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MODEL ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ZLEWNI RUDAWKI NA WYŻYNIE KRAKOWSKIEJ
Wstęp
Bilansowe podejście do procesów przyrodniczych stanowi bardzo ważny
element badań nad środowiskiem przyrodniczym. Podejście takie, jak twierdzą
D. L. Armand (1980) i A. Richling (1992), wskazuje siłę i kierunki przebiegu tych
procesów, jak również wzajemne powiązania między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego. Bilansowe podejście można także zastosować w
badaniach nad przemianami środowiska, jeśli założymy, że zmiana w funkcjonowaniu jednego z elementów środowiska przyrodniczego jednocześnie pociąga za
sobą zmiany w pozostałych (Richling 1992). Rozpatrując to zagadnienie w ujęciu
systemowym (Widacki 1979) i w oparciu o proste modele geosystemów można
powiedzieć, że przemiana w systemie A powinna wywołać przemiany zarówno w
innych systemach (B, C, D itd.) ściśle z nim powiązanych, jak też w systemach znajdujących się w pewnym oddaleniu – przestrzennym i funkcjonalnym – od systemu
A (zasada efektu domina), a w konsekwencji, przez sprzężenia zwrotne wpłynąć
na dalsze przekształcenia w systemie A. Niniejsza praca stanowi próbę skonstruowania syntetycznego modelu przemian, jakie nastąpiły w środowisku przyrodniczym obszaru zlewni Rudawki w ostatnich 65 latach.
Obszar badań
Zlewnia rzeki Rudawki o powierzchni 62,7 km2 znajduje się w obrębie Wyżyny Krakowskiej. Tworzy ją falista powierzchnia zrównania z ostańcami (mogoty),
rozcięta głębokimi jarami krasowymi rzek Racławki i Szklarki, a także fragment
obniżonego Rowu Krzeszowickiego. Podłoże skalne przeważającej części obszaru
budują silnie krasowiejące wapienie i dolomity (dewon-karbon, jura-kreda), zaburzone zaznaczającą się tu tektoniką uskokową (Gradziński 1972), a tylko na terenie
Rowu występują nieprzepuszczalne osady miocenu. Większą część zlewni płatowo
pokrywają utwory lessowe (Mapa... 1978). Najwyżej położony w obrębie zlewni
jest wapienny ostaniec – Babia Skała (488 m n.p.m.), najniżej - ujście Rudawki
do Rudawy (240,4 m n.p.m.). Deniwelacja wynosi 247,6 m. Budowa geologiczna
i rzeźba terenu w dużym stopniu warunkują stosunki krenologiczne obszaru.
Silnie spękany kompleks skał wapiennych, sprzyja szybkiemu krążeniu wód podziemnych. A. Tlałka (1970) wyróżniła tu jeden zbiornik wód podziemnych zalegający w skałach różnego wieku, z którym związane jest jedno zwierciadło wód
podziemnych, zalegające na głębokości 20-45 m (Gil i in. 1963). Mieszanie się i odpływ wód podziemnych następuje wzdłuż 6 głównych stref wyróżnionych przez E.
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Gila i in. (1967), które nawiązują do kierunków przebiegu dyslokacji tektonicznych
wyznaczonych przez S. Dżułyńskiego (1953). Wśród gleb dominują wytworzone na
pokrywie lessowej gleby płowe (Luvisols) i brunatne właściwe (Eutric Cambisols),
a także rędziny inicjalne i właściwe (Cambic-Rendzic Leptosols) wykształcone
na utworach wapiennych (Skiba, Trafas 1987). Szata roślinna obszaru charakteryzuje się występowaniem ponad 10 zbiorowisk, a największe powierzchnie zajmują
pola uprawne (Secali-Violetalia arvensis), buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum), środkowopolski bór mieszany (Pino-Quercetum) i grąd (Tilio-Carpinetum).
Miejsca nasłonecznione porastają murawy naskalne (Festucetum pallens) i ciepłe
zarośla (Peucedano cervariae-Coryletum) (Michalik 1980).
Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni
Szczegółowe badania terenowe przeprowadzone przez autora nad przemianami środowiska w zlewni Rudawki w latach 1992-1994 oraz 1996-1999, nawiązują
zakresem do wcześniejszych opracowań i materiałów ikonograficznych (m.in.
Mapa ... 1935; Gil i in. 1967; Tlałka 1968). Dotyczą one rzeźby terenu, stosunków
wodnych, szaty roślinnej oraz użytkowania ziemi. Przedmiotem badań było też
zaśmiecenie środowiska. Jednocześnie
obserwacje dokonane w czasie prac
terenowych, pozwoliły na wysunięcie
uwag dotyczących zmian występowania
pewnych gatunków zwierząt czy zmian
rzeźby. Analiza porównawcza wyników
badań ze stanem zarejestrowanym
w pracach źródłowych (Maciejowski
1994, 2000), pozwoliła stwierdzić zaistnienie przemian w rzeźbie i stosunkach
wodnych (ostatnie 65 lat) oraz szacie
roślinnej i użytkowaniu ziemi (ostatnie
25 lat).
Najsilniejszym przekształceniom
w zlewni ulegały stosunki wodne.
W trzech rejonach zlewni (ryc. 1) silnemu obniżeniu uległo zwierciadło wód
podziemnych, na skutek nadmiernego
poboru wody w ujęciu w Jerzmanowicach oraz eksploatacji wód w kopalni
Ryc. 1. Zmiany poziomu zwierciadła
w Olkuszu (Maciejowski 1994). Proces
wód podziemnych w latach 1964-1997
ten w okresie 1978-1995 pogłębiły
Źródło: Maciejowski 2000
czynniki naturalne (znaczny niedobór
Fig. 1. Changes in ground water level
opadów), które dodatkowo zmniejszyły
in 1964-1997
zasoby zbiornika wód podziemnych, ale
Source: Maciejowski 2000
z kolei późniejsze wilgotne pięciolecie
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1996-2000 (ryc. 2) w dużym stopniu
uzupełniło zasoby tych wód. Jednocześnie pociągnęło to za sobą przemiany
w funkcjonowaniu wód powierzchniowych (duże zmiany wydajności źródeł,
zmiany wielkości przepływów i długości
cieków). Do początku lat 90. XX w. uległo wyschnięciu lub dużemu zmniejszeniu wydajności 87% badanych źródeł,
czynnych w latach sześćdziesiątych
(Tlałka 1968, Maciejowski 1994).
Wzmożone opady w latach 1996-2000
pozwoliły na powrót do stanu poprzedniego i 60% z badanych źródeł na nowo Ryc. 2. Przebieg sum rocznych opadów
zaczęło funkcjonować lub zwiększyło atmosferycznych (a), ich średnia
wydajność (Maciejowski 2000). Podob- konsekutywna 5-letnia (b) i średnia
nie naruszony został reżim odpływu wieloletnia (c) na stacji w Krakowie
w latach 1925-2000
wód powierzchniowych. Wyrazem tego
było skrócenie sieci rzecznej w zlewni o Źródło: Stacja Meteorologiczna Zakładu
Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie
3,8 km pomiędzy rokiem 1933 a 1993
(Maciejowski 1994), a potem jej wzrost Fig. 2. Annual precipitation totals (a),
o 0,7 km między rokiem 1993 a 1997. 5-year consecutive mean of precipitation
(b) and multi-year precipitation mean
Zmniejszone przepływy w okresie in Cracow in 1925-2000
1979-1997 spowodowały zupełny zanik
Source: Meteorological Station
wezbrań o charakterze powodziowym,
of the Department of Climatology, Institute
podczas gdy wcześniej miały one miej- of Geography and Spatial Management,
sce dosyć często. Dopiero obfite opady Jagiellonian University
w latach 1997 i 1998, a potem 2000 i
2001 doprowadziły do ponownych wezbrań, powodując w skutkach nawet ofiary śmiertelne. Działalność człowieka, zwłaszcza w ostatnich latach, wpłynęła też na pogorszenie się czystości wód. Zanieczyszczone są wody podziemne (istnieje konieczność ich uzdatniania w sieci wodociągowej) i powierzchniowe. Wpływ na to mają zrzuty ścieków, związane z brakiem kanalizacji we wsiach, a także zaśmiecenie środowiska, szczególnie na terasie zalewowej
lub w korycie rzek.
