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STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy jest określenie kierunków zmian użytkowania ziemi w ostat-
nim trzydziestoleciu XX wieku, w Karpatach, na przykładzie trzech gmin (Niedźwiedź, Szczawnica 
i Trzciana). Materiałem źródłowym dla przeprowadzanych badań były czarno-białe zdjęcia lotnicze 
(lata 70.) i ortofotomapy (rok 2003). Przeprowadzone analizy wykazały wzrost powierzchni leśnej, 
nieużytków z obszarami porzuconymi oraz obszarów zabudowanych i infrastruktury technicznej  
a także spadek powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo. Największą dynamiką zmian charakte-
ryzowały się obszary poniżej 600-700 m n.p.m. na stokach o nachyleniach poniżej 10º.

1. WSTĘP

Zmiany użytkowania ziemi przez człowieka są istotnym czynnikiem kształtującym 
środowisko przyrodnicze. Zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej oddziałują one na 
zmiany bilansu węgla, obieg wody, zmiany bioróżnorodności i krajobrazu (Verburg et al., 
2009). W związku z tym są przedmiotem intensywnych badań, możliwych m.in. dzięki 
rozwojowi technik pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelownia informacji geo-
graficznej (Turner II et al., 2007). 
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Karpaty Polskie, podobnie jak wiele innych obszarów górskich Europy, podlegają 
współcześnie szybkim zmianom użytkowania ziemi, m.in. w związku porzucaniem ziemi 
użytkowanej rolniczo i wzrostem powierzchni lasów (MacDonald et al., 2000; Kuemmer-
le et al., 2008; Kaim, 2009; Ostafin, 2009; Kozak, 2010). Do zmian związanych z porzu-
caniem ziemi i naturalną sukcesją leśną dochodzą inne zmiany na obszarach wiejskich, 
wynikające z rozwoju gospodarczego, wzrostu w sektorze usług lub też wdrażania róż-
nego typu programów rozwojowych (Bański, 2005; Węcławowicz et al., 2006). Znacz-
ne rozproszenie przestrzenne różnego typu oddziaływań i będących ich skutkiem zmian 
użytkowania ziemi wpływa na dużą niepewność co do obecnego tempa i kierunku zmian 
m.in. w skali całych Karpat. Podobna niepewność sygnalizowana jest na przykład w od-
niesieniu do tempa przyrostu powierzchni lasów w Polsce (Szwagrzyk, 2004). Istotne jest 
więc uzyskanie na poziomie lokalnym informacji przestrzennej o przeszłych zmianach  
i obecnym stanie użytkowania ziemi w polskiej części Karpat. 

Celem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie głównych kierunków zmian 
użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku (lata 
1963/1977-2005) na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych gminach kar-
packich z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Analizę zmian przeprowadzono dla siedmiu 
klas użytkowania ziemi: wody (1), lasu (2), zabudowy i użytków technicznych (3) – dla 
uproszczenia, w dalszej części opracowania, przede wszystkim w tabelach, używana jest 
tylko pierwsza część nazwy tej klasy – zabudowa, parków (4), obszarów rekreacyjnych 
(5), użytków rolnych (6) oraz nieużytków z obszarami porzuconymi (7) – dla uprosz-
czenia, w dalszej części opracowania, przede wszystkim w tabelach, używana jest tylko 
pierwsza część nazwy tej klasy – nieużytki.

2. OBSZAR BADAŃ

Do analiz wybrano trzy gminy w województwie małopolskim (Niedźwiedź, 
Szczawnica i Trzciana). Każdą z tych gmin charakteryzują inne warunki naturalne i spo-
łeczno-ekonomiczne (Rys. 1).

Gmina Niedźwiedź (powiat limanowski) jest gminą wiejską o powierzchni 74.44 km² 
(GUS, 2008b), liczącą 6893 mieszkańców (GUS, 2008a), położoną w Gorcach (Kondrac-
ki, 1998). Wysokości bezwzględne na terenie gminy wahają się od 400 do 1270 m n.p.m. 
Dominującą klasą użytkowania ziemi w gminie jest las.

