka (2010), wystąpienie tych niszczących procesów naturalnych na terenach 
niezainwestowanych, nie stanowi zagrożenia naturalnego. Zdarzenia takie należy wów
czas traktować jako element funkcjonowania środowiska przyrodniczego, gdyż w miej
scu zniszczonego ekosystemu może rozwinąć się inny.

W Paśmie Polic nie ma już miejsc niezagospodarowanych. Dna dolin rzecznych 
zostały gęsto zabudowane, grunty orne i pastwiska dotarły do wyższych partii zboczy, 
a stoki górskie porośnięte są lasem kontrolowanym przez Nadleśnictwo. Intensyfikacja 
ekstremalnych zjawisk pogodowych powoduje wzrost zagrożenia procesami natu
ralnymi (Kundzewicz, Tryjanowski 2008). W Paśmie Polic największe zagroże
nie stanowią obecnie powodzie, susze, osuwiska oraz zjawiska meteorologiczne, 
takie jak silny wiatr, grad lub śnieg, któremu często towarzyszą silne mrozy. Według 
Z.W. Kundzewicza i P. Matczaka (2010), wszystkie te zagrożenia, powodujące wydarze
nia ekstremalne, są związane z klimatem, a więc pochodzenie ich jest naturalne.

Celem autorów opracowania była kompleksowa prezentacja zagrożeń naturalnych 
na obszarze Pasma Polic i w jego sąsiedztwie. Szczególnie zwrócili oni uwagę na: 
powodzie, susze, silne wiatry i ruch masowe. Charakterystykę występowania powo
dzi przedstawiono w podziale na zlewnie górnej Skawy i Czarnej Orawy. Pracę oparto 
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na wynikach badań autorów oraz materiałach pochodzących z literatury, archiwaliów 
i informacji niepublikowanych. Wykorzystano również dane z IMGW-PIB. Analizę 
występowania powodzi i susz przeprowadzono na podstawie rocznych przepływów 
maksymalnych (WQ) i rocznych przepływów minimalnych (NQ) dla posterun
ków wodowskazowych usytuowanych na Skawie w Jordanowie, Osielcu i Suchej 
Beskidzkiej, Skawicy w Zawoi i Skawicy Dolnej, Czarnej Orawie w Jabłonce (za okres 
1961-2016). Za lata 1930-1960, dla w/w posterunków wodowskazowych, pobrano 
najwyższe stany wody w roku (WW) i najniższe (NW). W przypadku prowadzenia 
przez krótszy czas tych pomiarów, skorzystano z najdłuższych dostępnych ciągów 
pomiarowych. Wykorzystano również dane opadowe ze stacji meteorologicznych 
i opadowych w Zawoi, Makowie Podhalańskim, Osielcu, Leskowcu i Jabłonce, oraz 
archiwalne dane z stacji opadowych w Sidzinie i na Hali Krupowej. Analizę rozwoju 
powierzchni powiatrołomowych i powiatrowałowych na badanym obszarze opra
cowano na podstawie prac magisterskich G. Kozińskiego (2000) i P. Zięby (2003) 
oraz własnych materiałów autorów. Zagrożenia naturalne spowodowane przez ruchy 
masowe przeanalizowano na podstawie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej 
Kraju, Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Zagrożenie powodziowe
O skali zagrożenia powodziowego na badanym obszarze decydują głównie prze
pływy generowane przez Skawę oraz jej dwa główne dopływy: Skawicę i Bystrzankę. 
Występujące na nich wysokie kulminacyjne stany wody wywołane długotrwającymi 
opadami rozlewnymi, stanowią główne zagrożenie dla ludności zamieszkującej nad 
tymi rzekami. Jednak istotnym zagrożeniem są tu także powodzie błyskawiczne wywo
łane intensywnymi i krótkotrwałymi (trwającymi od kilkunastu minut do kilku godzin) 
opadami deszczu (Parczewski 1960). Opady takie, obejmując swym zasięgiem niewiel
kie obszary, zazwyczaj poniżej 100 km2, a w 50% przypadków nie przekracza on 25 km2 
(Lenart 1993; Bryndal 2010, 2014), powodują wezbrania w zlewniach o powierzchni 
z reguły poniżej 40 km2 (Bryndal 2008). Oznacza to, iż opad powodujący powódź bły
skawiczną może wystąpić nie na obszarze całego Pasma Polic, lecz tylko w kilku jego 
małych zlewniach. Przykładem na to było zdarzenie z lipca 2016 r., gdy wysoka fala 
wezbraniowa uformowała się na Skawicy Sołtysiej i kilku mniejszych potokach, a na 
innych nie odnotowano żadnej reakcji.

