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PRZEMIANY KRAJOBRAZU DOLINY BUGU
W OSTATNIM STULECIU
Wprowadzenie
Dolinę wielkiej rzeki można uważać za odrębny układ przyrodniczy, odznaczający się specyficznymi formami budowy geologicznej, rzeźby, stosunków wodnych, cech
mikroklimatycznych oraz charakteru fauny i flory. Te cechy środowiska warunkowały
w przeszłości i kształtują obecnie szczególne dla dolin formy gospodarki człowieka.
Układ ten jednak, poprzez specyfikę systemu obiegu materii (wody), uwarunkowany jest cechami środowiska znacznie rozleglejszego obszaru – całego dorzecza.
Bezpośredni wpływ na przeszłe i aktualne zagrożenia walorów przyrodniczych
doliny mają działania hydrotechniczne w obrębie koryta rzeki i dna jej doliny.
Na walory przyrodnicze doliny wpływa także sposób zagospodarowania jej bezpośredniego sąsiedztwa. W obszarach pozaprzemysłowych (a takie dominują w
dorzeczu Bugu) stopień przekształcenia przyrody można powiązać bezpośrednio
z układem typów użycia ziemi w dolinie Bugu i jej najbliższym sąsiedztwie – na
obszarach gmin nadbużańskich. Użytkowanie ziemi jest najmniej stabilnym elementem krajobrazu, w znaczący sposób zmienia go i modyfikuje.
Zmiany sposobu użycia ziemi z pierwotnego (naturalnego) na użytkowanie
rolniczo-produkcyjne (włączając meliorowane oraz nawożone pastwiska i łąki
kośne), nawet stosunkowo nieznacznych powierzchniowo wycinków terenu, mogą
być uważane za bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia fizjonomii krajobrazu,
lecz także ze względu na istotność przekształceń cech ekologicznych i wpływ na
kierunek ewolucji całości układów przyrodniczych. Podobnie można traktować
sytuacje powracania do stanu naturalnego terenów, na których zaprzestano gospodarowania.
Walory przyrodnicze doliny Bugu
Dolina Bugu jest jedną z ostatnich wielkich dolin rzecznych w centrum
Europy o dużym stopniu naturalności. Charakteryzuje ją otwartość i drożność
w kierunku W-E oraz NW-SE (pasaż bałtycko-czarnomorski). Przebiega przez kilka
regionów fizycznogeograficznych: Wyżynę Wołyńską, Polesie, Nizinę Podlaską
i Mazowiecką (Kondracki 1994). W związku z tym można podzielić ją na kilka
odcinków: wołyński, poleski, podlaski (Podlaski Przełom Bugu) i mazowiecki
(Dolina Dolnego Bugu).
Koryto Bugu ma charakter meandrujący (liczne zakola i wyspy). W dolinie licznie występują starorzecza, płaskie, piaszczyste brzegi i strome skarpy.
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Zachowały się tu fragmenty obszarów z roślinnością o charakterze naturalnym
i półnaturalnym. Są to: wikliny, zbiorowiska wodne, przybrzeżne i nadrzeczne,
lasy łęgowe (łęgi wierzbowo-topolowe, łęgi wiązowe, łęgi olchowo-jesionowe),
zbiorowiska wielkich turzyc, roślinność kserotermiczna ze świetlistymi dąbrowami
na skarpach doliny, lasy iglaste, roślinność torfowiskowa, zbiorowiska łąk kośnych
i kośno-pastwiskowych i zbiorowiska synantropijne (Fijałkowski 1966). Dolina
Bugu stanowi międzynarodowej rangi ostoję ptaków (Ostoje ptaków... 1994), których różnorodności gatunkowej sprzyjają: strefowość w rozmieszczeniu formacji
roślinnych, zróżnicowanie warunków morfologicznych i mikroklimatycznych,
dynamizm układów ekologicznych (powodzie) oraz znaczna żyzność siedlisk.
Unikalne wartości przyrodnicze i kulturowe doliny Bugu są doceniane –
ustanowiono w jej obrębie szereg obszarów chronionych (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). Ponadto dolina Bugu jest korytarzem
ekologicznym – fragmentem europejskiego korytarza łączącego Morze Czarne z
Bałtykiem. W krajowej sieci ekologicznej (ECONET-POLSKA) fragmenty doliny
Bugu stanowią (Liro 1998) międzynarodowe obszary węzłowe oznaczone symbolami 24M (Doliny Dolnego Bugu) i 27M (Poleski).
