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PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
NA POLSKO-SŁOWACKICH
OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH
Wprowadzenie
Obszary przygraniczne obejmują fragment Karpat, mają charakter górzysty
i są w znacznej mierze zalesione. Sieć osadnicza jest na ogół odsunięta od granicy. Sąsiadujące ze sobą obszary polskie i słowackie cechują zbliżone warunki
przyrodnicze, analogie i podobieństwa w zakresie historii osadnictwa, tradycji,
kultury. Natomiast różnice dotyczą przede wszystkim znaczenia tych obszarów w
skali obu krajów. Krajobraz ten, reprezentujący górskie środowisko przyrodnicze,
zajmuje niewielką powierzchnię w skali Polski. Jest szczególnie ważnym obszarem
alimentacyjnym kraju w wodę, jednym z najważniejszych rejonów turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych, obszarem tranzytu transportowego północ-południe. Natomiast Słowacja posiada znacznie więcej gór i zasobów wody, a także
ma wiele atrakcyjnych rejonów turystycznych.
Specyfika fizycznogeograficzna oraz przyrodnicza obszarów przygranicznych,
ich usytuowanie oraz wielofunkcyjne użytkowanie, wywołujące szereg negatywnych skutków bądź zagrożeń dla zasobów naturalnych, spowodowały, że szczególną uwagę w opracowaniu Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego
obszaru wzdłuż granicy polsko-słowackiej (Studium 1999-2001), skupiono na problemach
ochrony środowiska.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że na polsko-słowackich
obszarach przygranicznych:
– część problemów ochrony środowiska ma charakter transgraniczny i ich rozwiązywanie wymaga współpracy obu krajów bądź też działań po stronie winnej
zaistnienia danego problemu,
– część problemów występuje wewnątrz obszaru przygranicznego i nie wywiera
bezpośredniego wpływu na tereny sąsiedniego kraju, a rozwiązanie tych problemów leży w interesie danego kraju, Polski lub Słowacji.
Przyrodnicze obszary chronione
Problemy transgraniczne
Wzdłuż granicy, w ciągu dziesięcioleci, powstały systemy przyrodniczych
obszarów chronionych po stronie polskiej i słowackiej (Ptaszycka-Jackowska 1994).
Jedynie w Pieninach na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku powstał prawdziwy
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przyrodniczy obszar transgraniczny, tworzony od podstaw jako pierwszy w Europie,
w ścisłej współpracy polsko-czechosłowackiej. Pozostałe obszary tworzone były
odrębnie, a o ich obecnym charakterze transgranicznym decyduje przede wszystkim
fakt sąsiedztwa oraz nawiązywana w ostatnich latach współpraca. W niektórych
przypadkach nastąpiło wzmocnienie ich roli transgranicznej poprzez nadanie na
początku lat 90. XX w. statusu międzynarodowych rezerwatów biosfery (“Tatry”
i “Karpaty Wschodnie”).
System cechuje w szeregu przypadkach różny status ochronny sąsiadujących
ze sobą obszarów oraz brak zbieżności granic. Powoduje to prowadzenie różnej
polityki ochronnej. Niekorzystny jest – z punktu widzenia Polski – brak słowackiego odpowiednika dla Babiogórskiego Parku Narodowego (jest tylko niewielki
rezerwat przyrody i Chránená Krajinná Oblast’ Horná Orava), całkowity brak form
ochrony dla obszarów stycznych z Magurskim Parkiem Narodowym i Popradzkim
Parkiem Krajobrazowym. Problem potrzeby wyrównywania statusu ochronnego
znalazł ostatnio rozwiązanie w Bieszczadach, gdzie po stronie słowackiej utworzono
Park Narodowy “Połoniny”, sąsiadujący z Bieszczadzkim, a w sąsiedztwie Babiogórskiego Parku projektowany jest słowacki park narodowy (Ptaszycka-Jackowska,
Studium 1999-2001). Po stronie polskiej brakuje statusu ochronnego na Orawie,
która graniczy ze słowacką Chráneną Krajinną Oblast’ą Horná Orava, a projektowanemu parkowi krajobrazowemu sprzeciwiają się mieszkańcy tego rejonu.
W przypadku istniejących obszarów chronionych najkorzystniejsza jest
współpraca transgraniczna w obrębie Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery,
którą narzuca już sam status.
Natomiast na pozostałych obszarach przede wszystkim niedostateczny jest
stopień uzgadniania (lub brak uzgodnień) odnośnie do utrzymania wartości chronionych zasobów i ich pomnażania, a także zasad użytkowania i zagospodarowywania obszarów sąsiadujących ze sobą (ryc. 1). Niedostateczny jest też wspólny
monitoring i współpraca naukowa. Niektóre fragmenty chronionej przyrody wymagają wspólnych opracowań metodycznych i projektowych.
