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Abstract: The Bialka Valley is one of the most unique landscape systems in the Polish Carpathian Mountains. The 
valley possesses significant environmental value, which is utilized by man in a variety of ways. The uniqueness of 
the valley is linked to the fact that the Bialka River is one of the few relatively untouched mountain rivers in the Polish 
Carpathians. This explains the presence of valuable species and natural habitats in the valley. This area, however, has 
also experienced human impact for centuries. 
The paper addresses issues associated with landscape management in the Bialka Valley. Most problems in the valley 
are associated with the need to protect the natural environment via legal regulations and the need for man to abandon 
existing land management practices. The valley is torn by a basic conflict between the economic interests of man and 
the desire to protect nature. The solution to this problem is quite difficult and requires strong argumentation. The key 
problem areas in the valley are flood control and the use of natural resources for tourist purposes. 
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Wprowadzenie

Doliny rzeczne stanowią jedne z najbardziej dynamicznych i złożonych systemów krajobrazowych. Pełnią 
one wiele ważnych funkcji w krajobrazie. Ponadto od wieków tym systemom krajobrazowym towarzyszy 
intensywna działalność człowieka. Krajobrazy dolin rzecznych są wydłużonymi systemami przyrodniczymi, 
które posiadają wyraźne granice przestrzenne. W obrębie tych systemów krajobrazowych kształtuje się 
swoisty typ środowiska przyrodniczego, o którego funkcjonowaniu i organizacji decyduje rzeka oraz jej 
otoczenie. Doliny rzeczne można potraktować jako najważniejszy element systemu krajobrazowego 
dorzecza. W kierunku den dolin skierowane są główne wektory przemieszczania się materii i energii 
w systemie krajobrazowym dorzecza (Andrejczuk 2007).

Dolina Białki należy do najcenniejszych systemów krajobrazowych tego typu w skali Karpat Polskich. 
Odznacza się wysokim potencjałem przyrodniczym oraz różnym sposobem jego wykorzystania przez 
człowieka, zarówno w przeszłości jak i obecnie. Unikalność tego systemu krajobrazowego przejawia się 
tym, że rzeka do dzisiaj zachowała swój naturalny, górski charakter. Determinuje to występowanie wielu 
cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Jednak w dobie coraz większego wykorzystania 
zasobów środowiska przyrodniczego przez człowieka, a w konsekwencji mogącej nastąpić degradacji 
krajobrazu, ważne staje się planowanie systemów krajobrazowych (Richling et al. 2011, Chmielewski 2012).

Niniejszy artykuł powstał na podstawie studiów autora (Krąż et al. 2010, Krąż 2011, Krąż 2012), dokonanych 
w latach 2010-2012, dotyczących przemian oraz antropogenicznych zagrożeń krajobrazu zlewni Białki.

Główne formy ochrony przyrody na obszarze Doliny Białki

Pierwsze formy ochrony krajobrazu były związane z utworzeniem w połowie lat 50. XX wieku parków 
narodowych po obu stronach granicy państwowej. Ochrona nie objęła doliny na całej jej długości, a dotyczyła 
tylko górnej jej części położonej w Tatrach. Pod koniec lat 50. utworzony został niewielkiej powierzchni 
(8.51 ha) rezerwat przyrody pomiędzy Nową Białą a Krempachami. Od kilku lat pozatatrzański odcinek 
doliny jest włączony jako specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) do sieci obszarów Natura 2000, pod 
nazwą Dolina Białki. Dodatkowo, po wprowadzeniu tej formy ochrony, również obszar Tatrzańskiego Parku 
Narodowego został włączony do tej sieci na mocy prawa europejskiego, które regulują dwie dyrektywy: 
Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Wprowadzenie tych form ochrony przyrody na obszarze Doliny 
Białki nie było oczywiście bezzasadne. Jednak przez to wytworzył się tutaj konflikt interesów pomiędzy 
ochroną przyrody, a gospodarką prowadzoną przez człowieka. Efektem tego jest dzisiaj szereg problemów, 
które dotyczą zarządzania systemem krajobrazowym Doliny Białki. 