Zagospodarowanie doliny Bugu w przeszłości
Warunki stwarzane przez istnienie dużej rzeki wykorzystywane były przez okoliczną ludność już od najdawniejszych czasów. Bug był drogą handlową co najmniej
od schyłku X w. (Wyrobisz 1985). W XV w. rzeka stała się szlakiem wodnym odgrywającym istotną rolę w systemie gospodarczym i transportowym Rzeczpospolitej
Obojga Narodów. W kolejnych trzech wiekach komunikacyjna rola Bugu wzrosła
jeszcze bardziej. Drogą tą spławiano do Gdańska przede wszystkim towary leśne
i zboża. W związku z tym dużą wagę przywiązywano do żeglowności rzeki, co znalazło wyraz w uchwałach sejmowych zakazujących pod karą grzywny ograniczania
rzeki groblami. Powoływano liczne komisje, które miały pilnować spławności rzeki
oraz decydować o usuwaniu przeszkód utrudniających transport, zarówno naturalnych (zatory ze zwalonych drzew, nieregularność nurtu), jak i sztucznych (grobli,
jazów, upustów). Mimo nienajlepszych warunków naturalnych i technicznych spław
Bugiem rozwinął się na dość dużą skalę i miał chyba większe znaczenie gospodarcze, niźli przypisywali mu dotychczas historycy (Szczygieł 1992). Oprócz powiązań
lokalnych łączył bowiem także obszary dzisiejszej Ukrainy z rynkiem gdańskim
i dalej z Europą Zachodnią. Jeszcze pod koniec XIX w. żegluga odbywała się od
Uściługa bądź Dubienki w dół rzeki. Pomyślna koniunktura żeglugowa pociągała za
sobą rozwój gospodarczy i urbanizację regionu. Powstawały nowe ośrodki miejskie
o bardzo dużym znaczeniu dla organizacji spławu i intensywności wykorzystania
danej drogi wodnej. Największe znaczenie jako porty rzeczne miały: Uściług, Horodło, Dubienka, Włodawa, Kodeń, Brześć, Mielnik, Drohiczyn, Nur, Kamieńczyk,
Brok, Wyszków (Szczygieł 1992).
Trzeci rozbiór Polski – w końcu XVIII w. – rozdzielił obszary nadbużańskie
między Austrię (lewy brzeg), Rosję (prawy brzeg do Niemirowa) i Prusy (prawy
brzeg od Niemirowa w dół rzeki). Nie sprzyjało to gospodarczemu rozwojowi
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regionu. Powodowało zakłócenia wykorzystywanej od dawna żeglowności rzeki.
W Polsce międzywojennej, po odzyskaniu niepodległości, próbowano przywrócić rzece znaczenie komunikacyjne. W związku z tym dążono do uregulowania
rzeki. Udało się jednak jedynie zbudować jaz iglicowy “Kozłowicze” poniżej ujścia
Muchawca. Nie poprawiło to warunków żeglugi i w związku z tym rzeka nie odgrywała wówczas takiej roli jak dawniej (Monografia... 1985).
W okresie powojennym następowało osłabienie atrakcyjności szlaku wodnego Bugu. Wytyczenie granicy państw oraz uznanie dolnego Bugu za granicę
podregionów (późniejszych województw) spowodowało, że Bug przestał być osią
zagospodarowania przestrzennego (Berezowski 1989).
Obecne zagospodarowanie Doliny Bugu
Dolina Bugu obejmuje fragmenty trzech dużych województw: lubelskiego
(odcinek graniczny), podlaskiego i mazowieckiego. Najważniejsze miejscowości
nad Bugiem to: Włodawa, Terespol, Drohiczyn, Brok, Wyszków. Są to niewielkie
– o liczbie mieszkańców do 20 tys. – miasta. Współcześnie omawiany obszar wykazuje charakter typowo rolniczy. Spośród nielicznych zakładów przemysłowych
dominują tu zakłady z branży rolno-spożywczej (cukrownie, gorzelnie, zakłady
przetwórstwa owocowo-warzywnego), zaś spośród innych branż warto wymienić:
Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie” we Włodawie oraz Wyszkowską Fabrykę Mebli „Fama” w Wyszkowie. Generalnie najwięcej zakładów przemysłowych w dolinie Bugu zlokalizowano w województwie mazowieckim, co ma
związek z oddziaływaniem Warszawy. Wymienione i inne zakłady (także z odległych
od doliny części zlewni) stanowią źródła zanieczyszczenia wód Bugu (Kuśmierczyk 1999). Nakładające się oddziaływanie zanieczyszczeń przynoszonych spoza
granicy oraz zrzucanych w Polsce sprawia, że Bug jest rzeką silnie zanieczyszczoną
(Charakterystyka... 1997; Czubla i in. 1993; Czubla 1994a, 1994b).
