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Wprowadzenie

Zachodzące współcześnie przemiany środowiska przyrodniczego w obrębie 
geosystemów górskich są uzależnione od różnych czynników. Należy do nich przede 
wszystkim rodzaj wpływających na geosystem bodźców; siła, sposób a także czaso-
kres ich oddziaływania. Niemniej ważne są jednak parametry samego geosystemu, 
wynikające ze stopnia jego stabilności (Richling, Solon 1998). Generalnie można 
uznać, że geosystemy bardziej stabilne są mniej podatne na różnorakie bodźce, 
zarówno naturalne jak i wywołane przez działalność człowieka. W efekcie cechują 
się większym stopniem trwałości. Natomiast geosystemy mniej stabilne są bardziej 
podatne na bodźce i z tej przyczyny łatwiej ulegają przemianom. 

Pod pojęciem podatności środowiska rozumiem zatem łatwość ulegania 
przez środowisko różnorodnym bodźcom zewnętrznym; w tym sensie podatność 
można uznać za przeciwieństwo stabilności. Rozpatrując podatność środowiska na 
konkretne oddziaływania, należy odróżnić podatność potencjalną od rzeczywistej.  
W pierwszym przypadku (podatność potencjalna) określamy podatność bez 
względu na fakt, czy dany bodziec może w ogóle wystąpić, w drugim (podatność 
rzeczywista) uwzględniamy realną możliwość wystąpienia bodźca. Przykładowo 
środowisko przyrodnicze położonej w piętrze subniwalnym szerokiej półki skalnej 
pokrytej murawami turniowymi byłoby potencjalnie bardzo podatne na oddzia-
ływanie pasterstwa, jednakże ponieważ pasterstwo tam (nie tylko ze względu na 
ochronę środowiska) dotrzeć nie może – podatność rzeczywistą na pasterstwo 
można uznać tam za zerową. W niniejszej pracy skoncentrowano się na podatności 
rzeczywistej. 

Obszar badań

Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie Doliny Białki w Tatrach, sta-
nowiącej typowy geosystem wysokogórski. Badaniami objęto polską część zlewni 
o łącznej powierzchni rzeczywistej 47,6 km2, składającą się – prócz zach. części 
wspólnego ze Słowacją odcinka doliny głównej – z dolin: Rybiego Potoku, Doliny Roz-
toki i Pięciu Stawów Polskich oraz Doliny Waksmundzkiej. Wysokości bezwzględne 
sięgają od ok. 948 m n.p.m. do 2499 m n.p.m.; łączna deniwelacja przekracza 1500 
m. Pod względem geologicznym większość obszaru zbudowana jest z paleozoicz-
nych granitoidów trzonu krystalicznego; od północy przylegają do nich mezozoiczne  
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i kenozoiczne (paleogen) skały osadowe – wapienie, łupki, piaskowce i in. Dna 
dolin i dolne partie stoków wyścielają pokrywy czwartorzędowe – zwietrzeliny pod-
stokowe, moreny, aluwia i utwory glacifluwialne. Dolina Białki stanowi klasyczny 
przykład wysokogórskiej rzeźby polodowcowej z zespołem polodowcowych form 
erozyjnych, przeobrażonych i akumulacyjnych (Klimaszewski 1988). Dna karów, 
mis i rynien wypełniają polodowcowe jeziora. W obrębie Doliny Białki występuje 
pełny układ pięter fizycznogeograficznych (Balon 2001) – od leśnego po subniwalne. 
Efektem zróżnicowania budowy geologicznej, rzeźby terenu, klimatu i stosunków 
wodnych jest mozaika gleb i zbiorowisk roślinnych. 

Metoda

Podstawą rozważań jest baza danych, uzyskana w wyniku terenowego kar-
towania fizycznogeograficznego (Balon 1992). Baza ta zawiera szczegółowe dane  
o środowisku przyrodniczym i oddziaływaniu człowieka w obrębie 4355 geokom-
pleksów podstawowych rangi uroczyska, naniesionych na mapę w skali 1:10 000. 
W wyniku złożonej indukcyjnej procedury typologicznej wyróżniono 41 typów 
środowiska, cechujących się swoistym zespołem cech środowiska przyrodniczego. 

Dla zobrazowania zagadnienia podatności środowiska skoncentrowano 
się na oddziaływaniach antropogenicznych. W Dolinie Białki podstawowymi czyn-
nikami warunkującymi występowanie antropogenicznych przemian środowiska są: 
oddziaływania dalekiego zasięgu, turystyka, gospodarka leśna, komunikacja, kłusow-
nictwo, zbieractwo i pasterstwo (Balon 2000). W niniejszym opracowaniu, z uwagi 
na zróżnicowaną podatność środowiska, rozdzielono oddziaływania turystyczne  
na trzy główne grupy, natomiast kłusownictwo i zbieractwo traktowano wspólnie. 

