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ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GÓR
PRZEZ DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI NA PRZYKŁADZIE
PCIMIA W BESKIDZIE ŚREDNIM
Wstęp
Problem zanieczyszczenia terenów wiejskich przez dzikie wysypiska śmieci
pojawił się wraz ze wzrostem standardu życia na wsi, przy braku skoordynowanego systemu wywozu odpadów. Badania zaśmiecenia środowiska przyrodniczego
obszarów górskich prowadzone w Zakładzie Geografii Fizycznej IGUJ od początku
lat 80. XX w., zaowocowały powstaniem licznych prac magisterskich, a następnie
opracowań syntetyzujących (Czeppe, Malara 1986, 1992; Balon 1991; Czeppe,
Malara 1992; Balon, German, Malara 1994).
Obszar badań
W 1999 r. przeprowadzono kartowanie miejsc składowania odpadów na
terenie wsi Pcim (powierzchnia 40,78 km2) położonej w Beskidzie Średnim. Centrum miejscowości znajduje się w szerokim (ok. 800 m) dnie dolinie Raby, gdzie
koncentruje się większość zabudowy. Liczne przysiółki położone są w dolinach
dopływów Raby oraz na stokach, dochodząc do wysokości 300 m nad dno doliny.
Stoki gór o wysokościach względnych 150-500 m pocięte są gęstą siecią dolin wciosowych i debrzy. Lesistość Pcimia wynosi 51,5%. Obszary leśne koncentrują się
w wyższych partiach gór (grądy, bory i buczyny) oraz wzdłuż cieków (łęgi i olsy).
Cel pracy
Celem pracy było zbadanie rozmieszczenia wysypisk na terenie miejscowości,
ocena ich wpływu na otoczenie, a także ocena efektywności systemu wywozu odpadów, wprowadzonego przez Urząd Gminy w 1995 r. Wyniki badań porównano
z wynikami z innych obszarów górskich, celem zbadania prawidłowości w rozmieszczeniu wysypisk. Celem pracy było również porównanie wyników kartowania w
terenie z wynikami dokumentacji fotograficznej wykonanej z samolotu w połowie
lat 90. XX w., przekazanymi gminie przez WIOŚ.
Wyniki badań
Na terenie Pcimia stwierdzono istnienie 282 dzikich wysypisk o rozmiarach
od 1 do 215 m2 (ryc. 1). Stwierdzono, że istnieje ścisły związek pomiędzy gęstością
zaludnienia a rozmieszczeniem wysypisk (Sadowski 2000). Średnia liczba wysypisk
przypadających na 1 km2 powierzchni wynosi 7 i jest zbliżona do gęstości roz719

Ryc. 1. Rozmieszczenie dzikich wysypisk śmieci na obszarze Pcimia
Fig. 1. Distribution of unauthorized rubbish grounds in the area of Pcim

mieszczenia wysypisk w innych obszarach górskich (Balon, German, Malara 1994).
Najwięcej wysypisk zlokalizowanych jest w formach dolinnych – 71,9%,
z czego: w korycie cieku (1,8%), na terasie zalewowej (14,5%), na wyższych terasach (7,2%), w dolinach wciosowych i debrzach (41,4% – ryc. 2), w leju źródłowym
(6,7%), u wylotu doliny wciosowej (0,3%). Taka lokalizacja sprzyja transportowi
śmieci podczas wezbrań. Pozostałe lokalizacje to: stok (5,7%), grzbiet (1,1%), rów
przydrożny (8,5%), inne rowy i starorzecza (3,6%), pobocze drogi (9,2% – ryc. 3).
Wysypiska znajdują się przeważnie na terenach zadrzewionych i zakrzaczonych
(Sadowski 2000). Taki rozkład lokalizacji wysypisk należy uznać za typowy dla
obszarów górskich (Balon, German, Malara 1994).
Ilościowo przeważały wysypiska małe (do 5 m2) – 52,5% ogólnej liczby wysypisk. Powierzchnię 5-15 m2 miało 28% wysypisk. Wysypiska te były wykorzystywane przez jedno, najwyżej dwa gospodarstwa. Wysypiska wielkości 15-50 m2
stanowiły 15,6% ogółu. Wysypisk dużych (50-100 m2) i bardzo dużych (ponad 100
m2) było łącznie 11 (3,8%). Wszystkie wysypiska zajmowały łączną powierzchnię
3159 m2 (Sadowski 2000, ryc. 1).
Wysypiska przeważnie lokalizowane były w bezpośredniej bliskości zabudo720

Ryc. 2. Wysypisko zlokalizowane na zboczu doliny wciosowej
Fig. 2. Rubbish ground on the slope of a V-shaped valley

