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1.
Zmiany użytkowania ziemi
jako wskaźnik przeobrażenia
przestrzeni geograficznej
Andrzej Ciołkosz, Małgorzata Luc

Użytkowaniu ziemi i pokryciu terenu w skali globalnej, kontynentalnej, a nawet regionalnej poświęca się coraz więcej uwagi, bowiem z najnowszych badań
wynika, że mają one większy wpływ na globalne zmiany klimatyczne niż pozostałe czynniki, np. astronomiczne, meteorologiczne czy inne antropogeniczne
(np. produkcja przemysłowa, transport, spalanie paliw kopalnych). Należy jednak
zauważyć, że związki między sposobami użytkowania ziemi i pokrycia terenu
a zmianami klimatycznymi nie są jeszcze dostatecznie poznane. Wynika to między innymi z wciąż niewystarczającej wiedzy na temat rozmieszczenia poszczególnych form użytkowania ziemi i pokrycia terenu w skali globalnej, czy nawet
kontynentalnej. Wobec narastającego problemu dokładniejszego określenia aktualnych i prognozowanych zmian zachodzących w środowisku wiele międzynarodowych organizacji naukowych, a także rządowych, podejmuje różnego rodzaju
działania zmierzające do pozyskania szczegółowych danych o środowisku przyrodniczym i procesach zachodzących w ekosystemach, zarówno lądowych, jak
i morskich, a także o socjoekonomicznych oddziaływaniach na te ekosystemy.

1.1. Zagadnienie użytkowania ziemi w badaniach
geograficznych
Bazy danych o pokryciu terenu
Wśród działań, których celem jest dostarczanie informacji na temat pokrycia
terenu na obszarze poszczególnych kontynentów, bądź na całym globie, moż-
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na wymienić powołanie międzynarodowych programów badawczych, takich jak
np.: System Globalnych Obserwacji Lądów – Global Terrestrial Observing System
(GTOS), Międzynarodowy Program Geosfera-Biosfera – International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) oraz Międzynarodowy Program Oddziaływania
Człowieka na Globalne Zmiany Środowiska (International Human Dimensions
Programme on Global Environmental Change – IHDP). W ramach dwu ostatnich
z wyżej wymienionych programów został powołany projekt pod nazwą Land Use
and Land Cover Changes (LUCC), którego celem jest kartowanie użytkowania
ziemi w skali kontynentalnej oraz śledzenie zmian jakie zachodzą w sposobach
tego użytkowania. Do badań nad użytkowaniem ziemi włączyła się również Międzynarodowa Unia Geograficzna, powołując w 1996 r. Grupę Roboczą pod nazwą Land Use and Land Cover Change (IGU-LUCC). Jej celem było wspomożenie programu realizowanego wspólnie przez IGBP i IHDP – Land Use and Land
Cover Changes (LUCC).
Spośród innych programów można wymienić akcję FAO, która wspólnie
z Bankiem Światowym podjęła projekt pod nazwą AFRICOVER. Jego celem było
opracowanie bazy danych „pokrycie terenu” dla Afryki wykorzystywanej nie
tylko do celów naukowych, ale przede wszystkim praktycznych, związanych
z prognozowaniem zaopatrzenia ludności tego kontynentu w rolnicze artykuły
żywnościowe.
Z kolei opracowania bazy danych „pokrycie terenu” dla kontynentu azjatyckiego podjęło się Centrum Teledetekcji Środowiska Uniwersytetu Chiba w Japonii. Podobne bazy danych powstały też dla Ameryki Północnej i Południowej,
Australii, a także dla Europy. Rozdzielczość przestrzenna tych baz była wystarczająca do celów badań globalnych lub kontynentalnych, lecz stanowczo za mała
do celów regionalnych, w tym przede wszystkim do celów praktycznych.
Mając na względzie wykorzystanie informacji o użytkowaniu ziemi w praktyce Komisja Wspólnot Europejskich w 1985 r. powołała program pod nazwą
CORINE Land Cover (COoRdination of INformation on Environment). W jego
ramach została opracowana baza danych o pokryciu terenu na obszarze krajów
członkowskich Unii Europejskiej. W bazie znalazły się dane o 44 formach pokrycia terenu w Europie w 1990 roku (CORINE Land Cover Technical Guide, 1993).
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Polska przystąpiła do realizacji tego projektu, opracowując bazę danych „pokrycie terenu”. W naszym
kraju wyróżniono 33 spośród wszystkich wyróżnianych w Europie form pokrycia
terenu (Ciołkosz, Bielecka, 2005).
Źródło danych do opracowania wspomnianej bazy danych stanowiły zdjęcia
wykonane przez amerykańskiego satelitę Landsat wyposażonego w zmodernizowany skaner TM. W trakcie wizualnej analizy zdjęć wydzielano formy pokrycia terenu o wielkości co najmniej 25 ha, przy czym ich szerokość musiała być
większa niż 100 m. Wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych były w wielu punktach
weryfikowane w terenie. Efektem realizacji tego programu jest baza danych zawierająca informacje o użytkowaniu ziemi w Polsce w 1990 roku. Przydatność
informacji zebranych w trakcie realizacji tego projektu do celów m.in. prowadze10
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nia Wspólnej Polityki Rolnej oraz oceny stanu środowiska na obszarze całej Unii
Europejskiej okazała się tak wielka, że Europejska Agencja Środowiska (obecnie
odpowiedzialna za realizację tego projektu) podejmuje działania zmierzające do
aktualizacji wspomnianej bazy już po raz czwarty.
Mapy użytkowania ziemi
Najpowszechniejszą metodą stosowaną w badaniach użytkowania ziemi jest
kartowanie. Ma już ono stosunkowo długą historię, nie tylko w świecie, ale także w naszym kraju. Pomijając wcześniejsze, XIX-wieczne próby przedstawiania
na mapach sposobów użytkowania ziemi, można uznać, że pierwsze naukowe
podejście do tej problematyki miało miejsce pod koniec lat dwudziestych XX w.,
kiedy to amerykańscy geografowie opracowali klasyfikację form użytkowania ziemi oraz metodę przedstawiania tego zagadnienia na mapach (Jankowski, 1977).
Jednakże największe zasługi w kartowaniu użytkowania ziemi należy przypisać
Anglikom. Palmę pierwszeństwa należy oddać L. D. Stamp’owi, który w latach
1930–1945 opracował mapę użytkowania ziemi w Wielkiej Brytanii w skali
1:63 360, uzupełnioną o opisowe raporty na temat użytkowania ziemi w poszczególnych regionach kraju (Stamp, 1948). Piętnaście lat później A. Coleman sporządził nową, szczegółową mapę użytkowania ziemi w Wielkiej Brytanii w skali
1:25 000. Ta mapa zapoczątkowała rozwój kartowania użytkowania ziemi na świecie (Jankowski, 1972).
Za pierwszą polską mapę użytkowania ziemi przyjmuje się mapę Użycie
ziemi w skali 1:5 000 000 opracowaną przez E. Romera i zamieszczoną w jego
Geograficzno-statystycznym atlasie Polski, wydanym w 1916 r. (Romer, 1916).
W okresie międzywojennym podejmowano wiele prób opracowania map użytkowania ziemi. Trzeba nadmienić, że jednym z regionów, który najczęściej
kartowano były Karpaty. Pierwszą mapę części Karpat wykonał W. Kubijowicz
(1924). Była to Mapa użycia ziemi w Karpatach Wschodnich opracowana w skali
1:200 000. Przedstawiono na niej siedem form użytkowania ziemi, mianowicie:
nieużytki, lasy, obszary trawiaste, obszary z przewagą łąk nad rolami, obszary
z przewagą ról nad łąkami i pastwiskami oraz tereny, na których role zajmują
więcej niż 50% całego obszaru.
Kolejną mapą tego regionu jest Mapa gospodarczo-osadnicza pasterstwa
w Tatrach (...) opracowana przez Z. Hołub-Pacewiczową (1930). Również ta autorka wyróżniła na swej mapie siedem form użytkowania ziemi, takich jak role,
role i łąki kośne, łąki kośne, pastwiska, pastwiska rozproszone wśród nieużytków,
lasy użytkowane w pasterstwie, nieużytki.
Z początkiem lat trzydziestych ubiegłego wieku kartowaniem użytkowania
ziemi w Karpatach zajmował się również S. Leszczycki (1932, 1938). Podczas
prac nad osadnictwem w Beskidzie Wyspowym prowadzonych na podstawie planów katastralnych, opracował on mapę, na której wyróżnił sześć form użytkowania ziemi: lasy, łąki, pastwiska, rolę uprawną, kamieńce-nieużytki oraz drogi.
Z kolei w opracowaniu Rozmieszczenie użytków rolnych (1938) obejmującym
11
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region Podhala, S. Leszczycki przedstawił użytkowanie ziemi na mapie w skali
1:500 000 z podziałem na siedem form użytków: rola, las, łąki, pastwiska, miejsca podmokłe, nieużytki oraz torfowiska.
Po II wojnie światowej nowoutworzony Główny Urząd Pomiarów Kraju,
jako jedno z głównych zadań, przyjął opracowanie mapy gospodarczej przedstawiającej stan użytkowania ziemi w Polsce. Mapa miała być opracowana
w skali 1:5 000. Realizacja tego przedsięwzięcia przekraczała jednak możliwości
techniczne i kadrowe ówczesnej służby geodezyjnej i po wykonaniu map pokrywających zaledwie kilka procent powierzchni kraju odstąpiono od tego planu na
rzecz mapy użycia powierzchni ziemi w skali 1:10 000. Po czterech latach prac
i skartowaniu około 20% obszaru Polski, a także niezbyt pochlebnej ocenie merytorycznej, dalsze prace nad tą mapą zostały ostatecznie przerwane w połowie
1953 roku (Dudziński, 1980).
Na kolejną mapę przedstawiającą użytkowanie ziemi w Karpatach trzeba
było czekać do 1957 r., kiedy to F. Uhorczak opublikował mapę użytkowania ziemi w Polsce w skali 1:1 000 000. Podstawowym źródłem danych do tego opracowania były mapy topograficzne w skali 1:100 000. Mapa przedstawiała pięć
form użytkowania ziemi, mianowicie: wody, łąki i pastwiska, lasy, ziemię orną
oraz osadnictwo. Metoda opracowania tej mapy, zakładająca tylko generalizację
fotograficzną wyrysów poszczególnych form użytkowania ziemi z map topograficznych, spowodowała, że obraz użytkowania ziemi przedstawiono na niej z rozdzielczością 1 ha (Uhorczak, 1969).
W 1979 r. służba geodezyjna po raz kolejny zaproponowała opracowanie dla całego kraju mapy użytkowania ziemi w skalach 1:25 000, 1:50 000 lub
1:100 000. Poza opracowaniem wytycznych technicznych dla mapy użytkowania
ziemi w skali 1:25 000 nie podjęto wówczas innych prac.
Niemal ćwierć wieku po ukazaniu się wspomnianej mapy obrazującej użytkowanie ziemi w całym kraju nowego opracowania podjął się Instytut Geodezji
i Kartografii. Tym razem do sporządzenia mapy w skali 1:500 000 wykorzystano
zdjęcia satelitarne wykonane przez satelitę Landsat w latach 1977 i 1978 oraz
zdjęcia wykonane z radzieckiej stacji orbitalnej Salut-6. Na podstawie tych zdjęć
wyróżniono 10 typów użytków: grunty orne, użytki zielone, lasy iglaste, lasy liściaste, lasy mieszane, tereny zabudowane, tereny przemysłowo-składowe, nieużytki, zbiorniki wodne i wody bieżące. Powierzchnia najmniejszego wydzielenia
wynosiła 25 ha (Ciołkosz, 1981). Mapa ta, mimo opracowania w dwukrotnie większej skali, jest znacznie mniej szczegółowa niż mapa F. Uhorczaka. Przyczyną
tego był rodzaj materiałów wyjściowych. Wykonane wówczas zdjęcia satelitarne
charakteryzowały się stosunkowo małą rozdzielczością przestrzenną (80×80 m)
uniemożliwiającą rozpoznanie wielu odwzorowanych na nich obiektów.
Oprócz wspomnianych map przedstawiających użytkowanie ziemi na obszarze całej Polski, w Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano kilka map obrazujących użytkowanie ziemi w różnych częściach Karpat. Zostały one zamieszczone w atlasach regionalnych. Wśród tych opracowań należy wymienić mapę
Użytkowanie ziemi w skali 1:300 000 opracowaną przez K. Bromka zamieszczo12
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ną w Atlasie miejskiego województwa krakowskiego. Na mapie tej, na tle sieci
rzecznej, przedstawiono rozmieszczenie gruntów ornych, łąk i pastwisk, lasów,
użytków technicznych oraz nieużytków (Bromek, 1979). W identycznej konwencji
opracowano mapę Użytkowanie ziemi w województwie bielskim zamieszczoną
w Atlasie województwa bielskiego (Bromek, 1981) oraz w województwie tarnowskim zamieszczoną w Atlasie województwa tarnowskiego (Trafas, 1988).
Warto również dodać, że opracowana w ramach projektu CORINE Land Cover baza danych, po niewielkiej modyfikacji, została zwizualizowana i w postaci
mapy użytkowania ziemi w skali 1:1 500 000 opublikowana w Atlasie Rzeczpospolitej (Baranowski, Ciołkosz, 1994, 1996). Jest to trzecia mapa przedstawiająca użytkowanie ziemi na obszarze całej Polski, w tym oczywiście i w Karpatach.
Bardzo szczegółową inwentaryzację użytkowania ziemi w Karpatach przeprowadzono w 1988 r. w ramach opracowania podjętego przez Instytut Geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Guzik, 1993). Dla każdej z 1 864 wsi karpackich
wyróżniono 10 form użytkowania. Przeprowadzone studium użytkowania ziemi
było opracowaniem przeglądowym. Ukazało ono poziomą i pionową zmienność
użytkowania ziemi w Karpatach Polskich. Wyniki tej pracy, oparte na Ewidencji
gruntów i budynków, przedstawiono jedynie w postaci tabelarycznej.
Po upływie niemal 20 lat postanowiono dokonać powtórnej analizy użytkowania ziemi na obszarze Karpat Polskich i porównać otrzymane wyniki z wynikami poprzedniej inwentaryzacji. Celem opracowania był zatem zamiar wykazania
zmian w sposobie zagospodarowania terenu jakie zaszły na obszarze Karpat
Polskich w ostatniej dekadzie XX i pierwszych latach XXI wieku. Jednak tym
razem z powodów nie tylko finansowych zrezygnowano z korzystania z zasobów
geodezyjnych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków, i wykorzystano zdjęcia wykonane przez indyjskiego satelitę środowiskowego IRS. Różna dokładność
danych pierwotnych (1 ha) i wtórnych (5 ha) spowodowała konieczność uwzględnienia tego faktu w toku porównywania sposobów użytkowania ziemi w analizowanych okresach.
Studium to stanowi ważny element poznania sposobów gospodarowania
ziemią w polskich Karpatach. Może zatem posłużyć do oceny obecnego stanu
wykorzystania siedlisk karpackich przez rolnictwo, do poznania i wartościowania
zachodzących zmian, jak i do kreowania nowych struktur rolnictwa uwzględniających wymogi gospodarki rynkowej.

