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W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW GÓRSKICH
W artykule dokonano przeglądu naturalnych ograniczeń i barier w zagospodarowaniu terenów
górskich, sformułowano wnioski — postulaty służące racjonalizacji gospodarki przestrzennej.
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I. WSTĘP
Rozwój związany z wykorzystaniem zasobów przyrody napotyka na różnorodne ograniczenia, które mogą przejawiać się w formie barier ilościowych
i jakościowych, strukturalnych i funkcjonalnych, jak też przyjmować charakter
barier elementarnych lub złożonych, okresowych lub trwałych, istniejących lub
potencjalnych (Hopfer 1981, Maik, Parysek 1978). Istotnym elementem warunkującym rozwój gospodarczy obszaru jest występowanie ograniczeń środowiskowych typu barier biologicznych (wynikających z zanieczyszczeń środowiska),
barier surowcowych (dostęp do zasobów przyrody) oraz barier przestrzennych,
które są pochodną ograniczeń progowych związanych z waloryzacją środowiska
przyrodniczego (Kozłowski 1991).
Środowisko przyrodnicze, zwłaszcza terenów górskich, stwarza liczne ograniczenia, czyli utrudnienia realizacji określonych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni, niekiedy także o charakterze barier, które praktycznie
uniemożliwiają wprowadzenie pożądanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczenia te wywołane przez czynniki fizjograficzne spowodowane są głównie
przez uwarunkowania natury geologicznej, geomorfologicznej, edaficznej, meteorologicznej i hydrologicznej.
Tematem poniższych rozważań jest identyfikacja i przegląd ważniejszych
naturalnych ograniczeń i barier w zagospodarowaniu przestrzeni, na przykładzie
terenów górskich południowej Polski.
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II. IDENTYFIKACJA I PRZEGLĄD OGRANICZEŃ
GOSPODARKI GÓRSKIEJ

(I BARIER)

Ograniczenia natury geologiczno-geomorfologicznej spowo
dowane są promieniowaniem ziemskim, trzęsieniami ziemi, ruchami masow
ymi i lawinami,
nadmiernymi spadkami itp.
Ograniczenia typu edaficznego są głównie pochodną
niskiej jakości gleb,
kamienistości i podatności na erozję wodną.
Ograniczenia natury meteorologicznej i hydrologicznej
powodowane są przede
wszystkim przez huragany i trąby powietrzne, ulewy,
gradobicia, powodzie,
susze, mrozy i przymrozki.
1. OGRANICZENIA

