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Abstract. Aim of the described research is estimation of historic and legal conditionings of the socio-ecological 

system (SES) and its recent functioning on the Polish-German borderland, with particular regards to the potential of 

environment, its resources and landscape values as well as human capital. One undertook also the attempt of the 

indication for the directions of strengthening socio-ecological transborder system. Presented results are a gleanings 

of two projects in which the author partook: studies on spatial development of the Polish-German border region and 

the expert project of the idea for spatial organization in Poland. Results pointed out those mutual relations who 

reach among the ecological and socio-economic spaces in Polish-German region showed on the big value of 

environment and landscape potential in generating of the regional development trajectory. One confirmed the fact 

that spatial distribution of attracts as points of the equilibrium enticing every trajectory at the given dynamic system 

was dependent from the socio-environmental conditions and the nonlinearity of the socio-environment relations is a 

factor to forming under certain conditions some systems being characterized a metastability to which should 

endeavor development trajectories of the region. 
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Wstęp 

 

Z uwagi na wdrażanie w strategiach rozwoju regionalnego państw Unii Europejskiej koncepcji rozwoju 

zrównoważonego (sustensywnego), potencjał środowiska naturalnego oraz zasoby ludzkie i kapitał 

gospodarczy traktowane są jako równorzędne czynniki rozwoju regionów (Glasson, 2000; Morris i 

Therivel, 2000; Degórska i Degórski, 2003; Degórski, 2008). Zgodnie z teorią chaosu wykorzystującą 

dynamikę układów nieliniowych, wszystkie z wymienionych czynników rozwoju mogą generować 

trajektorie, które następnie skupiają się w punktach zwanych atraktorami, mającymi swój obszar 

przyciągania (basen przyciągania), decydujących między innymi o lepkości regionu (Degórski, 2009). 

Atraktory traktowane są zatem jako punkty równowagi przyciągających każdą trajektorię danego 

systemu dynamicznego, zaś nieliniowość relacji społeczno-przyrodniczych jest czynnikiem tworzącym 

w określonych warunkach systemy charakteryzujące się metastabilnością (Domański, 2007). Można 

zatem zakładać, że regiony posiadające podobne cechy środowiska nie muszą podlegać podobnym 

procesom rozwojowym. Dotyczy to między innymi obszarów transgranicznych, które mając podobny 

potencjał przyrodniczy przecięty sztuczną granicą administracyjną, w wyniku wielu czynników 

demograficznych, gospodarczych, kulturowych, historycznych i prawnych, charakteryzowały się 

odmiennymi kierunkami rozwoju, których finalnym efektem jest aktualny stan zagospodarowania 

przestrzennego i krajobrazu. Istota różnic zależy od przepuszczalności granicy, im jest ona większa, 

tym większa jest również konwergencja regionów położonych po jej dwu stronach.  

W ocenach wzajemnych relacji jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią ekologiczną a przestrzenią 

społeczno-gospodarczą w obszarach transgranicznych bardzo przydatne jest poznanie potencjału oraz 

mechanizmów funkcjonowania systemu ekologiczno-społecznego w dwu graniczących z sobą 

państwach. System społeczno-ekologiczny (SES) został zdefiniowany już blisko 40 lat temu (Holling, 

1973), jako układ ściśle powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie dwu podstawowych 

składowych przestrzeni geograficznej - jej zasobów naturalnych i kapitału ludzkiego uwarunkowanych 

kulturowo, politycznie i ekonomicznie. W otoczeniu tego systemu znajduje się szeroko rozumiana sfera 

gospodarcza, która wespół z jego podmiotem generuje kierunki rozwoju regionu (Degórski 2009). 

Bardzo istotnym czynnikiem wspierającym system, a zarazem wymuszającym pewne zachowania 

planistyczne są uwarunkowania prawne, wynikające z regulacji krajowych jak i międzynarodowych. 

Szczególnie interesujące jest poznanie funkcjonowania systemu społeczno-ekologicznego w obszarach 

stanowiących ten sam region geograficzny, przecięty sztucznie granicą administracyjną rozdzielającą 

jednorodne pod względem fizjonomicznym i przyrodniczym jednostki strukturalne oraz bardzo często 

modyfikujące lub wręcz zaburzające historycznie uwarunkowane przestrzennie powiązania 

funkcjonalne i kulturowe. Przedmiotem prezentowanych badań jest pogranicze polsko-niemieckie, 

obszar charakteryzujący się bardzo dużymi zmianami funkcjonalnymi w XX wieku a obecnie stanowiący 

transgraniczny obszar wewnątrz Unii Europejskiej.  