1.2. Użytkowanie ziemi a pokrycie terenu
W literaturze przedmiotu już od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat
rozróżnienia pojęć użytkowanie ziemi i pokrycie terenu. Dyskusja ta przybrała
na sile z chwilą uruchomienia przez Radę Europy w czerwcu 1985 r. projektu
CORINE Land Cover. We wszystkich dotychczasowych opracowaniach odno13
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szących się do przedstawienia na mapach sposobu zagospodarowania terenu
używano terminu użytkowanie ziemi, w projekcie CORINE Land Cover zastosowano natomiast termin pokrycie terenu. Według pioniera badań użytkowania ziemi L. D. Stampa, pod pojęciem mapy użytkowania ziemi należy rozumieć „mapę
obrazującą przestrzenne rozmieszczenie form pokrycia powierzchni ziemi, użytkowanych lub nie użytkowanych przez człowieka w ich związkach przestrzennych
i wzajemnej współzależności” (Stamp, 1960).
Termin użytkowanie ziemi bywa najczęściej odnoszony do funkcjonalnej
charakterystyki danego terenu i jest utożsamiany z opisem jego powierzchni
w aspekcie społeczno-ekonomicznym (Kostrowicki, 1959). I tak tereny o różnym
pokryciu mogą być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, przemysł, usługi,
rekreację czy przez gospodarkę leśną. Użytkowanie ziemi może więc być traktowane jako cel przeznaczenia ziemi (Jankowski, 1977). Można więc rozumieć
je jako wynik pewnego świadomego, racjonalnego bądź nie, działania człowieka odnoszącego się do danego obszaru z jego właściwościami. Sposób przedstawienia użytkowania ziemi może być następujący: na teren charakteryzujący
się określonymi właściwościami oddziałuje człowiek, a wynikiem tej działalności
człowieka jest użytkowanie ziemi (Fisher i in., 2005). Zatem użytkowanie ziemi jest wynikiem połączenia pokrycia terenu z wykorzystaniem terenu (Jakkola,
Mikkola, 1999). Tak rozumiany cykl działania wskazuje na nadrzędność pojęcia
użytkowanie ziemi w stosunku do pojęcia pokrycie terenu, jak również na ścisły
związek zachodzący między tymi dwoma pojęciami (Poławski, 2002).
Z kolei termin pokrycie terenu jest przez wielu autorów utożsamiany z cechami biofizycznym danego fragmentu powierzchni ziemi i odnoszony do fizycznego
opisu czyli określenia jego fizycznych właściwości (CORINE …, 1993; Fisher i in.,
2005). Termin ten wskazuje, że dany obszar jest zajęty na przykład przez roślinność (drzewa, trawy, uprawy rolne) albo, że zajmują go odkryte powierzchnie gleby (piasek, lita skała), czy też wreszcie, że na jego powierzchni występuje woda
(stawy, jeziora, morze). Może też oznaczać, że to co znajduje się na powierzchni
danego terenu jest efektem działalności człowieka. Są to zatem powierzchnie
sztuczne, utworzone na przykład przez budynki czy drogi.
W trakcie dyskusji w Europejskim Urzędzie Statystycznym nad terminami
użytkowanie ziemi i pokrycie terenu stwierdzono, że oddzielanie danych o pokryciu terenu od danych o użytkowaniu ziemi nie zawsze jest możliwe i uzasadnione, szczególnie wtedy, gdy jest potrzeba analizy obu aspektów środowiska
(EUROSTAT, 1999). Według często wyrażanych opinii, mapa powinna zawierać zarówno dane na temat pokrycia, jak i użytkowania ziemi. Poznanie danych
zarówno o pokryciu, jak i o użytkowaniu ziemi jest bowiem szczególnie ważne
z punktu widzenia potrzeby kontroli środowiska na poziomie ogólnokrajowym,
regionalnym czy lokalnym. Daje to możliwość pragmatycznego podejścia do problematyki pokrycia ziemi i użytkowania ziemi, a tym samym stwarza możliwości
prowadzenia pogłębionej analizy zmian środowiska.
W realizowanym już w wielu krajach Unii Europejskiej projekcie znanym
pod nazwą LUCAS (Land Use/Land Cover Area frame statistical Survey), które14
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go celem jest zbieranie informacji o użytkowaniu ziemi, pokryciu terenu i stanie
środowiska na potrzeby Europejskiego Urzędu Statystycznego, zostało wyraźnie rozdzielone pojęcie pokrycie terenu od pojęcia użytkowanie ziemi. Pod tym
pierwszym pojęciem autorzy projektu rozumieją „obserwowaną fizyczną pokrywę powierzchni ziemi”, natomiast pod drugim „opis funkcji socjoekonomicznych”
tych samych obszarów (EUROSTAT, 2001).
W niniejszej monografii stosowanie obu tych pojęć jest dość skomplikowane. W pierwszym okresie badawczym, w trakcie kwerendy terenowej, skoncentrowano się na określaniu form użytkowania ziemi. Natomiast w drugim okresie
ze względu na zmianę metodyki postępowania, tj. na pozyskiwanie informacji
głównie ze zdjęć satelitarnych, należało ograniczyć się do analizy pokrycia terenu. Określenie funkcji danego obszaru w wielu przypadkach było bardzo trudne zarówno w przypadku zdjęć satelitarnych, jak też materiałów pomocniczych,
przede wszystkim zdjęć lotniczych. Tym niemniej ze względu na główny cel opracowania, czyli wykazanie zmian użytkowania ziemi i tym samym konieczność
porównania wyników analizy zdjęć satelitarnych z wynikami kwerendy terenowej
starano się na badanym obszarze analizować formy użytkowania ziemi, wykorzystując inne źródła danych (m.in. mapy tematyczne, plany i foldery turystyczne)
oraz wyniki rekonesansu terenowego.

