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Przyrodnicze bariery zrównoważonego rozwoju
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Wstęp

Ukierunkowywanie rozwoju gmin zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego jest
działaniem niezwykle istotnym w dobie integracji Polski z Unią Europejską. W praktyce
okazuje się, że nie wystarczy opracowanie strategii rozwoju gminy zgodnie z zasadami
rozwoju zrównoważonego. Problem ten dotyczy w szczególnym stopniu gmin górskich,
gdzie w wyniku dużej zmienności cech środowiska mogą występować w różnych miej-
scach istotne bariery, ograniczające swobodny rozwój przestrzenny wybranych funkcji
gminy.

Charakterystyka obszaru gminy

Gmina Pcim położona jest na granicy mezoregionów Beskidu Średniego i Beskidu
Wyspowego (Czeppe, German, 1993), w odległości 40 km na południe od Krakowa. W
jej skład wchodzą trzy duże miejscowości: Pcim, Stróża i Trzebunia. Obszar ten, o po-
wierzchni 89 km2, zamieszkuje obecnie ponad 10.200 osób. Najwyższym punktem gmi-
ny jest szczyt Łysiny (891 m n.p.m.), dno doliny Raby znajduje się na wysokości 295–335
m n.p.m.

Obszar ten zbudowany jest ze skał fliszu karpackiego, znajduje się w obrębie płasz-
czowiny magurskiej. Głównymi osiami orograficznymi gminy są sterasowane doliny Raby
oraz Trzebunki, w których koncentruje się osadnictwo. Cechą rzeźby tego obszaru są sze-
rokie, zaokrąglone grzbiety o charakterze ostańcowym, założone na piaskowcach magur-
skich, przechodzące w wypukłe, strome stoki o nachyleniu 20–40°. Na grzbietach tych, o
przeciętnej wysokości 600–800 m n.p.m., zachowały się fragmenty powierzchni zrów-
nań (Starkel, 1972). Średnia temperatura roku wynosi od +8°C w dolinie Raby do +5°C
na najwyższych szczytach (Latała, 1972). Średnia roczna suma opadów w dnie doliny
Raby wynosi 864 mm (Sadowski, 2000). Główną rzeką tego obszaru jest Raba, cechująca
się dużą zmiennością stanów wody o amplitudzie 4–6 m (Waksmundzki, 1993), do wa-
żniejszych rzek należą też Krzczonówka, Trzebunka i Suszanka. Na terenie gminy prze-
ważają gleby brunatne klas bonitacyjnych IVb–VI. W dolinie Raby i jej większych
dopływów występują mady zaliczane do klas bonitacyjnych IIIa–IVb (Mosur, Sumara,
Włodarczyk, 1978). Lesistość gminy wynosi 51,5%. W piętrze pogórza (do ok. 550 m
n.p.m.) rosną grądy i bory mieszane, a w piętrze regla dolnego – bory jodłowe i buczyny.
W dolinach rzek występują łęgi i olsy (Zając, 1993).

M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe
w programowaniu rozwoju zrównoważonego.
Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji
z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 275–284.
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Kierunki zrównoważonego rozwoju gminy

Do podstawowych walorów środowiska przyrodniczego gminy należą: duże urozma-
icenie rzeźby, stosunkowo łagodny klimat, zasobne zbiorniki wód podziemnych w skałach
fliszu i duża lesistość. W oparciu o te zasoby, dotychczasowe kierunki rozwoju gminy i
miejscowe tradycje rysują się główne kierunki rozwoju zrównoważonego, jakimi są:

budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa „drugich domów” mieszkańców aglo-
meracji śląskiej i krakowskiej, oraz zabudowa letniskowa,
rozwój nieuciążliwego dla środowiska przemysłu – np. produkcja odzieży, przetwór-
stwo drzewa, w tym produkcja galanterii drzewnej,
turystyka piesza, rowerowa, konna i narciarska, agroturystyka oraz apiturystyka,
rolnictwo – uprawa zbóż i roślin pastewnych, hodowla bydła i trzody.

