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PRZYRODNICZE WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA
W GMINIE ŻEGOCINA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH
PRZEMIAN GOSPODARCZYCH
Wstęp
Do głównych czynników rozwoju gospodarczego danego obszaru zaliczyć
należy jego położenie, zasoby naturalne oraz potencjał ludnościowy.
Gmina Żegocina, położona w Karpatach na pograniczu Beskidu Wyspowego
i Pogórza Wielickiego, należy do strefy podmiejskiej Bochni, a szerzej ujmując
– strefy podmiejskiej aglomeracji krakowskiej. Stąd w czterdziestoleciu powojennym wielu mieszkańców dojeżdżało do pracy m.in. do Bochni i do Krakowa.
Były to najczęściej codzienne dojazdy wahadłowe. Zarobione w mieście pieniądze
wspierały działalność rolniczą w gospodarstwie chłopa-robotnika, ale przede
wszystkim wykorzystywane były w realizacji budownictwa mieszkaniowego.
Z tego okresu pochodzi wiele domów z dodatkowymi pokojami, które dzisiaj mogą
być wykorzystane w rozwoju agroturystyki.
Transformacja ustrojowa istotnie zmieniła warunki życia na wsi. Pozostawiona
własnemu losowi ludność wiejska musi szukać rozważnych dróg rozwoju gminy
i rolnictwa. Do przeszłości należą już masowe dojazdy do pracy, zapewniające
dodatkowe dochody rolnikom. Mieszkańców dotknęło nie znane do niedawna
bezrobocie. W gospodarce wolnorynkowej z coraz większymi konsekwencjami
ekonomicznymi ujawnia się też tzw. bezrobocie ukryte. W tej sytuacji lokalne
samorządy muszą poszukiwać nowych dróg rozwoju wsi i rolnictwa.
Warunki przyrodnicze
Położenie gminy Żegocina na pograniczu dużych mezoregionów fizycznogeograficznych powoduje znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczych na
jej obszarze.
Wieś Rozdziele i część południowa Żegociny, Bytomska oraz Bełdna leżą
w Beskidzie Wyspowym. Tworzy go w zachodniej części góra Kamionna (801 m
n.p.m.) położona na granicy Żegociny i Laskowej, a we wschodniej – niższy grzbiet
Łopuszy (658 m n.p.m.), wysunięty dalej na północ. Wzniesienia te zbudowane z
fliszu Karpat Zewnętrznych, stanowią próg nasunięcia płaszczowiny magurskiej.
Centralne części wsi Żegociny, Bełdna i Bytomska leżą na płaszczowinie
podśląskiej. Tworzą ją w przewadze utwory miękkie – różnego rodzaju łupki, częściowo margle. Podczas przemieszczania się płaszczowiny magurskiej na północ
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zostały one częściowo na nią nasunięte. Powstała w ten sposób rozległa strefa
osuwiskowa. Niestabilny jest zwłaszcza stok wzniesienia Łopuszy, opadający ku
centrum Żegociny. Podpiera go specjalnie zbudowany mur oporowy zabezpieczający
budynek Urzędu Gminy. Stabilizuje on długi stok osuwiskowy, sięgający od dna
doliny Sanki aż po ścianę lasu. W rejonie muru odsłaniały się plastyczne, niebieskie
iły, łatwo nasiąkające wodą. Na wybudowanym murze oporowym widoczne są już
pęknięcia, powstałe pod naciskiem tego górotworu. W niszach osuwisk wzniesiono
kilka domków letniskowych. Mobilny teren stanowi dla nich poważne zagrożenie,
zwłaszcza podczas długotrwałych opadów.
Na płaszczowinie podśląskiej występuje obniżenie pomiędzy płaszczowiną
magurską, a dalej na północ rozciągającą się płaszczowiną śląską. W obrębie
płaszczowiny podśląskiej można wyodrębnić nieco podpiętrzoną część, położoną
po zachodniej stronie Potoku Żegocińskiego z wysokościami bezwzględnymi 380413 m i niższą wschodnią ze wzniesieniami 360-380 m n.p.m. oraz wysokim (375
m) wododziałem między Bytomskiem a Rajbrotem.