1.3. Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach na tle
zmian w Polsce w okresie przełomu XX i XXI wieku
– przegląd literatury
Karpaty Polskie nie często stanowią obszar badań naukowych w zakresie
użytkowania ziemi. Najczęściej temat ten podejmowany jest lokalnie, na mniejszych obszarach w obrębie jednostek naturalnych typu zlewnia, mezoregion
(albo jego część) lub administracyjnych rzędu gminy czy województwa. Przykład
stanowią prace W. Widackiego (1999), M. Pietrzak (2002), W. Maciejowskiego
(2002), B. Woś (2005), M. Kopacz i S. Twardego (2006), S. Nasiłowskiej (2008),
K. Ostafina (2009), K. Miraja (2010). Niekiedy obszar badań jest wyznaczony
figurą geometryczną nienawiązującą do żadnych podziałów naturalnych czy administracyjnych (Kozak, Estreguil, Troll, 2007). W opracowaniach, które powstały
jako raporty na zakończenie projektów współfinansowanych z funduszy ministerialnych lub europejskich, analizuje się problemy użytkowania ziemi w Karpatach
również w podobnej skali, np. B. Domański i A. Noworól (2010). Istnieją też regionalne publikacje cykliczne wydawane przez różne europejskie agencje, które
podejmują między innymi tematykę karpacką (np. EEA, 2010). Zdarza się, że
tematyka prowadzonych prac ogranicza się do wybrania jednej formy użytkowania ziemi, głównie lasów. Taki przykład stanowi praca J. Balona (2007) traktująca
15
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o stabilności środowiska przyrodniczego powyżej górnej granicy lasu w zachodniej części Karpat. Również J. Kozak (2010) analizuje zmiany powierzchni leśnych, ujmując je w sposób syntetyczny od 1800 r. z uwzględnieniem czynników,
które je wywołały.
Z tego krótkiego przeglądu widać, iż trudno jest znaleźć porównywalny
materiał statystyczny dla tego obszaru w zakresie zmian pokrycia terenu czy
użytkowania ziemi. Dlatego też mimo zastosowanej innej skali warto przeanalizować dane zawarte we wspomnianej uprzednio bazie CORINE Land Cover. Ponieważ zakładano w niej aktualizację danych w okresach 10-letnich, to najpierw
w 2000 r. przystąpiono do uwspółcześnienia bazy danych z 1990 r., a następnie
w 2006 r. w stosunku do roku 2000. Porównanie tych trzech baz danych pozwoliło na określenie różnic w pokryciu terenu w dwóch przedziałach czasowych,
tj. między 1990 a 2000 rokiem oraz między 2000 i 2006. Ze względu na przyjętą dokładność kartowania różnice w pokryciu terenu Polski w ciągu tych prawie
dwóch dekad okazały się niewielkie. W pierwszym okresie objęły zaledwie nieco
poniżej 1% powierzchni kraju, a w drugim zaledwie połowę tego.
W Karpatach różnice te były jeszcze mniejsze i wyniosły w pierwszym okresie 0,7%, a w drugim 0,24%. Zmiany te wydawałoby się, że małe, to w wartościach bezwzględnych ukazują charakterystyczne dla danego mezoregionu karpackiego procesy i trendy.
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Karpaty Polskie jako obszar badania
zmian użytkowania ziemi
Czesław Guzik