Zarządzanie krajobrazem na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wysokie walory przyrodnicze doliny jak i jej otoczenia decydują o dużym stopniu atrakcyjności 
turystycznej. Spośród wielu atrakcji turystycznych warto wymienić przynajmniej kilka: Morskie Oko, Dolinę 
Pięciu Stawów Polskich czy Rysy. Właśnie te miejsca, jako najbardziej warte uwagi, znajdują się w wielu 
przewodnikach, bilbordach oraz broszurach promujących region.

Przy zarządzaniu tym fragmentem systemu krajobrazowego, szczególnie duży problem wynika 
z nadmiernie rozwiniętego tu ruchu turystycznego. Dolina Białki jest jednym z miejsc znacznej koncentracji 
ruchu turystycznego w Tatrach Polskich. Według badań przeprowadzonych w Tatrzańskim Parku 
Narodowym (Skawiński 2010) wynika, że na szlaku z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka koncentruje 
się około 30% całego ruchu turystycznego w Tatrach Polskich. W sierpniu 2009 roku (Skawiński 2010) 
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każdego dnia na obszar TPN wchodziło dziennie średnio 20 000 turystów – zatem średnio około 6000-
7000 turystów przemierzało dziennie szlak z Palenicy Białczańskiej do brzegów Morskiego Oka. W czasie, 
kiedy notuje się największą liczbę turystów na tym szlaku, w okolicach Łysej Polany po stronie słowackiej 
do parku wchodzi około 50-150 turystów (Skawiński 2010).

Zarządzanie ruchem turystycznym na obszarze Tatr jest zadaniem bardzo trudnym, a każda podejmowana 
decyzja wymaga odpowiednio silnych i umotywowanych argumentów. Obecnie ogromny dylemat dyrekcji 
parku to co zrobić z takim ruchem turystycznym w Tatrach i czy dobre jest to, że na terenie parku istnieją 
miejsca tak dużej koncentracji turystów. Pomimo tego, warto zwrócić uwagę, że oddziaływanie turystów 
na krajobraz Doliny Białki ma głównie charakter liniowy i skupia się wzdłuż szlaku z Palenicy Białczańskiej 
do Morskiego Oka. Wiedzie on drogą o asfaltowej nawierzchni, co wyklucza negatywne oddziaływanie 
choćby na pokrywę glebową. W zasadzie z abiotycznych elementów środowiska wody powierzchniowe 
i pokrywa glebowa są najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie człowieka. Presja ta związana 
jest z dużym zaśmieceniem oraz fekalizacją gleby i wód powierzchniowych – pomimo, że wzdłuż szlaku 
postawione są kosze na śmieci i przenośne toalety, to tylko nieliczni turyści z nich korzystają. Najsilniejsza 
presja turystów na krajobraz dotyczy jego biotycznej części, a w szczególności fauny. Tak duża frekwencja 
oraz zagęszczenie turystów na szlaku powoduje synantropizację fauny i zmianę jej naturalnego behawioru. 
Znane są chociażby z mediów przypadki, że na zatłoczonym szlaku do Morskiego Oka pojawił się 
niedźwiedź. Zarówno dla większości turystów jak i samego niedźwiedzia nie jest to łatwe doświadczenie. 
Ważne jest przede wszystkim, aby turyści poruszali się po wyznaczonym dla nich szlaku i nie zostawiali po 
sobie śmieci i resztek jedzenia, które stanowiłyby potencjalne pożywienie dla zwierząt. 

Niełatwo jest znaleźć rozwiązanie przeludnienia tej części Tatr. Wydawałoby się, że najłatwiej jest po 
prostu wyłączyć z udostępniania tej doliny dla turystów. Należy jednak pamiętać, że poza ochroną przyrody 
celem parku narodowego jest udostępnianie pewnej przestrzeni dla uprawiana turystyki. Takie działanie 
spotkałoby się z dezaprobatą wielu grup społecznych od samych turystów po mieszkańców Zakopanego 
i okolic, dla których dochód z turystyki jest niejednokrotnie jednym z głównych źródeł utrzymania.