Wewnętrzne problemy polskie
W trakcie tworzenia niektórych przygranicznych obszarów chronionych,
a także w trakcie ich funkcjonowania, powstawały i powstają konflikty ze społecznościami lokalnymi. Konflikty te powinny być eliminowane przy użyciu różnych
instrumentów.
Przyrodnicze obszary chronione są narażone na szkodliwe oddziaływania
czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i
gleb, hałas, nadmierny ruch turystyczny). Istnieje też problem wadliwego miejscami
zagospodarowywania samych obszarów, jak również ich otoczenia, a dotyczy to głównie rozproszonego osadnictwa, infrastruktury transportowej i turystycznej.
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Fig. 1. Problem zones in the Polish-Slovakia borderland

Ryc. 1. Strefy problemowe w polsko-słowackim obszarze przygranicznym

Zasoby wodne i gospodarka wodna
Problemy transgraniczne
Granica polsko-słowacka pokrywa się w znacznej mierze z europejskim wododziałem. W rejonach, gdzie granica nie pokrywa się z tym wododziałem, problemy
ochrony zasobów i gospodarki wodnej wiążą się z obszarami zlewni oraz odcinkami
rzek granicznych: Czarnej Orawy, Białki, Dunajca i Popradu (Pawłowska, Studium
1999-2001). Konieczność zapewnienia ochrony wód powierzchniowych wynika
z faktu, że po stronie polskiej wszystkie rzeki karpackie są źródłem wody pitnej
dla szeregu miast karpackich, a poprzez przerzuty międzyzlewniowe również
dla województwa śląskiego i aglomeracji krakowskiej. Ponadto Karpaty zasilają w
wodę Wisłę. Wody transgraniczne są obecnie zanieczyszczone, a także narażone
na dalsze potencjalne zanieczyszczenia i zmiany stosunków wodnych. Dunajec z
Popradem charakteryzują się największym potencjałem powodziowym ze wszystkich karpackich dopływów Wisły, co wymaga zintensyfikowania przedsięwzięć w
zakresie ochrony przed powodzią.
Istnieje też problem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, z
których aż pięć przecina granicę polsko-słowacką. Mają one szczególne znaczenie
dla strony polskiej ze względu na bardzo małe zasoby wody. Zasoby wodne przypadające na 1 mieszkańca w Polsce są aż trzykrotnie niższe od średniej europejskiej,
a Polska znajduje się w grupie krajów o bardzo małej dostępności wody (na drugim miejscu po Belgii). Jednym z rodzajów wód podziemnych są wody lecznicze.
W oparciu o ich zasoby działają – stosunkowo liczne po obu stronach granicy –
uzdrowiska, co powoduje, że ochrona tych wód jest ważna zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Ostatnio pojawiają się sygnały, że miejscami
wskutek rabunkowej eksploatacji złóż po stronie polskiej występują niedobory i
zmiany w składzie chemicznym tych wód.
Wiodącym problemem w gospodarce wodnej jest realizacja stałej, ścisłej
współpracy między Polską i Słowacją, zgodnie z podpisaną umową o gospodarce
wodnej na wodach granicznych, głównie w zakresie zarządzania wodami transgranicznymi i przedsięwzięciami wodno-gospodarczymi takimi jak: regulacja rzek,
zbiorniki wodne, przerzuty międzyzlewniowe, pobór wody, zrzuty ścieków, ochrona
wód przed zanieczyszczeniem, ochrona przed powodzią, turystyka wodna.
Wewnętrzne problemy polskie
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych i wody lecznicze występujące w pasie
przygranicznym oraz wody powierzchniowe, będące źródłem wody pitnej, są zanieczyszczane. Ponadto złoża wód mineralnych są często nadmiernie eksploatowane. Wody powierzchniowe i gruntowe są zanieczyszczane przede wszystkim ze
źródeł punktowych (zrzuty ścieków) oraz obszarowych (rolnictwo). W strefach
osadniczych nie jest rozwiązana i uporządkowana gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami.
Niszczone są obszary źródliskowe wskutek nadmiernego na terenach wiejskich
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sczerpywania źródeł dla zaopatrzenia w wodę małych, lokalnych wodociągów,
obsługujących najczęściej kilka do kilkunastu gospodarstw. Istotnym problemem
są również powodzie występujące na wszystkich rzekach górskich.
Zanieczyszczenia powietrza
Problemy transgraniczne
Według K. Słysza i Z. Górskiej (Studium 1999-2001), analiza kierunków
przeważających wiatrów dla obszaru przygranicznego nie wskazuje jednoznacznie
na zwiększony napływ zanieczyszczeń ze strony polskiej na słowacką i odwrotnie. Nie wskazuje na takie zjawisko także stan lasów na północnych stokach gór
po stronie polskiej. Nie można jednak wykluczyć, że zanieczyszczenia emitowane
z obszarów mocno uprzemysłowionych regionu Śląska i Krakowa transportowane
są na dużych wysokościach, a ich częściowa imisja następuje po stronie słowackiej.