Celem prezentowanych badań jest ocena uwarunkowań historycznych i prawnych systemu społeczno-

ekologicznego (SES) oraz jego współczesnego funkcjonowania na pograniczu polsko-niemieckim, ze 

szczególnym uwzględnieniem potencjału środowiska przyrodniczego, jego zasobów i walorów 

krajobrazowych oraz kapitału ludzkiego. Podjęto również próbę wskazania kierunków wzmocnienia 

społeczno-ekologicznego systemu transgranicznego. Prezentowane wyniki są pokłosiem dwu 

projektów, w których autor brał udział: Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru 
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wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (Węcławowicz i inni, 2006, 2009) oraz eksperckiego projektu 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Korcelli i inni, 2008). 

 

Formalnoprawne uwarunkowania funkcjonowania systemu społeczno-

ekologicznego na pogranicza polsko-niemieckiego 

 

Planowanie i zarządzanie środowiskiem na obszarach przygranicznych uwarunkowane jest przepisami 

wewnętrznymi wynikającymi z regulacji obowiązujących w danym kraju, międzynarodowymi przepisami 

ogólnymi z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz krajobrazu, jak i regulacjami bilateralnymi 

zawieranymi pomiędzy sąsiadującymi krajami. 

 

Uwarunkowania międzynarodowe 

 

Uwarunkowania zewnętrzne w przypadku pogranicza polsko-niemieckiego to przede wszystkim 

przepisy związane z szeroko rozumianą polityką ekologiczną Unii Europejskiej (Morvan 1999; Williams, 

2000; Degórski, 2008) oraz regulacje ujęte w zasadniczych dokumentach prawnych o zasięgu 

paneuropejskim, jak: Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazu (PELBS, 1995), 

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (ESDP, 1999), Europejska Konwencja Krajobrazowa 

(ELC, 2000), Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (ESSD, 2001), Europejska Karta 

Regionów Granicznych i Transgranicznych (EKRGT, 2004). Dodatkowo w wieku innych 

międzynarodowych regulacjach prawnych znajdują się zapisy odnoszące się do kształtowania i ochrony 

środowiska. Należą do nich międzynarodowe konwencje oraz dyrektywy UE (Degórski, 2006). Wśród 

nich, do najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania systemu społeczno-ekologicznego należą: 

Konwencja w Sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego (1976), Konwencja 

Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym (1991), Protokół Kartageński (2000) o 

bezpieczeństwie biologicznym nawiązujący do Konwencji o Różnorodności Biologicznej a odnoszący 

się do transgranicznego przemieszczania zmodyfikowanych organizmów żywych, Konwencja Helsińska 

(1992) w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, czy też Konwencja Bazylejska 

(1989) o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz w 

kilkunastu dyrektywach i ich przepisach wykonawczych. Głównym celem tych dokumentów jest z jednej 

strony wskazanie kierunków działań mających na celu optymalizację wykorzystania potencjału 

środowiska przyrodniczego, ograniczenie jego degradacji i ochronę najcenniejszych zasobów oraz 

określenie działań mających na celu osiągnięcie spójnej polityki ekologicznej w ramach współpracy 

bilateralnej jak również całej UE, z drugiej zaś kreowanie rozwiązań dla poszczególnych sektorów 

transgranicznej polityki ekologicznej sąsiadujących państw. Wśród zadań sektorowych, szczególną 

uwagę zwraca się na transgraniczne przemieszczanie odpadów (Dyrektywa Rady 84/631/EEC z 

06.12.1984, z jej nowelizacją z roku 1986 - 86/121/EEC i 86/279/EEC), w tym również odpadów 

niebezpiecznych (Dyrektywy Komisji 87/112/EEC z 23.12.1987, z rozszerzeniem 90/170/EEC), 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i monitorowaniu przepływu zanieczyszczeń 

(Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24.09.1996) oraz ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych 

(Dyrektywy Rady 79/409 EEC z 2.04.1979 roku o ochronie dzikich ptaków, Dyrektywa Rady 92/43 EEC 

z 21.05.1992 w sprawie ochrony naturalnych i półnaturalnych siedlisk fauny i flory), które na mocy 

Decyzji Komisji Europejskiej 97/266 z 18.12.1996 roku dotyczącej określenia zakresu informacji o 
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obszarach proponowanych do systemu ekologicznego NATURA 2000, stały się podstawą wyznaczenia 

tegoż systemu w krajach wspólnoty (Lanchbery, 1998). 