464



Zagrożenia naturalne na obszarze Pasma Polic i w jego bezpośrednim sąsiedztwie

Powodzie w zlewni górnej Skawy

Pierwszą z XIX-wiecznych powodzi, o której zachowały się informacje z badanego 
terenu było wielkie wezbranie w 1809 r., podczas którego zalana została dolina Skawy, 
od Osielca po Maków Podhalański. Skawa wezbrała tak, że (jak podają kronikarze) 
niemożliwy był przejazd dnem jej doliny, a przemieszczające się w tym czasie doliną 
Skawy wojska austriackie omijały powstałe rozlewiska drogami przez Żarnówkę 

i Wieprzec (Szewczuk 1939; Mydlarz 2010). Już cztery lata później (w 1813 r.) wystą
piła jeszcze większa katastrofalna powódź. Powstałe w jej wyniku straty w całym 
dorzeczu Wisły były tak ogromne, że uznano ją później za „powódź tysiąclecia” 
(Franczak 2014C). Zamieszczone w pracy J. Szewczuka (1939) zapiski wspominają, że 
tak wielkiej powodzi mieszkańcy od stu lat nie pamiętali. Skawa miała tak wezbrać, 
iż porywała całe budynki wraz z otaczającym je gruntem. Powódź z 1813 r. odcisnęła 
tak duże piętno na mieszkańcach badanego obszaru, że w Skawicy zachowały się 
o niej legendy (Franczak 20133).

Powodzie pogłębiały zubożenie miejscowej ludności, zwłaszcza od końca lat 30. 
XIX w., z największym nasileniem w drugiej połowie lat 40., gdy były jedną z przy
czyn wystąpienia epidemii, która zdziesiątkowała miejscową ludność. W tym okresie 
powodzie powtarzały się niemal co roku. W 1843 r- wysoka fala powodziowa pojawiła 
się w lutym - co jest tu niespotykane (Franczak 20i4a,b). Znacznie jednak groźniejszą 
była powódź, z lipca 1844 r., do wystąpienia której przyczyniły się rozlewne opady desz
czu, trwające niemal cztery tygodnie. Uformowała się wówczas długa fala powodziowa 
trwająca przez dziesięć dni. Ówcześni kronikarze zapisali, że wezbrane wody nie tylko 

niszczyły uprawy na polach, lecz zdzierały także wierzchnią warstwę gleby (Kamiński 
1844; Szewczuk 1939).

Gdy kolejna wielka powódź wystąpiła w 1845 r., władze austriackie wydały odezwę 
do mieszkańców Galicji, z prośbą o pomoc dla powodzian, zamieszkałych nad Sanem, 
Wisłoką, Białą, Dunajcem i Wisłą (Mydlarz 2010). W dokumencie tym nie wymieniono 
Skawy, jednak i na niej powódź był katastrofalna, o czym napisał w kronice parafialnej 
Suchej ks. K. Ciesielski. Zanotował on, że tego roku wystąpiły wylewy rzek, a pod
czas żniw panowała ciągła słota i wystąpiła, zaraza ziemniaczana przyczyniająca się do 
wielkiego głodu w okolicznych wsiach (Hampel, Kiryka 1998). Na Skawie uformowały 
się wtedy aż trzy fale powodziowe - pierwsza na wiosnę a 2 kolejne - w lipcu i sierp
niu (Kamiński 1845; Franczak 20i4a,b). Ta seria powodzi oraz trwający głód i zły stan 
zdrowia ludności przyczyniły się do wybuchu w Galicji epidemii cholery i tyfusu, który 
w latach 1847-1858 spowodował śmierć ok. 30% ludności. W samym tylko powiecie 
wadowickim zmarło wówczas 94 tys. osób (Sumera 2009).
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Wielkie powodzie występowały na badanym obszarze także w drugiej połowie 
XIX w. Powódź w lipcu 1867 r. wyrządziła duże straty w rolnictwie i przyczyniła się 
do zniszczenia wielu odcinków rzecznych brzegów (Mydlarz 2010). Z kolei w czerwcu 
1884 r. zalane zostały Maków i Sucha (Wylewy 1884). Ostatnie w XIX w. wezbranie 
na górnej Skawie miało miejsce w 1894 r., gdy wody Skawy zniszczyły jaz arcyksią- 
żęcy w Makowie, który służył do spławiania drewna opałowego z Zawoi przez Skawicę 
i Skawę (Mydlarz 2010).

Również wiek XX obfitował w liczne powodzie, które wyrządziły wiele strat na bada
nym obszarze. W wyniku powodzi z 1903 r., w dolinie Skawy utworzyły się rozległe 
rozlewiska. Kolejna duża powódź wystąpiła w 1925 r., jednak (podobnie jak w 1903 r.) 
na omawianym obszarze jej przebieg był stosunkowo spokojny (Malarz 2002).

Dwie wielkie powodzie wystąpiły na tym obszarze w latach 30. XX w. Pierwsza z nich 
wystąpiła we wrześniu 1931 r. (co nie jest często spotykaną sytuacją) - wskutek wysokich 
opadów deszczu, od 1 września, z maksymalnym natężeniem 23 i 24 września (dobowe 
sumy opadowe przekroczyły 100 mm). Suma opadu za wrzesień przekroczyła 700 mm. 
Kulminacja fali powodziowej wystąpiła 25 września (Franczak 20143), osiągając na 
Skawie w Suchej najwyższy dotąd odnotowany stan wody w tej rzece. Jeszcze większa 
powódź wystąpiła w lipcu 1934 r. Opady rozlewne rozpoczęły się 11 lipca, a nasiliły - 
14 lipca. W Białce, dobowa suma opadu 16 lipca wyniosła 165 mm (Rocznik meteorolo

giczny 1934; Franczak 20i2a). Podczas tej powodzi zerwane zostały liczne mosty m.in. 
łączące Białkę oraz Grzechynię z Makowem Podhalańskim, a w samym mieście zalany 
został rynek (Mydlarz 2010). Kolejne powodzie w zlewni górnej Skawy miały miejsce 
w latach 1940 i 1948, jednak niewiele informacji zachowało się o nich (Mydlarz 2010).