Cel i metody pracy

Celem opracowania jest zaprezentowanie barier dla rozwoju osadnictwa, jakie wy-
stępują w środowisku przyrodniczym gminy. Rozwojowi tej funkcji sprzyja stały wzrost
liczby mieszkańców gminy (w 2002 roku przyrost naturalny wynosił +5,6‰, dodatnie
saldo migracji), bliskość aglomeracji krakowskiej, atrakcyjność gminy z punktu widzenia
rekreacji, istnienie nie zasiedlonych terenów nadających się pod zabudowę. Celem dru-
gorzędnym jest wskazanie, jak istotna dla zrównoważonego rozwoju gminy jest ścisła ko-
ordynacja działań pomiędzy ekologami krajobrazu a instytucjami zajmującymi się plano-
waniem przestrzennym.

Materiał wyjściowy do niniejszej analizy stanowiła mapa obszarów osuwiskowych w
skali 1:25 000, opracowana w wyniku badań terenowych, mapa nachyleń oraz doku-
menty dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszary konfliktowe wyty-
powano metodą nakładania map. Ich granice zostały dodatkowo zweryfikowane w tere-
nie (ryc. 1). W niniejszym artykule zagadnienie omówiono na przykładzie kilku z nich.

Bariery zrównoważonego rozwoju

Obszarem, gdzie występuje najwięcej konfliktów pomiędzy człowiekiem a środowi-
skiem, jest dolina Raby. Jest to dolina sterasowana, o szerokości dna 400–1000 m. Pod-
stawowymi walorami tego terenu są niewielkie spadki i stosunkowo żyzne mady, zalicza-
ne przeważnie do klas bonitacyjnych IIIa, IIIb i IVa, należące do kompleksów przydatno-
ści rolniczej 10 pszennego górskiego oraz 11 zbożowego górskiego (ryc. 2).

Główną barierą dla osadnictwa jest tu występowanie zjawisk powodziowych. W
przeszłości obszar ten wykorzystywany był przez osadnictwo koncentrujące się na terasie
nadzalewowej oraz rolnictwo – obszary często zalewane użytkowane były jako łąki, po-
zostałe – jako grunty orne (Leszczycki, 1932). Stan ten zaczął zmieniać się po II wojnie
światowej, kiedy to wskutek parcelacji majątku dworskiego i przeznaczenia tych terenów
pod budownictwo granica zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej przesunęła się na
obszary okresowo zalewane.
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Ryc. 1. Obszary konfliktowe na terenie gminy Pcim
Fig. 1. Conflict areas in Pcim commune

Ryc. 2. Dolina Raby w Stróży
Fig. 2. A Raba river valley in Stróża

277



W ciągu ostatnich lat zaobserwować można znaczący spadek rolniczej funkcji dna
doliny, związany z regresem rolnictwa na tym terenie. Wzrasta natomiast liczba nowo lo-
kalizowanych obszarów zabudowy mieszkaniowej i składowo-przemysłowej, z których
większość leży w obrębie terasy zalewowej. Obecnie, w związku z obniżeniem koryta
Raby wskutek eksploatacji żwirowisk część z tych terenów nie jest bezpośrednio za-
grożona corocznymi wylewami, jednak 112 budynków mieszkalnych oraz kilka
zakładów przemysłowych zbudowanych jest w zasięgu wody stuletniej.

Kolejna, podobna w skutkach bariera w dnie doliny spowodowana jest przez niedo-
statecznie rozwiniętą sieć i małą drożność rowów odwadniających. Podczas długo-
trwałych opadów w latach 1996–1997 oraz w 2001 roku kilkanaście gospodarstw w doli-
nach Raby i Krzczonówki zostało podtopionych przez stagnujące wody opadowe, które
spłynęły ze zboczy doliny.

W 2000 roku gmina przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Pcimia–Chałupników (ryc. 3). Zmianą objęto obszar 42,11 ha. Decyzją tą stwo-
rzono strefę działalności produkcyjnej oraz lokalizacji składów i hurtowni o powierzchni
17 ha. Prawie cała ta strefa, podobnie jak 2-hektarowy obszar przeznaczony na zabudo-
wę mieszkaniową, leży w zasięgu wody stuletniej (ryc. 1). W celu ochrony tych stref pla-
nuje się budowę wału przeciwpowodziowego, który będzie chronił 95% ich powierzchni
(Plan…, 2001). Usytuowanie kilku zakładów w utworzonej strefie (m.in. garbarnia, tar-
tak, zakład produkujący galanterię drzewną) oraz składu materiałów budowlanych przy
ciągłym braku tego zabezpieczenia obarczone jest dużym ryzykiem.
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Ryc. 3. Pcim–Chałupniki. Nowe strefy zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej na terenie zale-
wowym