Poznanie specyfiki terenów górskich i pogórzy powinno leżeć u podstaw
wszystkich przedsięwzięć zarówno państwowych służb planistycznych, jak i regionalnej administracji, czy też lokalnych samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za kreowanie kierunków przekształceń w dotychczasowym funkcjonowaniu wsi i rolnictwa. Najszerszą kanwę do tych rozważań stanowi analiza stanu
użytkowania ziemi. Uwidacznia ona szczególnie wyraźnie utrwalone w krajobrazie górskim działania rolnicze społeczności wiejskich w wielorakich powiązaniach
tego działu gospodarki z kompleksem zewnętrznych i wewnętrznych czynników
rozwojowych.
Użytkowanie ziemi w Karpatach niezwykle silnie wiąże się zarówno z warunkami przyrodniczymi, jak i ze zmiennym układem stosunków ekonomicznych.
Powyższe ograniczenia zmniejszają wachlarz możliwości użytkowania ziemi,
co szczególnie odnosi się do wykorzystania tych informacji do celów rolniczych.
Mniejszy dochód ludności rolniczej rzutuje na standard jej warunków bytowych.
Nie rekompensują tego wyjątkowe walory krajobrazowe, czy w wielu miejscach
nie skażone powietrze i czysta woda.
Obszary karpackie ze względu na swą swoistość siedliskową i historycznie
ukształtowane struktury społeczno-ekonomiczne wymagają odmiennego wartościowania w ocenie dotychczasowej działalności człowieka oraz w perspektywie docelowych zmian podyktowanych prawami wprowadzanej gospodarki
rynkowej. Potwierdzają to również badania demograficzne prowadzone przez
M. Soję (2008), które pokazują stałą tendencję wzrostu liczby ludności wiejskiej
w Karpatach. Ponadto, zauważa się średnio 10-letnie opóźnienie w tych procesach
w stosunku do innych obszarów w Polsce.
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2.1. Strefy wysokościowe, nachylenia,
ekspozycje terenu
Polskie Karpaty zajmują powierzchnię około 19 650 km2, co stanowi niecałe
6,3% lądowego obszaru kraju. Ze względu na ukształtowanie powierzchni Karpaty Polskie można podzielić na dwie główne części: region pogórski – Pogórze
Karpackie na północy oraz oddzielony progiem morfologicznym obszar górski na
południu nazywany Beskidami (Sawicki, 1922 vide Warszyńska, 1995) Na tereny
górskie przypada 10 773 km2 (54,8%), podczas gdy Pogórze Karpackie zajmuje
8 874 km2, tj. 45,2% ogólnej powierzchni badanego obszaru (ryc. 1). Region pogórski ciągnie się od Pogórza Śląskiego na zachodzie po Pogórze Przemyskie
na wschodzie. Na tym obszarze wysokości bezwzględne zawierają się w granicach od około 200 do 500 m n.p.m. W rzeźbie Pogórza Karpackiego dominują
łagodnie wznoszące się wzgórza, szerokie doliny oraz rozległe płaskodenne kotliny, takie jak Obniżenie Gorlickie czy Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (ryc. 2).
Na obszar górski składają się pasma Beskidów o przebiegu w zasadzie
równoleżnikowym, który nawiązuje przede wszystkim do przebiegu struktur i linii
geologicznych oraz odporności skał (Balon i in., 1995), gdzie wysokości przekraczają 1 700 m n.p.m. (Beskid Żywiecki, Babia Góra, 1725 m n.p.m.). Ku wschodowi wysokości te obniżają się, choć wysunięte najdalej na południowy wschód
Bieszczady Zachodnie sięgają 1 346 m n.p.m. (Tarnica). Najwyżej w obszarze
górskim wznoszą się Tatry (Rysy – 2499 m n.p.m.). Wyróżniają się one rzeźbą
alpejską oraz znacznymi, w porównaniu z Beskidami, deniwelacjami. Pomiędzy
pasmami górskimi Karpat Polskich rozpościerają się niekiedy obniżenia o charakterze wysokich pogórzy (np. Pogórza Orawsko-Jordanowskie czy Spisko-Gubałowskie – na wysokości 600 do ponad 900 m n.p.m.) lub śródgórskich kotlin
(Żywiecka, Sądecka, Orawsko-Nowotarska).
Obszary górskie charakteryzują się piętrową zmiennością temperatur i opadów, dużym zróżnicowaniem lokalnych warunków klimatycznych w obrębie kotlin
śródgórskich, w dnach i na zboczach dolin oraz na skłonach i wierzchowinach
poszczególnych pasm górskich.
Rodzaje form użytkowania ziemi związane są z występowaniem wielu czynników o charakterze środowiskowym. Należą do nich wysokości bezwzględne,
nachylenie zboczy oraz ekspozycja terenu.
Tereny wzniesione do wysokości 200–300 m n.p.m. zajmują 16,3% omawianego obszaru (tab. 1). Aż 98,3% tej powierzchni leży w obrębie Pogórza Karpackiego. Strefa przypisana do wysokości od 300 do 400 m n.p.m. obejmuje 26,4%
terenu Karpat. Również i tutaj 83,5% odnośnej powierzchni przynależy do części
pogórskiej, 16,5% zaś do górskiej. Powierzchnia kolejnej strefy, wyznaczonej poziomicami 400–500 m, stanowi 15% całego badanego obszaru. Większość tych
terenów (70%) znajduje się w górskiej części Karpat, reszta wchodzi w obręb
Pogórza Karpackiego. Na poziomie 500–600 m n.p.m. leży 14,8% terenu Karpat,
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Źródło: opracowanie własne C. Guzik (1993) na podstawie Klimaszewski (1972), Klimaszewski, Starkel (1972), Czeppe, German (1979, 1981, 1988),
Kondracki (1981).

Ryc. 1. Podział fizycznogeograficzny Karpat Polskich

Źródło: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-3).

Ryc. 2. Karpaty Polskie. Hipsometria
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Tabela 1. Procentowy udział stref wysokościowych w ogólnej powierzchni Karpat Polskich
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co w przybliżeniu równa się udziałowi poprzedniej strefy w badanym obszarze.
Aż 97,2% tego areału pozostaje w zasięgu wyższej – górskiej części Karpat.
Strefa wysokościowa 600–800 m n.p.m. niemal w całości (99,8%) przypada na
góry. Jej udział w omawianym łańcuchu karpackim wyraża się odsetkiem 18,2%.
Pomiędzy poziomicami 800–1 000 m n.p.m. wznosi się 6,8% a powyżej 1 000
m n.p.m. 4,5% omawianego obszaru. W powierzchniach tych największy udział
mają Tatry, Beskid Żywiecki, Bieszczady Zachodnie i Gorce.
Zarysowany bilans powierzchniowy wyodrębnionych stref wysokościowych
został uszczegółowiony przestrzenną charakterystyką nachylenia terenu. Spadki
terenu decydują o dostępności komunikacyjnej badanego obszaru, wpływają na
koszty infrastruktury technicznej wsi oraz rzutują na strukturę użytkowania ziemi.
Większe stromizny mogą między innymi ograniczać, a w każdym razie utrudniają
mechanizację prac rolniczych i leśnych w górach, czy rozwój osadnictwa. Przyjmując na tym etapie badań zaokrąglone co do wielkości trzy klasy nachyleń terenu:
do 10o, 10–20o i powyżej 20o, trzymano się ogólnie uznanych kryteriów rolniczych
(Żernicki, 1978). W myśl tych zasad powierzchnie mieszczące się w pierwszym
przedziale nachyleń mogą być użytkowane ornie, zaliczone do drugiego – kośnie
i pastwiskowo, natomiast na skłonach bardziej stromych należy zalecać gospodarkę leśną. Ta uproszczona klasyfikacja spadków daje tylko przybliżone rozeznanie
jaki jest udział terenów, na których możliwa jest szeroko pojęta mechanizacja prac
rolniczych, gdzie występują w tym zakresie poważne utrudnienia, a gdzie rolnicze
wykorzystanie ziemi powinno się ograniczać jedynie do terenów zadarnionych.
Nachylenie terenu zostało określone za pomocą dwóch metod. W badaniach prowadzonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku podstawą wyznaczenia nachylenia terenu były wielkoskalowe mapy topograficzne, natomiast
w badaniach z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych podstawą do określenia nachylenia terenu był model numeryczny (NMT) opracowany na podstawie danych
pozyskanych w toku misji SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Numeryczny model terenu umożliwia przestrzenne przedstawienie nachylenia stoków
w różnych zakresach. Na mapie prezentowanej na rycinie 3 przedstawiono nachylenie terenu w trzech klasach: od 0o do 10o, od 10o do 20o i powyżej 20o.
W granicach Karpat Polskich największy udział mają powierzchnie o nachyleniu do 10o. Ich łączny areał wynosi około 16 650 km2, co stanowi 85,9% całego omawianego obszaru. Pod tym względem dość istotna różnica zaznacza się
pomiędzy mezoregionami górskimi a obszarem Pogórza Karpackiego. W pierwszym przypadku udział skłonów nachylonych do 10o kształtuje się na poziomie
77,4%, w drugim zaś sięga 97% (tab. 2 i 3). Stoki o średnim nachyleniu (10o–20o)
stanowią 11,3% ogólnego obszaru Karpat. W tym przedziale nachyleń znajduje
się blisko 2,2 tys. km2 omawianej przestrzeni. Na Pogórzu Karpackim stanowi
to zaledwie 2,8%, natomiast w górach prawie 18% powierzchni zaliczanych tu
mezoregionów. Tereny nachylone powyżej 20o zajmują w omawianym łańcuchu
Karpat 553 km2, co jest zaledwie 2,8% częścią ogólnego obszaru. Większość
z nich (507 km2) przypada na góry. Omawiane skłony obejmują 4,7% górskiej
oraz 0,3% pogórskiej części Karpat.
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Źródło: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-3).

Ryc. 3. Karpaty Polskie. Nachylenie terenu

Źródło: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-3).