Północne części Żegociny, Bytomska, Bełdna oraz Łąkta Górna leżą na płaszczowinie śląskiej. Wyższe grzbiety tego wzniesienia zbudowane są z piaskowców
godulskich i istebniańskich. Sięgają one poziomu 420-430 m n.p.m., a położona
na wschód od Sanki Żarnówka dochodzi do 457 m. n.p.m. (German 1992)
W omawianej gminie najwyżej położoną wsią jest Rozdziele. Jej średnia
wysokość n.p.m. wynosi 494 m. Obszar ten cechuje typ rzeźby pogórzy wysokich.
Prawie 2/3 terenów nieleśnych Rozdziela – w większości rolniczych – leży w strefie
400-500 m n.p.m., 1/3 w przedziale wysokości 500-600 m (tab. 1). Połowa tych
terenów charakteryzuje się spadkami od 15 do 250, prawie 1/3 zaś – powyżej 250.
W sumie tereny płaskie oraz powierzchnie nachylone do 150 zajmują około 16%
pozaleśnego areału omawianej wsi. Tylko niespełna 14% przestrzeni bezleśnej
to tereny korzystnie eksponowane (E, SE, S, SW, W) o nachyleniu do 150 (tab. 2).
Tab. 1. Piętra hipsometryczne we wsiach gminy Żegocina
Tab. 1. Hypsometrical zones in the villages of the borough Żegocina

Źródło: na podstawie mapy topograficznej 1:25 000
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Żegocina i Bełdno wzniesione są średnio 426-428 m n.p.m. Około 3/4 terenów nieleśnych tych wsi leży w strefie 300-400 m n.p.m., 1/5 do 1/4 mieści
się w przedziale wysokości 400-500 m. n.p.m. W Żegocinie powierzchni nieleśnych o korzystnych wystawach i nachyleniu do 150 jest prawie 82%, podczas gdy
w Bełdnie niespełna 30%.
Średnią wysokość Bytomska określa wskaźnik 381 m n.p.m. Ponad 78%
powierzchni nieleśnej omawianej wsi wznosi się w przedziale 300-400 m n.p.m.,
pozostałe tereny wchodzą do strefy 400-500 m. Zaledwie 1/4 przestrzeni pozaleśnej
to powierzchnie korzystnie eksponowane o nachyleniu do 150.
Najniżej położoną wsią w gminie Żegocina jest Łąkta Górna. Jej średnia
wysokość n.p.m. sięga 354 m. Ponad 1/4 terenów nieleśnych tej miejscowości
pozostaje w strefie wysokościowej 200-300 m n.p.m., około 3/4 zaś w przedziale
300-400 m. Aż 55% powierzchni wolnej od lasów to tereny korzystnie eksponowane (E, SE, S, SW, W) o nachyleniu do 150.
Średnia klasa gleb na użytkach rolnych w poszczególnych wsiach mieści
się w przedziale od 3,7 w Łąkcie Górnej, około 4,5 w Żegocinie i Bytomsku do 5,0
w Rozdzielu.
Kierunki rozwoju rolnictwa
We wsiach gminy Żegocina tradycyjną gałęzią rolnictwa od wielu lat było
sadownictwo. Obszar ten zaliczany jest do sądecko-limanowskiego rejonu sadowniczego, nazywanego również w literaturze – karpackim. Kolebką sadownictwa
karpackiego były okolice Łącka, gdzie pierwsze sady powstawały już w połowie
XIX w. Stąd na zasadzie dyfuzji doświadczeń w produkcji owoców – uprawy
sadownicze rozprzestrzeniły się w kierunku Tęgoborza, Łososiny Dolnej, Limanowej i Żegociny obejmując pogórskie obszary Beskidu Wyspowego, a potem przyległe tereny Pogórza Wielickiego w rejonie Jodłownika, Szczyrzyca, Raciechowic
czy Leszczyny.