 

Uwarunkowania bilateralne 

 

Ramy współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec określone zostały 

w umowie bilateralnej podpisanej w Schwerinie 7 kwietnia1994 r. Zadania operacyjne wynikające z tej 

umowy określają ramy wspólnych przedsięwzięć sektorowych, w tym również zagadnienia związane z 

kształtowaniem i ochroną środowiska. Ich cele zawierają się w trzech zasadniczych blokach 

problemowych i obejmują następujące działania: (1) konserwatorskie, (2) logistyczne dotyczące 

tworzenia spójnych celów ochrony zgodnych z prawem międzynarodowym, (3) planistyczne, mające na 

celu generowanie spójnego systemu planowania i zarządzania środowiskiem pomiędzy sąsiadującymi 

państwami.  

 

Uwarunkowania wewnętrzne 

 

Wewnętrzne uwarunkowania formalno prawne wynikają bezpośrednio z przepisów obowiązujących na 

terytorium danego kraju. W Polsce uwarunkowane są one poprzez ustawy parlamentarne (np. 

dotyczących ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, prawa wodnego, lasów, prawa 

geologicznego i górniczego, gospodarki odpadami, itd.), rozporządzenia resortu środowiska 

(dotyczących między innymi ustanawiania obszarów prawnie chronionych o wyższej kategorii ochrony 

jak parki narodowe i rezerwaty przyrody, wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk 

zgodnie z założeniami sieci NATURA 2000, ochrony gatunkowej fauny i flory), rozporządzenia innych 

resortów (np. Ministerstwa rolnictwa w zakresie polityki gruntami rolnymi i ich ochrony), czy też uchwał 

przyjmowanych przez samorządy regionalne i lokalne (ustanawianiem obszarów ochrony prawnej 

niższej kategorii, jak np. parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu) oraz 

wielu innych zarządzeń wydawanych przez regionalne i lokalne władze administracyjne. 

Wśród najważniejszych dokumentów należy wymienić: 

 Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997, która w Art. 5 wprowadza zasadę 

sustensywnego rozwoju w funkcjonowaniu kraju: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju......”, 

 Prawo ochrony środowiska z dnia 20 czerwca 2001 roku, Dz.U. Nr 62, poz. 627,  

 Ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz.U. Nr 92, poz. 880, 

 Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, 

 Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku, Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, 

 Politykę Ekologiczną Państwa do roku 2012. 
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Potencjał środowiska przyrodniczego i jego wykorzystanie 

 

Analizując potencjał przyrodniczy regionu pogranicza polsko-niemieckiego jako zespół czynników 

istotnych dla kształtowania przyszłości tego obszaru, należy stwierdzić, że zasoby środowiska nie 

różnią się znacząco po obu stronach granicy, co wynika z podobnej morfogenezy całego obszaru i 

związanych z nią warunków morfolitologicznych oraz klimatycznych i biotycznych. Zasoby wodne 

należą do najbardziej zróżnicowanych komponentów środowiska na badanym obszarze. Najgorsze 

warunki hydrologiczne panują w południowej części regionu pogranicza, która jest jednym z 

najuboższych w wodę obszarów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, najlepsze zaś na jego północy. 

Osią hydrologiczna systemu wodnego pogranicza polsko-niemieckiego jest Odra, która na odcinku 179 

km stanowi granicę państwową. Z uwagi na walory środowiska oraz rozwiniętą infrastrukturę 

transportową, rzeka ta stanowi ważny element struktury przestrzennej pogranicza, jakkolwiek o 

kontrowersyjnych funkcjach transportowego korytarza versus ekologicznego korytarza. Z jednej strony 

rozwój żeglugi na Odrze ograniczony jest przez czynniki naturalne, związane z reżimem 

hydrologicznym rzeki (pluwialno-niwalnym), który charakteryzuje się coraz słabszym zasilaniem 

poprzez zmniejszania się opadów atmosferycznych, tym samym częstym występowaniem stanów 

niskich, z drugiej zaś istniejąca infrastruktura tworzy potencjał techniczny, który po modernizacji może 

być wykorzystywany dla rozwoju transportu rzecznego. Z jednej strony dolina Odry posiada wiele 

bardzo istotnych walorów ekologicznych, jak dzikie obszary lęgowe ptaków, predysponujące ją do rangi 

kontynentalnego korytarza ekologicznego, z drugiej zaś należy rozbudowywać infrastrukturę 

techniczną, aby zapewnić konkurencję polskich portów wobec silnie rozwijających się portów 

niemieckich. Kolejny problem to udrożnienie drogi wodnej Friedrichsthalerwasserstrasse (Ho-Fri-Wa), 

równoległej do dolnej Odry po stronie niemieckiej, która odciążyłaby dolną Odrę z jej obszarami 

specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk sieci NATURA 2000 od silnej 

eksploracji transportowej, ale jednocześnie zmniejszyłaby atrakcyjność polskich portów w Świnoujściu i 

Szczecinie.  