Problem transgraniczności systemu krajobrazowego

Powierzchnia dorzecza Białki wynosi około 223 km2, z czego 57% znajduje się w granicach Polski, 
a druga część znajduje się na terytorium Słowacji. Takie położenie zlewni niesie za sobą szereg 
administracyjnych problemów w zarządzaniu systemem krajobrazowym Doliny Białki. Nie da się łatwo 
zarządzać systemami krajobrazowymi, które znajdują się na terytorium więcej niż jednego państwa. Trudno 
jest opracowywać i wprowadzać zadania ochronne krajobrazu w momencie, kiedy nie ma możliwości bądź 
staje się utrudniona ingerencja na to co dzieje się w części takiego systemu. 

W systemie krajobrazowym dolin sposób gospodarowania człowieka w górnych częściach zlewni 
czy nawet w samej dolinie ma odzwierciedlenie w tym, jak funkcjonuje krajobraz w dolnych odcinkach. 
Na przykład deforestacja górnej części zlewni przyczyni się do zmniejszenia retencyjności i spowoduje 
szybszy spływ wody do dna doliny, gdzie przebieg procesów morfogenetycznych będzie gwałtowniejszy 
niż dotychczas. Z drugiej zaś strony skutkiem np. budowy zbiornika retencyjnego w dolnych częściach 
doliny może być zubożenie życia biologicznego w rzece również w górnych odcinkach. 

Jednym z zasadniczych problemów związanych z położeniem administracyjnym jest to, że rzeka Białka 
na odcinku od okolic Wanty do połączenia z Jaworowym Potokiem spełnia rolę granicy państwowej. 
Istotą problemu jest ruchomy charakter tej granicy. Każdorazowo po większych wezbraniach, kiedy Białka 
zmienia swój nurt, istnieje konieczność przywracania jej do stanu zgodnego z dokumentacją graniczną. 
Z punktu widzenia ochrony krajobrazu dobrym rozwiązaniem byłoby przekwalifikowanie charakteru granicy 
na stałą. Pozwoliłoby to zachować naturalne funkcjonowanie cieku bez konieczności ingerencji w koryto. 
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Problem obszaru Natura 2000 „Dolina Białki”

Według waloryzacji przeprowadzonej przez Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Perzanowska 2011) 
najcenniejszy oraz najbogatszy w siedliska przyrodnicze jest odcinek doliny od okolic Czarnej Góry do ujścia 
do Zbiornika Czorsztyńskiego. Tutaj zlokalizowana jest większość chronionych siedlisk nadrzecznych, które 
były podstawą do włączenia tego obszaru do sieci Natura 2000. Głównym celem ochrony na obszarze 
Natura 2000 Dolina Białki jest utrzymanie jakości siedlisk oraz gatunków, podlegających tutaj ochronie, 
w dotychczasowym stanie ich zachowania oraz to, aby powierzchnia tych siedlisk i liczebność populacji 
nie zmniejszały się. Ochrona siedlisk i gatunków na tym obszarze wymaga przede wszystkim: utrzymania 
naturalnego charakteru koryta oraz dynamiki rzeki, zapewnienia właściwej jakości wody, zachowania 
nadrzecznych lasów łęgowych oraz wyeliminowania zagrożeń związanych z turystyką i rekreacją.

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiło szereg zmian dotyczących sposobu gospodarowania przez 
człowieka w obrębie samej doliny, jak i większości powierzchni dorzecza. Spowodowane jest to zmianami 
funkcji wielu wsi; przede wszystkim z rolniczej na turystyczną i rekreacyjną. Każdego roku przyjeżdżają 
tutaj tysiące turystów. Z początku miejscowości były przygotowane na przyjmowanie turystów wyłącznie 
w okresie letnim. Od roku 1994, kiedy w Białce Tatrzańskiej zaczęły powstawać pierwsze trasy i wyciągi 
narciarskie (Krąż 2011), miejscowości przyjmują turystów także w okresie zimowym. Co więcej, 
miejscowości te stają się alternatywą dla przeludnionego Zakopanego, dlatego też powstaje tu szereg 
innych atrakcji, m.in. otwarty w 2011 roku kompleks basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej. W dodatku 
z roku na rok w dnie doliny oraz na stokach zwiększa się powierzchnia obszarów zajętych przez zabudowę. 
Funkcjonowanie inwestycji zlokalizowanych poza dnem doliny jest ściśle od niej zależne. Wydaje się, że 
konflikt pomiędzy ochroną przyrody w dolinie a gospodarką człowieka jest najbardziej złożony w tej części 
całego systemu krajobrazowego Doliny Białki. 