Gmina Szczawnica (powiat nowotarski) to gmina miejsko-wiejska zajmująca po-
wierzchnię 87.89 km² (GUS, 2008b), jest zamieszkana przez 7453 mieszkańców (GUS 
2008a). Pod względem fizycznogeograficznym gmina jest położona na granicy dwóch me-
zoregionów, zachodnia część wchodzi w skład Małych Pienin, a wschodnia - Beskidu Sądec-
kiego (Kondracki, 1998). Wysokości bezwzględne na terenie gminy mieszczą się w przedzia-
le od 419 do 1262 m n.p.m. Dominującą klasą użytkowania ziemi w gminie jest las.

Gmina Trzciana (powiat bocheński) jest gminą wiejską o najmniejszej powierzchni 
44.09 km² (GUS, 2008b), liczy 5180 mieszkańców (GUS, 2008a). Pod względem fizycz-
nogeograficznym gmina jest usytuowana w obrębie dwóch makroregionów Karpat Za-
chodnich: Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich (Kondracki, 1998). 
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Wysokości bezwzględne w obrębie gminy wahają się od 220 do 780 m n.p.m. Około 95% 
jej obszaru leży poniżej 500 m n.p.m. Użytki rolne są dominującą klasą użytkowania 
ziemi w gminie.

3. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Źródłem informacji o użytkowaniu ziemi w badanych gminach, w latach 70. XX w. 
były biało-czarne zdjęcia lotnicze z Centralnego Oddziału Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej. Dla gminy Niedźwiedź wykorzystano 11, a dla gminy Szczawnica  
14 zdjęć lotniczych w skali 1:20 000 z roku 1977, natomiast dla gminy Trzciana 8 zdjęć 
lotniczych w skali 1:19 000 z roku 1963. Dla roku 2003 informacja o użytkowaniu ziemi 
pochodziła z ortofotomap w skali 1:5 000 w układzie 1992 (terenowa wielkość piksela wy-
nosi 0.25 m) zakupionych razem z numerycznym modelem terenu (NMT) wykonanym na 
potrzeby LPIS (Systemu Identyfikacji Działek Rolnych) w Wojewódzkim Oddziale Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie. Granice administracyjne gmin pocho-
dziły z Państwowego Rejestru Granic (stan na rok 2008) udostępnianego w układzie 1992.

4. METODY

4.1. Przetworzenie materiałów źródłowych

Przetwarzanie materiałów rozpoczęto od integracji wszystkich posiadanych danych 
cyfrowych do układu 1992. Pierwszy etap prac obejmował konwersje modelu LPIS do 

Rys. 1.  Obszar badań. 
1 – granica Karpat (Kondracki, 1998), 2 – granica państwa, 3 – gminy, 4 – badane gminy



Dec, Kaszta, Korzeniowska, Podsada, Sobczyszyn-Żmudź, Wójtowicz, Zimna, Ostapowicz

84

formatu rastrowego (rozdzielczość przestrzenna 0.5 m) oraz ortorektyfikację zdjęć lotni-
czych z lat 1963 oraz 1977. Ortorektyfikacja została wykonana w programie ILWIS v.3.4 
z wykorzystaniem funkcji GeoRef Direct Linear. Terenowe punkty kontrolne (Ground 
Control Points; GCP’s) wektoryzowano na ortofotomapach z roku 2003. Punkty kontro-
lne rozmieszczono równomiernie na obszarze całego zdjęcia, w miejscach charaktery-
stycznych, które nie uległy zmianie w analizowanym przedziale czasowym, takich jak: 
przecięcia dróg, narożniki budynków lub mosty. Wartości wysokości bezwzględnej były 
automatycznie wprowadzone z posiadanego NMT. Minimalna ilość punktów kontrolnych 
dla pojedynczego zdjęcia wynosiła 25. Wartości sigmy, określającej dokładność ortorek-
tyfikacji, wahały się między 2.6 a 80.0 mm/piksel.