TYPU

GEOLOGICZNEGO

I GEOMORFOLOGICZNEGO

Do ważniejszych źródeł promieniowania ziemskiego należy
radon, radiacja żył
wodnych oraz struktur geologicznych (Koreleski 2001).
Do głównych źródeł radonu, który powstaje w przyro
dzie w wyniku rozpadu radu, uranu i toru zawartego w skałach litosfery
i w glebach — należą skały magmowe: granity i bazalty. Zawartość radonu
w gruntach terenów górskich jest wyższa aniżeli w Polsce północnej o
przewadze utworów
polodowcowych. Typowe bowiem zawartości uranu i toru
w gruntach są
odpowiednio równe 75—750 i 50 Bq na kilogram gleby.
Radon jest łatwo
rozpuszczalny w wodzie, przenika przez warstwy geologiczne
i glebę. Wysokie stężenie tego nuklidu stwierdza się w wodach uważan
ych za lecznicze,
np. w Świeradowie i Lądku Zdroju. Zdaniem Siemińskiego
(1994) typowe stężenie radonu i jego pochodnych w Polsce wynosi 20 Bq/m*
na zewnątrz budynków i 200 Bq/m* wewnątrz. W Sudetach i Karpatach są
budynki i miejsca,
w których stężenie radonu zbliżone jest do poziomu obserwowan
ego w kopalniach uranu.
Aktualnie polskie normy wprowadzają ograniczenia odnoszące
się do rocznego stężenia radonu w pomieszczeniach mieszkalnych określ
one poziomem
200 Bq/m* dla budynków oddanych do użytku po I I 1998 r.
Innym czynnikiem zagrożeń radiacyjnych są tzw. strefy geopatyczne,
czyli
lokalne anomalie geofizyczne spowodowane przepływem wód podzie
mnych oraz
promieniowaniem ziemskim, uzależnionym od litologii i tektoni
ki warstw skalnych. Najsilniejsze strefy zadrażnień geopatycznych tworzą się na
skrzyżowaniu
podziemnych cieków (żył wodnych), deformacji uskokowych oraz
w miejscu
nakładania się tzw. siatki szwajcarskiej (2 m x 2,5 m w układzie
pasm według
stron świata) oraz siatki diagonalnej (4 m—4 m o charakterze rombó
w skierowanych z NW na SE).
|
Promieniowanie ziemskie, podobnie jak promień lasera, rozchodzi
się pionowo do góry, bez rozpraszania się i nie da się zaekranować za pomoc
ą kla-
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sycznych środków ochrony radiacyjnej jak beton, czy ołów. Ich działanie może
być osłabione przy zastosowaniu specjalnych odpromienników.
Jeśli zlikwidowanie bariery geopatycznej jest niemożliwe — budynek może
nadawać się jedynie na cele magazynowe. U kierowców pojazdów znajdujących
się na „zapromieniowanym” odcinku drogi słabnie kontrola i panowanie nad
kierownicą, a reakcja może być taka jak po wypiciu dużej dawki alkoholu.
Lokalizacja stref zadrażnień geopatycznych w terenach górskich jest zatem
istotną sprawą zarówno dla lokalizacji budownictwa, jak też z punktu widzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opinia o asejsmiczności obszaru Polski nie jest Ścisła. W okresie ostatnich
50 lat siła trzęsień ziemi w Polsce wahała się w granicach 1,6—5,8 (średnio 3,3)
w skali Richtera. Wstrząs o magnitudzie 5,8 zanotowano w 1983 r. na południe
od Wzgórz Dalkowskich (Paleczek 2000).
Parę lat temu miało miejsce m.in. trzęsienie ziemi na Podhalu i w okolicach
Krynicy, na szczęście bez ofiar, z minimalnymi stratami materialnymi.
Zjawiska sejsmiczne na obszarze Polski mają najczęściej charakter trzęsień
zapadowych, spowodowanych przez szkody górnicze, zapadanie się próżni krasowych (m.in. Sudety), czy procesy osuwiskowe obejmujące wielkie masy skalne
(Karpaty). Zagrożenie trzęsieniami ziemi w terenach górskich naszego kraju może
zatem, do pewnego stopnia, stanowić ograniczenie w sferze zagospodarowania
przestrzennego, zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa wielokondygnacyjnego.
Ruchy masowe, a wśród nich szczególnie grożne — osuwiska, występują
najczęściej po dłuższych opadach. Największym obszarem osuwiskowym w Polsce
są Karpaty fliszowe. Szczególnie intensywne procesy osuwiskowe miały miejsce