Z biegiem lat ekstensywne formy sadownictwa przekształciły się w intensywne
gospodarowanie w sadach. W okolicach Żegociny na większą skalę przeobrażanie
sadownictwa dokonywało się na terenie Leszczyny, gdzie intensywne gospodarowanie realizowane było od lat 60. XX w., w zblokowanym sadzie jabłoniowym
oraz w sąsiadujących z nim mniejszych sadach.
W gminie Żegocina dominują stare sady tradycyjne, w większości jabłoniowe.
Produkcja śliwek odgrywała tu też znaczącą rolę, dopóki sady śliwowe nie zostały zaatakowane przez groźną chorobę wirusową, zwaną ospowatością śliw,
czyli szarką.
W wielofunkcyjnym rozwoju gminy Żegocina ważną gałęzią produkcji może
być sadownictwo (Guzik 1981). Przyszłość należy do intensywnych, jabłoniowych
gospodarstw sadowniczych, z upowszechnioną integrowaną ochroną drzew przed
chorobami i szkodnikami. Celowy jest też powrót do produkcji śliwek, ale nowych
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Tab. 2. Favourably exposed slope surfaces in the borough Żegocina (E, SE, SW, W), their angle up to 15 degrees

Tab. 2. Korzystnie eksponowane powierzchnie stoków (E, SE, S, SW, W) o nachyleniu do 150 w gminie Żegocina

– poszukiwanych na rynku odmian oraz owoców miękkich – zwłaszcza truskawek,
malin, a także porzeczki czarnej.
Intensywne gospodarowanie sadownicze, oparte o nowoczesną mechanizację,
może się rozwijać na terenach nachylonych do 150 i do tego korzystnie eksponowanych (E, SE, S, SW, W) ze względu na rolę nasłonecznienia w produkcji owoców
(Guzik, Grabiński 1984). Najwięcej takich terenów mają Łąkta Górna – 55% oraz
Żegocina – 82%.
Postęp w omawianej gałęzi sadownictwa nawiązuje do lokalnej tradycji.
W gminie funkcjonują już intensywne gospodarstwa sadownicze z integrowaną
ochroną. Ich właściciele korzystają z fachowego doradztwa. Tą drogą docierają
w ten rejon nowości uprawowe i rynkowe z sadownictwa zachodnioeuropejskiego.
Można tę wiedzę upowszechniać wśród zainteresowanych sadownictwem rolników.
Warto też wrócić do tradycji uprawy sadów śliwowych. Trzeba się jednak
zdecydować na nowy typ sadu śliwowego. Powinny to być zwarte nasadzenia o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar, z liczbą drzew od 800 do 1200. Dobór odmian
musi się jednak różnić od dawniej obowiązującego. Trzeba wprowadzać odmiany
o deserowych owocach – tolerancyjne wobec szarki.
Aby produkcja śliwek była opłacalna, plon musi wynosić co najmniej 20 ton
z hektara owoców wysokiej jakości. Ze względu na większe ryzyko produkcyjne
i handlowe, śliwy nie będą specjalistycznym gatunkiem w gospodarstwie sadowniczym. Może to być jednak dobre uzupełnienie w gospodarstwie nastawionym
na produkcję jabłek czy owoców jagodowych. Wprowadzane ostatnio do uprawy
nowe odmiany śliw, o lepszych walorach deserowych, budzą duże nadzieje. Dzięki
odmianom o różnej porze dojrzewania owoców wydatnie wzrosło spożycie śliwek.