Drugim etapem przetwarzania danych była wektoryzacja informacji o użytkowaniu 
ziemi na ortofotomapach. Założono, że minimalna jednostka kartowania dla wszystkich 
analizowanych klas będzie wynosić 0.1 ha oraz przeprowadzona wektoryzacja będzie 
pełna (Tab. 1). Dodatkowo zwektoryzowano punktową warstwę zabudowy. Przyjęto, że 
wektoryzowany punkt reprezentujący budynek będzie lokalizowany w środku ciężkości 
danego budynku, a granica budynku wyznaczona zostanie wzdłuż przebiegu jego dachu.

4.2. Analiza zmian użytkowania ziemi

Zmiany użytkowania ziemi w badanym przedziale czasowym określono wykorzy-
stując metodę nakładania map. Szczegółowe, ilościowe analizy kierunków zmian oparto 
na czterech wskaźnikach zmian:

− powierzchnia zmian (PZ):

Tab. 1. Klasy użytkowania ziemi.

(1)
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gdzie Pt to powierzchnia danej klasy użytkowania ziemi w momencie czasowym t wyra-
żona w pikselach,

− powierzchnia zmian w odniesieniu do powierzchni gminy (PZG):

(2)

gdzie Pg to powierzchnia gminy [piksele],
− powierzchnia zmiany w odniesieniu do początkowej powierzchni danej klasy 

użytkowania ziemi (KZ):

(3)

− procentowa zmiana poszczególnych klas użytkowania ziemi pomiędzy mo-
mentami czasowymi t + 1 i t (KZU).

(4)

gdzie Ppt to powierzchnia danej klasy użytkowania ziemi w momencie czasowym t wy-
rażona w jako udział procentowy w powierzchni analizowanej gminy.

Zmiany analizowano dla całej powierzchni gminy oraz w odniesieniu do czynni-
ków przyrodniczych uwzględnianych m.in. przy delimitacji obszarów o niekorzystnych 
warunkach dla gospodarowania (ONW) – wysokości bezwzględnej i nachylenia stoków. 
Opisane powyżej wskaźniki zmian obliczono w czterech klasach wysokości bezwzględnej 
(w każdej gminie całkowity zakres wartości wysokości bezwzględnych został podzielony 
na cztery równe klasy) oraz dwóch klasach nachyleń stoków (poniżej i powyżej 10º) 

Dodatkowo analizie poddano również zmiany zabudowy (warstwa punktowa zabu-
dowy). Wyznaczono gęstość zabudowy (GZ = liczba budynków/km²) i jej zmiany w po-
szczególnych klasach wysokości bezwzględnej oraz nachyleń stoków, a także odsetek 
budynków na obszarach o danej wysokości bezwzględnej i nachyleniach stoków.

5. WYNIKI

5.1. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Niedźwiedź

Dominującą klasą użytkowania ziemi w gminie Niedźwiedź są lasy, których udział  
w analizowanym przedziale czasowym nieznacznie wzrósł z 53.7% do 54.2% kosztem 
przede wszystkim użytków rolnych i nieużytków. Użytki rolne stanowiły 42.1% po-
wierzchni gminy w roku 1977 i 39.5% w roku 2003. Obszar zajmowany przez nieużytki 
w obu momentach czasowych wynosił około 2.0%, z zaobserwowanym nieznacznym 
wzrostem w roku 2003 kosztem użytków rolnych i powierzchni leśnej. Udział zabudowy 
i użytków technicznych wzrósł z 2.4% na 4.0% powierzchni gminy kosztem powierzch-
ni zajmowanej przez użytki rolne. Wody zajmowały poniżej 1.0% badanego obszaru  
(Rys. 2, Tab. 2). 
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Zmiany użytkowania ziemi objęły prawie 7.0% powierzchni badanej gminy. Naj-
większe zmiany odnotowano w przypadku użytków rolnych, których powierzchnia, w la-
tach 1977-2003, zmniejszyła się o 192.18 ha. Z kolei najbardziej przyrosła powierzchnia 
obszarów zabudowanych i infrastruktury technicznej, lasów oraz nieużytków (Tab. 3). 
Ma to odzwierciedlenie również w zmianach wskaźnika KZU, największy spadek tego 

Rys. 2. Użytkowanie ziemi w gminie Niedźwiedź, w latach 1977-2003.