Wewnętrzne problemy polskie
Polska zajmuje jedno z czołowych w Europie miejsc pod względem całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza, spowodowanych głównie wytwarzaniem
energii na bazie węgla kamiennego i brunatnego. Większość z zanieczyszczeń
pyłowych jest zatrzymywana przez odpowiednie urządzenia, natomiast gazowe
nie są w wystarczającym stopniu redukowane. Jest także duża grupa zakładów,
nie posiadających urządzeń do redukcji zanieczyszczeń gazowych.
Stan defoliacji drzewostanów
– wskaźnik negatywnych zmian w środowisku
Problemy transgraniczne
Wg M. Czerwieńca (Studium 1999-2001), po obu stronach granicy występują
drzewostany z uszkodzonym – w różnym stopniu – aparatem asymilacyjnym.
Analizy kierunków dominujących wiatrów oraz rozmieszczenie uszkodzonych
drzewostanów nie wskazują, aby zanieczyszczenia polskie mogły wywierać szkodliwy wpływ na słowackie drzewostany. Podobnie ocenia się, że brak jest wpływu
ze strony słowackiej na obszary polskie. Problem ten wymaga jednak dalszych
studiów, wieloletnich obserwacji i badań.
Wewnętrzne problemy polskie
Ocenia się, że przyczyną zwiększonej defoliacji drzewostanów w polskim rejonie przygranicznym jest ogólne osłabienie drzewostanów, wskutek pogarszających
się stosunków wodnych oraz zwiększona podatność drzewostanów, znajdujących
się w wyższych położeniach górskich, na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń.
Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi
Problemy transgraniczne
Stwierdzono, że zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi na terenach w
pasie przygranicznym nie posiada charakteru transgranicznego (Czerwieniec,
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Studium 1999-2001).
Wewnętrzne problemy polskie
Część obszaru po stronie polskiej charakteryzuje się obecnością gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, a parę rejonów wykazuje stosunkowo wysokie
wskaźniki.
Odpady
Problemy transgraniczne
Według K. Słysza i Z Górskiej (Studium 1999-2001), w stanie istniejącym
nie stwierdzono bezpośrednich, transgranicznych problemów związanych z odpadami. Istnieje natomiast problem zanieczyszczania wód przez śmieci i odpady składowane dziko na obszarach zlewni transgranicznych, tzn. Czarnej Orawy,
Białki, Dunajca i Popradu.
Natomiast w trakcie rozwijania współpracy transgranicznej mogą się pojawić
propozycje organizowania wspólnych składowisk śmieci i odpadów, lokalizowanych w pobliżu granicy na terytorium polskim lub słowackim oraz dowozu śmieci
i odpadów. Mogą się też pojawić koncepcje wspólnych spalarni śmieci i odpadów
lub innych form ich utylizacji.
Wewnętrzne problemy polskie
W Polsce problem śmieci i odpadów jest rozwiązywany w sposób niedostateczny, poczynając od odbioru śmieci i odpadów, ich segregacji, wywozu, a kończąc
na budowie szczelnych wysypisk, utylizacji poprzez spalanie lub kompostowanie.
Wyjątkowo szybko rośnie liczba dzikich wysypisk śmieci, które pojawiają się
nawet w korytach rzek i potoków, w ich sąsiedztwie oraz na terenach leśnych.
Brak jest prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz osadami z
oczyszczalni ścieków.
Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe
Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe są wywoływane zjawiskami naturalnymi (powodzie, huragany, gradobicia, trzęsienia ziemi, osuwiska,
pożary) lub powstają jako skutek katastrof przy przewozie ładunków niebezpiecznych czy awarii urządzeń. W znacznej mierze ich skutki wiążą się z rejonami zaistnienia, ale mogą mieć miejsce sytuacje, gdy skutki te zostają przeniesione na dalsze
odległości, w tym na terytorium kraju sąsiedniego. Dotyczy to zwłaszcza powodzi
(w dolinach Popradu, Białki i Dunajca), a także kolizji przy przewozie ładunków
niebezpiecznych oraz awarii w zakładach przemysłu chemicznego. Niewątpliwym
problemem o skali transgranicznej jest brak systemów szybkiego ostrzegania
kraju sąsiedniego i brak bezpośredniej współpracy zespołów ratowniczych (Słysz,
Górska, Studium 1999-2001).
