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Pogórza Karpackiego
Wstęp
Dynamika i funkcjonowanie krajobrazu są realizowane przez fluktuacje materialno-energetyczne, w tym rytmy i tendencje zmian (Forman, Godron 1986;
Zonneveld 1995). Sposób funkcjonowania krajobrazu ma, zdaniem autora, istotne
znaczenie dla prawidłowego gospodarowania terenem, zgodnego z wymogami
przyrody (rozwój zrównoważony).
Pogórze Karpackie jest regionem z wielowiekową presją człowieka. Do połowy
XX w. była to głównie presja osadnictwa i intensyfikacji rolnictwa. Druga połowa
XX w. przyniosła wzrost zanieczyszczeń lokalnych (chemizacja rolnictwa, odpady,
ścieki bytowe) oraz zanieczyszczeń związanych z rozwojem przemysłu i rozbudową
miast na przedpolu Pogórza Karpackiego.
Współczesne funkcjonowanie krajobrazu Pogórza Karpackiego omawiam
przez fluktuacje: meteorologiczno-klimatyczne, obiegu wody, morfodynamiki,
obiegu zanieczyszczeń oraz przekształcenia szaty roślinnej i zmian w użytkowaniu
ziemi. Przykłady pochodzą z literatury oraz z wieloletnich, kompleksowych badań
autora prowadzonych w zlewni Wierzbanówki (Drużkowski 1998). Zlewnia ta o
powierzchni 12 km2, położona jest na SW od Krakowa w obrębie Pogórza Wielickiego. Spełnia ona rolę analoga dla Pogórza. Dane z jej obszaru uznane zostały jako
„próba statystyczna” dla uzyskania informacji o „zbiorowości generalnej” (Pogórze),
a podstawą „istotności statystycznej” pozyskanych z tej zlewni danych jest jej
reprezentatywność dla Pogórza Karpackiego (Drużkowski 1998).
Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego
Klimat. Podstawowym czynnikiem stymulującym aktywność materialno-energetyczną krajobrazu są warunki meteorologiczne i klimatyczne.
W tabelach 1-3 zestawiono wybrane, charakterystyczne wskaźniki ilustrujące
dynamikę klimatu. Dane pochodzą ze stacji IMGW w Libertowie (próg Pogórza na S
od Krakowa) i ze stacji UJ w miejscowości Polanka Haller (zlewnia Wierzbanówki).
Trendy średnich rocznych temperatur powietrza (zwykłej, maksymalnej i
minimalnej) w Polance Haller w latach 1976-1995 były rosnące (0,06-0,070C/rok).
Podobnie rosnące były trendy tych temperatur w Libertowie w latach 1951-1995
(0,02-0,030C/rok).
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Tab. 1. Średnie wieloletnie oraz skrajne wartości średnich rocznych temperatur powietrza
(oC) w Libertowie w okresie 1951-1995
Tab. 1. Air temperature multiannual averages and extreme values of annual averages (oC)
at Libertów in the period 1951-1995

Tab. 2. Dni charakterystyczne dla temperatury powietrza (oC) w Polance Haller
w okresie 1976-1995
Tab. 2. Characteristic days for air temperature (oC) at Polanka Haller
in the period 1976-1995

Tab. 3. Średnie i skrajne sumy opadów rocznych (mm) w Libertowie (1951-1995)
oraz w Polance Haller i Libertowie (1976-1995)
Tab. 3. Average and extremes totals of annual rainfall (mm) at Libertów (1951-1995) and
in Polanka Haller and Libertów (1976-1995)
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Tendencje wzrostu temperatury powietrza i jej odchylenia od średniej na
Pogórzu Karpackim korespondują dobrze z takimi samymi zmianami w Europie
Środkowej, a nawet na całej półkuli północnej (Obrębska-Starklowa i in. 1994;
Kożuchowski 1995).
Przebieg wahań rocznych temperatur powietrza zarówno zwykłych jak i
ekstremalnych w latach 1951–1995 (Libertów) wykazuje cykliczność 7-8 letnią.
Podobne cykle (średnie 7,7 lat) stwierdziła dla Polski E. Żmudzka (1995) z okresu
1951-1990.
Trendy rocznych sum opadów w latach 1951-1995 były ujemne (tab. 3).