Tab. 2. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Niedźwiedź, w latach 1977-2003.
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wskaźnika 2.6%, odnotowano dla użytków rolnych, a największy wzrost dla zabudowy  
i lasów, odpowiednio o 1.6 i 0.5% (Tab. 3). 

Analizując strukturę użytkowania ziemi w poszczególnych klasach wysokości bez-
względnej odnotowano występowanie obszarów zabudowanych i infrastruktury tech-
nicznej w dwóch najniższych klasach wysokości bezwzględnej, i ich największą kon-
centrację do wysokości 623 m n.p.m. Jednocześnie dla najniżej położonych obszarów 
charakterystyczny jest znacznie niższy udział lasów i dominacja użytków rolnych (powy-
żej 70%). Powierzchnia lasów wzrosła we wszystkich przedziałach poza obszarami po-
łożonymi najwyżej, gdzie nastąpił spadek ich udziału o 14.6% oraz dynamiczny przyrost 
powierzchni nieużytków (Tab. 4).

Najsilniejszą zależność od nachyleń stoków wykazują obszary zabudowane i in-
frastruktura techniczna, których udział na stokach o nachyleniu do 10º jest prawie dwu-
krotnie większy, w dwóch badanych momentach czasowych, i wykazywał tu większą 
dynamikę wzrostu niż na stokach o nachyleniu powyżej 10º. Kolejna odnotowana pra-

Tab. 3. Wskaźniki zmian użytkowania ziemi w gminie Niedźwiedź, w latach 1977-2003.

Tab. 4. Użytkowanie ziemi w latach 1977-2003, w gminie Niedźwiedź a wysokość  
bezwzględna.
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widłowość to wyższy o około 12.0% udział lasów na stromych stokach oraz nieznaczny 
wzrost ich powierzchni w badanym przedziale czasowym. Odwrotnie w przypadku użyt-
ków rolnych, które dominują na stokach o mniejszych nachyleniach, przy czym obser-
wowany jest spadek ich powierzchni kosztem powierzchni lasów, obszarów zabudowach 
i infrastruktury technicznej oraz nieużytków (Tab. 5).

Udział procentowy budynków w klasach wysokości bezwzględnej i nachyleń w ba-
danym przedziale czasowym jest podobny. Ponad 85% budynków znajduje się na obsza-
rach położonych poniżej 623 m n.p.m., a 75% na stokach o nachyleniu do 10º. W wymie-
nionych klasach nastąpił dwukrotny wzrost zabudowy w badanym przedziale czasowym. 
Obserwujemy także znaczący przyrost gęstości zabudowy dla klasy wysokości 623-838 
m n.p.m. (z 7.9 do 14.7), dla kolejnej klasy wzrost jest marginalny, natomiast powyżej 
1054 m n.p.m. zanotowano jej spadek (Tab. 6, Tab. 7).

Tab. 5. Użytkowanie ziemi w latach 1977-2003, w gminie Niedźwiedź a nachylenia 
stoków.

Tab. 6. Udział zabudowy w klasach wysokości bezwzględnej i nachyleń stoków w gminie 
Niedźwiedź.

Tab. 7. Gęstość zabudowy [liczba budynków/km2] a wysokość bezwzględna i nachylenia 
stoków w gminie Niedźwiedź.
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5.2. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Szczawnica

W gminie Szczawnica dominującą klasą użytkowania ziemi są lasy, które pokry-
wały 64.2% powierzchni gminy w roku 1977 i 67.7% w roku 2003. Wzrost powierzch-
ni leśnej nastąpił przede wszystkim kosztem użytków rolniczych, które w roku 1977 
zajmowały 28.9% powierzchni gminy, a w roku 2003 już tylko 23.7%. Powierzchnia 
użytków rolnych zmniejszyła się również kosztem nieużytków, które w 1977 roku obej-
mowały 4.7% powierzchni gminy, a w 2003 roku 5.5%, oraz zabudowy, której udział 
wyniósł odpowiednio 1.7% i 2.4%. Łączny udział pozostałych klas użytkowania ziemi  
w powierzchni gminy ogółem nie przekraczał 1% (Rys. 3, Tab. 8).