Bug – rzeką graniczną
Przyczyn niskiego stopnia urbanizacji i opóźnienia w gospodarczym rozwoju tego regionu należy dopatrywać się przede wszystkim w granicznym statusie
rzeki na znacznym odcinku. Ma to miejsce od 1945 roku, choć Bug pełnił funkcje
graniczne już w przeszłości. Według poglądu większości badaczy, we wczesnym
średniowieczu Bug stanowił granicę oddzielającą Słowian Zachodnich od
Wschodnich. W XIV w. tereny nadbużańskie były obszarem działań militarnych
i przedmiotem rywalizacji między Litwą, Polską i Tatarami o ziemie ruskie. Pomimo
trwającego wiele wieków rozczłonkowania dorzecza Bugu na odrębne jednostki
polityczne, już od końca XIV w. były one cząstkami tego samego, wielkiego organizmu politycznego – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Granice dzielące państwo
na mniejsze jednostki nie biegły jednak na ogół wzdłuż koryta Bugu. Zasadnicze
zmiany przyniosły dopiero rozbiory Polski (Bug stanowił granicę miedzy zaborami). W okresie II Rzeczypospolitej całe dorzecze Bugu znalazło się w obrębie
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Polski, lecz wybuch II wojny światowej ponownie zmienił sytuację. Istnienie
od 1945 r. bardzo szczelnej granicy państwowej między Polską a ZSRR ograniczało
zaludnienie oraz rozwój gospodarczy (w tym komunikację – „krwioobieg państwa”)
tego regionu. Rozpad ZSRR, powstanie niepodległej Ukrainy i Białorusi spowodowało uruchomienie na tym obszarze nowych przejść granicznych, co wywołało
nowe impulsy rozwoju. Obecnie na granicy z Ukrainą i Białorusią w odcinku
nadbużańskim funkcjonuje kilka przejść granicznych, w tym bardzo intensywnie
użytkowane – Terespol/Brześć.
Wraz z wprowadzeniem 1 stycznia 1999 r. nowego podziału administracyjnego, dolny Bug przestał stanowić granicę województw, co stwarza warunki do objęcia
przezeń ponownie roli osi rozwoju regionu. Bug może na całej swej długości pełnić
rolę spajającą społeczność. Pewne tego znamiona dają się już zauważyć – funkcjonuje Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, obejmujące wszystkie
polskie powiaty położone nad Bugiem. Działa też od maja 1995 r. Euroregion
Bug, w ramach którego współpracują nadgraniczne województwa Polski i obwody
Ukrainy, a od 1998 r. także obwody Białorusi. Należy mieć nadzieję, że spodziewane włączenie Polski do Unii Europejskiej nie spowoduje znaczących utrudnień
w działalności Euroregionu.
Użytkowanie gruntów w gminach nadbużańskich
Istotna dla projektowania działań ochronnych walorów przyrodniczych doliny Bugu jest struktura własnościowa gruntów, która ma bezpośredni związek
z teksturą i strukturą układów krajobrazowych – stopniem rozdrobnienia płatów
krajobrazowych, układem jednostek i postacią mozaiki płatów.
W strukturze własności w gminach nadbużańskich dominują grunty prywatne. Ich udział zmienia się od 16,46% (gm. Brok) do 93,14% (gm. Perlejewo),
jednakże aż w 24 spośród 46 analizowanych jednostek administracyjnych przekracza 70%. W rękach prywatnych pozostaje 69,2% powierzchni gmin nadbużańskich.