Problem w zarządzaniu systemem krajobrazowym wynika m.in. z braku wiedzy o tej formie ochrony 
przyrody wśród samych mieszkańców, z drugiej zaś strony brakiem dostatecznej wiedzy na temat regionu, 
jego potrzeb i zagrożeń wśród osób decydujących w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880; Dz.U. 2008, Nr 201, poz. 1237) dla obszarów 
Natura 2000 muszą powstać w najbliższym czasie plany zadań ochronnych. W trakcie powstawania tego 
dokumentu ważne są spotkania konsultacyjne ze społecznością oraz innymi interesariuszami, na których 
poruszane są kwestie przedmiotu ochrony, formy ochrony oraz co najważniejsze problemów związanych 
z wdrożeniem celów ochronnych. 

Utrzymanie naturalnego charakteru koryta oraz dynamiki przepływów na Białce wpływa na obniżenie się 
poziomu bezpieczeństwa powodziowego dla miejscowości zlokalizowanych w dolnych odcinkach doliny. 
Problem dotyczy głównie dwóch wsi – Nowej Białej i Krempach. Mieszkańcy uważają, że wszelkiego 
rodzaju zakazy, które przyszło im przestrzegać są skierowane przeciwko nim. Straty jakich doznali po 
powodziach w 2008 i 2010 roku wiążą z włączeniem Doliny Białki do sieci Natura 2000. Wielu uważa, 
że przywrócenie możliwości wybierania materiału z koryta Białki skutkowałoby obniżeniem zagrożenia 
powodziowego. Na obszarze Doliny Białki istnieje możliwość udrażniania koryta w sytuacjach, kiedy 
zagraża to bezpieczeństwu ludzi. Wszelkie sprawy związane z tego rodzaju operacjami wykonywane są 
przez zarządcę tego terenu, którym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Prace takie nadzorowane 
są przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, do której wpływają wszelkiego rodzaju informację 
o ich zasadności. Mieszkańcy nie korzystają z możliwości złożenia wniosków o udrożnienie koryt do 
RZGW, jednak zawsze z ich strony pojawiają się postulaty o umożliwienie wyboru materiału z koryta Białki. 
Można by się zastanowić, czy jeżeli przywrócono by możliwość częściowego wybierania materiału z koryta 
to czy po upływie czasu wybieranie to nie miałoby charakteru na skalę przemysłową. 

Kwestie związane z zagrożeniem powodziowym próbowano rozwiązać proponując budowę 
niewielkich zbiorników retencyjnych (Perzanowska 2011). Zbiorniki retencyjne miałyby powstać w dnie 
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doliny położonym poza obszarem Tatr. Jest to pomysł absurdalny, a przy tym praktycznie niewykonalny. 
Spiętrzona woda w zbiornikach przykryje fragmenty chronionych siedlisk, a w dodatku utrudniona będzie 
migracja brzanki – gatunku będącego tu przedmiotem ochrony. W dodatku do dzisiaj nie ustalono, na 
którym odcinku powstałyby te zbiorniki. Część gruntów, które zostały włączone do obszaru naturowego, 
stanowią własność prywatną, a część należy do skarbu państwa. Według ustawy Prawo wodne (Dz.U. 
2010 nr 44 poz. 253) grunty prywatne, które zostają przykryte na stałe przez wody powierzchniowe stają 
się własnością skarbu państwa – zarządzane przez RZGW. Nietrudno wyobrazić sobie reakcję właścicieli 
tych gruntów, którzy częściowo na nich gospodarują. Należałoby się zastanowić czy jest sens, aby małe 
zbiorniki retencyjne wypełnione zostały w bardzo krótkim czasie podczas większych wezbrań na Białce. 
Możliwe jest, że mogą one nie spełnić swojej przeciwpowodziowej funkcji, a tylko negatywnie wpłyną na 
środowisko przyrodnicze. Argumentem za budową takich zbiorników jest fakt, ze mogłyby one posłużyć 
jako rezerwuar wody w zimie, która służyłaby do naśnieżania stoków narciarskich zimą.