W II połowie XX w. kolejna wielka powódź wystąpiła w czerwcu 1958 r., a przyczy
niły się do niej rozlewne opady, na które nałożyły się opady nawalne. Dobowe sumy 
opadów przekroczyły 100 mm, a maksymalne ich wartości odnotowano na północ
nych stokach Babiej Góry i Pasma Polic (Rocznik meteorologiczny 1958). Bardzo silnie 
wezbrała wówczas Skawica (Rocznik hydrologiczny 1958). Natomiast w 1959 r. wystą
piło lokalne lecz wielkie wezbranie, które objęło zasięgiem głównie zlewnię Bystrzanki. 
W Bystrej przepływ osiągnął wtedy najwyższą wartość w historii - 150 m3 s_1 (Rocznik 

hydrologiczny 1959; Franczak 20i2a). Z kolei w trzeciej dekadzie lipca 1960 r., kolejna 
powódź objęła swym zasięgiem całą zlewnię górnej Skawy (Mydlarz 2010; Franczak 
2Oi2a). W latach 60. XX wieku większe wezbrania pojawiały się także w latach 1962 
i 1965, jednak nie spowodowały one dużych strat materialnych (Franczak 20i2a). 
Natomiast w lipcu 1970 r. na górnej Skawie miała miejsce kolejna katastrofalna 
powódź, do wystąpienia której przyczyniły się obfite opady deszczu, trwające od 17 
do 19 lipca, poprzedzone niewielkimi opadami deszczu, które zmniejszyły poziom 
retencji w zlewni (Mycielska, Michalczewski 1972) - co przypominało sytuację z roku 
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1934 (Punzet, Trylska-Siekańska 1972). Na obszarze Pasma Polic najwyższe dobowe 
sumy opadów odnotowano na Hali Krupowej - 172,4 mm (na nieodległym Leskowcu - 
234,4 mm), wysokie były też w dolinach, np. w Sidzinie wyniosły 165,9 mm (Mycielska, 
Michalczewski 1972; Malarz 2002; Osuch 1991). Zalane wówczas zostały dna wszystkich 
dolin wokół Pasma Polic.

Ostatnia jak dotąd katastrofalna powódź, która objęła swoim zasięgiem całą zlew
nię górnej Skawy, wystąpiła w trzeciej dekadzie 1972 r. Wezbranie to doprowadziło do 
licznych przekształceń koryt rzecznych, a także do uruchomienia licznych osuwisk 
(Malarz 2002; Mydlarz 2010). Następne zdarzenia powodziowe w większości przypad
ków obejmowały tylko fragmenty zlewni. Np. w nocy z 19 na 20 czerwca 1983 r. nad 
Pasmem Polic i masywem Babiej Góry wystąpiły gwałtowne opady, które spowodowały 
powódź w zlewni Skawicy. Przepływ tej rzeki w Zawoi wyniósł 120 m's ‘, a w Skawicy 
Dolnej - 179 m’s ‘, co wciąż stanowi najwyższe wartości w historii prowadzenia tam 
pomiarów (Baścik i in. 2006; Franczak 20i2a; Łajczak 2016). Z koryt wystąpiły również 
dopływy Skawicy przyczyniając się do powstania strat powodziowych m.in. w Zawoi 
Centrum (wylał tam Jastrzębiec) oraz w Skawicy Suchej Górze (wylew Skawicy Sołtysiej; 
Franczak 20i2a).

Podobne zdarzenia miały miejsce w sierpniu 1991 i sierpniu 1992 r., gdy lokalne cen
tra gwałtownych opadów znalazły się we wschodniej części Pasma Polic. W pierw
szym przypadku największe zniszczenia stwierdzono w Grzechyni oraz w dolinie 
Skawicy, a w drugim - na Juszczyńskich Polanach oraz w Skawicy, gdzie z koryt wystą
piły Rotnia, Skawica Sołtysia oraz potok bez nazwy przepływający przez przysiółek 
U Buby Górnego (Franczak 20i2a). Ostatnia XX-wieczna powódź wystąpiła na bada
nym obszarze w 1996 r., gdy wezbrała większość rzek w zlewni Skawy, natomiast tzw. 
„powódź tysiąclecia” z 1997 r. w zlewni Skawy zaznaczyła się jedynie w jej dolnym biegu 
(Franczak 20i2a).

Wiek XXI rozpoczął się od katastrofalnej powodzi w lipcu 2001 r. Od 21 lipca wystę
powały intensywne opady, z maksimum 25 lipca. Największe natężenie opadu odno
towano nad Makowską Górą, u podnóża której w Makowie Podhalańskim spadło 
ok. 150 mm opadu w ciągu zaledwie trzech godzin. Największa w historii prowadzenia 
pomiarów powódź wystąpiła wóczas w zlewni górnej Skawy. Wyjątek stanowiła zlewnia 
Skawicy, gdzie w jej górnej części odnotowano jedynie duże wezbranie, a tylko w dol
nym biegu nastąpiło znaczne przemodelowanie łożyska tej rzeki (fot. 1). Następnym 
rokiem powodziowym był 2010, gdy na badanym obszarze odnotowano aż trzy fale 
powodziowe, a rok ten należał do najbardziej wilgotnych w historii prowadzenia 
pomiarów. Pierwsza fala powodziowa wystąpiła w maju, druga na początku czerwca 
(gdy poziom wody nie powrócił jeszcze do stanu sprzed uformowania pierwszej fali), 
a trzecia na przełomie sierpnia i września (Franczak 20i2a).
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Fot. i. Koryto Skawicy w Bialce po powodzi w 2001 r.