wań lub w pewnym oddaleniu, przy drodze prowadzącej do lasu – w odległości
do 500 m od zagród znajdowało się ich łącznie 95,4% (Sadowski 2000).
W składzie wysypisk przeważały odpady komunalne, z których wiele mogłoby
stanowić surowce wtórne, jak (Sadowski 2000):
– tworzywa sztuczne (stwierdzone na 61,7% wysypisk) – głównie różnego rodzaju
opakowania, worki, butelki itp.;
– złom (58,2%) – opakowania, sprzęt AGD, części samochodowe;
– szkło (45,4%) – butelki, szyby;
– papier (22,7%) – opakowania tekturowe;
– drewno (11,0%) – skrzynie, meble;
– włókna (8,5%) – odzież;
– wyroby gumowe (8,5%) – zużyte opony, obuwie.
Ponadto na 11,0% wysypisk składowano materiały budowlane tj. gruz, eternit
itp.
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System wywozu odpadów a czystość środowiska
Czystość środowiska miejscowości uległa poprawie po wprowadzeniu w
1995 r. przez Urząd Gminy systemu wywozu odpadów (ryc. 4). Na podstawie stanu zachowania składowanego materiału uznano, że jedynie 46 wysypisk (16,3%)
jest stale czynnych. W dwóch przypadkach śmieci (opakowania tekturowe) były
okresowo palone. Podczas badań terenowych stwierdzono również fakt palenia
opon samochodowych i worków foliowych.
Mimo zaprzestania użytkowania większości wysypisk, składowane w nich
odpady nie zostały uprzątnięte i ich oddziaływanie na środowisko trwa nadal.
Nie używane wysypiska niekiedy były przez mieszkańców „maskowane” słomą
lub gałęziami, co w żaden sposób nie ograniczyło ich wpływu na otoczenie. W
przypadku 11 wysypisk były one „zamaskowane” całkowicie, zdarzały się również
wysypiska przykryte częściowo (Sadowski 2000).
Wpływ dzikich wysypisk śmieci na środowisko
Wysypiska stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, ponieważ:
1. Niektóre odpady, jak przeterminowane lekarstwa, stare akumulatory samochodowe czy środki ochrony roślin zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla
życia organizmów.

Ryc. 3. Wysypisko zlokalizowane na poboczu drogi
Fig. 3. Roadside rubbish ground
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2. Nieliczne wysypiska, na których gromadzi się odpady mięsne lub padlinę, stanowią źródło zagrożenia bakteriologicznego.
3. Szkodliwe substancje przenikają do gleby leżącej bezpośrednio pod wysypiskiem
i w jego najbliższym otoczeniu zanieczyszczając ją.
4. Substancje wypłukiwane z wysypisk przez wody opadowe infiltrują do wód podziemnych powodując ich zanieczyszczenie, często w pobliżu ujęć wody pitnej.
Śmieci składowane w pobliżu cieków mogą być przenoszone przez wezbrane
wody na znaczne odległości. Stwierdzono obecność licznych śmieci w korytach
cieków – dopływów Raby. Drogą wodną odpady są transportowane do Zbiornika
Dobczyckiego, stanowiącego rezerwuar wody pitnej dla Krakowa.
1. Lżejsze śmieci (papier, folia) są rozwiewane przez wiatr, przez co zwiększa
się zasięg oddziaływania wysypisk.
2. W przypadku palenia śmieci dochodzi do zanieczyszczenia powietrza, często (np.
przy paleniu opon samochodowych czy wyrobów polietylenowych) wydzielają
się węglowodory i inne związki szkodliwe dla zdrowia.

Ryc. 4. Okresowe wysypisko przy kontenerze na śmieci
Fig. 4. Seasonal rubbish ground at a waste container
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Wnioski
Badania przeprowadzone na obszarze wsi Pcim potwierdziły prawidłowości
lokalizacji dzikich wysypisk śmieci w obszarach górskich. Wysypiska lokalizowane
są zwykle we wklęsłych, zakrytych formach terenu, co utrudnia, a nieraz wręcz
uniemożliwia ich likwidację.
Porównanie przedstawionych wyników badań ze zdjęciami lotniczymi wskazuje na bezwzględną przewagę metody terenowego kartowania wysypisk. Według
danych Urzędu Gminy, uzyskanych wspomnianą metodą fotograficzną z samolotu,
zidentyfikowano na terenie Pcimia 17 wysypisk, co stanowi ok. 6% faktycznej ich
liczby. Metoda kartowania wysypisk z samolotu jest więc nieefektywna, a przy tym
kosztowna (Sadowski 2000).
Duża liczba, rozmieszczenie i skład wysypisk śmieci wskazuje, że są one
źródłem licznych zagrożeń chemicznych i bakteriologicznych dla wód, gleb i
powietrza. Dzięki możliwości przenoszenia niektórych rodzajów odpadów oddziaływają one na środowisko nie tylko w miejscu ich składowania, ale nieraz na
znacznych odległościach. Wysypiska niekorzystnie wpływają także na estetyczne
wartości krajobrazu.
Ilościowo przeważają wysypiska małe, wykorzystywane przez jedno – dwa
gospodarstwa. Większość materiałów składowanych na wysypiskach to odpady komunalne. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią potencjalne surowce
wtórne, tj. guma, makulatura, złom, szkło, tworzywa sztuczne. Wprowadzenie
systemu skupu tych surowców mogłoby rozwiązać ten problem. Część surowców
trafia na wysypiska od czasu gazyfikacji wsi, podczas gdy niegdyś stanowiły opał
(drewno, makulatura).
Mimo wysiłków władz lokalnych, problem dzikich wysypisk na terenie Pcimia
nie został rozwiązany. Mimo widocznych efektów (znaczny spadek liczby stale
używanych dzikich wysypisk), śmieci nie zostały uprzątnięte i ich niekorzystne
oddziaływanie na środowisko trwa nadal.
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ENVIRONMENTAL HAZARD OF THE MOUNTAINS
AS CAUSED BY UNAUTHORIZED WASTE DUMPING GROUNDS
AS EXEMPLIFIED BY THE VILLAGE PCIM IN THE BESKID ŚREDNI
MOUNTAINS
Summary
Unauthorized dumping grounds constitute a real threat to the cleanliness
of the environment of mountain areas. During field studies carried out in the
area of the village Pcim (41 sq. km) as many as 282 such dumping grounds were
mapped. Most of the dumping grounds (71.9%) were located in valley landforms.
Numerous waste disposal sites were also found in the vicinity of roads. Those
situated in concave and covered landforms area difficult.
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