W produkcji śliwek na terenie gminy Żegocina korzystną rolę może odegrać
wysokość nad poziom morza. Na wyżej wzniesionych terenach Pogórza Wielickiego,
a zwłaszcza w Beskidzie Wyspowym – w Rozdzielu i w Żegocinie pora dojrzewania
śliwek przedłuża się. Każda z nowych odmian – od najwcześniejszych, z których
owoce zbierane są w lipcu, do najpóźniejszych październikowych – dojrzewa
tu o 1-2 tygodnie później w porównaniu z niżej położonymi obszarami pogórzy.
To przesunięcie czasowe w porze zbioru ułatwia zbyt owoców.
Należałoby również rozważyć powrót do uprawy owoców miękkich – zwłaszcza truskawek, a także malin. Szanse powodzenia dla tych kierunków produkcji
wzrosłyby, gdyby udało się powiązać interesy lokalnego zakładu przetwórczego
w Łąkcie Górnej z producentami tych owoców. Wspomniany zakład mógłby stworzyć na tym terenie swoje zaplecze surowcowe. Potrzebne są jednak wspólne działania. Najkorzystniej byłoby, gdyby okoliczni producenci mogli wykupić swoje udziały
w tym zakładzie. Takie formy współpracy są powszechne w krajach zachodnich.
W gminie Żegocina, zwłaszcza na terenach położonych blisko 400 m n.p.m.
i wyżej, wegetacja jest nieco opóźniona w stosunku do niżej położonych obszarów.
W przypadku uprawy śliw, truskawek i malin okoliczność ta sprawia, że owoce
z tego rejonu wchodzą na rynek nieco później niż z terenów uprzywilejowanych
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termicznie – takich jak np. okolice Tarnowa. Przedłuża to okres podaży owoców
deserowych. Produkowane tu śliwki, truskawki czy maliny w końcowej fazie zbioru
mogą dotrzeć na giełdy owocowe w Krakowie lub Katowicach wtedy, kiedy już nie
ma innych dostaw. Dzięki temu łatwiej sprzedawałyby się i miałyby zapewnione
wyższe ceny.
Środowisko przyrodnicze gminy Żegocina stwarza bardzo dobre warunki
do rozwoju agroturystyki. Położenie jej na styku Pogórza Wielickiego i Beskidu
Wyspowego powoduje, że z wyższych części stoków Beskidu widoczne są rozległe,
różnorodne i atrakcyjne krajobrazowo tereny. Przez teren gminy prowadzą szlaki
turystyczne na Kamionną, Łopuszę i grzbietem Łopuszy. Mogą one służyć dłuższym
spacerom lub wycieczkom jednodniowym. Wyjątkowy pod względem rozległości
widoków jest wododziałowy grzbiet Widomej, z którego roztacza się panorama
Pogórza Karpackiego na północy, Beskidu Wyspowego, Gorców, a przy dobrej widoczności także Tatr na południu. Poza szlakami, na terenie gminy znajduje się wiele
atrakcyjnych widokowo dróg polnych, które dobrze utrzymane, mogą z powodzeniem pełnić funkcję traktów spacerowych, np. droga z Przybyszówki na Łopuszę,
z Widomej do Rozdziela Dolnego grzbietem, drogi z Bytomska i Rozdziela Dolnego na Łopuszę itd. W pobliżu gminy położonych jest kilka innych gór Beskidu
Wyspowego, na które można urządzić wycieczki, z bazą noclegową w gminie Żegocina. Duże kompleksy leśne usytuowane w partiach grzbietowych, dodatkowo
urozmaicają trasy spacerowe.
Właściciel gospodarstwa i jego rodzina przyjmując gości w swoim domu
i żywiąc ich produktami własnego gospodarstwa, wkładają w tę działalność
własną pracę. Jest to swoista forma zbywania nadwyżek produkcyjnych gospodarstwa rolnego po cenach znacząco wyższych niż na rynku. Z tej formy zbytu
korzystają najczęściej również sąsiedzi, którzy przysposabiając się do działalności
agroturystycznej, najpierw skłonni są dostarczać swoje produkty przyjmującym
gości sąsiadom. Ci ostatni bowiem zwykle nie mogą pokryć wszystkich potrzeb
żywnościowych letników z produkcji własnej.