(archiwum P. Franczaka)

Sołtysiej (fot. T. Wala)

Kolejna powódź na badanym 
obszarze odnotowana została w maju 
2014 r„ gdy podczas trwających kilka 
dni opadów w Zawoi zarejestrowano 
najwyższą dobową sumę opadów 
(138,0 mm) od czasu rozpoczęcia 
pomiarów. Powódź ta spowodo
wała znaczne przemodelowanie 
koryt górskich potoków (Franczak, 
Listwan-Franczak 2015; Łajczak 2016; 
Franczak 2017). Następna powódź 
błyskawiczna wystąpiła w zlewni 
górnej Skawy 28 lipca 2016 r., 
w wyniku gwałtownych opadów 
w dolnej części zlewni Skawicy 
(fot. 2). Do największych strat 
materialnych i przeobrażeń koryt 
doszło w zlewni Skawicy Sołtysiej 
oraz w kilku mniejszych zlewniach 
górnej części zlewni Skawicy. Było 
to zdarzenie o bardzo lokalnym 
zasięgu. Podobne z pewnością wie
lokrotnie występowały na badanym 
obszarze w przeszłości, lecz nigdzie 
ich nie odnotowano.

Powodzie w zlewni Czarnej Orawy

W zlewni Czarnej Orawy jedyny posterunek wodowskazowy działa, od połowy 
XX wieku w Jabłonce, więc mamy znacznie mniej informacji o występujących tu powo
dziach w porównaniu ze zlewnią górnej Skawy. Jednak w ciągu przeszło 60 lat zareje
strowano kilka dużych zdarzeń powodziowych.

Pierwszy bardzo wysoki wzrost przepływu Czarnej Orawy odnotowano w lipcu 1949 r., 
gdy stan wody w rzece osiągnął 355 cm, a przepływ - ok. 105 m3s‘. Natomiast naj
wyższy w historii stan wody w Jabłonce zanotowano w styczniu 1953 r., 405 cm, a kul
minację fali powodziowej oszacowano na ok. 145 m’s Nigdy już później na Czarnej 
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Orawie nie było tak wysokiego przepływu, jednak wielokrotnie miały tam miejsce 
wezbrania. Podczas powodzi w kwietniu 1958 r. przepływ Czarnej Orawy oszacowano 
na ok. 100 m’s”, a w kwietniu 1964 r. uformowała się druga z najwyższych fal powo
dziowych (stan 392 cm przy przepływie 131 m’s”). W grudniu 1967 r. wskutek zatoru 
lodowego stan wody Czarnej Orawy wyniósł 332 cm, a rozlewająca się woda zalała oko
liczne zabudowania. W 1970 r. wystąpiły na Czarnej Orawie dwa wezbrania: kulmi
nacja niższej fali miała miejsce 24 marca, natomiast wyższej 19 lipca, przy przepływie 
115 m's-' (Rocznik hydrologiczny 1970; Baścik, Chełmicki 2006). Podczas powodzi 
w sierpniu 1972 r. przepływ Czarnej Orawy wyniósł 86,3 m’s_l, a w maju 1987 r„ osią
gnął 92,6 m’ s_l. Ponadto w sierpniu 1985 r. fala kulminacyjna osiągnęła 75,8 m3 s_1. Jedną 
z wyższych kulminacji odnotowano w Jabłonce podczas powodzi we wrześniu 1996 r„ 
z przepływem wynoszącym 112 m's", natomiast w 1997 roku, podczas „powodzi 
tysiąclecia” Czarna Orawa osiągnęła 97,8 m’s'. Natomiast w marcu 2000 r. wystąpiła 
powódź roztopowa, podczas której maksymalny przepływ Czarnej Orawy wyniósł 
103 m’s‘‘ (Baścik, Chełmicki 2006).

W XXI w., pierwszy duży wylew wód Czarnej Orawy (podobnie jak na Skawie) 
wystąpił podczas powodzi w lipcu 2001 r. W Jabłonce rzeka wezbrała wówczas do 
113 m-’ s (Baścik, Chełmicki 2006). Początek XXI stulecia przyniósł częste występowa
nie Czarnej Orawy z koryta, ponieważ już w sierpniu 2002 r. kulminacja fali powodzio
wej wyniosła 78,4 m's_l, a we wrześniu 2007 r„ 83,8 m’ s'' (Krzaklewski 2008). Jeszcze 
większa powódź na Czarnej Orawie wystąpiła we wrześniu 2010 r., trzecia tego roku - 
najwyższa - fala powodziowa osiągnęła 108 m's-'. W maju 2014 r. kulminacja fali 
powodziowej wyniosła 112 m's'. Podczas wszystkich powodzi występujących w ostat
nim czasie zalewane były tereny 
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta 
Czarnej Orawy, podtopione były 
tam także zabudowania.