Przemianom uległa też rzeźba terenu zlewni (Maciejowski 1994). Dominującym czynnikiem sprawczym był człowiek, nie mniej jednak sprzyjała temu budowa geologiczna terenu, która dostarcza cennych surowców skalnych (wapienie,
dolomity), wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie (materiały budulcowe,
materiały dekoracyjne, okładziny, grysy). Zmiany w rzeźbie występują przeważnie
lokalnie (pojedyncze wkopy i łomy), ale widoczne są również skutki eksploatacji
złóż na skalę przemysłową – kamieniołomy w Dębniku i Dubiu. Ponadto silne ulewy
w latach 1997-1998 i 2000-2001 spowodowały wystąpienie zjawisk o charakterze
ekstremalnym (np. wezbrania powodziowe, liczne nowe rozcięcia).
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Zmiany szaty roślinnej zaznaczyły się w niewielkim stopniu i wywołane były
głównie przez zmiany użytkowania ziemi. Przejawiały się one kilkoma wylesieniami, natomiast na znacznie szerszą skalę zaznaczył się proces renaturalizacji,
przejawiający się sukcesją lasu na tereny wyłączone z działalności rolniczej. Był
to skutek spadku opłacalności produkcji rolnej po przekształceniach gospodarki
przełomu lat 80. i 90. XX w. Kilka miejsc zostało sztucznie zalesionych. Wzrost
udziału zarośli krzewiastych, zadrzewień i niekoszonych łąk, często o charakterze
wtórnych zbiorowisk kserotermicznych, zaowocował powrotem gatunków zwierząt (gł. ptaki i owady) nie notowanych już dawno na tym terenie, m.in. bociana
czarnego (Ciconia nigra), kruka (Corvus corone) i pazia królowej (Papilio machaon).
Model przemian środowiska przyrodniczego zlewni
Przedstawione przemiany dają podstawę do próby skonstruowania syntetycznego modelu, ilustrującego przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Rudawki
(ryc. 3). Uwzględnia on zarówno antropogeniczne, jak i naturalne czynniki kształtujące obraz przemian oraz wzajemne zależności między elementami środowiska
przedstawione w ujęciu systemowym. Zbudowany model nie jest pełny, ponieważ
obejmuje w zasadzie te elementy, które albo były przedmiotem badań (rzeźba,
stosunki wodne, szata roślinna), albo też same wpływały na przemiany innych
(budowa geologiczna, klimat, człowiek). Model stanowi obraz systemu otwartego
(Richling 1992), w którym wektory standardowo przedstawiające drogi przepływu
materii, energii i informacji, wskazują na zaburzenia (przemiany) w dotychczasowym ich obiegu. Stosując klasyfikację A. D. Armanda (1983), który
wprowadza pojęcie systemów silnych
i słabych, w zależności od siły powiązań
pomiędzy poszczególnymi elementami, trzeba stwierdzić, że rozpatrując
zarówno ilość jak i jakość wektorów
wiążących elementy przedstawione
w modelu, można ten system zaliczyć
do grupy systemów silnych.
Wyróżniono w nim trzy podsystemy, z których każdy dotyczy wprawdzie
innego elementu, ale łączą się one
ze sobą i zwykle łącznikiem między
Ryc. 3. Ogólny model przemian środowiska
nimi
jest człowiek. Są to podsystemy:
przyrodniczego zlewni Rudawki
1.
przemian
stosunków wodnych, 2.
Źródło: Maciejowski 1994,
przemian
szaty
roślinnej, 3. przemian
nieco zmienione
rzeźby.