Najpełniejszą propozycją kierunków zagospodarowania Odry i jej doliny jest Program dla Odry 2006, 

który ma rangę ustawy (Ustawa z dnia 6.07.2001, Dz. U. 98.). Określa średniookresowy horyzont 

modernizacji i rozwoju odrzańskiego systemu wodnego, jako nie tylko sprawnego korytarza 

transportowego, ale również korytarza ekologicznego, który ma być wolny od barier utrudniających 

przepływ materii i energii. W sposób kompleksowy ujmuje wskazania dla zagospodarowania 

przestrzennego doliny Odry i jej dopływów, ochrony przeciwpowodziowej, poprawy stanu sanitarnego 

wody i jakości innych komponentów środowiska, a także wykorzystania gospodarczego potencjału Odry 

(np. energetycznego) przy zachowaniu zasad rozwoju zrównoważonego (sustensywnego). W projekcie 

nawiązuje się również do konieczności ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego i 

potencjału przyrodniczego regionów. W nawiązaniu do Dyrektywy UE 1692/96/WE w sprawie rozwoju 

europejskiej sieci transportowej, wskazuje na konieczność kontynuowania zabudowy hydrotechnicznej 

rzek w celu rozwoju dróg wodnych, co pozostaje w sprzeczności z dyrektywami dotyczącymi ochrony 

siedliskowej NATURA 2000. Wskazuje między innymi na konieczność budowy stopnia wodnego 

Malczyce, budowę zbiorników retencyjnych Racibórz na Odrze i Kamieniec Ząbkowicki na Nysie 

Kłodzkiej oraz dokończenie zbiorników Topolno i Kozielno.  

Gleby w strefie pogranicza wykształcone są głównie z utworów polodowcowych i aluwialnych. Wśród 

gleb mineralnych dominują gleby strefowe – bielico- i brunatnoziemne. Z punktu widzenia sanitarnego 
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są to gleby czyste, a zawartość podstawowych metali ciężkich (ołowiu, cynku, miedzi, niklu i kadmu) nie 

przekracza dopuszczalnych norm. W ogólnej powierzchni gleb, od 98 do jej 100% klasyfikuje się do 

grupy zanieczyszczenia 0 lub 1 (Degórski, 2005). Gleby charakteryzujące się najwyższym stopniem 

zanieczyszczenia (grupy IV i V), zależnie od zawartości poszczególnych metali ciężkich, występują 

tylko punktowo wokół zakładów przemysłu energetycznego i hutniczego. Z uwagi na stan sanitarny gleb 

obszar pogranicza polsko-niemieckiego nie jest obciążony ograniczeniami i wyłączeniami z 

użytkowania. Cechą pokrywy glebowej warunkującej rozwój rolnictwa jest jej mała żyzność. Dominują 

gleby III, IV i V klasy bonitacji, wykształcone z różnej genezy piasków, które głównie w przypadku gleb 

lekkich (najmniej żyznych) porastają lasy. 

Bardzo istotnym zasobem środowiska biotycznego na pograniczu polsko-niemieckim są zatem lasy, 

których udział w ogólnej powierzchni regionu jest większy po jego polskiej stronie. Najwyższą 

lesistością charakteryzuje się województwo lubuskie (48,8%), która jest jednocześnie najwyższą w 

Polsce. Ekosystemy znacznej części lasów są jednak silnie przekształcone, zbiorowiska leśne nie 

wykorzystują potencjału żyznościowego siedlisk i budują je sztuczne drzewostany (monokultury sosnowe). 

Podobna sytuacja panuje również po drugiej stronie granicy. Zwarte kompleksy leśne, najcenniejsze 

pod względem biocenotycznym występują w regionie Sudeckim, w Borach Dolnośląskich, w dolinach 

rzecznych, na wyspie Wolin (puszcze: Rzepińska, Nadnotecka, Goleniowska i Wkrzańska).  