Maksymalne przepływy roczne 
występujące na Czarnej Orawie 
miały nieco inny przebieg niż na 
Skawicy (ryc. 1). Znacznie częściej 
maksymalne przepływy roczne 
pojawiały się w półroczu zimowym 
(fot. 3), o wysokości nie ustępują
cej niekiedy wezbraniom letnim. 
Największa powódź na Czarnej 
Orawie miała miejsce w styczniu. 
Natomiast na Skawicy wzbrania Fot. 3. Powódź zatorowa na Zubrzycy (fot. T. Sowiński)
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Ryc. i. Przepływy maksymalne roczne (WQ) w okresie 1961-2015 na Skawicy w Skawicy (A) i Czarnej Orawie 
w Jabłonce (B)

półrocza zimowego były znacznie mniejsze od odnotowywanych w półroczu letnim. 
Większość dużych powodzi na Czarnej Orawie od początku XX w. charakteryzo
wała się przepływem maksymalnym rzędu ok. 100-115 m’s ', choć podczas najwięk
szej odnotowanej tam powodzi (w 1953 r.) przepływ maksymalny osiągnął niemalże 
150 nPs’1. Na Skawicy przepływy maksymalne były nieco wyższe niż na Czarnej 
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Orawie i wynosiły ok. 120-160 m3 s-', a podczas największej powodzi (w 1983 r.) - pra
wie 180 m3 s Należy jednak zaznaczyć, że często podczas powodzi błyskawicznych 
przepływ maksymalny na głównych ciekach był niewysoki, natomiast bardzo duże 
wartości osiągał w małych zlewniach - tak było np. w latach 1991,1992 i 2016 r.

Zagrożenie suszą
Susze należą do zjawisk przyrodniczych, które okresowo pojawiają się w Polsce. 
Przyczyniają się one do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska przy
rodniczego oraz oddziałują na funkcjonowanie człowieka, co na obszarach górskich 
przejawia się głównie w utrudnionym dostępie do wody. Występowanie niewielkich 
sum opadów podczas okresów z wysoką temperaturą powietrza prowadzi do wystą
pienia suszy atmosferycznej, a ta w razie dalszego braku opadów, przechodzi w suszę 
glebową. Utrzymujący się później brak opadów przyczynia się do wystąpienia suszy 
hydrologicznej objawiającej się obniżeniem poziomu wód podziemnych, zmniejsze
niem wydajności lub całkowitym wysychaniem źródeł, obniżeniem przepływu w rze
kach, a w przypadku mniejszych potoków - wyschnięciem ich.

Na obszarze Pasma Polic wielokrotnie występowały susze. Pierwsze źródła 
wzmiankują o wystąpieniu tego zjawiska na obszarze Żywiecczyzny i Podbabiogórza 

w 1580 i 1584 r. (informują o wysychaniu studni i źródeł; Komoniecki 2005). Zdarzało 
się, że lata z suszą nie występowały pojedynczo lecz seriami. Szczegółowy opis prze
biegu susz dał A. Komoniecki (2005) w „Dziejopisie Żywieckim” z lat 1718-1719, 
wspominając o wyschniętych studniach i rzekach oraz o stratach gospodarczych, 
w tym hodowlanych. W XVIII w. susze zdarzały się jeszcze w latach: 1726-1727, 1759, 
1772-1776,1782,1786, 1780 i 1800 (Szewczuk 1939) - występowały więc bardzo często. 
Na początku XIX stulecia zdarzyły się susze w latach 1807 i 1811 (Szewczuk 1939; Hampel, 
Kiryka 1998). Jednak jak zapisał w kronice parafialnej Suchej tamtejszy proboszcz, naj
większa susza wystąpiła w 1834 r. (Szewczuk 1939). Kolejne lata z niedoborem wody na 
badanym obszarze miały miejsce w okresie 1872-1876 i w latach 90. XIX w. (Szewczuk 
1939). Z kolei w XX w. susze odnotowywano w latach: 1951,1963,1969,1973,1983,1984, 
1985,1987,1988,1992,1993 i 1994, a później w latach: 2003,2006, 2011, 2012 i 2015. Bardzo 
duża koncentracja tych zjawisk miała więc miejsce w latach 80. i 90. XX w.

Podczas najgłębszych niżówek, ubiegłego półwiecza, wiele potoków wyschło (fot. 
4), a przepływ w rzekach i większych potokach znacznie się obniżył. Poszczególne 
cieki reagowały jednak odmiennie na przedłużające się okresy z deficytem opadów. 
Występowały bowiem sytuacje, gdy w jednej ze zlewni była ekstremalnie głęboka
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Fot.4. Wyschnięte koryto Jaworzyny w 2015 r. (fot. P. Franczak)

niżówka, a w pozostałych mini
malny roczny przepływ niewiele 
odbiegał od średniej wieloletniej. 
Na Skawicy, rzece o najdłuższym 
ciągu pomiarowym na badanym 
obszarze, najgłębszą niżówkę 
odnotowano w styczniu 1969 r„ 
gdy przepływ wyniósł 0,24 m’s'1. 
Jednak nawet podczas niej odpływ 
jednostkowy nie spadł poniżej 
1 dm3s'‘km-2 (q = 1,64 dm's’1 
km-2). Podczas innych, podob
nie głębokich niżówek, z najniż
szym przepływem w lutym 1963 r. 
i grudniu 2012 r. odpływ jednost
kowy wynosił 1,76 dm’s'kirr2. 
Ostatnie z tych zdarzeń (konse

kwencja długotrwałej suszy), które miało tu miejsce 5 lat temu, odnotowano na wszyst
kich posterunkach na badanym obszarze - lecz najniższe przepływy wystąpiły w róż
nych terminach. W Zawoi na Skawicy i w Osielcu na Skawie było to w lutym 2012 r., 
a w Jabłonce na Czarnej Orawie - wcześniej - w listopadzie 2011 r. Najgłębsze niżówki 
na poszczególnych rzekach różniły się także głębokością, a odnotowany minimalny 
odpływ jednostkowy wyniósł od ok. 0,5 dm’s’km'2 w zlewni Skawy i Czarnej Orawy 
do ok. 2,0 dmł s‘' km-2 w zlewni górnej Skawicy.