W działalności agroturystycznej cenne są wszelkie inicjatywy pozyskiwania
i podaży szczególnie wartościowych produktów, wzbogacających dietę zdrowego
żywienia. Takimi są z pewnością produkty pasiek pszczelich oraz kozie mleko i jego
przetwory. Te pierwsze są dość powszechne we wsiach gminy Żegocina, drugich
natomiast ciągle brakuje. Hodowla i chów kóz w miejscowym społeczeństwie ciągle
jeszcze utożsamiane są z ubóstwem. O tym, że takie osądy są dalekie od prawdy,
świadczą przykłady krajów zamożnych, w których pogłowie kóz i produkcja mleka
koziego w ostatnich dekadach lat szybko wzrastają. W gminie Żegocina należałoby
oczekiwać nowych inicjatyw w tym zakresie. Mleko kozie i jego przetwory mają
wyjątkową wartość dietetyczną. Są one poszukiwane na rynku, a ich cena znacznie
przewyższa cenę mleka krowiego i jego przetworów.
W gminie Żegocina chowem kóz szlachetnych ras mogłyby się zainteresować niektóre gospodarstwa rolne, zwłaszcza te, które dysponują pastwiskami
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na stromych stokach wzniesień – trudniej dostępnych dla krów. Popierać należy
zarówno utrzymywanie 2-3 kóz w gospodarstwie, jak i większych stad. Mleko tych
zwierząt może być cenną ofertą agroturystyczną – zwłaszcza dla rodzin z dziećmi
wymagającymi specjalnego żywienia. Przetwórstwo mleka koziego w szerokim
asortymencie wyrobów możliwe byłoby w miejscowym zakładzie mleczarskim,
którego produkcję powinno się niebawem wznowić.
Gmina Żegocina związana była zawsze z tradycjami chowu bydła. Z historii wiadomo, że w Małopolsce krowa była żywicielką rodziny. Obecnie zachęca
się do tworzenia gospodarstw utrzymujących 12 czy nawet 15 krów mlecznych, z
proporcjonalną ilością jałówek niezbędnych do odnawiania stada.
Podjęte ostatnio starania o upowszechnienie we wsiach gminy Żegocina bydła
rasy czerwonej polskiej, to działania zasługujące na poparcie.
Chcąc sprostać rosnącej na rynku mleczarskim konkurencji, trzeba się dokształcać – zdobywać wiedzę naukową i czerpać z doświadczenia innych, którzy
wcześniej borykali się z podobnymi trudnościami. Wiele pod tym względem należy
zmienić w gospodarstwie rolnika. W wielu przypadkach trzeba zmienić system
wypasu bydła. Na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach można wprowadzić
bardziej racjonalny wypas kwaterowy. Zwiększy się przez to ich wydajność i
przedłuży czas wypasania. Szukając dodatkowych powierzchni pastwiskowych
należałoby zrezygnować z uprawy ornej na najsłabszych glebach, zwłaszcza na najbardziej stromych stokach wzniesień. W wielu przypadkach pożądana jest korekta
w obowiązujących dotąd zmianowaniach. Chodziłoby przede wszystkim o dowartościowanie uprawy roślin strukturotwórczych – zwłaszcza kultur motylkowych.
Odgrywają one szczególną rolę w rolnictwie ekologicznym – poprawiają zasobność
gleby w azot i resztki pożniwne, a także chronią ją przed erozją. Dzięki nim rosną
też zasoby wartościowej paszy w gospodarstwie. Tylko najlepsze gleby na terenach
płaskich oraz na łagodnych skłonach mogą być wykorzystane pod uprawy orne.