Na gruntach prywatnych zdecydowanie dominuje użytkowanie rolnicze (grunty
orne, łąki, pastwiska, sady), natomiast na gruntach państwowych największe
powierzchnie zajmowane są przez nieużytki oraz tereny o innym przeznaczeniu.
Brak tu większych zakładów przemysłowych – są to tereny rolnicze. Użytki rolne zajmują przeciętnie 64,4% powierzchni. Lesistość w gminach zmienia się od
2,8% (Hrubieszów – gmina miejska) do 80% (Brok). Łąki i pastwiska w gminach
nadbużańskich pokrywają ok. 1/6 terenu (Roczniki... 1999).
Zmiany struktury użytkowania gruntów – zmiany krajobrazu
Nawet najdokładniejsze aktualne dane dotyczące stanu użytkowania zasobów
przyrody, bez ujęć dotyczących intensywności i charakteru zjawisk transformacji,
nie oddają rzeczywistego obrazu przekształceń środowiska. Próbą uchwycenia tych
zjawisk jest studium zmian struktury użytkowania ziemi w dolinie Bugu w ciągu
ostatniego półwiecza. Opracowanie wykonano na podstawie analizy porównawczej
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materiałów kartograficznych dotyczących wycinków doliny Bugu. Każdorazowo
porównywano użytkowanie gruntów w dwóch okresach odległych o co najmniej
50 lat.
Jako materiał porównawczy wykorzystano mapy użycia ziemi wykonane na podstawie map topograficznych (WIG z lat trzydziestych i współczesne, dokumentujące
sytuację z lat osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych XX w. – dla różnych arkuszy
map) obejmujących obszary wybranych sektorów doliny Bugu. Szczegółowych
pomiarów i zestawień dokonano dla wycinków doliny obejmujących po kilkanaście
kilometrów jej biegu, ograniczonych ramką Mapy Topograficznej 1:50 000 (nowa
edycja, Głównego Geodety Kraju). Dla wytypowanych sektorów porównano splanimetrowane powierzchnie wydzielonych typów użytkowania ziemi (lasy, użytki
zielone, grunty orne). Dla uzyskania pewnej miary ich rozczłonkowania, istotnej
z punktu widzenia cech ekologicznych, określono także zmiany długości granic
rozdzielających płaty poszczególnych typów użytkowania ziemi. Nakładając mapy
z różnych okresów dokonano także porównań sieci osadniczej i komunikacyjnej.
Dla obszarów wyróżniających się dynamiką lub szczególnymi cechami zmian dokonano rozpoznania terenowego aktualnej sytuacji.
Sektory badawcze wytypowano dokonując wstępnych porównań na podstawie
zestawienia map użytkowania ziemi na całej długości doliny Bugu, od początku
odcinka granicznego z Ukrainą po Zalew Zegrzyński.
Wyniki porównań wskazują, że wydzielone na podstawie cech fizjograficznych odcinki doliny Bugu można scharakteryzować także odmiennymi cechami
współczesnej ewolucji krajobrazu. Jest to o tyle zrozumiałe, że podział doliny
na odcinki powiązano z cechami doliny i odpowiedniego sektora zlewni. Te właśnie
cechy w ciągu wielu wieków warunkowały sposób gospodarowania w obrębie doliny, w szczególności różnicując jej przemiany w długim okresie, gdy cała dolina
pozostawała w obszarze względnie jednolitego układu stosunków gospodarczych
i rozwoju cywilizacyjnego. Na ten pierwotnie zróżnicowany obraz nakładają się
dopiero zmiany objętego szczegółowymi badaniami okresu, który zaznaczył się
wyjątkowo dramatyczną sekwencją zdarzeń historycznych, zmian politycznych
i gwałtownych przemian układów społeczno-ekonomicznych. Zarejestrowany w
efekcie badań obraz to rezultat każdorazowego nałożenia się szeregu procesów,
często przeciwstawnych, a w różny sposób kształtujących sposoby i intensywność
wykorzystywania zasobów środowiska doliny.
Uchwycony przez badania obraz przemian nie wszędzie umożliwia jednoznaczną interpretację dotyczącą przyczyn i dynamiki zmian, lecz na podstawie
wykonanych porównań wzajemnych proporcji powierzchni typów użytkowania
ziemi można wskazać, z pewnym przybliżeniem, dominujące w każdej z wyróżnionych części doliny, kierunki zmian.