W efekcie rozpatrywano osiem głównych czynników antropopresji. Są to:  
turystyka piesza letnia (A), taternictwo (B), turystyka zimowa i narciarstwo (C), 
gospodarka leśna i rezerwatowa (D), ruch samochodowy (E), pasterstwo (F),  
kłusownictwo i zbieractwo (G), oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza spoza 
obszaru Tatr (H). 

Korzystając z bazy danych o środowisku zlewni przeprowadzono bonitację 
punktową, określając podatność każdego z typów środowiska na oddziaływanie 
poszczególnych czynników antropopresji. Zastosowano cztery umowne klasy  
bonitacyjne: brak podatności (0), podatność niewielka (1), podatność średnia (2)  
i podatność duża (3). Ponieważ zgodnie z założeniem określano podatność rze-
czywistą (a nie potencjalną), klasyfikując typy środowiska do poszczególnych 
klas, uwzględniano nie tylko rodzaj oraz wielkość przemian, jaki oddziaływanie 
bodźca może wywołać w obrębie geosystemu, ale i intensywność i powszechność 
występowania konkretnego bodźca w geosystemie. 

Wyniki

 Wyniki bonitacji przedstawiono w tabeli 1. Zawiera ona podstawowe dane 
charakteryzujące typy środowiska w zlewni Białki oraz bonitację punktową po-



766

Tab. 1. Podatność rzeczywista na antropogeniczne zmiany geosystemów Doliny Białki
Tab. 1. Real vulnerability of the Białka Valley geosystems to anthropogenic changes
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datności rzeczywistej każdego typu środowiska na każdy z ośmiu czynników an-
tropopresji (A-H). Przykładowe zróżnicowanie powierzchniowe podatności typów 
środowiska na wybrane czynniki antropopresji (turystykę pieszą i pasterstwo) 
zawierają ryc. 1 i 2. Podatność na oddziaływanie turystyki pieszej (ryc. 1) najmniej-
sza jest w geosystemach piętra kosodrzewiny; największa – na stokach w piętrze  
leśnym oraz alpejskim. Żaden z 41 typów środowiska nie cechuje brak podatności 
na oddziaływania tego czynnika. Podatność na oddziaływanie taternictwa letniego 
najwyższa jest w obrębie ścian i stoków skalnych w piętrze alpejskim i subni-
walnym; natomiast podatność na oddziaływanie pasterstwa (ryc. 2) – w różnych 
geosystemach piętra leśnego. 

Zsumowanie punktów wszystkich ośmiu czynników antropopresji (tab. 1, 
kolumna Σ) pozwala określić łączną podatność typów środowiska na antropopresję. 
W efekcie sumowania punktów wyróżniono pięć klas podatności: 

I   – podatność bardzo słaba (0-4 pkt)
II  – podatność słaba (5-8 pkt)
III – podatność średnia (9-12 pkt)
IV – podatność duża (13-16 pkt)
V – podatność bardzo duża (powyżej 16 pkt). 

W klasie I, o najniższej podatności (ryc. 3) znalazły się tylko trzy typy śro-
dowiska o łącznej powierzchni 442 ha (9,3% obszaru zlewni). Są to stoki urwiste  
i granie położone w piętrze kosodrzewiny. Klasa II (podatność mała) obejmuje  
aż 22 typy i łącznie ok. 50% obszaru zlewni (2384 ha). Są to w większości różne 
typy środowiska położone w wyższych piętrach fizycznogeograficznych (subniwal-
nym, alpejskim i kosodrzewiny). Klasa III (podatność średnia) obejmuje 6 typów  
o łącznej powierzchni 255 ha (7,4%). Należą do niej głównie geosystemy stokowe 
(w tym stoków usypiskowych) położone w piętrze alpejskim i leśnym. Klasa IV (po-
datność duża) obejmuje sześć typów środowiska o stosunkowo dużych powierzch-
niach, zajmujących łącznie 1247 ha (26,2% obszaru). Są to geosystemy położone  
w piętrze leśnym. Wreszcie ostatnia grupa V, o podatności bardzo dużej występuje 
głównie w dnach dolin położonych w piętrze leśnym; występują tu cztery typy 
środowiska o pow. 332 ha (7,0% obszaru). 