Ryc. 4. Karpaty Polskie. Ekspozycje stoków
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Tabela 2. Nachylenie terenu w procentach powierzchni ogólnej
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Tabela 3. Procentowy układ 3 klas nachyleń terenu w kolejnych strefach wysokościowych
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Tabela 4. Procentowy udział głównych ekspozycji terenu w powierzchni ogółem
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W toku prac związanych z charakterystyką Karpat Polskich zostały dokonane także pomiary powierzchni czterech głównych ekspozycji terenu (południowej,
północnej, wschodniej i zachodniej). Podobnie jak w przypadku wyznaczenia nachylenia terenu tak i do tego celu został wykorzystany numeryczny model terenu
opracowany na podstawie danych SRTM. Prezentację ekspozycji stoków w Karpatach Polskich przedstawia mapa zamieszczona na rycinie 4.
Z uwagi na równoleżnikowy przebieg większości pasm górskich na całym
badanym obszarze wyraźną przewagę utrzymują ekspozycje północne i południowe (tab. 4). Łączna powierzchnia pierwszych wynosi 6 816 km2, co stanowi
35,3% areału badanego łańcucha górskiego, drugich zaś 5 006 km2 tj. 1/4 omawianego obszaru. Skłony eksponowane na wschód zajmują 4 049 km2 (20,9%),
przeciwległe zaś stoki zachodnie 3 448 km2, czyli 17,9% ogólnego obszaru Karpat
Polskich. Wśród terenów o wystawie północnej 53,8% przypada na góry, a 46,2%
na Pogórze Karpackie. Spośród terenów o wystawie południowej 55,9% leży
w górach, natomiast 44,1% na Pogórzu Karpackim. Prawie 60% stoków wschodnich grupuje się w mezoregionach górskich, pozostałe 41,1% na pogórzach.
Przeciwległe skłony zachodnie koncentrują się w większości (59,6%) w górach.
Na pogórskie rejony Karpat przypada ich tylko 40,4%. Łączna powierzchnia stoków o ekspozycjach południowych, wschodnich i zachodnich wskazuje iż prawie
2/3 obszaru Karpat to tereny o korzystnej radiacji, wyróżniające się dobrymi warunkami dla wegetacji roślin, w tym również dla upraw rolniczych.

2.2. Numeryczny Model Terenu Karpat Polskich
Numeryczny Model Terenu (NMT) to według Internetowego Leksykonu
Geomatycznego (Internetowy..., 2011) „numeryczna reprezentacja fragmentu
powierzchni ziemskiej, utworzona zazwyczaj przez zbiór punktów tej powierzchni
oraz algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na podstawie
współrzędnych x, y, z tych punktów”. Wykorzystuje się go głównie w celu prowadzenia analizy spadków terenu, kierunków jego ekspozycji, analizy wysokości
względnych i bezwzględnych. Stanowi on także dobre uzupełnienie mapy hipsometrycznej terenu, jak również uatrakcyjnia wizualizację problemu badawczego.
Stosowany jest głównie na obszarach badawczych o dużych deniwelacjach terenu, tj. głównie w obszarach górskich i pogórskich. Często jednakże wykorzystuje się w nim przewyższenie rzeźby polegające na zastosowaniu większej skali
pionowej niż poziomej.
Na potrzeby analizy rzeźby terenu oraz zmian użytkowania ziemi w Karpatach został wykorzystany powszechnie dostępny model będący wynikiem misji
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-3). Model ten został wykonany we
współpracy dwóch największych agencji kosmicznych: National Geospatial-In-
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telligence Agency (NGA) oraz National Aeronautics and Space Administration
(NASA). Dane dotyczące około 80% lądowej części powierzchni ziemi zarejestrowano z pokładu promu kosmicznego Endeavour w latach 2001–2004.
Do utworzenia numerycznego modelu terenu wykorzystano metodę interferometrii radarowej, w wyniku czego pozyskano dane wysokościowe o dokładności
odpowiadającej mapie w skali 1:200 000. Dla Polski błąd systematyczny modelu
wynosi + 3,7 m i jest zależny od ekspozycji stoku, spadku terenu oraz pokrycia terenu. Natomiast błąd wysokości dla danego punktu różnie jest szacowany przez
różnych autorów. E. Rodriguez i inni (2006) twierdzą, że wynosi on średnio 9 m.
Z kolei K. Karwel i I. Ewiak (2006), prowadząc badania na obszarach płaskich
i pagórkowatych w Polsce wykazali występowanie średniego błędu położenia
punktu na poziomie 2–5 m. Ze względu na brak punktów referencyjnych autorzy
nie przeprowadzili jednak analizy dla obszarów górzystych, lecz, ich zdaniem,
należy się spodziewać błędów maksymalnie rzędu kilkunastu metrów, z wyjątkiem obszarów o stromych ścianach skalnych, gdzie błąd może przekraczać
100 m. Problem ten dotyczy jednak stosunkowo niewielkiego powierzchniowo
obszaru – Tatr Polskich i szczytowych partii Babiej Góry. Można więc stwierdzić,
iż model SRTM spełnia wymagania stawiane mapom topograficznym o skali nawet do 1:50 000.
Dla Karpat Polskich model SRTM-3 został uzupełniony danymi o większej
rozdzielczości, tj. modelem fotogrametrycznym „LPIS”. Została przeprowadzona
także analiza przydatności tego modelu na wybranych powierzchniach testowych.
Ostatecznie powstał numeryczny model terenu Karpat Polskich zamieszczony
na rycinie 5. Pomimo zastosowania 10-krotnego przewiększenia skali pionowej w stosunku do poziomej efekt rzeźby nie jest dostrzegalny z uwagi na zbyt
małą poziomą skalę mapy. W celu ukazania zależności między rzeźbą terenu
a formami jego użytkowania, na NMT została nałożona mapa użytkowania ziemi
w Karpatach Polskich (ryc. 6). Jednak efekt wpływu rzeźby na zmiany w sposobie użytkowania ziemi okazał się niedostrzegalny. Przyczyny należy upatrywać
w przyjętej skali mapy oraz skali NMT, ale przede wszystkim w stosunkowo
małych zmianach jakie zaszły w użytkowaniu ziemi w ciągu badanego okresu.
Można więc przyjąć, że uwagi dotyczące pionowej zmienności form użytkowania
ziemi opisane w rozdziale 3 pozostają nadal aktualne.
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Źródło: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-3).

Ryc. 5. Numeryczny Model Terenu Karpat Polskich

Ryc. 6. Użytkowanie ziemi w Karpatach Polskich w 2006 roku na tle Numerycznego Modelu Terenu – wizualizacja (fragment)

3.
Użytkowanie ziemi w Karpatach Polskich
w latach 80. XX wieku
Czesław Guzik

3.1. Charakterystyka wykorzystanych materiałów
Ewidencja gruntów i budynków jest jednolitym dla całego kraju, aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz o osobach
władających tymi gruntami czy budynkami. Zawarte w tej ewidencji informacje
o stanie użytkowania ziemi zostały podzielone na siedem grup:
– użytki rolne,
– grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
– grunty zabudowane i zurbanizowane,
– użytki ekologiczne,
– nieużytki,
– grunty pod wodami,
– tereny różne.
W obrębie użytków rolnych wyodrębniono trzy podgrupy: grunty orne, sady,
łąki i pastwiska trwałe; natomiast w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wyróżnia się, oprócz terenów mieszkaniowych i przemysłowych, m.in.
także użytki kopalne i tereny komunikacyjne. Informacje o poszczególnych formach użytkowania ziemi pochodzą ze szczegółowych pomiarów terenowych
z dokładnością dochodzącą w wielu przypadkach do 10 m2.
Na potrzeby przeprowadzonej w 1988 r.1 analizy użytkowania ziemi w Karpatach dokonano pewnej generalizacji oraz agregacji wydzieleń zawartych w Ewidencji gruntów i budynków i wyróżniono następujące formy użytkowania ziemi:

Prace terenowe zostały wykonane w latach 1981-1984, uzupełnione i opracowane
w 1988 r. i przedstawione w postaci maszynopisu w 1993 r. (Guzik, 1993).
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– grunty orne,
– sady,
– łąki,
– pastwiska,
– lasy,
– wody,
– użytki kopalne,
– użytki techniczne,
– tereny osadnicze,
– tereny pozostałe.
Użytki te zostały uwzględnione w powierzchni każdej wsi i miasta leżących
w granicach Karpat Polskich. W 1988 r. na tym terenie było 1 864 podstawowych jednostek ewidencyjnych (wieś, miasto) (ryc. 7). Zestawione w tabelach
zamieszczonych we wspomnianej analizie przeprowadzonej w 1988 r. wartości
bezwzględne powierzchni poszczególnych użytków oraz wskaźniki udziału procentowego danego użytku w ogólnej powierzchni jednostki administracyjnej, stanowią bogaty materiał dokumentacyjny. Jednak, ze względu na zmiany podziału
administracyjnego na poziomie jednostek administracyjnych najniższego rzędu
jakie miały miejsce w latach 1988–2006, za jednostki podziału przestrzennego
obszaru Karpat zostały przyjęte mezoregiony fizycznogeograficzne.
Na obszarze Karpat Polskich wyodrębnionych zostało 30 mezoregionów fizycznogeograficznych. W zachodniej części Karpat Polskich, obejmujących byłe
województwa bielsko-bialskie, krakowskie i tarnowskie, mezoregiony przyjęto za
Z. Czeppem i K. German (1979, 1981, 1988). Wyznaczenie granic mezoregionów w pozostałej części Karpat Polskich jest opracowaniem autorskim (Guzik,
1993). Po koniecznej w tych rozważaniach generalizacji polegającej na traktowaniu Tatr całościowo (bez podziału na Tatry Reglowe, Zachodnie i Wschodnie),
zostało przyjętych 27 jednostek fizycznogeograficznych, wśród których 10 stanowią mezoregiony pogórskie, 17 zaś górskie (ryc. 1).
Przejście z administracyjnego układu jednostek terytorialnych, dla których
zostały zebrane dane o użytkowaniu ziemi, do mezoregionów fizycznogeograficznych wymagało odpowiednich zabiegów obliczeniowych. Przyjęta procedura
uwzględniła wykorzystanie dwóch map opracowanych w skali 1:300 000. Pierwsza z nich zawierała granice wszystkich karpackich jednostek podziału administracyjnego, druga natomiast przedstawia zasięgi 27 fizycznogeograficznych
mezoregionów wydzielonych na badanym obszarze. Nałożenie wspomnianych
map skutkowało ustaleniem, z pewnym przybliżeniem, które jednostki administracyjne (wsie i miasta) wchodzą w obręb poszczególnych mezoregionów. Jeżeli cała jednostka administracyjna znajdowała się w obrębie określonego mezoregionu, wówczas została zaliczona do tego regionu, jeżeli natomiast leżała
na granicach regionów, do określenia jej przynależności zastosowano zasadę
większościową. Dana jednostka administracyjna została więc przypisana do tego
regionu, w którym znajdowała się większa jej część. Rezultatem takiego postę28

Ryc. 7. Podział Karpat Polskich na jednostki administracyjne najniższego rzędu

Źródło: opracowanie własne C. Guzik (1993) na podstawie map topograficznych w skali 1:100 000, arkusze: woj. bielskie, krakowskie, nowosądeckie,
przemyskie, rzeszowskie, tarnowskie, Klimaszewski (1972), Klimaszewski, Starkel (1972), Czeppe, German (1979, 1981, 1988), Kondracki (1981).

Ryc. 8. Podział fizycznogeograficzny Karpat Polskich dostosowany do przebiegu granic administracyjnych miejscowości
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powania jest brak wyróżnienia mezoregionu Rów Podtarzański, gdyż na tym stosunkowo niewielkim powierzchniowo obszarze nie znajdowała się w pełni, ani
nawet w większości, ani jedna jednostka podziału administracyjnego. Wszystkie
one, zgodnie w powyższą regułą, zostały zaliczone albo do Tatr albo do Pogórza
Spisko-Gubałowskiego. W ten sposób granice podziału geograficznego zostały
dostosowane do podziału administracyjnego Polskich Karpat (ryc. 8).
Częściową deformację rzeczywistych konturów wyodrębnionych na tym obszarze jednostek fizycznogeograficznych uznano za dopuszczalną w przeglądowym ujęciu problematyki użytkowania ziemi. Główna korzyść polegała na możliwościach przeliczania materiału statystycznego odnoszącego się do jednostek
podziału administracyjnego tak, aby uzyskać zgeneralizowany obraz struktury
użytkowania ziemi w układzie jednostek fizycznogeograficznych Karpat. Stanowiło to dopiero wstępny etap badań prowadzący do poznania poziomej zmienności użytkowania ziemi na tym terenie. Zasadnicze zadanie sprowadzało się
bowiem do analizy pionowego rozkładu zmian w strukturze i kierunkach wykorzystania ziemi w górach. Aby temu sprostać należało ustalić, które wsie przynależą do przyjętych w badaniach poszczególnych siedmiu stref wysokościowych.
W tym celu została wykorzystana mapa topograficzna w skali 1:100 000 z naniesionymi granicami wsi, która posłużyła do odczytania granicznych wysokości
bezwzględnych obszaru każdej wsi oraz położenia centrum zabudowy. O zaliczeniu danej jednostki osadniczej do określonej strefy zdecydowała wysokość
n.p.m. jej centrum. Następnie zsumowano powierzchnię poszczególnych form
użytkowania ziemi w podzbiorze miejscowości przypisanych tym razem do danej
strefy wysokościowej. Najpierw zgrupowano je w obrębie każdej jednostki fizycznogeograficznej, a potem również na całym obszarze z dodatkowym uwzględnieniem jego części pogórskiej i górskiej.
Analiza użytkowania ziemi została poprowadzona w ten sposób, aby ukazać przestrzenną zmienność wykorzystania ziemi pomiędzy wydzielonymi zbiorowościami jednostek geograficznych pogórzy i gór w układzie horyzontalnym
oraz w poszczególnych strefach wysokościowych. Efekt tych analiz przedstawia
zamieszczona niżej próba uogólnionej syntezy stanu użytkowania ziemi w wydzielonych strefach wysokościowych Karpat oraz w całych Karpatach Polskich
(Guzik, 1993).

3.2. Analiza statystyczna według jednostek fizycznogeograficznych
Więcej niż połowę (51,2%) obszaru Karpat w latach 80. zajmowały użytki
rolne. Spośród nich największą powierzchnię pokrywały grunty orne – 37,1%,
trwałe użytki zielone zajmowały 12,6%, natomiast sady – 1,5% ogólnego areału
29

Czesław Guzik

użytków. Na lasy przypadało 41,4% obszaru polskich Karpat. Udział pozostałych form użytkowania ziemi był niewielki i sięgał zaledwie 7,4%, z czego na
powierzchnie technicznie, które reprezentowane są głównie przez tereny komunikacyjne i osadnicze, przypadało po około 2,5%, na wody 1,7%, a na tereny
pozostałe 0,8% (tab. 5).