Zarejestrowane przemiany krajobrazu na odcinku wołyńsko-podolskim (badania szczegółowe na arkuszach: Ustiług i Dubienka) w znacznym stopniu związane
są z następstwami działań wojennych i przesiedleń ludności w latach czterdzie214

stych XX w., co spowodowało zupełne zniknięcie z map szeregu osad, szczególnie
po stronie ukraińskiej. Pomimo tak istotnych zmian układu osadniczego,
po obu stronach granicy zmiany proporcji i wielkości obszarów w poszczególnych
typach użytkowania ziemi nie są tak kontrastowe. Przy generalnej przewadze
w obrębie doliny powierzchni łąk i pastwisk, po obu stronach granicy notujemy
zmniejszenie ich udziału w powierzchni ogólnej dna doliny (częściowo wskutek
zmeliorowania obszarów podmokłych i przekształcenia ich w grunty orne). Odpowiada temu przyrost powierzchni gruntów ornych po stronie polskiej, po stronie
ukraińskiej wyraźniej jednak zaznacza się przyrost powierzchni lasów (nawet
o 30% powierzchni doliny).
Odcinek poleski doliny Bugu (badania szczegółowe na arkuszach: Zabużje
i Stradiczi), którym przebiega granica polsko-ukraińska w części południowej
i polsko-białoruska w części północnej, jest obszarem najbardziej widocznych
zmian (ryc. 1). Znacząco zmniejszył się także tutaj obszar użytków zielonych – łąk
i pastwisk (nawet o 30% powierzchni doliny), z tym, że powierzchniowo ich ubytki są większe po wschodniej stronie doliny. Krajobrazowo najistotniejszą jednak
zmianą wydaje się bardzo istotny przyrost powierzchni leśnej (do 20% w dolinie).
Po stronie polskiej lasy zajęły jednak głównie dawniejsze grunty orne, po stronie

Ryc. 1. Użytkowanie gruntów w poleskim odcinku doliny Bugu
Fig. 1. Land use in the Polesie reach of the Bug valley
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ukraińskiej i białoruskiej przyrost powierzchni leśnych odbył się także kosztem
użytków zielonych. Można też zaobserwować, szczególnie po stronie polskiej,
stopniową redukcję sieci osadniczej, choć całkowite zniknięcie z map niektórych
wsi wiązać należy z okresem lat czterdziestych XX w. Należy tu zaznaczyć, że
tereny nadbużańskie są różnie postrzegane po obu stronach granicy. Od strony
polskiej są uznawane za ubogie i, tradycyjnie, najmniej atrakcyjne na tle regionu;
zaś od strony białoruskiej są to obszary o znaczącej randze w skali krajowej, co
może uzasadniać użytkowanie rolnicze ponad 70% prawobrzeżnej części doliny
w okolicach Brześcia.

Ryc. 2. Użytkowanie gruntów w podlaskim odcinku doliny Bugu
Fig. 2. Land use in the Podlasie reach of the Bug valley

216

Odcinek podlaski doliny (badania szczegółowe na arkuszach: Janów Podlaski
i Siemiatycze), w znacznej części znajduje się już całkowicie w granicach Polski,
obejmując tzw. Podlaski Przełom Bugu, gdzie dolina ma stosunkowo wąskie dno
i występują strome odcinki jej zboczy. Zaobserwowane zmiany podobne są w
obu – polskim i granicznym – sektorach tego odcinka (ryc. 2). Tu także następuje
wyraźny ubytek powierzchni użytków zielonych (ponad 10%), przy czym wiele
obszarów podmokłych w dolinie poddano zabiegom melioracyjnym. Notuje się
też niewielki przyrost powierzchni leśnych i gruntów ornych. Istotne zmiany sieci
osadniczej nastąpiły w odcinku granicznym, tu też (w okolicach Terespola) można
zaobserwować największe przyrosty obszarów intensywnie wykorzystywanych dla
celów pozarolniczych.
Odcinek mazowiecki – Dolina Dolnego Bugu (badania szczegółowe na arkuszach: Sterdyń, Ostrów Mazowiecka) wyróżnia się rozległością dna doliny i
wprowadzanymi w dolinę w ostatnim okresie nowymi formami gospodarowania
oraz występowaniem istotnych powierzchniowo obszarów zmeliorowanych i
chronionych wałami przeciwpowodziowymi.