Zagrożenie silnymi wiatrami
Silny wiatr należy do zjawisk bardzo niekorzystnych, ponieważ przyczynia się do 
wystąpienia dużych strat w środowisku przyrodniczym - podobnie jak w infrastruk
turze technicznej i zabudowaniach. Równocześnie negatywnie może oddziaływać na 
człowieka. W górach bowiem silny wiatr fenowy o prędkości powyżej 8 m s’1 powodu
jący nagłe zmiany ciśnienia - jest bodźcem negatywnie wpływającym na samopoczucie 
ludzi, zwłaszcza chorych (Kozłowska-Szczęsna 2004). Z drugiej jednak strony, wiatr 
taki przyczynia się do szybkiego wzrostu temperatury, powodując zimą wystąpienie 
roztopów.
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Obszar Pasma Polic wielokrotnie nawiedzany był przez bardzo silne wiatry, powo
dujące w lasach porastających większość pasma wiatrołomy i wiatrowały1. Na obsza
rach zurbanizowanych wiatr łamał pojedyncze drzewa, uszkadzał dachy budynków 
i elementy infrastruktury technicznej (zwłaszcza elektrycznej). Obecnie największe 
ślady pozostawione przez taki silny wiatr mamy na południowych i wschodnich sto
kach Polic (1369 m n.p.m.) i Czyrńca (1328 m n.p.m.).

1 Podczas powstaniu wiatrołomu dochodzi do złamania drzew, a w przypadku wiatrowału - do 
powalenia drzew wraz z korzeniami.

2 Informacja od leśniczego w Sidzinie.

Pierwszy wiatrołom, o wystąpieniu którego na badanym terenie dostępne są szcze
gółowe informację powstał pod szczytem Polic, podczas tzw. „halnego stulecia” 
w 1968 r. Z biegiem czasu wyrwa w drzewostanie na południowych stokach, zabliźniła 
się, jednak podczas kolejnych podobnych zdarzeń powstawały mniejsze powierzchnie 
powiatrołomowe2. Powstawanie rozległych wyłomów w zwartym drzewostanie rozpo
częło się tu od przełomu lat 70. i 80. XX w., gdy nastąpiło bardzo duże osłabienie 
świerków zanieczyszczeniami przemysłowymi napływającymi z zachodu. Dodatkowo 
w tym samym okresie drzewa na południowych stokach Polic zostały osłabione przez 
szkodniki - zasnuję świerkową, wskaźnicę modrzewiankę i zasnuję wysokogórską 
(Capecki 1994; fot. 5), a wystąpienie śniegołomów, wiatrołomów i okiści przyczyniało 
się do powstawania tam nowych wyłomów (Piech 1998; Koziński 2000). Gdy w 1978 
r. powalonych zostało ok. 10 ha 
drzewostanu (Franczak 20i2b, 
20i3b), powstały pierwsze duże 
powierzchnie zrębowe (Koziński 
2000), które pod koniec lat 80. 
zajmowały już spore powierzch
nie na stokach Polic i Czyrńca 
(por. fotografię w pracy Koziń
skiego, 2000). W lutym 1987 r. 
powstał wiatrołom w szczyto
wych partiach Czyrńca (Franczak 
20i2b), a w 1992 r. istniały już 
rozległe powierzchnie bezleśne 
o powierzchni 48,8 ha (Koziński 
2000), z największą na połu
dniowo-wschodnim stoku Polic.

Fot. 5. Uschnięte świerki pod szczytem Polic (fot. A. Dyrcz)Kolejne duże powierzchnie 
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powiatrołomowe znajdowały się na szczycie i wschodnim stoku Czyrńca oraz w obrę
bie przełęczy pomiędzy Czyrńcem a Policami. Bardzo silne rozrastanie się powierzchni 
powiatrołomowych nastąpiło tam w latach 1995-1997. Powiększyły się istniejące już 
powierzchnie bezleśne i powstały nowe. W 1995 r., w wyniku prac leśnych, powstały 
rozległe zręby w podszczytowych partiach Czyrńca o ekspozycji południowej i zachod
niej, które następnie znacznie się poszerzyły w wyniku działania silnego wiatru. Jak 
zauważył Koziński (2000), powstanie takich dużych zrębów przyczyniło się do rozwoju 
wiatrołomów po drugiej stronie grzbietu, na stokach północnych i południowych. 
Wraz z powstawaniem coraz wyżej położonych powierzchni wylesionych, deforestacja 
nasilała się. W listopadzie 1997 r. pod szczytem Polic doszło do powalenia drzewostanu 
w wieku 140-200 lat, który wcześniej już poważnie uszkodziła gradacja szkodników. 
Powstała wówczas nowa i długa granica lasu, wzdłuż której dochodziło do szybkiego 
rozrastania się powierzchni powiatrołomowej (Koziński 2000; Zięba 2003). W okresie 
niemal dwóch dekad (1981-1996), ściana lasu przemieściła się w górę stoku o ok. 150 m, 
a tylko w ciągu dwóch kolejnych lat (od listopad 1997-1999) - o kolejne 100 m. Pod 
koniec 1997 r. powierzchnia wiatrołomów wynosiła już 77,3 ha (Koziński 2000).