W strukturze zasiewów poczesne miejsce nadal zajmować powinny kultury
alimentacyjne, służące zarówno samozaopatrzeniu jak i wykorzystywane w żywieniu przyjmowanych w zagrodzie letników. Koegzystencja funkcji rolniczej i
rekreacyjno-turystycznej na omawianym obszarze, to rozwiązanie proponowane
zarówno na dziś, jak i na najbliższą przyszłość.
Podsumowanie
Określając warunki naturalne rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina należy
wziąć pod uwagę duże zróżnicowanie rzeźby terenu, zmienność pokrywy glebowej
i stosunków wodnych oraz osobliwości lokalnego klimatu.
Ogólnie można powiedzieć, że najkorzystniejsze warunki dla działalności
rolniczej mają Bytomsko, częściowo Żegocina, Łąkta Górna i Bełdno. Odnosi się
to zwłaszcza do terenów położonych w obrębie płaszczowiny podśląskiej. Na
tym obszarze zalegają najlepsze w skali gminy gleby, wytworzone na zasobnym
podłożu utworów pylastych. Na gruntach ornych jest to w dużej części kompleks
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pszenny dobry, śródgórski i pogórski (10) oraz kompleks zbożowy górski (11).
W rejonie Bytomska nachylenie terenu w większości utrzymuje się w przedziale
3-60. Są to najczęściej długie, łagodnie opadające stoki. Tylko na obrzeżach od
strony płaszczowiny śląskiej oraz w strefie kontaktu z płaszczowiną magurską
spadki stoków wzrastają do 6-100, a nawet do 200 na Żarnówce. Korzystnych
dla rolnictwa terenów można szukać również lokalnie w Żegocinie, zwłaszcza w
płaskodennej dolinie Sanki. Znaczna część tej doliny jest już jednak zajęta przez
osadnictwo. Obrzeże omawianej wsi stanowią strome stoki. Również pogórza
średnie na terenie Łąkty Górnej sprzyjają rozwojowi rolnictwa. W jej granicach
widoczna jest duża asymetria terenu. Zachodnia strona wzniesień jest bardziej
stroma, północne stoki zaś łagodniejsze. Stąd zróżnicowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Uwagę zwraca Lisówka (pogórza niskie), wyróżniająca się długim,
łagodnym spłaszczeniem. Wznosi się ona ponad obszarem inwersyjnym. Lokalny
mikroklimat, podobnie jak w przypadku Obniżenia Żegocińskiego, jest korzystny
dla rolnictwa, co wyróżnia te tereny spośród pozostałych rejonów omawianej gminy.
Otoczone wyższymi wzniesieniami Obniżenie Żegocińskie, to teren osłonięty od
wiatrów. W tej konfiguracji terenu mogą się jednak tworzyć zastoiska zimnego
powietrza. Mając to na uwadze, sady w Żegocinie sadzono zwykle wyżej ponad
dnem doliny. Mimo to w niektórych latach są one zagrożone późnowiosennymi
przymrozkami. Wspomniane Obniżenie obejmuje również część gruntów Bełdna.
Tereny rolnicze płaszczowiny podśląskiej, zwłaszcza w rejonie Bytomska
i Żegociny do niedawna wykorzystywane były do produkcji truskawek na potrzeby
lokalnego zakładu przetwórczego. Truskawkowe plantacje sąsiadujących ze sobą
rolników tworzyły duże zwarte kompleksy. Znaczący udział omawianych kultur
w powierzchni uprawnej świadczył o przydatności lokalnych siedlisk dla tej gałęzi
sadownictwa. Zmiana profilu produkcyjnego zakładu przemysłowego w Łąkcie Górnej
wyeliminowała te uprawy. W ich miejsce pojawiły się plantacje porzeczki czarnej.