Zmiany użytkowania ziemi w latach 1977-2003 objęły blisko 8.7% powierzchni 
gminy (764 ha). Największe dotyczyły użytków rolnych, których powierzchnia zmniej-
szyła się o ponad 451.05 ha, w znacznej części w wyniku konwersji na powierzchnię 
leśną. Użytki rolne były jedyną formą użytkowania ziemi, której powierzchnia spadła.  
Z pozostałych klas zaobserwowano wzrost powierzchni nieużytków i zabudowy (Tab. 9).

Odmiennie kształtowała się dynamika przyrostu powierzchni poszczególnych form 
użytkowania, co odzwierciedla wskaźnik KZ. Najszybciej rozwijały się obszary rekre-
acyjne osiągając ponad trzykrotny wzrost powierzchni. Nastąpił również szybki rozwój 
zabudowy, której powierzchnia wzrosła o 42.4%. Wśród pozostałych klas użytkowania 
ziemi odnotowano istotny wzrost powierzchni nieużytków oraz spadek powierzchni 
użytków rolnych. W klasie lasów można zauważyć dosyć niską dynamikę zmian pomimo 
największych przyrostów bezwzględnych (Tab. 9).

Rys. 3. Użytkowanie ziemi w gminie Szczawnica, w latach 1977-2003.
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Tab. 8. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Szczawnica, w latach 1977-2003.

Tab. 9. Wskaźniki zmian użytkowania ziemi w gminie Szczawnica, w latach 1977-2003.

Tab. 10. Użytkowanie ziemi w latach 1977-2003, w gminie Szczawnica a wysokość bezwzględna.
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Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej zaobserwowano spadek powierzchni 
użytków rolnych i wzrost powierzchni leśnej. Połowę powierzchni w klasie wysokości 
do 629.5 m n.p.m. zajmowały użytki rolne, a w najwyższym z wyznaczonych przedzia-
łów wysokości bezwzględnej nie odnotowano użytkowania rolniczego. Odwrotnie jest  
w przypadku lasu, którego udział rośnie wraz z wysokością bezwzględną do blisko 95% 
w najwyższej klasie (pozostały teren zajmują tam wyłącznie nieużytki). Rozmieszczenie 
obszarów zabudowy (powierzchniowej i punktowej) i infrastruktury technicznej również 
przedstawia silna zależność od wysokości rozwijając się prawie wyłącznie na najniżej 
położonych obszarach (Tab. 10). Podobnie w odniesieniu do nachylenia stoków, odno-
towano duży udział użytków rolnych oraz zabudowy (powierzchniowej i punktowej) na 
terenach o mniejszym nachyleniu (do 10°), a dominującą powierzchnię leśną na bardziej 
stromych stokach (Tab. 11, Tab. 12, Tab. 13).

Tab. 11. Użytkowanie ziemi w latach 1977-2003, w gminie Szczawnica a nachylenia stoków.

Tab. 13. Gęstość zabudowy [liczba budynków/km2] a wysokość bezwzględna i nachylenia 
stoków w gminie Szczawnica.

Tab. 12. Udział zabudowy w klasach wysokości bezwzględnej i nachyleń stoków w gminie 
Szczawnica.
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5.3. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Trzciana

W roku 1963, 76.8% powierzchni gminy Trzciana zajmowały użytki rolne, 21.4% 
lasy, 1.4% zabudowa, a pozostałe formy użytkowania ziemi (wody, parki, obiekty rekre-
acyjne oraz nieużytki) zajmowały łącznie zaledwie 0.4% powierzchni gminy. Natomiast 
w roku 2003, 70.5% powierzchni gminy stanowiły użytki rolne, 24.0% lasy, 4.0% zabu-
dowa, a pozostałe formy użytkowania ziemi zajmowały łącznie 1.5% powierzchni gminy 
(Rys. 4, Tab. 14).