Natomiast w ostatnich pięciu latach (1996-2000) średnia roczna suma wynosiła
w Polance Haller 843 mm, a więc była prawie 200 mm wyższa niż w latach 19761995. Zanotowana w roku 1996 roczna suma opadów 939 mm była najwyższa
z całego ubiegłego ćwierćwiecza. Miesięczne sumy opadów w latach 1976-2000
wahały się od 1,6 do 273 mm w lipcu 1997 r. Wysokie sumy miesięczne (powyżej 100 mm) występowały w tych latach 30 razy, przy czym 11 razy w latach
1996-2000. Ekstremalne sumy dobowe opadów wynoszą na Pogórzu Karpackim
120-150 mm (z prawdopodobieństwem 1%), natomiast w zakresie 70-100 mm
z prawdopodobieństwem 10% (Cebulak 1992). Wskaźnikiem wysokiej dynamiki
procesów meteorologicznych jest też formowanie i zanikanie pokrywy śnieżnej. W
Libertowie pokrywa śnieżna powstaje i zanika średnio 8 razy w sezonie zimowym
(Drużkowski 1998). Ma to duży wpływ na obieg wody po stoku i towarzyszącą
mu erozję gleb.
Obieg wody. Do fluktuacji klimatycznych nawiązują wyraźnie stosunki wodne
na Pogórzu Karpackim (tab. 4). Trend średnich rocznych przepływów w Wierzbanówce był w latach 1983-1995 ujemny (średnio 0,7 l/s/rok). Długość sieci rzecznej
w zlewni Wierzbanówki wahała się
od 4-4,5 km/km2 po obfitych opa- Tab. 4. Wybrane wskaźniki hydrologiczne
dach lub roztopach, do 1-1,2 km/km2 w zlewni Wierzbanówki (lata 1981-1994)
w okresach suchych. Kilkakrotnie w Tab. 4. Selected hydrological indices
ostatnich 25 latach notowano prawie in the Wierzbanówka catchment (1981-1994)
całkowity zanik przepływów w ciekach I-III rzędu i drastyczne obniżenie
przepływów w ciekach wyższych
rzędów. Słaba wodonośność fliszu
Pogórza Karpackiego przejawia się
także w silnych wahaniach poziomu
wód w studniach. W pięciu pomiarowych studniach na Pogórzu Wielickim, w latach 1984-1994, średnie
roczne amplitudy wynosiły 270 cm,
a maksymalna roczna amplituda przekraczała 800 cm (Drużkowski 1998).
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Morfodynamika. Użytkowane rolniczo Pogórze Karpackie jest obszarem o wysokiej dynamice współczesnych procesów rzeźbotwórczych. Dużą rolę odgrywają tu
zarówno predyspozycje naturalne krajobrazu jak i presja człowieka. Wśród procesów
stokowych wyróżnia się spłukiwanie, aczkolwiek jest to proces epizodyczny i bardzo
zmienny w swych skutkach. Szacunkowe spłukiwanie dla zlewni Wierzbanówki (Drużkowski 1998) wynosi: 75 ton/ha/rok w uprawach okopowych, 1,25 ton/ha/rok w
zbożach ozimych, 0,05 ton/ha/rok na użytkach zielonych, 0,025 ton/ha/rok w lasach.
Na polu doświadczalnym w Szymbarku k. Gorlic spłukiwanie wynosiło: 0,33-79,95
ton/ha (ziemniaki), 0,06-14,9 ton/ha (zboża) 0,002-0,47 ton/ha na łące (Gil 1994).
W skrajnych przypadkach nawet jednorazowa ulewa może spowodować lokalne
spłukiwanie gleby w ilości około 240 ton/ha (Gerlach 1976 – w Dołach JasielskoSanockich).
Wysoką zmienność na Pogórzu Karpackim wykazuje także erozja eoliczna.
Część autorów (Gerlach, Koszarski 1968; Gerlach 1976, 1986; Wojtanowicz 1990)
przypisuje procesom eolicznym na terenie Karpat podobną rolę w kształtowaniu
stoku, jak procesom spłukiwania. Szczególnie dużą depozycję eoliczną stwierdzono w Dołach Jasielsko-Sanockich: 125-875 ton/ha (Gerlach, Koszarski 1968).
W zlewni Wierzbanówki przeciętną depozycję eoliczną oszacowano tylko na 1,7 t/ha
(Drużkowski 1998).
Dobrą ilościową miarą tempa przekształcania rzeźby terenu jest denudacja
odpływowa, mechaniczna i chemiczna (Kostrzewski 1995). Na Pogórzu Karpackim
stwierdzono wartości 10-1000 t/km2/rok mechanicznej denudacji odpływowej
(Lach 1984; Łajczak 1989; Bogacki, Starkel 1991; Krzemień 1995; Drużkowski
1998). Natomiast rozmiary chemicznej denudacji odpływowej były określane na
20-100 t/km2/rok (Figuła 1966; Maruszczak 1991; Bogacki, Starkel 1991; Krzemień
1995; Drużkowski 1998).