Fig. 3. General model of environmental
changes of the Rudawka river catchment
System przemian stosunków
area
wodnych tworzą trzy osobne potoki
obiegu materii i energii wchodzące
Source: Maciejowski 1994, slightly modified
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ze sobą w układ powiązań. W potoku
pierwszym (ryc. 4) nadmierny pobór
wód podziemnych przez człowieka (A)
doprowadził do zubożenia ich zasobów.
Ujemnie wpłynęło to na zasilanie źródeł (B) i osłabiło zasilanie rzek w wodę
(C). W konsekwencji zaowocowało
to zmniejszeniem się przepływów i
zanikiem wezbrań ekstremalnych. Au- Ryc. 4. Model przemian podsystemu
tomatycznie osłabiło to procesy erozji stosunków wodnych
wgłębnej i bocznej (D). Potok drugi Źródło: opracowanie własne
nakłada się częściowo na pierwszy, ale Fig. 4. Model of changes
sygnał przemiany wiąże z procesami in the water subsystem
naturalnymi. Zaznaczający się niedo- Source: author’s study
bór opadów (E) w okresie 1978-1995
wzmocnił proces obniżania się zwierciadła wód podziemnych i ujemnie wpłynął na wydajność źródeł (B) oraz wielkość
przepływów w rzekach (C). Pewną zmianę do tego potoku wprowadził nowy
sygnał czyli wzrost opadów w okresie 1996-2001. Uzupełnił on zasoby zbiornika
wód podziemnych (F), a tym samym wpłynął na wody powierzchniowe (G-H).
Miało to oddźwięk w funkcjonowaniu rzeźby, podobnie jak w potoku 1. Najpierw
nastąpiło dodatkowe osłabienie procesów erozji (D), a potem ich wzmocnienie
(I). Potok trzeci tworzy wzrastający pobór wody przez człowieka do picia i celów
sanitarnych (J), który przy braku kanalizacji we wsiach i urządzeń oczyszczających
ścieki (K) oraz zaśmieceniu (L), doprowadził do zanieczyszczenia wód podziemnych (Ł) i powierzchniowych (M). Połączenie istniejące między nimi zakończyło
się sprzężeniem zwrotnym w postaci konieczności uzdatniania wody nie tylko
w zlewni (N), ale i poza jej obszarem.
Podsystem drugi, w którym uczestniczą elementy wpływające na przemiany
szaty roślinnej, składa się z jednego potoku (ryc. 5). Głównym czynnikiem naruszającym istniejący wcześniej układ jest człowiek. Wycinanie lasów (O) przy
jednoczesnym stwarzaniu możliwości
do jego odrodzenia - renaturalizacja i
sadzenie młodników (P) zmienia przestrzenny układ szaty roślinnej. Wspomagają ten proces niewielkie zmiany
w użytkowaniu ziemi (Q) i zadrzewianie lub zakrzewianie, łąk kserotermicz- Ryc. 5. Model przemian podsystemu szaty
nych. Zmiany szaty roślinnej dodatnio roślinnej
wpływają na faunę. Znajduje ona w Źródło: opracowanie własne
nowych niszach ekologicznych bazę Fig. 5. Model of changes in the vegetation
pokarmową i schronienie, co zwiększa subsystem
na tym terenie jej bioróżnorodność Source: author’s study
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(Ś). Niepokojące jest występowanie w
lasach dzikich wysypisk śmieci, które
sprzyjają synantropizacji roślinności
(R), a ich zawartość stanowi niekiedy
łatwy pokarm dla wszystkożernych
gatunków zwierząt (S).
Na podsystem trzeci (ryc. 6),
Ryc. 6. Model przemian podsystemu rzeźby
dotyczący przemian rzeźby, składają
się powiązania między czterema jego
Źródło: opracowanie własne
elementami: budową geologiczną, rzeźbą,
Fig. 6. Model of changes in the relief
klimatem i działalnością człowieka. Człosubsystem
wiek
przez eksploatację surowców skalSource: author’s study
nych – wapieni i dolomitów (T), a także
poprzez zmiany związane z postępującą
urbanizacją (V) silnie zmienia rzeźbę (U). Ponadto zmiany wielkości opadów
wpłynęły z pewnością najpierw na osłabienie (W), a potem na zwiększenie (Z)
procesów spłukiwania stokowego i erozji linijnej.