Fig. 3. Pcim–Chałupniki. Newly established industrial and residental zones at a floodplain
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Na najbliższe lata na terenie gminy planowana jest modernizacja drogi Kraków–Za-
kopane. Droga ta biegnie wzdłuż Raby, której koryto jest obecnie na kilku odcinkach re-
gulowane. Inwestycja ta stanowi dla gminy szansę rozwoju, ale niesie też ze sobą pewne
zagrożenia. Nowa droga stanowić będzie istotną barierę w komunikacji pomiędzy obie-
ma stronami doliny. Lokalne zwężenie łożyska Raby powodować także będzie piętrzenie
wód powodziowych. Prawdopodobnie spowoduje to zalewanie zabudowanego frag-
mentu terasy zalewowej na prawym brzegu Raby w Stróży, obecnie chronionego przez
niezbyt wysoki wał drogi biegnącej równolegle do „zakopianki”. Już podczas ostatnich
wezbrań w latach 1997 i 2001 podczas przejścia fali kulminacyjnej sytuacja w tym miej-
scu wymagała interwencji ekip przeciwpowodziowych.

W dnie doliny występuje również bariera klimatyczna. W półroczu zimowym często
zalegają tu zastoiska zimnego powietrza. Typ mezoklimatu umiarkowanie chłodnych do-
lin, który charakteryzują inwersje temperatury, obejmuje dna dolin i zbocza do wysoko-
ści około 60–80 m nad dno doliny. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi tu poniżej 80, a
okres bezprzymrozkowy 130–150 dni (Latała, 1972).

W warstwie inwersyjnej mogą stagnować zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emi-
sji. Większość instalacji centralnego ogrzewania opalana jest węglem, co powoduje okre-
sowy wzrost stężenia SO2, NO2 i pyłu zawieszonego (Raport… 2001). Niekorzystne dla
zdrowia warunki klimatyczne oraz możliwość stagnacji zanieczyszczeń w dnie doliny po-
wodują, iż mimo pozornie korzystnych warunków do lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej obszar ten nie jest dla osadnictwa optymalny. Krótki okres bezprzymrozkowy w dnie
doliny w okresie wiosennym nie sprzyja także wprowadzeniu w tej części gminy bardziej
opłacalnych, specjalistycznych upraw rolniczych i rozwojowi sadownictwa.

W obrębie stoków najistotniejszą barierą jest występowanie osuwisk. W czasach hi-
storycznych zabudowywano płaskie powierzchnie w obrębie jęzorów osuwiskowych lub
bezpośrednio pod niszami z racji ich położenia poza zasięgiem niekorzystnego mezokli-
matu den dolin. Niektóre badania wskazują nawet, że tego typu miejsca były zasiedlane
już w epoce żelaza, w okresie rzymskim i wędrówek ludów (Margielewski, 2000). Na te-
renie Pcimia istniejące do dziś na osuwiskach osiedla powstały w XVI–XVII wieku (Sa-
dowski, 2000, ryc. 1 i 4). W tym czasie z racji specyfiki zabudowy – osiedle składało się z
2–3 lekkich, drewnianych domów – bariera ta nie była tak istotna jak obecnie. Współcze-
sne budynki murowane, przy ich większej masie i koncentracji, powodują duże obciąże-
nie stoków, przez co są one bardziej podatne na ruchy masowe.

Na terenie samej tylko wsi Pcim w obrębie osuwisk lub w ich sąsiedztwie zlokalizowa-
nych jest 15% osiedli. W latach 1996–1997 cztery zabudowane osuwiska uległy częścio-
wemu odmłodzeniu. Wskutek tego zniszczeniu uległ jeden budynek mieszkalny, a uszko-
dzonych zostało 6 dalszych (Sadowski, 2000). Mimo tych wydarzeń na rozpoznanych tere-
nach osuwiskowych, bądź też w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wydaje się nowe
pozwolenia na budowę. W samym Pcimiu w latach 2001–2002 rozpoczęto budowę co
najmniej trzech nowych domów na osuwiskach, w tym dwóch na opisywanym szeroko w
literaturze osuwisku (ryc. 5), które powstało w 1962 roku na przestrzeni 5 ha, powodując
zniszczenie stojącego na nim gospodarstwa (Jakubowski, 1962; Gerlach, 1962)