Zanieczyszczenia środowiska. Pogórze Karpackie jest pod presją stałych,
ale umiarkowanych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł lokalnych
i z odległych terenów miejsko-przemysłowych (Górny Śląsk, Kraków, Skawina,
Tarnów, Rzeszów). Istotną rolę w obiegu zanieczyszczeń odgrywają także przestrzenne zanieczyszczenia rolnicze (nawozy, środki ochrony roślin). Dostawa makropierwiastków z opadem atmosferycznym (w postaci jonów) wynosiła na Pogórzu
Karpackim około 180-310 kg/ha/rok (Drużkowski 1998) i w ostatnich latach ma
tendencję malejącą. Badane, w ramach Monitoringu Ekologicznego na przedpolu
Karpat i w obrębie Pogórza, emisje pyłowe i gazowe w latach 1984-1999 obniżyły
się kilkakrotnie (Raport... 2000). Fakt ten potwierdza się również w malejącej
tendencji imisji pyłów i gazów, z transportu powietrznego, na terenie Pogórza.
W ostatnich kilku latach zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi także uległo
zmniejszeniu (Turzański, Godzik 1996). Nadal duży wpływ na zanieczyszczenie
środowiska, zwłaszcza wód, mają ścieki komunalne. Problem ten narasta, przy szybkiej rozbudowie wodociągów wiejskich i małym przyroście oczyszczalni.
Dużą rolę w odporności środowiska Pogórza Karpackiego na zanieczyszczenia
(lokalne i z dalekich emisji) odgrywają gleby płowe (Haplic Luvisols), opadowo602

glejowe (Stagnic Luvisols) i brunatne (Cambisols). wytworzone na pokrywach
lessopodobnych. Pomimo stałej presji zanieczyszczeń, gleby te nie wykazują np.
nadmiernej koncentracji metali ciężkich, cechują się odpornością na zakwaszenie
lub alkalizację i pełnią w środowisku rolę stabilizatora (Skiba, Drewnik 1995;
Grodzińska, Laskowski 1996).
Szata roślinna; użytkowanie ziemi. Pogórze Karpackie ma szatę roślinną
silnie przekształconą, z przewagą zbiorowisk nieleśnych. Według różnych autorów
(Faliński 1976; Plit 1993) Pogórze leży w obrębie stref o średnim i wyższym niż
średni stopniu synantropizacji szaty roślinnej. Obecnie charakterystyczne zmiany
w strukturze użytkowania ziemi Pogórza dotyczą odłogowania pól. Porzucanie
upraw rolniczych (ze względów ekonomiczno-społecznych) przybiera lokalnie
bardzo duże rozmiary. Przykładowo w zlewni Wierzbanówki w roku 1957 (dane
ze zdjęć lotniczych) tylko około 1 % pól było odłogowanych. Od połowy lat 70. XX
w. powierzchnia pól odłogowanych wzrosła do kilkunastu procent (Drużkowski
1998) i tendencja ta pogłębia się. Proces ten obejmuje na Pogórzu zwłaszcza jego
część zachodnią, tereny położone bliżej innych źródeł utrzymania niż rolnictwo. W
niektórych wsiach nawet około połowa gruntów ornych jest obecnie odłogowana.
Podsumowanie
Diagnozę współczesnego funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego
można postawić między innymi na podstawie wyników badań podejmowanych
w okolicach Szymbarku (Gil 1994), między Rabą a Uszwicą (Kaszowski 1995;
Chełmicki 1998) oraz w oparciu o 20-letnie kompleksowe badania autora w reprezentatywnej zlewni Wierzbanówki (Drużkowski 1998).
Pogórze Karpackie jest terenem otwartym, tranzytowym, o dużych wpływach zewnętrznych. Największe potoki materialno-energetyczne są związane z
transportem atmosferycznym (adwekcja mas powietrza – głównie z kwadrantu
zachodniego) oraz z transportem wodnym, grawitacyjnym, na linii południe-północ,
realizowanym przez prawobrzeżne, karpackie dopływy Wisły. Na obszarze Pogórza
występuje okresowo wysoka dynamika zjawisk przyrodniczych, epizodycznie o natężeniu ekstremalnym. Pogórze Karpackie ma krajobraz kulturowy ukształtowany
przez wieki i obecnie podtrzymywany przez antropogeniczną dostawę energii i
materii spoza geosystemu. Równocześnie nie jest to krajobraz zdewastowany, jest
natomiast dość elastyczny i odporny na presję człowieka; cechuje go stabilność,
którą za E. P. Odumem (1982) można nazwać oscylującą. Współczesna dynamiczna
równowaga krajobrazu Pogórza Karpackiego, jest zdaniem, autora wynikiem kilku
uzupełniających się czynników.