Tabela 5. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej
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Porównując Pogórze Karpackie z górską częścią Karpat zwraca uwagę duża
zmienność struktury użytkowania ziemi. Pogórza odznaczały się wysokim, bo aż
65% udziałem użytków rolnych, przy stosunkowo niskim odsetku lasów – 26,5%,
podczas gdy wyżej wzniesione obszary górskie charakteryzował tylko 40,1%
udział użytków rolnych, ale bardzo wysoki, bo wynoszący niemal 53,3% odsetek
lasów. Zwraca przy tym uwagę prawie dwukrotnie mniejszy udział gruntów ornych i nieznacznie mniejszy wskaźnik sadów w górach (25,7% i 1,1%) w porównaniu z pogórzami (51,2 i 2,0%). Nieco większy natomiast odsetek powierzchni
zajmowały w górach trwałe użytki zielone (13,3%), zwłaszcza pastwiska (9,0%).
Analogiczne wartości dla pogórskiej części Karpat wynosiły odpowiednio 11,8%
i 7,4%. Znacząco mniejszy był jednak w górach udział użytków technicznych
(2,1%) i terenów osadniczych (1,6%). Na Pogórzu Karpackim odpowiadały im
kolejno wskaźniki 2,8% i 3,7%.
W pogórskiej części Karpat udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni
poszczególnych obszarów wahał się w szerokim przedziale od 35,4% na Pogórzu
Przemyskim do około 70% na Pogórzach Strzyżowskim, Śląskim i w Obniżeniu
Gorlickim oraz 76,5% w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Rosnącym odsetkom
użytków rolnych towarzyszyły zwiększające się udziały gruntów ornych w powierzchni ogólnej – od 24,4% na Pogórzu Przemyskim do 58,0% na Pogórzu
Strzyżowskim oraz do 61,1% w Obniżeniu Gorlickim. W odwrotnej proporcji do
ziem rolniczych układały się odsetki lasów w powierzchni całkowitej – od 8,5%
w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej do 60,1% w obrębie Pogórza Przemyskiego.
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Widoczną zmienność w poszczególnych grupach pogórzy wykazywał też
względny udział sadów oraz użytków zielonych – łąk i pastwisk. W przypadku
upraw sadowniczych zróżnicowanie to wahało się od około 0,6% na Pogórzu
Bukowskim, Przemyskim i Jasielskim do 2,3% na obszarze Pogórza Ciężkowickiego i 4,3% na Pogórzu Wielickim. Udział łąk w ogólnej powierzchni utrzymywał
się w przedziale wielkości od 1,7–2,5% na Pogórzach Przemyskim i Ciężkowickim,
do 4,8–7,7% w obrębie Pogórzy Śląskiego, Bukowskiego, Wielickiego i Jasielskiego, a w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej osiąga nawet 10,5%. Niemal w każdym
przypadku areał pastwisk przewyższał powierzchnię łąk. Pastwiska uczestniczyły
w powierzchni ogólnej w niezbyt szerokim przedziale wartości wskaźników: od
6–7% na Pogórzach Wielickim, Strzyżowskim, Dynowskim i Ciężkowickim, do około 10% w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej i na Pogórzu Bukowskim.
W górskiej części Karpat udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wahał się w przedziale wartości od kilkunastu procent w Bieszczadach Zachodnich
(16,8%) do 34–38% w Górach Sanocko-Turczańskich, Beskidzie Sądeckim, Śląskim, Żywieckim i Niskim, dochodząc do 55–62% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim, w Beskidzie Wyspowym, Kotlinie Sądeckiej i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. W wymienionych mezoregionach fizycznogeograficznych analogiczne
odsetki gruntów ornych mieściły się pomiędzy krańcowymi wartościami w Bieszczadach Zachodnich, tj. 6,8% i 48,0% w Kotlinie Sądeckiej.
W większości mezoregionów górskich powierzchnie upraw sadowniczych
były mało znaczące. Wyjątki stanowił tylko Beskid Wyspowy z 5,0% udziałem
sadów w powierzchni ogólnej i Kotlina Sądecka, gdzie sady zajmowały 5,3% całego obszaru.
W paśmie gór zwraca też uwagę dwukrotnie większy udział pastwisk w stosunku do łąk. Proporcje te są jednak widocznie zróżnicowane w poszczególnych
obszarach. Odsetek łąk w powierzchni ogólnej oscylował pomiędzy wskaźnikami
od 1–3% w Tatrach, Kotlinie Sądeckiej, Bieszczadach Zachodnich, Beskidach:
Średnim, Żywieckim i Sądeckim, Górach Sanocko-Turczańskich i w Beskidzie
Małym, do około 8% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim oraz do 11,5% na Pogórzu Spisko-Gubałowskim i 14,4% w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Analogiczny udział pastwisk w zdecydowanej większości przekraczał 6%. W Bieszczadach
Zachodnich osiągał on poziom 8,6%, a w Beskidzie Sądeckim, Górach Sanocko
-Turczańskich i w Beskidzie Niskim dochodził do 13,0–13,5%.
Obszary górskie wyróżniały się ponadto znacznie wyższymi, w porównaniu z Pogórzem Karpackim, odsetkami lasów w strukturze użytkowania ziemi.
Lesistość gór utrzymywała się pomiędzy wartościami 26,5–40% w Kotlinach
Sądeckiej, Orawsko-Nowotarskiej i Żywieckiej, na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, Orawsko-Jordanowskim i w Pieninach, do około 60%, a nawet ponad 60%
w Beskidach Sądeckim i Żywieckim, Górach Sanocko-Turczańskich oraz
w Bieszczadach Zachodnich (78,5%).
Tereny zajęte przez wody miały niemal taki sam udział w ogólnej powierzchni
na Pogórzu Karpackim (1,6%), jak i w paśmie gór (1,7%). W obszarze pogórskim
na wody przypadało 0,8–1,0% całkowitego areału na Pogórzu Strzyżowskim i Dy32
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nowskim do około 5,3% w obrębie Pogórza Śląskiego. Podobne, choć może nie
tak wyraźne zróżnicowanie zaznaczało się w tym względzie na obszarze górskim,
gdzie wody partycypowały w sumarycznej powierzchni w przedziale od 0,6–1,4%
w rejonie Tatr, na Pogórzu Spisko-Gubałowskim i w Beskidzie Niskim, do 3,7%
w Kotlinie Sądeckiej i 4,4% w Kotlinie Żywieckiej. Stosunkowo niewielkie było też
zróżnicowanie powierzchniowego udziału komunikacyjnych form użytkowania ziemi, liczone w odniesieniu do łącznego obszaru poszczególnych jednostek fizycznogeograficznych. Najczęściej wyróżniały go odsetki rzędu 2–3%. Od tego poziomu
nieco odbiegały Gorce, Beskid Sądecki, Niski i Żywiecki, obszar tatrzański oraz Pogórze Przemyskie i Bieszczady Zachodnie. Największe zmiany charakteryzowały
zaś Pogórze Śląskie, Beskid Mały oraz Kotliny Żywiecka i Jasielsko-Krośnieńska
(4,0–4,5%), a przede wszystkim Beskid Średni (5,3%).
Śledząc powierzchniowy udział terenów osadniczych w ogólnej powierzchni
Karpat Polskich w latach 80. XX w., można sądzić, że na Pogórzu Karpackim lepiej rozwijało się osadnictwo niż w regionach górskich. W pierwszym przypadku
tereny osadnicze zajmowały od 1,2% całego areału na Pogórzu Przemyskim do
5,8% na Pogórzu Śląskim i w Obniżeniu Gorlickim, do 7,9% w Kotlinie Jasielsko
-Krośnieńskiej. Analogiczne wskaźniki w mezoregionach górskich rzadko przekraczały 2%. Większe różnice występowały w Kotlinach Żywieckiej i Sądeckiej
(3,8–4,4%) oraz w Beskidzie Małym (6,5%).
Obszary górskie charakteryzowały się dużą zmiennością siedlisk, co obrazowała m.in. ukształtowana przez pokolenia struktura użytkowania ziemi.
Dotychczasowe rozważania ograniczały się do przeglądu stanu wykorzystania
ziemi w układzie horyzontalnym. Wiadomo jednak, że wraz ze wzrostem wysokości n.p.m., wskutek zmian warunków klimatycznych, wodnych i glebowych zmienia się wykorzystanie siedlisk górskich. Szczególnie dużą zmienność wykazują
przy tym rolnicze formy użytkowania ziemi. Podjęta została więc próba ukazania
struktury użytkowania ziemi w układzie pionowym gór w sieci wyodrębnionych
mezoregionów fizycznogeograficznych w przyjętych strefach wysokościowych
(Guzik, 1989, 1992).

3.3. Pionowa zmienność użytkowania ziemi
Najniższa z wyznaczonych na Pogórzu Karpackim stref wysokościowych
(200–300 m n.p.m.) występuje we wszystkich 10 wydzielonych jednostkach fizyczno-geograficznych. Cechuje ją wysoki, bo aż 68% udział użytków rolnych
w powierzchni ogólnej (tab. 6). W tej strefie dominują grunty orne, których udział
wynosi średnio 54,0%, przy czym minimalnym udziałem gruntów ornych charakteryzuje się Pogórze Przemyskie (29,1%), maksymalnym zaś – Obniżenie
Gorlickie, gdzie zajmują one aż 64,0% powierzchni tego mezoregionu. Udział
sadów jest zróżnicowany od około 1% na Pogórzach Bukowskim, Przemyskim
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Tabela 6. Struktura użytkowania ziemi w poszczególnych strefach wysokościowych