  

Wspólne działania na rzecz kształtowania i ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczo-kulturowego 

 

Ochroną prawną najcenniejszych obszarów i obiektów przyrodniczych objęte jest 27,8% terenu 

polskiego pogranicza oraz blisko 20% niemieckiego pogranicza, którego delimitacja została przyjęta w 

Studium Kierunkowym Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Wzdłuż Granicy Polsko-

Niemieckiej (1994). Dodatkowo po stronie polskiej w strefie tej wyznaczono 18 obszarów związanych ze 

specjalną ochroną ptaków i 55 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, z których znaczna część 

znajdują swoją kontynuację po stronie niemieckiej. Continuum potencjału przyrodniczego obszarów 

przeciętych granicą administracyjną wymusza obecnie wiele form aktywności i przedsięwzięć 

współpracy bilateralnej, jakkolwiek nie w pełni są one wykorzystane.  

 

Wynikiem dwustronnej współpracy było utworzenie po stronie polskiej Parków Krajobrazowych: Dolina 

Dolnej Odry i Cedyńskiego (1993), a po stronie niemieckiej Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry 

(1995). Cenną inicjatywą był również projekt WWF Zielona Wstęga Odry i Nysy. Obejmował 

przygotowanie proekologicznej koncepcji rozwoju regionu pogranicza i ustanowienie obszarów 

chronionych wzdłuż Odry i Nysy. WWF wraz z polskimi i niemieckimi partnerami doprowadził do objęcia 

ochroną obszaru około 90 tys. ha w dolinach obu rzek. W konsekwencji realizacji projektu powstały 

m.in. koncepcje utworzenia Parku Narodowego Ujście Warty oraz Krzesińskiego Parku Krajobrazowy. 

Tym samym udało się ochronić jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Europie, jaki jest 

dolina Odry z dopływami. Na jego obszarze powołano międzynarodowy park Dolina Dolnej Odry, 

którego zadaniem jest ochrona całego ekosystemu dolnego odcinka doliny rzeki po obu stronach 

granicy, wyznaczono spójną sieć ekologiczną NATURA 2000 w kontekście specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk oraz zainicjowano wspólne przedsięwzięcia ochrony i poprawy jakości wód. 
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Wyznaczenie międzynarodowego parku Doliny Dolnej Odry na granicy dwu państw należy uznać za 

jedno z największych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska w skali naszego kontynentu. Niemniej 

jednak, odmienne uwarunkowania prawne Polski i Niemiec powodują trudności w wypracowan iu 

wspólnych planów ochrony, a organa zarządzające parkiem znajdują się w każdym z państw: w Gryfinie 

dla polskiej części i Criewen dla niemieckiej.  

Propozycje dalszej współpracy transgranicznej w kontekście kształtowania i ochrony środowiska oraz 

krajobrazu w strefie polsko-niemieckiego pogranicza obejmować mają: 

• wzmocnienie ponadregionalnego systemu przyrodniczego doliny Odry i jej dopływów poprzez 

wspieranie działań na rzecz spójności przyrodniczej systemu ekologicznego obszaru trangranicznego i 

jego powiązań z systemami dwu graniczących państw,  

• poprawę jakości wód i racjonalizację gospodarki wodnej, poprzez realizację gminnych i 

ponadgminnych programów ochrony czystości wód i wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem, 

• budowę nowoczesnego, spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej wykorzystującego środki 

techniczne i ekologiczne z uwzględnieniem środków administracyjnych i ekonomicznych poprzez 

uzgodnienie spraw przerzutu wody ze zlewni Odry do Niemiec (Nysa Łużycka, kanał HoFriWa) i 

odbudowę i budowę nowych polderów na terenie Niemiec, 

• rekultywację obszarów poeksploatacyjnych poprzez planowanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań 

zagospodarowania obszarów pokopalnianych uwzględniających specyfikę lokalną terenu, w tym 

możliwości hydrologiczne regionu, 

• uporządkowanie gospodarki odpadami, poprzez wdrażanie programów utylizacji odpadów oraz 

bezpiecznego ich składowania i zwiększanie gospodarczego ich wykorzystania. 

 

W zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu są jeszcze potencjalnie duże możliwości. Upatrywać ich należy we wspólnych projektach 

mających na celu powołanie transgranicznych rezerwatów biosfery, adekwatnie do tego typu obiektów 

funkcjonujących już i dających efekty społeczne i gospodarcze na granicach Polski z Ukrainą, 

Białorusią, Słowacją i Czechami (Breymeyer i Adamczyk, 2005) lub też transgranicznych parków dla 

pokoju i współpracy (Sandwith i inni, 2001). Obszary takie budują dodatkowo struktury ponadnarodowe, 

łącząc elementy dziedzictwa kulturowego każdego z nich, tworzą jednocześnie możliwości 

prezentowania swojej tożsamości regionalnej.   