Przykładem nie przemyślanej inwestycji jest budowa sali gimnastycznej w Pcimiu–Su-
chej. Na stoku, na którym zlokalizowano budynek, występuje na przestrzeni 3 km aż 7
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dużych osuwisk. Stok ten należałoby więc uznać za szczególnie zagrożony osuwaniem.
Mimo tego podczas plantowania terenu pod budowę podcięto ten stok, tworząc skarpę
wysokości około 2–3 m. Naruszono w ten sposób równowagę zwietrzeliny i już w 2001
roku po kilku dniach intensywnych opadów można było zauważyć pierwsze ślady ru-
chów osuwiskowych – szczeliny w stoku i lekkie pofałdowanie powierzchni terenu.
Mimo dokonanego drenażu terenu osuwisko to może w przyszłości zagrażać położone-
mu poniżej budynkowi szkoły.

Rozwój funkcji mieszkaniowych gminy ograniczany jest również przez konieczność
ochrony atrakcyjnego krajobrazu dla potrzeb turystyki. Z punktu widzenia budownictwa
szerokie, płaskie grzbiety zrównane w poziomie pogórskim i śródgórskim, o wysokości
względnej 150–250 m, doskonale się do tego nadają. Walory widokowe czynią te miej-
sca szczególnie atrakcyjnymi do lokalizacji „drugich domów” czy domków letniskowych.

Skupisko tego typu zabudowy powstało w ciągu ostatnich kilku lat na grzbiecie
Działów. Kierunki rozwoju zabudowy wskazują, że wkrótce – podobnie jak wcześniej w
dolinie Raby – wypełnione zostaną luki między istniejącymi tu od dawna osiedlami. W
przyszłości intensyfikacja zjawiska może doprowadzić do zmiany krajobrazu grzbietów –
miejsce tradycyjnych przysiółków zlokalizowanych wśród pól i zagajników zajmą zwarte
osiedla domków, rzucające się w oczy z odległości wielu kilometrów (ryc. 6).

Mniej dostrzegalna w krajobrazie jest zwarta zabudowa letniskowa na zboczach do-
lin wciosowych, często umiejętnie wkomponowana w krajobraz i ukryta wśród gęstej
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Ryc. 4. Osiedle Hajdamaki (Pcim) położone w obrębie czynnego osuwiska. Widoczne „haki” na
drzewach i wygięty mur oporowy

Fig. 4. The settlement Hajdamaki in Pcim is situated on the landslide. A bent trees and a wall are vi-
sible
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zieleni. W tym wypadku jednak kilka domków zostało niewłaściwie zlokalizowanych
na osuwiskach.

Wnioski

Środowisko przyrodnicze gminy Pcim narzuca istotne bariery w rozwoju budownic-
twa (ryc. 1):
1) ograniczenia zabudowy w dnie doliny, wynikające z istnienia terenów zalewowych,

słabo rozwiniętej sieci melioracyjnej i specyfiki klimatu den dolin,
2) ograniczenia zabudowy stoków i wierzchowin, powstałe wskutek występowania na

obszarze gminy licznych obszarów osuwiskowych i stoków stromych,
3) ograniczenia zabudowy wierzchowin, wynikające z konieczności zachowania walo-

rów krajobrazowych gminy dla potrzeb turystyki.
Nieprzemyślane inwestycje w dnach dolin i na stokach mogą w wypadku wystąpienia

powodzi czy osuwisk spowodować poważne straty materialne, włącznie ze zniszczeniem
budynków. Z kolei nadmierna zabudowa wierzchowin spowoduje nieodwracalny spa-
dek atrakcyjności krajobrazu tych części gminy.