W czasie deficytu pokrywy śnieżnej na stoku, jak również po to, aby wydłużyć okres uprawiania narciarstwa 
stosuje się system sztucznego śnieżenia tras narciarskich. W sąsiedztwie Doliny Białki w ostatnich latach 
działało 55 tras narciarskich (Krąż 2012). System sztucznego naśnieżania wymaga doprowadzenia dobrej 
jakości wody do armatek śnieżnych. Woda pobierana jest bezpośrednio z rzeki Białki systemami pomp 
i rurociągów na stok. Taka duża liczba tras narciarskich oraz wodochłonność systemu śnieżenia powoduje 
duże zagrożenie dla środowiska przyrodniczego w dnie doliny. Proceder poboru wody wymaga posiadania 
przez właścicieli stacji narciarskich odpowiednich pozwoleń wodno-prawnych. Często zdarza się, że pobór 
wody jest znacznie większy niż limity określone w umowach. Pobieranie wody z Białki jest najbardziej 
uciążliwe dla środowiska w czasie zimowych niżówek, kiedy większość wody została zgromadzona w postaci 
pokrywy śnieżnej w Tatrach. Uszczuplanie zasobów wodnych powoduje pogorszenie się jakości chronionych 
siedlisk przyrodniczych oraz bytowania brzanki. Budowa zbiorników retencyjnych na Białce mogłaby 
przyczynić się do uregulowania przepływów. W zimie zmagazynowana wcześniej woda mogłaby trafić do 
systemów sztucznego śnieżenia. Jednak w zmagazynowanej wodzie wcześniej czy później dochodziłoby do 
szybkiego pogorszenia jej jakości na skutek m.in. braku kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w większości 
sąsiadujących z doliną miejscowości. Kwestie związane z do dzisiaj nieuregulowaną gospodarką ściekową 
na obszarze Doliny Białki również powodują problem w zarządzaniu tym systemem krajobrazowym.

Wnioski

Zarządzanie systemem krajobrazowym Doliny Białki jest problemem bardzo złożonym, na który składa 
się wiele różnych czynników. Wśród nich istotne kwestie dotyczą różnych przedmiotów oraz podmiotów 
ochrony przyrody na różnych odcinkach tego systemu krajobrazowego. 

Aby racjonalnie zarządzać systemem krajobrazowym winno się w pierwszej kolejności zidentyfikować 
konflikty pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką człowieka, w drugiej zaś znaleźć możliwie optymalne 
dla obu stron rozwiązanie tego problemu.

Ważne, aby w kwestiach związanych z zarządzaniem krajobrazem mogli wypowiedzieć się i zgłosić 
swoje postulaty mieszkańcy.

Największa ilość problemów wynika z funkcji turystycznej, jaką pełni obecnie Dolina Białki. Istotą tego 
problemu są zagrożenia płynące z koncentracji ruchu turystycznego w Tatrach oraz największy rozwój 
usług narciarskich w Dolinie Białki na całym Podhalu.

Procesy, które zachodzą w dnie doliny są ściśle uzależnione m.in. od parametrów zlewni oraz od 
sposobu gospodarowania człowieka na całym jej obszarze. Zatem przy omawianiu zagadnień dotyczących 
systemów krajobrazowych dolin rzecznych nie należy zapominać o ich otoczeniu, z którym nierozerwalnie 
są przecież związane. 
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