1. Jest to obszar o średniej dojrzałości morfologicznej; nie ma dużej energii; mało
jest stromych stoków i dużych różnic wysokości względnej.
2. Obecnie brak jest czynnika naturalnego lub antropogenicznego, który byłby
silnym zagrożeniem dla przekształcenia tego krajobrazu. Wysoka dynamika,
w tym epizodyczne zjawiska ekstremalne, wydają się być elementem dobrze
wpisanym w strukturę i funkcjonowanie krajobrazu Pogórza.
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3. Główna forma gospodarki – rolnictwo – jest zgodna z predyspozycjami przyrodniczymi Pogórza Karpackiego, takimi jak: umiarkowanie ciepły klimat, żyzne
gleby i sprzyjające ukształtowanie terenu. Ze względu na duże rozdrobnienie
gruntów jest to rolnictwo o małej i średniej intensywności.
4. Elementem sprzyjającym stabilności krajobrazu Pogórza jest jego duże zróżnicowanie – mozaika siedliskowa – dająca w rolniczym tle (matrix) pożądane płaty
(patches) i korytarze (corridors); (Forman 1995; Zonneveld 1995).
5. Ważnym elementem odporności krajobrazu Pogórza Karpackiego na zanieczyszczenia są gleby – płowe, glejowo-opadowe i brunatne. Cechuje je na ogół
duża pojemność sorpcyjna i silne zdolności buforujące (Skiba, Drewnik 1995;
Grodzińska, Laskowski 1996)
Obecny układ krajobrazu Pogórza Karpackiego wydaje się być dobrze przystosowany do przeciętnych, a epizodycznie nawet silnych fluktuacji materialno-energetycznych.
Natomiast przyszłe stany środowiska mogą podlegać przemianom w wyniku
kontynentalnych czy nawet globalnych zmian klimatycznych. W warunkach lokalnych mogą się one ujawnić jako niekorzystne silne i długie trendy klimatyczne
lub krótkie, ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne (ulewy, powodzie, susze).
Równocześnie krajobraz Pogórza Karpackiego ma co najmniej kilka niekorzystnych cech struktury i funkcjonowania, które w przyszłości, mogą spowodować
szybsze przemiany środowiska i negatywne skutki dla gospodarki człowieka. Są to:
– szybki obieg wody, w dużym stopniu stymulowany antropogenicznie,
– nieprawidłowe proporcje w użytkowaniu ziemi,
– skłonność gleb do erozji wodnej i eolicznej,
– zmniejszające się, ale nadal znaczące i kumulujące się zanieczyszczenia.
Mniej istotne w tym kontekście wydaje się proste prognozowanie przyszłości; ważniejsze jest, co należałoby uczynić, żeby skutki działań teraźniejszych nie
były w przyszłości dla geosystemu zagrożeniem, nie naruszały jego równowagi.
Zdaniem autora winno to być:
– zmniejszenie obszaru pól ornych na rzecz użytków zielonych i lasów,
– spowolnienie małego obiegu wody w zlewniach pogórskich (wzrost małej
retencji wodnej, zabudowa biologiczna cieków, przywracanie terenów podmokłych, odbudowa małych stawów, jazów itp.)
– dalsze obniżenie zanieczyszczeń środowiska, w tym zmniejszenie emisji
do atmosfery i zrzutów ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych.
W efekcie dla przyszłości funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego
istotna jest korekta poczynań antropogenicznych, pozwalająca na zoptymalizowanie
relacji człowiek-środowisko.

604

literatura
Bogacki M., Starkel L., 1991, Typologia i regionalizacja współczesnych procesów rzeźbotwórczych,
[w:] Starkel L. (red.), Geografia Polski. Środowisko Przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 440-445.
Cebulak E., 1992, Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły, Zesz. Nauk. UJ., Prace
Geogr. 90, Kraków, s. 79-96.
Chełmicki W., (red.), 1998, The Carpathian Foothills Marginal Zone. Man and Environment, Prace
Geogr. IG UJ 103, Kraków, s. 190.
Drużkowski M., 1998, Współczesna dynamika, funkcjonowanie i przemiany krajobrazu Pogórza
Karpackiego, Inst. Botaniki UJ, Kraków, s. 285.
Faliński J. B., 1976, Antropogeniczne przeobrażenia roślinności Polski (tekst objaśniający do
mapy), Acta Agrobot. 29(2), s. 375-390.