W tej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem wydaje się lokalizowanie obszarów za-
budowy mieszkaniowej na spłaszczeniach śródstokowych leżących poza obszarami osu-
wiskowymi. Największe tego typu powierzchnie występują na terenie położonej w roz-
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Ryc. 5. Nowy dom zbudowany w 2002 roku na skraju jęzora osuwiska powstałego w 1962 roku w
dolinie Suszanki

Fig. 5. A new house built in 2002 on the edge of landslide, which had formed in 1962 in Suszanka
valley
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ległej dolinie subsekwentnej wsi Trzebunia. Miejscowość ta posiada do dziś wybitnie rol-
niczy charakter. Stwarza to doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki i zabudowy o
charakterze letniskowym. Obecnie zabudowa letniskowa w tej wsi prawie w ogóle nie
istnieje. Stworzenie tu nowych obszarów budownictwa letniskowego pozwoliłoby
odciążyć pod tym względem pozostałe miejscowości gminy.

Gęsta zabudowa wielu części Pcimia i Stróży nie idzie w parze z potrzebą ochrony kra-
jobrazu gminy. Warto nadmienić, iż istnieje koncepcja utworzenia na tym obszarze parku
krajobrazowego (Cichoń, 2002). Wydaje się, że w tych miejscowościach należałoby zacho-
wać tereny nadające się do zabudowy mieszkaniowej dla potrzeb dekoncentracji lokalne-
go budownictwa, w perspektywie stałego wzrostu liczby mieszkańców gminy.

Lepiej niż wspomniany obszar Pcimia–Chałupników do inwestowania nadaje się
dawny teren podworski w Stróży, położony w dużej mierze na terasie nadzalewowej, a
więc poza zasięgiem corocznych wezbrań. Należałoby rozważyć zlokalizowanie tam w
przyszłości podobnej jak w Pcimiu strefy mieszkaniowo-przemysłowej.

Istnienie barier w środowisku przyrodniczym gminy Pcim wskazuje, że istotne jest nie
tylko samo stworzenie planu zrównoważonego rozwoju gminy, ale także ścisły nadzór
nad jego realizacją. Szczególnym przykładem takiej troski jest precyzyjne wyznaczanie
granic obszarów nadających się do rozwoju poszczególnych funkcji gminy, co wymaga
ścisłej współpracy planistów, architektów i geografów. Dzisiejsze doświadczenia poka-
zują, że współpraca ta nie była dotychczas wystarczająca.
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Ryc. 6. Osiedla położone na grzbiecie Chełmu, 560 m n.p.m.
Fig. 6. Settlements situated on Chełm ridge, 560 m a.s.l.
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Natural Barriers of Sustainable Development of the Pcim Commune

Summary

The community Pcim is situated at the border of Beskid Średni and Beskid Wyspowy mountains.
The possibly directions of sustainable development of the community are: residential function, light
industry development, traditional handicraft, tourism and agriculture. A specific natural environ-
ment of the community causes a various barriers in developing of these functions in certain places.

During investigation of the natural barriers of spatial development of the Pcim community a map
of land slides (scale 1:25 000) was made. The other possible barriers were observed, and the con-
flict areas were chosen. The result of investigation is a map of the conflict areas (Fig. 1).

The part of community, in which the largest amount of conflicts between the environment and
the human activity is observed, is the Raba river valley. Some parts of floodplain were build-up in
last 40 years, and in 2001 a new industrial zone was established at the floodplain in Pcim. It causes
a danger of flooding over 100 houses and industrial facilities during large floods. Thermal inversions
causing a stagnation of cold, polluted air in the winter make the Raba river valley disadvantageous
for both settlement and agriculture.

The most important barrier for building houses in the slopes are the mass movements. In whole
community, 23 settlements are situated on land slides. In the village Pcim, four of the built-up land
slides were active in the years 1996–2001, in result 1 house was destroyed and the walls of six
houses were damaged. In despite of this, in 2001–2002 three new houses were located on the land
slide areas, two of them on the well-known land slide, which had formed in 1962 demolishing a
farm built on its surface.

On the some deforested ridges, a large concentration of new houses is observed in last few years.
It causes a disharmony of the landscape of ridges (traditional settlements are rather dispersed), and
decreases the visual attractivity of the region. The preservation of the attractive landscape of the
community for tourism is necessary.

Environmental barriers for colonization in Pcim community might be divided into three groups:
in the valleys there are flooding areas and disadvantageous climate, in the slopes there are
mass-movement forms, and in the ridges the barrier is caused by necessity of landscape values pre-
servation. In local management and planning, a close cooperation between landscape ecologists,
architects and planists is strongly recommended.
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