Znacznie gorsze warunki dla rozwoju rolnictwa ma Rozdziele. Rolniczą
działalność utrudniają strome stoki wzniesień Beskidu Wyspowego oraz płytkie,
szkieletowe, gliniaste gleby. W drodze z przełęczy, oddzielającej zlewnię Sanki
od zlewni Łososinki, na Łopusze, łatwo zaobserwować na polach ornych gruz
zwietrzelinowy. Dowodzi to, że gleby są tu bardzo płytkie. Na miedzach składane
są sterty kamieni systematycznie zbieranych z pól. Przypomina to typowo beskidzki
krajobraz rolniczy.
Zarówno w obrębie Kamionnej jak i na Górczynie użytki rolne wchodzą wysoko na stoki południowe, sięgając niemal pod sam grzbiet. Znamienne jest i to,
że po północnej stronie wzniesień las schodzi bardzo nisko – prawie do załomu
nachylenia. Świadczy to pośrednio o zgodności użytkowania ziemi z warunkami
przyrodniczymi. Analogiczną prawidłowość można zaobserwować również w
pogórskiej części gminy, zbudowanej z twardych, odpornych skał – piaskowców
godulskich i istebniańskich – utrwalających intensywne urzeźbienie terenu.
Przykładem może być wąski przełom Sanki o bardzo stromych zboczach w całości
niemal zalesionych.
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Omawiany teren bardzo silnie porozcinany jest V-kształtnymi okresowo
odwadnianymi dolinami potoków. Zjawisko to z różnym nasileniem zaznacza się
w poszczególnych rejonach gminy. Szczegółowe wyliczenie częstości występowania wspomnianych form terenu zawierają prace K. German (1984, 1992). Wynika
z nich, że w obrębie Beskidu Wyspowego dominują głębokie wciosy. W Paśmie
Kamionnej rozcięcia te dochodzą nawet do kilkudziesięciu metrów. Na Łopuszy
przekraczają 20 m, a niekiedy nawet 30 m – licząc od górnej krawędzi zboczy do dna.
Ostre wciosy ciągną się do ściany lasu, najczęściej też do granicy fliszu magurskiego. W obrębie lasu ich zbocza są konserwowane przez zwartą roślinność leśną,
a dna na skutek erozji wgłębnej ulegają pogłębianiu. Na terenach rolniczych,
w części, pogórskiej wciosy te mają zazwyczaj postać wąskodennych – szerokości
2-3 m dolinek. Stanowią one przeszkodę w użytkowaniu ciężkiego sprzętu rolniczego. Poniżej lasu zbocza omawianych dolin użytkowane są jako łąki. Do tych
smużnych użytków zielonych przylegają pola uprawne, gęsto rozcięte siecią dróg
polnych. Śródpolne miedze obsadzone są często roślinnością drzewiastą.
Jak wynika z powyższych rozważań, w gminie Żegocina, obok omówionych
wyżej możliwości, ważnym perspektywicznym kierunkiem rozwoju gospodarczego
wsi jest agroturystyka.
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NATURAL CONDITIONS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
IN THE ŻEGOCINA BOROUGH IN THE LIGHT
OF PRESENT-DAY ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Summary
The Zegocina borough, situated on the borderland between the Beskid Wyspowy Mts. and the Wieliczka Foothills, belongs to the suburban zone of Bochnia
and – in the wider context – to the suburban zone of the Cracow agglomeration. The
position of the borough at the contact of two physical-geographical mezoregions
causes a considerable differentiation of the natural conditions in its area. In the
environs of Żegocina the traditional branch of agriculture was fruit-farming. These
areas are counted into the Carpathian fruit-growing region. In a multifunctional
development of the borough in question fruit-growing with intense apple orchards,
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growing of plums, raspberries and strawberries will continue to play a significant
role. The natural environment of the Żegocina borough reveals, too, very good
conditions for the growth of agrotourism. The owners of agrotourist farms, who
invite guests feed them with their own ecological produce. In that branch of activity all initiatives aiming at acquiring and supply of especially valuable produce,
enriching the diet served at home kitchens, are welcome. These are first of all
cow’s and goat’s milk as well as products of bee-gardens.
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