Zakończenie
Wykonane badania wskazują na dwa zjawiska istotne dla przyszłego sposobu wykorzystania walorów środowiska i krajobrazu badanego obszaru. Na całej
długości doliny zachowały się jej wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Dolina ta jest wciąż unikatowym przykładem obszaru o przewadze naturalnych
cech środowiska. Przemiany ostatniego okresu pewne cechy tej naturalności jeszcze
podwyższają – bardzo istotne jest tu znaczące wzbogacenie doliny w powierzchnie
leśne.
Jako istotne zagrożenia można wymienić dwie kategorie procesów. Pierwszy,
to notowany na całej długości doliny proces zanikania naturalnych powierzchni
okresowo podmokłych użytków zielonych – typu środowiska najbardziej charakterystycznego dla dolin wielkich rzek, o wielkim znaczeniu ekologicznym
i priorytetowej randze krajobrazowej. Drugi proces, to coraz intensywniejsze
zagospodarowywanie i inwestowanie w obszary bliskie przejściom granicznym,
powierzchniowo niewielkie, lecz w perspektywie mogące przerwać w kilku punktach ciągłość korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadregionalnym, którą to
funkcję pełni dolina Bugu. Bezpośrednie zagrożenia dla walorów przyrodniczych
doliny Bugu powiązane są też w znacznej mierze z pogorszeniem jakości wód rzeki, będącym rezultatem dopływu zanieczyszczeń – ścieków zrzucanych do Bugu
bezpośrednio lub też docierających doń dopływami.
W dobie dokonujących się transformacji ważne jest, aby na podstawie dalszych, uszczegółowionych badań dokonać właściwej diagnozy cech jakościowych,
intensywności i prognoz przemian środowiska i krajobrazu doliny, i na tej podstawie
właściwie ukierunkować zagospodarowanie tego obszaru tak, aby nie utracić jego
wyjątkowych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych.
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EVOLUTION OF THE BUG RIVER VALLEY LANDSCAPE
IN THE PAST CENTURY
Summary
As a consequence of civilizational changes (principally political) of the past
few centuries the Bug River Valley caused to form a regional axis integrating
the economy and population centres – it became a barrier separating communities living on the opposite sides of the river. Changes in landscape evolution of
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the relevant area were studied on the basis of cartographical materials (dated for
various periods), literature, and field studies. Any large river valley forms a well
-integrated natural system, characterized by specific geological conditions, relief
landforms, water conditions, microclimatic features as well as fauna and vegetation.
These features created conditions for specific forms of human activities characteristic also of cultural situations of the inhabitants of the valleys. These systems,
however, are strongly related to much larger areas, naturally connected with
the rivers – their basins. According to this, landscape evolution processes were
studied in detail in the valley-floor and more generally along the river-valley region, with additional materials concerning the related sectors of the Bug River
Basin. Natural values of the river valley are influenced directly by hydrotechnical
management of the river channel and its flood plain, which in the case of the River
Bug generally diminishes the intensity of human activities characteristic of the last
two centuries. In the Bug valley region characterized by minimum percentage
of urban and industrial areas the results of human influence on nature can
be directly connected with changes in the structure of land use expressed by relationships among the following types of land use: woods and forests, meadows
and pastures, arable land and settlements. Actual trends of the phenomenon were
studied by comparing areas of the selected types of land use, measured on maps
and dated at different periods of the last century. Detailed maps covering twelve
selected sectors of the valley were used in the study. The most drastic changes
were registered in this sector of the valley where the state border of Poland runs
along the river. A marked increase in forest areas was noted, several villages
and communication lines ceased to exist. Less drastic landscape changes took place
in the lower sector of the valley. Generally, the acreage of wetlands diminished
and former meadows on artificially dried river terraces was replaced by arable land.
The forest areas in that sector of the valley were also generally increased, though
very slowly. New flood- controlling dikes and a dense network of roads have been
recently constructed, in some areas groups of summer houses were added to the settlement network. In general, the study shows that the Bug River valley presents
a very high level of natural features as well as exceptional values of nature
and landscape. These values are presently endangered in a few areas, mainly those
connected with urban and industrial centres outside Poland and with newly build
communication lines crossing the national border and the river itself.
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