Objaśnienia: mr – moreny, gr – granitoidy, so – skały osadowe, al  – aluwia, 
zp – zwietrzeliny podstokowe, gp – grzbiety poziome, gw – grzbiety skalne, wąskie,  
sg – stoki z dom. stromych stoków gładkich, ssk – stoki z dom. stromych stoków  
ze skałkami, sśs – stoki z dom. ścian i stoków skalnych, ss – stoki z dom. stoków 
skalnych, sś – stoki z dom. ścian skalnych, su – stoki usypiskowe, sdkg – strome dna 
kotłów glacjalnych, ndg – niewyrównane dna dolin glacjalnych, ndj – niewyrównane dna 
dolin  
z misami jeziornymi, pd – płaskie dna dolinne, pdj – płaskie dna dolinne z jeziorami,  
stg – stożki glacifluwialne, mj – misy jeziorne, pl – piętro leśne, pk – piętro 
kosodrzewiny, pa – piętro alpejskie, ps – piętro subniwalne,  
A-H – czynniki atropopresji (objaśnienia w tekście), Kl  – klasa antropopresji.
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Ryc. 1. Podatność geosystemów Doliny Białki na oddziaływanie turystyki pieszej letniej
Fig. 1. Vulnerability of Białka Valley geosystems to the influence of the summertime 
hiking

Objaśnienia: 1 – brak, 2 – mała, 3- średnia, 4 – duża.

Podsumowanie

Opracowanie stanowi próbę określenia podatności rzeczywistej środowiska 
przyrodniczego drogą indukcyjną, przy pomocy wyróżnionych wcześniej typów 
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Objaśnienia: 1 – brak, 2 – mała, 3- średnia, 4 – duża.

Ryc. 2. Podatność geosystemów Doliny Białki na oddziaływanie pasterstwa
Fig. 2. Vulnerability of Białka Valley geosystems to the influence of shepherding  

środowiska. Określenie podatności środowiska na antropopresję może być dobrą 
podstawą do wykonania różnego rodzaju map prognostycznych, np. – przy uwzględ-
nieniu zasięgu, siły i intensywności możliwych bodźców – mapy potencjalnych 
przemian środowiska. 

Warto jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia stosowanej metody. 
Część rozpatrywanych czynników antropopresji ma charakter liniowy, a nie po-
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Objaśnienia: 1 – bardzo mała, 2 – mała, 3 – średnia, 4 – duża, 5 – bardzo duża

Ryc. 3. Podatność geosystemów Doliny Białki na zmiany antropogeniczne
Fig. 3. Vulnerability of Białka Valley geosystems to the anthropogenic changes 

wierzchniowy; w opracowaniu wszystkie przyjmują z konieczności wymiar po-
wierzchniowy. Można to uzasadnić niewielkim polem podstawowym opracowania 
(geokompleks o średniej powierzchni rzeczywistej 0,013 km2); w tej skali nawet 
czynnik działający liniowo oddziaływuje też na otoczenie, a zatem na znaczną 
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część powierzchni geokompleksu. Warto też zauważyć, że typy środowiska nie 
są jednostkami homogenicznymi, lecz wewnętrznie zróżnicowanymi i z tego po-
wodu przedstawione mapy podatności nie mają charakteru dokumentacyjnego, 
ale stanowią pewną syntezę, a zatem z konieczności – uogólnienie. Dzięki temu 
uogólnieniu staje się jednak możliwa – poprzez wyróżnienie typów środowiska w 
innych dolinach – ekstrapolacja uzyskanych wyników na obszar całych Tatr. 
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VUlnEraBIlITY oF MoUnTaIn GEosYsTEMs  
To anTHroPoGEnIC CHanGEs as EXEMPlIFIED  

BY THE BIałKa VallEY, THE TaTra MTs.
Summary

The article is an attempt at determining the real vulnerability of the natu-
ral environment of the Białka Valley, the Tatra Mts., to anthropogenic changes. 
The basis for the considerations was a database obtained during field physical-
geographical mapping at a scale of 1 : 10 000. The vulnerability was determined 
for the inductively obtained types of the environment. Eight principal factors of 
anthropopressure were considered; summertime hiking, mountaineering, winter 
tourism and skiing, forest and reserve economy, automobile traffic, shepherding, 
poaching and collecting economy as well as the impact of pollutants from beyond 
the Tatra territory. As a result of the qualifying procedure a map of geosystem 
vulnerability to changes was compiled for the Białka Valley. The method applied 
provides a possibility of extrapolating the results obtained on the territory of 
the whole Tatra Mts. The map compiled can be a basis for various predictive elabo-
ration e.g. compilation of a map of potential transformations of the environment. 
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