Figuła K., 1966, Badania transportu rumowiska w ciekach górskich i podgórskich o różnej budowie
geologicznej i użytkowaniu, Wiad. IMUZ 6(3), s. 131-145.
Forman R., 1995, Land mosaics. The ecology of landscapes and regions, Cambridge University
Press, Cambridge, s. 632.
Forman R., Godron M., 1986, Landscape Ecology, Wiley & Sons, New York, s. 620.
Gerlach T., 1976, Współczesny rozwój stoków w Polskich Karpatach Fliszowych, Prace IGiPZ PAN
122, s. 116.
Gerlach T., 1986, Erozja wietrzna i jej udział w degradacji gleb w Karpatach, Folia Geogr.,
Ser. Geogr.-Physica 18, s. 59-72.
Gerlach T., Koszarski L., 1968, Współczesna rola morfogenetyczna wiatru na przedpolu Beskidu
Niskiego, Stud. Geomorph. Carpatho-Balcan. 2, s. 85-114.
Gil E., 1994, Monitoring obiegu wody i spłukiwania na stokach, [w:] Starkel L. (red.), Gil E.,
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty
Fliszowe), Wyd. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 66-87.
Grodzińska K., Laskowski R., (red.) 1996, Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących
w lasach zlewni potoku Ratanica (Pogórze Wielickie, Polska Południowa), Wyd. PIOŚ, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 143.
Kaszowski L., (red.) 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego
progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Wyd. IG UJ., Kraków, s. 331.
Kostrzewski A., 1995, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – cele, założenia,
zadania, [w:] Kostrzewski A. (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego,
Propozycje programowe, Wyd. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 7-22.
Kożuchowski K., 1995, Współczesne ocieplenie w Polsce i problem globalnych zmian klimatu, Czas.
Geogr. 66(3-4), s. 251-266.
Krzemień K., 1995, Odprowadzanie materiału rozpuszczonego i zawiesiny z pogórskich zlewni
Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1993-1995, [w:] Kaszowski L. (red.), Dynamika i
antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą,
Wyd. IG UJ, Kraków, s. 227-237.
Lach J., 1984, Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich
Przedgórza, Prace Monogr. WSP, Kraków 46, s. 1-142.
Łajczak A., 1989, Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły, Dokument.
Geogr. 5, s. 85.

605

Maruszczak H., 1991, Denudacja chemiczna, [w:] Starkel L. (red.), Geografia Polski. Środowisko
Przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 413-416.
Obrębska-Starklowa B., Bednarz Z., Niedźwiedź T., Trepińska J., 1994, Klimat Karpat
w okresie globalnego ocieplenia i prognozowane zmiany gospodarcze, Probl. Zagosp. Ziem
Górskich 37, s. 13-37.
Odum E. P., 1982, Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa, s. 678.
Plit J., 1993, Mapa antropogenicznych przeobrażeń krajobrazów roślinnych Polski, Przegl. Geogr.
65(3-4), s. 389-396.
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 1999, Wyd. PIOŚ, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Kraków 2000, s. 283.
Skiba S., Drewnik M., 1995, Odporność gleb pyłowych Pogórza Wielickiego na degradację chemiczną,
[w:] Kaszowski L. (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu
Karpat, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 100, s. 113-123.
Turzański K.P., Godzik B. (red.), 1996, Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa
krakowskiego metalami ciężkimi i siarką, Wyd. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Kraków, s. 66.
Wojtanowicz J., 1990, Procesy eoliczne, [w:] Współczesne przemiany rzeźby Polski południowowschodniej, Prace IGiPZ PAN 153, s. 99-107.
Zonnenveld L.S., 1995, Land ecology. An introduction to landscape ecology as a base for land
evolution, land management and conservation, SPB Academic Publishing, Amsterdam, s. 199.
Żmudzka E., 1995, Tendencje i cykle zmian temperatury powietrza w Polsce w latach 1951–1990,
Przegl. Geofiz. 40(2), s. 129–139.

CURRENT AND FORECAST ASPECTS OF THE FUNCTIONING
OF THE CARPATHIAN FOOTHILLS LANDSCAPE
Summary
The Carpathian Foothills are a transitional area between the Beskidy Mountains in the south and the Carpathian Basins in the north. Like other areas
actively used by man, the landscape functioning and transformations of the region
are associated with three main subsystems; abiotic, biotic, and anthropogenic
ones. The landscape of the Carpathian Foothills is characterised by a high material
and energy dynamics. However, the environmental transformation due to natural
and anthropogenic factors is moderate at present. The foothill landscape is nowadays neither endangered by a loss of stability nor by any significant transformations.
This is due to a significant adaptability of its components and the century-long
adaptation of the Foothills to anthropopressure.
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