m.in. w 1960 r. (Beskid Żywiecki i Śląski) i 1974 r. (środkowa i zachodnia część

Karpat) (Starkel 1996). Znany jest przypadek osuwiska w miejscowości Pcim-Suche pod Myślenicami w latach 60. ub. wieku. Na powierzchni kilku hektarów
nastąpiło tutaj zniszczenie infrastruktury mieszkalnej i gospodarczej oraz technicznej (budynki, drogi, studnie itp.).
Obszary potencjalnie mobilne stanowią istotną barierę w zagospodarowaniu
przestrzennym regionu. Paradoksem natomiast jest to, iż nie ma obowiązku
wykonywania odpowiednich badań geotechnicznych dla potrzeb miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Lawiny Śnieżne, podobnie jak osuwiska, stanowią również istotne zagrożenie
dla ludzi i infrastruktury technicznej, zwłaszcza w terenach wysokogórskich.
W Polsce znany był m.in. przypadek całkowitego zniszczenia schroniska turystycznego na Kalatówkach w Tatrach. W 1999 r. w Austrii miały miejsce tragiczne
w skutkach zejścia lawin w Alpach Tyrolskich, powodujące oprócz ofiar w ludziach również dotkliwe straty materialne.
Poważnym ograniczeniem gospodarki górskiej są spadki terenu. Dotyczy to
zarówno rolnictwa, jak i budownictwa czy komunikacji. Dla rolnictwa kwestia
ta wiąże się ze stopniem trudności uprawy, możliwością mechanizacji prac
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polowych, czy z natężeniem erozji wodnej gleb. W warunkach racjonalnego
zagospodarowania ziem górskich zmechanizowaną orkę można prowadzić na
stokach do 12 (15'), na pochyłościach do około 20” można prowadzić gospodarkę łąkowo-pastwiskową, a stoki powyżej tego spadku powinny być przeznaczone pod zalesienia (Koreleski 1993).
2. OGRANICZENIA

TYPU

EDAFICZNEGO

Dotyczą one w pierwszym rzędzie możliwości rozwojowych rolnictwa wynikających z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Ogólny wskażnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Karpat i Sudetów
(w skali IUNG) jest ok. 7 punktów niższy od wartości dla całego kraju (Koreleski
1990). Najgorsze warunki rozwoju rolnictwa panują w tzw. rejonie owsianym,
który obejmuje Podhale, Tatry i wysokie partie Beskidów — o znacznym udziale
gleb skalistych i początkowego stadium rozwoju oraz gleb brunatnych kwaśnych
wytworzonych ze skał masywnych.
Z punktu widzenia kamienistości (szkieletowości) gruntów uprawnych, dla
przykładu w Karpatach Zachodnich można wyróżnić 3 zasadnicze rejony (Koreleski 1989): rejon pogórsko-kotlinowy o przewadze gleb bezszkieletowych, rejon
beskidzki o przewadze gleb słabo szkieletowych oraz rejon tatrzańsko-podhalański
o przewadze gleb średnio szkieletowych. W tym ostatnim regionie kamienistość
gruntu stanowi ograniczenie, a niekiedy nawet barierę dla produkcji roślinnej.
Kolejną barierę rozwoju rolnictwa w terenach górskich stanowi erozja gleb.
Dla przykładu największe nasilenie erozji powierzchniowej na obszarze Karpat
Polskich ma miejsce w gminie Dębowiec k. Bielska-Białej (97% powierzchni UR),
erozji wąwozowej natomiast w gminie Kalwaria Zebrzydowska (88,3% powierzchni UR) (Koreleski 1998).
Najwyższą pilnością ochrony gruntów przed erozją wodną charakteryzują się
gminy zlokalizowane na obszarze Pogórza Karpackiego, Pienin i Podkarpacia.
Tereny pogórskie cechują się również najwyższą w Karpatach pilnością ochrony
gruntów przed erozją wietrzną. Grunty objęte erozją wodną w stopniu 5 (b. silna)
winny być wyeliminowane z uprawy 1 zalesiane.
3. OGRANICZENIA