 

Demograficzne uwarunkowania systemu społeczno-ekologicznego 

 

Peryferyjne położenie obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w skali każdego z graniczących z sobą 

państw wpływa na uwarunkowania demograficzne systemu społeczno-ekologicznego. Cechą wspólna 

dla całego regionu jest to, iż po obydwu stronach granicy obszar pogranicza charakteryzuje się 

odpływem ludności. W przypadku Republiki Federalnej Niemiec migracje te mają głównie charakter 

migracji wewnętrznych, czyli przemieszczaniu się ludności do landów w zachodniej części państwa, zaś 

w Polsce mają zarówno charakter wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Konsekwencją procesów migracyjnych 

jest spadek liczby ludności w całym regionie pogranicza polsko-niemieckiego. 

Różnice w uwarunkowaniach demograficznych pomiędzy częścią pogranicza niemieckiego i polskiego 

polegają zasadniczo na ruchu naturalnym ludności. Po polskiej stronie w większości gmin poziom 

przyrostu naturalnego na tle kraju jest znacznie wyższy, gdy po stronie niemieckiej odwrotnie. 
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Jakkolwiek zaobserwować można wyraźne różnice pomiędzy obszarami wiejskimi a aglomeracjami 

miejskimi oraz wyraźną dwudzielność występującą pomiędzy południową i północna częścią 

pogranicza. Regiony położone na południu strefy pogranicza charakteryzują się najmniejszym udziałem 

ludności w wieku przedprodukcyjnym (20-22%) i największym w wieku poprodukcyjnym (do 24%), gdy 

w części północnej udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w całkowitej populacji wynosi w 

niektórych gminach około 30%, zaś w wieku poprodukcyjnym około 10% (Węcławowicz i inni, 2006, 

2009).  

Słabością potencjału demograficznego polskiego pogranicza jest poziom wykształcenia ludności. 

Kapitał ludzki charakteryzuje się dużą polaryzacją posiadanego wykształcenia. W większości gmin 

udział ludzi z wyższym wykształceniem w społeczeństwie wynosi od 1do 3%, w ośrodkach miejskich 

zwiększa się do 5%, zaś w dużych aglomeracjach jak Szczecin czy Wrocław przekracza 15% 

(Węcławowicz i inni, 2006, 2009). Zaznacza się również przestrzenne zróżnicowanie w poziomie 

wykształcenia społeczeństwa pomiędzy północna częścią pogranicza, gdzie w wielu gminach ludność z 

wykształceniem podstawowym lub niższym stanowi ponad 50% ludności zawodowo czynnej, a 

południową gdzie ten odsetek jest znacznie niższy i wynosi średnio około 30%. Poziom wykształcenia 

społeczeństwa znajduje odzwierciedlenie w źródłach utrzymania ludności. Gminy charakteryzujące się 

najsłabiej wykształconym społeczeństwem posiadają zazwyczaj najwyższe bezrobocie, jak i największy 

odsetek ludzi utrzymujących się ze świadczeń społecznych, których odsetek może sięgać nawet 40% 

ludności. Obszary charakteryzujące się najwyższym udziałem ludzi z wykształceniem średnim i 

wyższym cechują się także najsilniejszą aktywnością i przedsiębiorczością społeczeństwa. 

Przykładowo, w wielu gminach o takiej strukturze społecznej udział ludzi prowadzących własną 

działalność gospodarczą przekracza 20% wśród osób zawodowo czynnych, gdy w gminach 

charakteryzujących się struktura wykształcenia społeczeństwa z dominacją podstawowego lub niższego 

nie przekracza 10%. 

   

Kierunki wzmocnienia systemu społeczno-ekologicznego  

 

Jednym ze sposobów wzmacniania systemu społeczno-ekologicznego polegającym między innymi na 

próbach prowadzenia wspólnej polityki w zakresie społecznym, kulturowym i krajobrazowym jest 

realizacja wspólnych przedsięwzięć w czterech transgranicznych euroregionach: Nysa, Sprewa-Nysa-

Bóbr, ProEuropa Viadrina, Pomerania, jak również w ramach projektów „Oder-Regio” – dotyczącego 

transnarodowej koncepcji prewencji przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry z uwzględnieniem działań z 

zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz Water-Front – projekcie którego celem jest 

wypracowanie optymalnych z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego zasad zagospodarowania 

terenów nadwodnych w regionie nadbałtyckim.  

Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie wspólnych przedsięwzięć proekologicznych w polsko-

niemieckim obszarze transgranicznym jest symetryczność warunków przyrodniczych po obu stronach 

granicy. Z drugiej zaś strony symetryczność ta sprawia, że w pracach planistycznych dotyczących 

rozwoju więzi społecznych i gospodarczych regionu pogranicza polsko-niemieckiego trzeba 

uwzględniać niebezpieczeństwo kształtowania się konkurencyjnych kierunków aktywności 

gospodarczej, zwłaszcza w rolnictwie i turystyce. Należy zatem dążyć do tworzenia się i wzmacniania 

wzajemnie się uzupełniających układów kooperacyjnych (Matkowski i Mizgajski, 1996), co już widoczne 
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jest na szczeblu wielu społeczności lokalnych. Ich rozwój ułatwia niewątpliwie naturalny charakter 

granicy, która prawie w całości jest oparta o naturalne elementy krajobrazu jakimi są rzeki (Nysa 

Łużycka, Odra) oraz duże akweny wodne (Zalew Szczeciński). Są to szczególne, zarówno pod 

względem przyrodniczym, jak i społeczno-ekonomicznym obszary, charakteryzujące się specyficznym, 

typowym tylko dla nich modelem rozwoju (Bidone i Lacerna, 2004). Granice przebiegające na rzekach 

zalicza się do granic typu integrującego (Piskozub, 1987; Matkowski i Mizgajski, 1996), co wynika z 

natury dolin, jako jednostek przestrzennych łączących interesy społeczności mieszkających po obu jej 

stronach. Historycznie uwarunkowana koncentracja osadnictwa w dolinach rzek, szczególnie rzek o 

charakterze granicznym, wywiera narastającą troskę mieszkańców o jakość wód w rzece oraz 

związanej z tym ochrony ujęć wodnych, dbałości o sprawny system oczyszczania ścieków i o ich 

nienaganne parametry biologiczno-chemiczne (Berthelot, 1997; Bijman, 2002; Nijland, 2005). Często 

wskazuje się również na inne wspólne działania społeczności mieszkających na dwu brzegach rzeki, a 

mające na celu rozwój żeglugi, budownictwa wodnego, budowę mostów i wielu dodatkowych 

przedsięwzięć wynikających z ochrony walorów przyrodniczych regionu, ochrony jego stanu 

sanitarnego (ochrona zdrowotności społeczeństwa) i aspiracji społeczności lokalnych. W przypadku 

pogranicza polsko-niemieckiego zarówno w kontekście gospodarki wodno-ściekowej (Ciok, 2004, 2008; 

Degórski, 2006), gospodarki odpadami, ochrony powietrza (Degórski, 2006), jak i innych form 

wykorzystania potencjału środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych dla aktywizacji 

gospodarczej regionu (np. poprzez rozwój turystyki - Liszewski, 2003), zachodzi coraz szersza 

współpraca dwustronna. Przykładem współpracy w zakresie rozwoju turystyki może być rewitalizacja i 

otwarcie dla ruchu turystycznego przeciętego granicą państwową zespołu pałacowo-parkowego 

założonego przez Hermana Von Pückler-Muskau, gdzie po stronie niemieckiej (Bad Muskau) znajdują 

się zabudowania kompleksu pałacowego, zaś po stronie polskiej Park Mużakowski, jako pozostałość 

parku dworskiego o założeniach ogrodu angielskiego.  

Potencjalne walory środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz stała poprawa stanu sanitarnego 

obszarów położonych na pograniczu polsko-niemieckim wpływa na wzrost zainteresowania tym 

regionem zarówno turystów z dwu sąsiadujących państw, jak i innych krajów. Dotyczy to głównie 

obszaru polskiego pogranicza, które dodatkowo z uwagi na różnice w poziomie dochodów 

mieszkańców po dwu stronach granicy stało się bardzo atrakcyjne dla turystów niemieckich. Obecnie 

około 1 miliona turystów z RFN odwiedza w czasie jednego roku Karkonosze, oraz podobna liczba 

Pomorze Zachodnie. Są to głównie mieszkańcy Berlina oraz landów sąsiadujących z Polską. W tej 

grupie jest około 60 tysięcy osób leczących się w polskich uzdrowiskach (Ciok, 2008). Z uwagi na 

walory krajobrazowe regionu Sudetów oraz polskiego wybrzeża zachodniego, poprawę infrastruktury 

turystycznej oraz czynniki ekonomiczne, należy w najbliższych latach spodziewać się dalszego wzrostu 

liczby kuracjuszy z Niemiec, tym bardziej, że niemieckie kasy chorych coraz chętniej podpisują 

stosowne umowy z polskimi uzdrowiskami na leczenie sanatoryjne swoich pacjentów w sudeckich 

uzdrowiskach. 