W latach 1963-2003 zmiany użytkowania ziemi objęły 7.0% powierzchni gminy, 
największa z nich, nastąpiła w klasie nieużytków. W roku 1963 zajmowały one zaledwie 
1.5 ha powierzchni, a w roku 2003 już 53.4 ha, co oznacza prawie 35-krotny przyrost 
powierzchni. Blisko 180% wzrostem zajmowanej powierzchni odznacza się także kla-
sa zabudowy i użytków technicznych. W roku 1963 zajmowała ona 62.8 ha, a w 2003 
już 174.6 ha. Powierzchnia zajmowana przez wody zmniejszyła się o 3.6% w stosunku 
do pierwotnej powierzchni (zaledwie o 0.43 ha), zajmowana przez las wzrosła o 12.0% 
(113.42 ha), zajmowana przez parki wzrosła o 52.6% (0.87 ha), a zajmowana prze użyt-
ki rolne spadła o 8.2% (spadek o 277.63 ha – największa zmiana bezwzględna). Przy-
rost powierzchni lasu i nieużytków odbywał się wyłącznie kosztem redukcji użytków 
rolnych. Blisko 117 ha powierzchni zaklasyfikowanych w roku 1963 jako użytek rolny,  
w roku 2003 zostało zaklasyfikowanych jako las, a 51.9 ha użytków rolnych uległo kon-
wersji do klasy nieużytki. Również zabudowa i infrastruktura techniczna zajmowała 
głównie tereny użytkowane rolniczo (123 ha; Tab. 15).

Rys. 4. Użytkowanie ziemi w gminie Trzciana, w latach 1963-2003.
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W analizowanym przedziale czasowym zmianie uległo użytkowanie tylko w dwóch 
najniżej położonych klasach wysokości bezwzględnej (Tab. 16). Na obszarach położo-
nych na wysokości do 360 m n.p.m. powierzchnia zajmowana przez las wzrosła o 87.7 ha 
(wzrost o 17.0% w stosunku do pierwotnej powierzchni zajmowanej przez las) a po-
wierzchnia zajmowana przez użytki rolne spadła o 231 ha (7.8%). Na obszarach położo-
nych na wysokości od 360 do 500 m n.p.m. powierzchnia lasu wzrosła o 25.7 ha (wzrost 
o 13.2%), a powierzchnia zajęta przez użytki rolne spadła o 44.7 ha (spadek o 10.2%). 
Zmiany powierzchni poszczególnych klas użytkowania ziemi nie wykazały natomiast 
zróżnicowania w zależności od nachylenia stoków (Tab. 16, Tab. 17). 

W roku 1963 zdecydowana większość zabudowań znajdowała się na obszarach 
o wysokości do 360 m n.p.m. i w przedziale wysokości 360-500 m n.p.m. (Tab. 18). 
Większość budynków zlokalizowana była na terenach o nachyleniu nie przekraczającym 

Tab. 14. Zmiany użytkowania ziemi w gminie Trzciana, w latach 1963-2003.

Tab. 15. Wskaźniki zmian użytkowania ziemi w gminie Trzciana, w latach 1963-2003.
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Tab. 16. Użytkowanie ziemi w latach 1963-2003 w gminie Trzciana a wysokość  
bezwzględna.

Tab. 17. Użytkowanie ziemi w latach 1963-2003 w gminie Trzciana a nachylenia stoków.

Tab. 19. Gęstość zabudowy [liczba budynków/km2] a wysokość bezwzględna i nachylenia 
stoków w gminie Trzciana.

Tab. 18. Udział zabudowy w klasach wysokości bezwzględnej i nachyleń stoków w gminie 
Trzciana.
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10º. W badanym przedziale czasowym największy przyrost liczby budynków miał miej-
sce na obszarach o wysokości do 360 m n.p.m. Nowe budynki powstawały także na ob-
szarach o stosunkowo niskim nachyleniu (Tab. 18, Tab. 19).