TYPU

METEOROLOGICZNEGO

I HYDROLOGICZNEGO

Huragany i trąby powietrzne, które mogą osiągać prędkość do 200 km/godz.
są u nas zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej o lokalnym zasięgu. Spowodowane są najczęściej gwałtownym przemieszczaniem się ośrodków cyklonalnych —
czyniąc szkody m.in. w drzewostanie i infrastrukturze technicznej (linie energetyczne). Dla przykładu, trąba jaka wiosną 1968 roku nawiedziła zakopiańskie
Kuźnice i Kalatówki spowodowała ogromne straty w lasach Tatrzańskiego PN.
Znaczne straty spowodowała ostatnio (czerwiec 2001 r.) trąba powietrza w okolicach Nowego Targu.
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Wobec trudności prognozowania (określania prawdopodobieństwa występowania) — huragany i trąby powietrzne, podobnie zresztą jak gwałtowne ulewy
czy trzęsienia ziemi — stanowią specyficzne ograniczenia gospodarki, które trzeba
rozpatrywać raczej w kategorii zdarzeń katastrofalnych.
Silne mrozy, powodujące tak jak zimą 1928/1929 r. katastrofalne szkody
w drzewostanach, należą u nas do rzadkości. Bardzo niskie temperatury mogą
natomiast powodować dotkliwe straty w uprawach, szczególnie w obniżeniach
inwersyjnych. Groźne bywają także wiosenne przymrozki po okresie sadzenia
i kwitnienia wielu upraw, choć ich zasięg ma na ogół charakter lokalny.
Występowanie mrozowisk w dolinach górskich stanowi barierę dla lokalizacji
upraw sadowniczych.
Intensywne ulewy spotykane na obszarze całego kraju, związane są z przechodzeniem chłodnych mas powietrza nad rozgrzanym lądem. Opady sięgają
wówczas wysokości rzędu do 300 mm w ciągu kilku godzin i bardzo wysokie
natężenie sięgające 1—3 mm na minutę (Starkel 1996). Gwałtownym ulewom
często towarzyszą gradobicia. Dla przykładu w strefie Kotlin Podkarpackich,
na granicy z Pogórzem znane jest zjawisko występowania deszczów nawalnych
i gradobić związanych z przemieszczaniem się wilgotnych mas powietrza wzdłuż
tzw. szlaku van Bebbera, powodujących dotkliwe straty w uprawach (zboża,
tytoń).
W Polsce mamy do czynienia z powodziami opadowymi i roztopowymi.
W czasie katastrofalnego wezbrania w 1934 roku przepływ Wisły poniżej ujścia
Sanu sięgał 6000 m3/godz. Charakterystyczna jest także seryjność wezbrań. Tak
było w latach 1958—1960 w dorzeczu Soły, 1970—1974 w dorzeczu Ropy, czy
też w latach 1996—1998.
Katastrofalne powodzie miały miejsce w dorzeczu Odry (lipiec 1997 r.)
i w dorzeczu Wisły (lipiec 2001 r.). Powódź w lipcu 1997 r. spowodowała śmierć
54 osób i straty materialne szacowane na ponad 12 mld złotych. Brak większych
powodzi na Odrze w okresie powojennym był przyczyną wydawania zezwoleń
budowlanych (osiedla mieszkaniowe) czy lokalizacji zakładów przemysłowych na
obszarach zalewowych obejmujących tereny polderów, czy tzw. kanałów ulgi —
czyli terenów przeznaczonych do zalania podczas powodzi.
Wpływ powodzi na gospodarkę przestrzenną jest dwukierunkowy: z jednej
strony jest to daleko posunięta dekapitalizacja substancji budowlanej jako efekt
zniszczeń powodziowych, z drugiej natomiast wzrost świadomości zagrożenia tym
żywiołem odzwierciedłony spadkiem cen rynkowych nieruchomości (Koreleski
1998). Tereny zalewowe powinny być zatem traktowane w planowaniu urbanistycznym jako czynnik stwarzający ograniczenia, a nawet bariery rozwoju przestrzennego.