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Istotne czynniki wywołujące problemy ochrony środowiska na obszarach
Polski
W przeciwieństwie do obszarów słowackich, polskie obszary charakteryzuje
gwałtownie pogarszający się stan ładu przestrzennego w ich zagospodarowaniu,
a w ślad za tym zniszczenia fizjonomii krajobrazu i negatywne skutki w środowisku przyrodniczym. Głównymi sprawcami tego stanu rzeczy jest rozpraszanie się
zabudowy, upowszechnienie obcych kulturowo i brzydkich form architektonicznych zabudowy, nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka
odpadami, braki w wyposażeniu w infrastrukturę jednostek osadniczych, zwłaszcza
tych o funkcjach turystycznych, kolizje ruchu wewnętrznego z ruchem przelotowym, towarowe i osobowe przewozy tranzytowe, drogowe i kolejowe.
Monitoring i systemy ostrzegawcze w zakresie ochrony środowiska
Po obu stronach granicy nie ma odpowiedniego systemu monitoringu, obejmującego wszystkie istotne elementy środowiska przyrodniczego. Istnieją różnice m.in.
w zakresie klas czystości, wskaźników, dopuszczalnych wartości, metod oznaczeń,
kryteriów oceny, a także w rozmieszczeniu punktów pomiarowych i obserwacyjnych. Brakuje także systemów ostrzegawczych w zakresie szczególnych zagrożeń,
klęsk i katastrof (Czerwieniec, Pawłowska, Słysz, Górska, Studium 1999-2001).
Zakończenie
Przedstawione problemy stanowią tylko część – aczkolwiek istotną – wyników dokonanej w Studium wieloaspektowej diagnozy. Diagnoza ta pozwoliła
na przeprowadzenie w Studium analizy SWOT czyli oceny mocnych i słabych cech
obszaru przygranicznego oraz szans i zagrożeń dalszego jego rozwoju. Na tej
podstawie sformułowano główne cele rozwoju polsko-słowackiego regionu transgranicznego oraz szczególne uwarunkowania rozwoju części polskiej, wynikające
z szeregu przesłanek, a przede wszystkim ze szczególnego znaczenia Karpat dla
ich mieszkańców i dla kraju (Ptaszycka-Jackowska 2001).
W następstwie tych prac określono kierunki rozwiązania głównych problemów i potencjalne rejony rozwoju współpracy transgranicznej, a także kierunki
badań niezbędnych dla rozwiązywania głównych problemów. Sformułowano
również ogólne zasady monitorowania stanu środowiska, przewozów osobowych
i towarowych oraz ruchu turystycznego.
W wyniku Studium zarysowano szereg wniosków odnośnie do koniecznych
uzupełnień przepisów prawnych, potrzebę wspólnych, polsko-słowackich opracowań szczegółowych, a także specjalnych form współpracy polsko-słowackiej.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES
IN THE POLISH-SLOVAKIAN BORDERLAND
Summary
This article represents the part of research – works for Guiding Study of Development of Polish-Slovakian Transborder Region elaborated in cooperation of Polish
and Slovakian teams.
The near-border areas cover a fragment of the Carpathian Mountains, hence
their character is mountainous, and woods/forests dominate there. The settlement
network is rather at a certain distance from the borderline. The neighbouring
Polish and Slovakian districts show comparable natural features and conditions,
as well as analogies and similarities with regard to their settlement history,
tradition, and culture, whereas differences lie, first of all, in the State approach
to those regions, i.e. how important they are regarded at the national level. As
for Poland, this region is appreciated for its rare landscape and its natural mountainous environment, is also especially important for water alimentation and one
of the key regions for tourism and recreation due to many health resorts. It is also
an important Poland’s north-south transit land. As for Slovakia, the near-border
region includes a majority of the Carpathian Mountains with much more water
resources and numerous attractive tourist centres. Along the borderline, a system of nature protection areas has been developed; the protected regions being
of a typical cross-border character. The system itself needs to be completed, its
protection status must be uniform and both countries should co-operate in the
following domains: protection, management and tourist use of those areas. Although the borderline usually follows the European watershed (majority of places),
there is a problem how to mutually protect waters and negotiate joint principles
of co-operative water management in the areas with the “cross-border” underground water reservoirs, in catchment basins of some rivers, especially of border
rivers. The Polish regions now experience a serious problem in the field of water
supply and sewage disposal. In the shared areas of the catchment basin, waste
management is imperative. It has already been evidenced that defoliation processes
in the existing forests take place and the soils are contaminated with heavy
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metals. In addition, many emission sources of air pollution are situated in that
district. In the Polish borderland there are regions with elemental disasters
and also those constituting high isks for the environment (no Slovakian studies
exist pertaining to this problem). Apart from all the risks and natural disasters,
especially hazardous are those that result from transportation of dangerous
materials or from failures/breakdowns in large industrial works. In this region,
the transportation system permanently affects nature protection areas, and it has
been observed that the region is characterized by conflicts with the settlement,
tourist and recreational functions. Neither in Poland, nor in Slovakia an adequate
monitoring system exists that would include all essential elements of the natural
environment.
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