Do powstania tak rozległych powierzchni bezleśnych prócz znacznego osłabienia 
drzewostanów przyczyniła się orografia terenu. Silne wiatry południowe, napotykały 
na barierę Polic i Czyrńca - tworzyły się tam wówczas wiatry odbite i zawirowania 
powietrza pomiędzy oboma szczytami, powodując łamanie bądź powalenie drzew 
(Koziński 2000). Dodatkowo, duże nachylenia stoków i płytkie gleby sprzyjały wywra
caniu się świerków, posiadających płytkie i osłabione systemy korzeniowe (Koziński 
2000; Zięba 2003). Tezę tę potwierdzają wyniki P. Zięby (2003), który zauważył, że 
w 2002 r. połowę powstałych powierzchni bezleśnych stanowiły wiatrowały.

Powstanie rozległych wiatrołomów i wiatrowałów na południowych stokach Polic 
i Czyrńca (a w mniejszym stopniu na północnym stoku Polic) nie stanowiło bynaj
mniej końca degradacji powierzchni leśnej na tym obszarze (ryc. 2). Do 2002 r. 
powierzchnie bezleśne powiększyły się o dalsze ponad 2 ha (Zięba 2003). W listopa
dzie 2004 r. doszło do całkowitego przekształcenia krajobrazu w dolinie Zakulawki 
i na południowo-wschodnim stoku Czyrńca, gdyż 19 listopada nad Karpatami 
wystąpił silny północny wiatr typu bora (Balon, Maciejowski 2005; Grocholski 
2005). W godzinach 15:00-18:00 osiągnął on największą prędkość, która w wyniku 
katabatycznego opadania mas powietrza jeszcze wzrosła. W Tatrach prędkość tego 
wiatru wzrosła z 47 ms-' (170 km/h) w obrębie grani (pomiar na Łomnicy) do 
64 ms-1 (230 km/h) przy górnej granicy lasu (Koreń 2005). Na obszarze Pasma Polic 
prędkość wiatru w porywach była znacznie mniejsza. W zachodniej części Beskidów 
wiatr wiał ze średnią prędkością 36 m s-' (130 km/h), lecz po „przeciśnięciu się” przez 
Przełęcz Kucałową (1148 m n.p.m.) w wyniku przyśpieszenia jego prędkość mogła
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Ryc. 2. Zmiany powierzchni zajętych przez wiatrołomy i wiatrowały na stokach Polic i Czyrńca w okresie 2002-2015.

być znacznie większa. Na badanym obszarze powstał więc wiatrował o powierzchni 
260 ha, a na dalszych ok. 250 ha doszło do licznych złamań i powaleń drzew (Franczak 
20i2b). Według szacunków Nadleśnictwa Myślenice, powalonych zostało wówczas 
ok. 8 500 m' drewna.

W ostatnich latach wiatrołomy i wiatrowały są zalesiane. Jednak wiatrołom spod 
szczytu Polic nadal rozszerza się ku północnemu-zachodowi, w kierunku grzbietu (fot. 
6). Do znacznego wzrostu jego powierzchni doszło w grudniu 2013 r. i maju 2014 r., 
gdy prócz wiatrołomów pod szczytem Polic i Czyrńca do licznego powalenia drzew
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Fot. 6. Wiatrołom na stoku Czyrńca z 2004 r. (fot. P. Rymarczyk)

doszło też pomiędzy Policami 
a Cylem Hali Śmietanowej (1298 

m n.p.m.). W 2004 r. powalony 
został także las na północnym stoku 
Główniaka (1093 m n.p.m.).

Tak silny wiatr może również 
powodować straty materialne. 
W grudniu 2013 r. halny zerwał 
poszycie z dachu hali sportowej 
w Skawicy i uszkodził dachy dwóch 
domów w Zawoi i Skawicy Suchej 
Górze’. Natomiast w listopadzie 
2014 r. w Skawicy silny wiatr uszko
dził dach na jednym z domów-1.

Fot. 7. Panorama na Babią Górę z wiatrołomu pod szczytem Polic (fot. A. Dyrcz)

3 Wichury nad gminą Zawoja, http://sucha24.pl/alarmowy-112/item/313-mocny-wiatr- 
uszkodzil-dom-w-skawicy-sucha-gora [odczyt: 10.05.2016].

Niszczycielski halny. Będzie wiało do czwartku, http://sucha24.pl/alarmowy-112/item/1217- 
niszczycielski-halny-bedzie-wialo-do-czwartku [odczyt: 10.05.2016].
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Zagrożenie ruchami masowymi
Do zagrożeń naturalnych, na obszarze Pasma Polic należą także ruchy masowe. Pasmo 
to zalicza się do obszarów o największym udziale osuwisk w skali całych Karpat. 
W większości są to jednak głębokie skalne osuwiska, obecnie niewykazujące aktyw
ności, z jednak straty materialne mogą wyrządzać płytkie osuwiska okresowo uaktyw
niające się.