Inną formą współpracy transgranicznej, wzmacniającej rozwój systemu społeczno-ekologicznego 

regionu pogranicza jest bezpośrednia kooperacja miast partnerskich. Z pośród 387 miast i gmin w 

Polsce współpracujących w ramach par bliźniaczych z miejscowościami niemieckimi oraz z ponad 500 

posiadających kontakty partnerskie, aż 2/3 położone jest w strefie pogranicza polsko-niemieckiego 

(Ciok, 2008). Wskazuje to na wyraźne szukanie nowych kierunków współpracy poprzez kreowanie 

nowych projektów, dających szanse na realizację wspólnych przedsięwzięć zarówno społeczno-
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gospodarczych, jak i środowiskowych, szczególnie w kontekście kształtowania i ochrony 

najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.  

 

Podsumowanie 

 

Ocena wzajemnych relacji jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią ekologiczną a przestrzenią 

społeczno-gospodarczą w polsko-niemieckim obszarze pogranicza, dokonana na podstawie diagnozy 

potencjału oraz mechanizmów funkcjonowania systemu społeczno-ekologicznego wskazała 

jednoznacznie na kształtowanie się nowych kierunków współpracy pomiędzy dwoma sąsiadującymi 

krajami oraz na duże znaczenie potencjału środowiska przyrodniczego i krajobrazu w generowaniu 

trajektorii rozwoju regionu. Potwierdzono fakt, że rozmieszczenie przestrzenne atraktorów jako punktów 

równowagi przyciągających każdą trajektorię danego systemu dynamicznego jest w dużej mierze 

zależne od potencjału środowiskowo-społecznego, a nieliniowość relacji społeczno-przyrodniczych jest 

czynnikiem tworzącym w określonych warunkach systemy charakteryzujące się metastabilnością, do 

której powinny dążyć trajektorie rozwoju regionu.  

W ramach współpracy w zakresie kształtowania i ochrony walorów środowiska przyrodniczego oraz 

krajobrazu na pograniczu polsko-niemieckim zrealizowano w ostatnich latach kilka znaczących 

projektów mających na celu wzmocnienie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego regionu. 

Działania skierowane były między innymi na opracowanie spójnego systemu ochrony doliny Odry, 

utworzenie Międzynarodowego Parku Dolna Odry, wprowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu 

poprawy jakości wody, itd. Pomimo tak znaczącego postępu w pracach z zakresu wykorzystania i 

ochrony potencjału środowiska przyrodniczego w regionie pogranicza polsko-niemieckiego, nadal 

istnieją duże możliwości rozwijania tej współpracy, chociażby w tworzeniu transgranicznych rezerwatów 

biosfery, międzynarodowych parków dla pokoju, czy też wspólnych specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk w ramach sieci NATURA 2000.  

Osiąganie wysokich standardów jakości środowiska w połączeniu z walorami krajobrazowymi regionu 

może stanowić zatem jeden z istotnych czynników rozwoju jego systemu społeczno-ekologicznego 

pozwalający na generowanie miejsc będących atraktorami wzmacniającymi między innymi rozwój 

turystyki kwalifikowanej, lecznictwa uzdrowiskowego, czy też rolnictwa ekologicznego. 
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Fot. 1. Klifowe wybrzeże Bałtyku na Wyspie Wolin (Międzyzdroje) 
Phot. 1. Cliffed coast of Baltic Sea on the Wolin Island (Międzyzdroje, Poland) 

 

 
 

Fot. 2. Klifowe wybrzeże Bałtyku na Wyspie Rugia  
Phot. 2. Cliffed coast of Baltic Sea on the Rugia Island (Germany) 
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Fot. 3. Gniazdowanie kormoranów w dolinie Świny 
Phot. 3. Nesting place of cormorants in the Świna Valley  
 

 
 
Fot. 4. Zespól pałacowy Bad Muskau 
Phot. 4. Palace complex of Bad Muskau 
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