6. DYSKUSJA I WNIOSKI

Wykorzystanie zdjęć lotniczych w analizie użytkowania pozwoliło na wyróżnienie 
głównych kierunków jego zmian na poziomie lokalnym, w gminach. Na podstawie uzy-
skanych wyników można stwierdzić, że na obszarze badanych gmin (Trzciana, Niedź-
wiedź i Szczawnica), niezależnie od ich typu (wiejskiego lub wiejsko-miejskiego), wa-
runków naturalnych oraz społeczno-ekonomicznych, nastąpił wzrost powierzchni trzech 
klas użytkowania ziemi: powierzchni lasów, nieużytków z obszarami porzuconymi oraz 
obszarów zabudowanych i użytków technicznych natomiast spadek powierzchni użyt-
ków rolnych (Rys. 5).

Zaniechanie użytkowania rolniczego na części obszarów badanych gmin wpłynę-
ło na wzrost powierzchni nieużytków, a w dalszych etapach wzrost powierzchni leśnej, 
związany m.in. z naturalną sukcesją lub planowanymi zalesieniami nieużytków (Kozak, 
2005). Tendencja ta pokrywa się z ogólnym trendem obserwowanym w ostatnich de-
kadach, w Polsce i w Karpatach (Kozak, 2003; Kozak et al., 2004; Bański, 2005; Woś, 
2005; Kuemmerle et al., 2008; Ostafin, 2009; Kaim, 2009; Kozak, 2010).

Wykazano, że lasy rozwijają się głównie w wyniku sukcesji wtórnej zajmując byłe 
obszary połąkowe i popastwiskowe (wcześniej należące do klasy użytki rolne), które 

Rys. 5. Główne kierunki zmian użytkowania ziemi w analizowanych gminach, w latach 
19(63)77-2003.
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w wyniku zaprzestania użytkowania przeszły do klasy nieużytków. Przy czym naj-
częściej jako pierwsza na tereny porzucone wkracza roślinność darniowa, a dopiero 
następnie leśna (Kopacz, Twardy 2006). Wyraźny spadek areału użytków rolnych na-
leży wiązać ze zmianami zachodzącymi w lokalnych społecznościach, a zwłaszcza  
z odchodzeniem od rolnictwa i zmianą typu produkcji na ekstensywny (Kopacz, Twar-
dy, 2006). Widoczne jest to zwłaszcza w ośrodkach posiadających możliwości rozwo-
ju innych gałęzi gospodarki, jak np. turystyka w gminie Szczawnica (zaobserwowany 
wzrost powierzchni obszarów rekreacyjnych). Na przestrzenne zróżnicowanie użytko-
wania ziemi w badanych gminach silnie wpływa rzeźba terenu (wysokości bezwzględ-
ne i nachylenia stoków). W każdym z analizowanych przypadków udział powierzchni 
leśnej wzrastał wraz ze wzrostem wartości wysokości bezwzględnych oraz nachy-
leń stoków, co jest charakterystyczne dla większości obszarów górskich w Europie  
(MacDonald et al., 2000; Twardy, 2008).
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LAND USE CHANGE IN THREE CARPATHIAN COMMUNITIES 
(NIEDŹWIEDŹ, SZCZAWNICA AND TRZCIANA)  
IN THE SECOND PART OF THE 20TH CENTURY

KEY WORDS: land-use/land cover change, aerial photography, the Carpathians

SUMMARY: The aim of this paper is to analyse the main trends in land use change in the last 
thirty years of the 20th century in the Carpathians, based on the assessment of change in three 
communities: Niedźwiedź, Szczawnica and Trzciana. The research focused on two points in time; 
the 1970s and the year 2003. The sources of information about land use in the periods analysed 
period were aerial photographs (1970s) and orthophotomaps (2003). The results show an increase 
in forest cover, the abandonment of land and built-up areas, and a decrease in agricultural land.  
The most dynamic changes occurred in the areas below 600-700 m a.s.l. and on slopes below 10º. 
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