Susze jako efekt długotrwałego braku lub deficytu opadów, są szczególnie
groźne w okresie wegetacyjnym podczas silnych upałów. Tak było w terenach
górskich i wyżynnych Małopolski latem 1992 r. Od drugiej dekady czerwca
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rozpoczął się okres praktycznie bezopadowy, który trwał przy upalnej pogodzie
do pierwszej dekady września, uwidaczniając kolejne fazy suszy atmosferycznej,
suszy glebowej powodującej więdnięcie roślin oraz suszy hydrologicznej o wyraźniejszych reperkusjach dla bilansu wodnego (spadek poziomu lustra wody podziemnej i zanikanie wody w studniach, wysychanie ujęć wodnych). Ponadto
w wyniku przegrzania i przesuszenia łąk, torfowisk czy drzewostanów — wzrosły
w sposób istotny straty wywołane pożarami.
III. WNIOSKI

Dokonany w artykule przegląd ważniejszych naturalnych ograniczeń gospodarki, odniesiony do terenów górskich naszego kraju, ukazuje wielość oraz
różnorodność czynników i zjawisk, a także wielokierunkowość ich oddzia|
ływania.
W terenach górskich najdotkliwsze straty w ostatnich latach powodowały
powodzie, gwałtowne ulewy i pożary lasów.
W dotychczasowej praktyce zagospodarowania terenów górskich uwzględnia się w niedostatecznym stopniu ograniczenia i bariery wynikające zwłaszcza z uwarunkowań natury geologiczno-geomorfologicznej i meteorologiczno-hydrologicznej, jak: strefy geopatyczne, tereny mobilne (osuwiska), tereny
zalewowe (zagrożone powodziami). Konieczne zatem jest: wyłączenie spod
zabudowy obszarów potencjalnie zalewowych, rozbudowa systemu zbiorników
wodnych i zabudowa biologiczna zlewni, wyłączenie spod zabudowy terenów
zagrożonych osuwiskami, w planach miejscowych należy egzekwować obowiązek badania geotechnicznego gruntów przeznaczonych pod tereny budowlane,
wprowadzenie obowiązku badania terenów budowlanych pod względem zagrożeń geopatycznych oraz egzekwowanie zapisanego w prawie budowlanym
zalecenia odnośnie badań radonowych, wspieranie rozwoju firm oferujących
usługi pomiarowe oraz techniczne służące zabezpieczaniu budowli przed
radiacją.
Eliminacja ograniczeń i barier gospodarki rolnej w górach (zwłaszcza w Karpatach) winna iŚĆ w kierunku: rewizji relacji gruntów rolnych do leśnych.
Ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest zmniejszenie powierzchni gruntów
ornych w górach o ok. 10% na rzecz powierzchni lasów, użytków zielonych
i sadów (por. Jagła i in. 1981). Celowe jest objęcie zabiegami odkamieniania
części gruntów klasy V i VI reprezentowanych przez gleby szkieletowe wytworzone z fliszu, czy kamieniste gleby typu rędzin — uzupełniających przestrzennie
zwarte areały gleb wyższych klas bonitacyjnych, podjęcie skutecznej walki z erozją
gleb nie tylko w ramach realizacji projektów scaleń gruntów (obecnie bardzo
sporadycznych), ale także w ramach planowania miejscowego (por. Koreleski
1998).
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Konieczne staje się utworzenie krajowego monitoringu zdarzeń katastrofalnych (por. Starkel 1996). Pozwoliłoby to zwłaszcza terenom górskim narażonym w znacznym stopniu na naturalne kataklizmy — na łagodzenie strat
gospodarczych, racjonalny, zrównoważony rozwój, który ze względu na ich rolę
ekologiczną i ekonomiczną jest istotny dla całego kraju.
Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych,
Akademia Rolnicza, Kraków
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ENVIRONMENTAL LIMITATIONS OF ECONOMY
IN MOUNTAIN AREAS
Summary
There are the following limitations of the geological and geomorphological kind: earth radiation
(radon, radiation of underground streams and geological structures), seismic phenomena, mass
movements (landslides), snow avalanches and steep slopes.
Limitation of the soil type are connected with the low quality of agricultural land and strong
soil erosion.
Meteorological and hydrological limitations of mountain economy are: hurricanes, strong
frosts, showers, floods and droughts. The highest losses in the mountains were caused, in the last
years, by floods, showers and forest fires. It is necessary to create a monitoring of catasfrophic
accidents.
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