Podsystemy wchodzące w skład modelu różnią się znacznie intensywnością
procesów zmian. Najsilniejszymi zmianami w funkcjonowaniu i interakcjach
między elementami środowiska charakteryzuje się system przemian stosunków
wodnych. Przemiany następują nie tylko pod wpływem bezpośredniego oddziaływania człowieka na jego elementy, ale też przez wzajemne oddziaływania między
nimi (wody podziemne i powierzchniowe) oraz sprzężenie zwrotne o średniej sile
(pomiędzy człowiekiem i nimi). Dość duża jest też siła oddziaływania człowieka
na rzeźbę terenu, jednak jest ona osłabiona w pewnym stopniu przez punktowe
Tab. 1. Siła oddziaływań bezpośrednich między elementami w systemie przemian
w zlewni Rudawki
Tab. 1. Strength of direct links between components of the change system
in the Rudawka catchment
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występowanie przemian. W ostatnim czasie wzrosła ranga procesów naturalnych,
odgrywających wcześniej, w okresie niedoboru opadów mniejszą rolę. Średnie
lub małe natężenie oddziaływania człowieka na pozostałe elementy systemu oraz
ich lokalne występowanie powoduje, że ich przemiany często są bardzo trudne
do uchwycenia (szata roślinna, świat zwierzęcy).
Dominujący wpływ człowieka na modelowanie elementów środowiska
przyrodniczego przedstawiono w tabeli 1 oraz na rycinie 3. Wysyła on największą
ilość (sześć) najczęściej średnich i silnych sygnałów determinujących powstawanie
zmian w innych elementach. Widoczna jest zarazem duża rola rzeźby w systemie
przemian, która wprawdzie sama nie wysyła sygnałów w stronę innych elementów,
ale za to odbiera je od czterech z nich (budowy geologicznej, klimatu, wód powierzchniowych i człowieka). Nie są wykluczone interakcje pomiędzy pozostałymi,
nie badanymi elementami środowiska.
Wnioski
W wyniku badań elementów środowiska, stwierdzono różne tempo ich przemian; w zlewni Rudawki zdecydowanie najszybszym przemianom ulegają stosunki
wodne, z kolei wolnym, stopniowym przekształceniom ulega szata roślinna i świat
zwierzęcy.
W systemie przemian zlewni Rudawki istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy
klimatem (ilość opadów) a stosunkami wodnymi (zasobność zbiornika wód
podziemnych, działalność źródeł, przepływy wód w rzekach) zauważalne przez
okresowe fluktuacje opadów i nawiązujący do nich reżim rzek. Mniej powiązane
są z nimi budowa geologiczna (ułatwia szybkie krążenie wody przez silne uszczelinienie skał) oraz rzeźba (naturalne jej zmiany zależą od ilości opadów oraz ilości
wody płynącej w rzekach).
Zakrojone na większą skalę badania wszystkich zmian w środowisku przyrodniczym pozwolą ukazać pełny obraz zależności jakie zachodzą między elementami
środowiska pod wpływem przemian i jednocześnie pozwolą stworzyć pełny model
tych przemian.
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MODEL OF NATURAL ENVIRONMENT CHANGES
IN THE CATCHMENT OF THE RUDAWKA, THE CRACOW UPLAND
Summary
The article attempts to construct a synthetic model in which the vectors
presenting usually the ways of the flow of matter, energy, and information
in the environment now point to disturbances (changes) in the hitherto mode
of its functioning. The model is based on the results of studies carried out
in the 1990s, which related to changes in the natural environment in the catchment
of the Rudawka, the Cracow Upland. It shows the character, course, and range of changes of water conditions, relief, plant cover, and land use as well as
of the remaining elements of the environment. Three subsystems were distinguished in the model (1.transformations of water conditions, 2. transformations
of plant cover, 3. transformations of the relief), which differ in the intensity
of transformation processes, each of which pertains to another element of the
environment, link among them being usually man.
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