Większość aktywnych stale bądź okresowo osuwisk stanowią niewielkie powierzch
niowo formy, mieszczące się w obrębie większych i starszych. Największe aktywne 
osuwisko znajduje się na południowo-wschodnim stoku Polic, tuż poniżej szczytu. 
Osuwisko to, o powierzchni ok. 39 ha, znajduje się w źródłowym odcinku potoku 
Zakulawka. W jego sąsiedztwie na północno-wschodnim stoku Czyrńca jest drugie 
i nieco mniejsze aktywne osuwisko (tylko jego dolna część wykazuje okresowo aktyw
ność). W dolinie Zakulawki oraz na południowych stokach Czyrńca znajduje się naj
więcej okresowo aktywnych osuwisk na obszarze całego Pasma Polic - bo aż 12. Drugie 
duże skupisko takich osuwisk stwierdzono we wschodniej części pasma. Tylko w grani
cach administracyjnych Osielca zinwentaryzowano 8 takich form. Są to jednak znacz
nie mniejsze powierzchniowo obiekty, od tych z doliny Zakulawki. Okresową aktyw
nością cechują się także pojedyncze formy na zboczu nad brzegiem Skawicy w Białce 
oraz małe osuwiska w Zawoi, Skawicy i Juszczynie (System ... 2016). Dwa małe osuwi
ska powstały w 2010 r. w Skawicy, w przysiółkach Koszary i Limów.

Dla Pasma Polic w czasie opracowywania przez PIG-PIB Systemu Osłony 
Przeciwosuwiskowej (2016) wyznaczono kilka dużych obszarów, na których mogą 
powstać następne osuwiska. Mieszczą się one w obrębie głównych dolin rzek 
w Juszczynie oraz w Kojszówce i Skawicy. Ponadto w wyższych partiach pasma trzy 
takie miejsca stwierdzono pod szczytem Polic (w leju źródłowym Skawicy Górnej), 
w dolinie Rotni oraz na Skawickich Polanach.

Inne zagrożenia naturalne
Na obszarze Pasma Polic największe zagrożenie ze strony klęsk żywiołowych związane 
jest z brakiem bądź nadmiarem wody, gdy występują długotrwałe susze, bądź gwał
towne powodzie. Bardzo duże zagrożenie stanowi tu również silny wiatr, przyczynia
jący się do powstania znacznych strat gospodarczych, zwłaszcza na obszarach leśnych. 
Nie są to jednak jedyne zagrożenia naturalne, które występują na badanym obszarze. 
Do innych należą też gradobicia. Burza z dużymi gradzinami może spowodować
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Fot. 8. Śniegołom pod Przełęczą Lipnicką w październiku 

2016 r. (fot.T. Sowiński)

szkody w mieniu prywatnym (m.in. 
uszkodzenie karoserii samocho
dów), i w rolnictwie, w tym zwłasz
cza w przydomowych sadach. 
W ostatnich latach takie zdarzenia 
miały tu miejsce w sierpniu 2011 r. 
i czerwcu 2016 r.

Sporą uciążliwością dla funkcjo
nowania ludności i gospodarki są 
mroźne zimy z temperaturą mini
malną poniżej -30"C. Największe 
zagrożenie wywołane siarczystymi 
mrozami występuje zwłaszcza 
u południowych podnóży Pasma 
Polic w Zubrzycy Górnej, gdzie 
temperatura minimalna bywa 
o kilkanaście stopni Celsjusza niż
sza niż w Zawoi. Wieś ta znajduje się 

w obrębie zastoiska zimnego powietrza, tworzącego się przy sprzyjających warunkach 
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Ponadto na badanym obszarze tworzą się lokalne 
mrozowiska, w których temperatura minimalna może być nawet o kilka stopni niższa, 
niż w okolicy.

Obecnie znacznie mniejsze zagrożenie niż w przeszłości stanowią obfite opady 
śniegu. Podczas dawnych śnieżnych zim w obrębie dolin miąższość pokrywy śnieżnej 
przekraczała 1 m, a w wyższych partiach Pasma Polic we wklęsłych formach rzeźby 
terenu sięgała kilku metrów. Podczas najbardziej śnieżnej zimy ostatniego półwiecza 
(w styczniu 1976 r.), w górnych odcinkach głównych dolin Pasma Polic maksymalna 
miąższość pokrywy śnieżnej dochodziła prawie do 2 m (w Zawoi na posterunku 
IMGW zmierzono 178 cm). Według A. Łajczaka (2004, 2016) przy schronisku PTTK 
na Markowych Szczawinach pokrywa śnieżna sięgała wysokości dachu schroniska 
(mierzyła więc ok. 4 m grubości). Jednak intensywne opady śniegu nadal stanowią 
zagrożenie, zwłaszcza w jesieni. Gdy drzewa nie zrzuciły jeszcze liści, dochodzi do ich 
połamania. W październiku 2016 r., intensywne opady śniegu spowodowały powalenie 
wielu drzew wzdłuż drogi na Przełęcz Lipnicką (1010 m n.p.m.) - przez dwa dni trasa 
ta łącząca Zawoję z Zubrzycą Górną pozostawała nieprzejezdna (fot. 8).
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