34

Użytkowanie ziemi w Karpatach Polskich w latach 80. XX wieku

i Jasielskim, do 2,0% na Pogórzu Ciężkowickim i 3,7% na Pogórzu Wielickim.
Odpowiednie odsetki udziału łąk wahają się od 1,9% na Pogórzu Przemyskim
do 7,0–7,5% na Pogórzach Wielickim i Jasielskim do 10,1% w Kotlinie Jasielsko
-Krośnieńskiej. Bardziej równomierny wydaje się być przestrzenny rozkład udziału pastwisk w ogólnej powierzchni mezoregionów. Średnio kształtuje się on na
poziomie 7,2%, przy skrajnych wartościach 6,2–6,3% na Pogórzach Wielickim,
Strzyżowskim oraz 9,0% w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej.
W tej samej strefie wysokościowej (200–300 m n.p.m.), ale w górach udział
użytków rolnych wynosi 55,4%, przy zmienności od 28,0% w Górach Sanocko
-Turczańskich do prawie 70% w Beskidzie Wyspowym (tab. 7). Rzutuje to tym samym na mniejszy odsetek gruntów ornych w ogólnej powierzchni (44,4%). Spośród pięciu mezoregionów, gdzie występuje ta strefa wysokościowa, najmniejszy
udział kultur ornych mają Góry Sanocko-Turczańskie (18,9%), największy zaś
Beskid Wyspowy (59,9%). Ten ostatni odznacza się jednocześnie wyższym, bo
około 5% udziałem sadów. Jest tu jednak znacznie mniej łąk (2,2%) w porównaniu z analogiczną strefą wysokościową na pogórzach, za to udział pastwisk,
choć średnio nieco mniejszy (6,5%), w poszczególnych przypadkach przekracza
tę wartość.
Porównywane obszary różnią się minimalnym stopniem lesistości. Odnośny
teren na Pogórzu Karpackim zalesiony jest w 23,4%, podczas gdy ta sama strefa
wysokościowa w górach charakteryzuje się 24,7% udziałem lasów. Na pogórzach
ekstremalne odsetki lasów różnicują się od 8,9% w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej do 53,7% na Pogórzu Przemyskim, w górach zaś od 12,5% w Beskidzie
Małym do 65,9% w Górach Sanocko-Turczańskich.
Udziały pozostałych form użytkowania ziemi w obydwu regionach na omawianym poziomie również wyraźnie różnią się (8,6% i 19,9%). Zwracają ponadto uwagę znacznie wyższe od przeciętnych odsetki wód w Beskidzie Małym
(17,8%), terenów komunikacyjnych w Kotlinie Sądeckiej (5,4%) oraz obszarów
osiedlowych w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej (8,3%), na Pogórzu Bukowskim
(8,7%) oraz w Kotlinie Sądeckiej (9,3%). Beskid Mały skupia w swych granicach
zbudowaną na Sole kaskadę 3 zbiorników wodnych (Tresna, Czaniec, Porąbka).
Wyższy udział terenów komunikacyjnych i osiedlowych w Kotlinie Sądeckiej wiąże się z obecnością na tym niewielkim obszarze dwóch miast – Nowego i Starego
Sącza. Podobną sytuację stwarzają główne miasta Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej wraz z zagęszczonym wokół nich osadnictwem wiejskim. Analogiczną rolę
na Pogórzu Bukowskim spełniają Sanok i Zagórz.
Strefa 300–400 m n.p.m. występuje we wszystkich jednostkach ustalonego
podziału fizyczno-geograficznego pogórzy oraz w 12 mezoregionach górskich.
Również poziomie tej strefie powierzchniowy udział użytków rolnych jest większy
na obszarze pogórzy niż w górach. W pierwszym przypadku wyraża go odsetek
62,5%, przy dużej zmienności od 31,4% na Pogórzu Przemyskim do ponad 70%
na Pogórzu Śląskim i w Obniżeniu Gorlickim oraz 86,1% w Kotlinie Jasielsko
-Krośnieńskiej. W drugim zaś udział ten wynosi średnio 48,4% przy granicznych
wielkościach od 34,5% w Beskidzie Śląskim do niemal 70% ogólnej powierzchni
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Tabela 7. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa wysokościowa 200–300 m n.p.m.
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w Gorcach (tab. 8). Prawidłowość ta potwierdza się również w przypadku gruntów ornych. Ich udział w ogólnej powierzchni omawianej strefy wysokościowej na
pogórzach jest bliski 50%, podczas gdy w górach stanowi zaledwie 35,4%. W pogórskim obszarze Karpat najniższy odsetek gruntów ornych w tej strefie ma Pogórze Przemyskie (21,4%), najwyższy zaś Obniżenie Gorlickie (58,9%). Analogiczne
odsetki w górach mieszczą się w przedziale pomiędzy 19,9% w Beskidzie Śląskim
i około 47% w Kotlinie Żywieckiej, Beskidzie Wyspowym i Kotlinie Sądeckiej.
Średni odsetek sadów w obydwu przypadkach jest podobny – 2%, z tym, że
na pogórzach sadownicze uprawy trwałe koncentrują się głównie na Pogórzach
Śląskim (2,1%), Ciężkowickim (2,5%) i Wielickim (4,8%), a w górach w Kotlinie Sądeckiej (6,5%), Beskidzie Wyspowym (6,7%) i Gorcach (23,9%). Niewiele
też odbiegają od siebie średnie wskaźniki udziału trwałych użytków zielonych
w pogórskiej (11,3%) i górskiej (11,1%) części Karpat, z tym jednak, że i na tym
poziomie wyróżnia się Kotlina Jasielsko-Krośnieńska z bardzo wysokim udziałem
zarówno łąk, jak i pastwisk (po około 15%) oraz Beskidy Niski i Sądecki, gdzie
pastwiska zajmują ponad 12% ogólnego obszaru.
W przeciwieństwie do użytków rolnych omawiana strefa odznacza się
mniejszą lesistością na pogórzach (30,8%) niż w górach (42,1%). W pierwszym
przypadku zwraca uwagę duża zmienność udziału lasów – od 6,3% w Kotlinie
Jasielsko-Krośnieńskiej do 65,2% na Pogórzu Przemyskim, a w drugim ekstremalne wielkości tego odsetka wyznaczone są wartościami 20,7% w Gorcach
i 57,8% w Górach Sanocko-Turczańskich.
Udziały pozostałych kategorii użytkowania ziemi na pogórzach i w górach
są podobne. Zwracają tylko uwagę nieco niższe odsetki terenów zagospodarowanych technicznie w Kotlinie Żywieckiej (8,5%), Obniżeniu Gorlickim (9,5%), na
Pogórzu Śląskim (9,7%) oraz w Beskidzie Małym (13,0%).
Strefa wysokościowa 400–500 m n.p.m. występuje w 6 spośród 10 pogórskich jednostek fizjograficznych. Na tym poziomie, podobnie jak w poprzednich,
pogórska część Karpat różni się od górskiej wyższym udziałem użytków rolnych, w tym głównie gruntów ornych, przy znacząco mniejszym odsetku lasów
w ogólnej powierzchni. O ile na pogórzach użytki rolne i grunty orne zajmują
odpowiednio 58,1% i 41,5%, o tyle w górach odsetki te spadają kolejno do 40,2
i 25,6% (tab. 9). Zmienność przestrzenna pogórzy w przypadku użytków rolnych
waha się od 36,4% na Pogórzu Przemyskim i 48,2% na Pogórzu Bukowskim, do
67,7–72,8% w obrębie Pogórzy Ciężkowickiego, Strzyżowskiego i Wielickiego.
Analogiczne zróżnicowanie w górach zamyka się pomiędzy minimalnym wskaźnikiem 23,3% w Bieszczadach Zachodnich i maksymalnym 67,2% w Kotlinie Sądeckiej. Udział gruntów ornych zmienia się na pogórzach od 19,4% na Pogórzu
Przemyskim, do 57,7% na Pogórzu Strzyżowskim, a w górach od około 13–18%
w Bieszczadach Zachodnich, Górach Sanocko-Turczańskich i Beskidzie Niskim
do niemal 52% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim i w Kotlinie Sądeckiej.
Przeciętny udział sadów w tej strefie wynosi wprawdzie tylko 2,8% na pogórzach i zaledwie 1,4% w górach, ale w Beskidzie Wyspowym, Kotlinie Sądeckiej
i na Pogórzu Wielickim wartości te sięgają poziomu od 5,7 do 8,1%.
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Tabela 8. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa wysokościowa 300–400 m n.p.m.
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Tabela 9. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa wysokościowa 400–500 m n.p.m.
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Zarówno na pogórzach, jak i w górach utrzymuje się niekwestionowana przewaga pastwisk w areale użytków zielonych. Na pogórzach udział łąk i pastwisk
w powierzchni całkowitej wynosi odpowiednio 2,2% i 11,0%, natomiast w górach
analogicznie 3,7% i 9,5%. W przypadku Pogórza Karpackiego udział użytków leśnych mieści się w przedziale skrajnych odsetków od 0,4% na Pogórzu Strzyżowskim do 3,4% na Pogórzu Przemyskim, gdy tymczasem w górach waha się on
od 0,3% w Pieninach i 0,9% w Bieszczadach Zachodnich do 7,2% w Gorcach.
Analogiczne wartości dla pogórskich pastwisk wzrastają od 7,4% na Pogórzu Ciężkowickim do ponad 15% na Pogórzach Przemyskim i Bukowskim, a w górach zaś
od około 4% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim, w Beskidach Małym i Średnim
do 12,4%–13,6% w Beskidzie Niskim i Górach Sanocko-Turczańskich.
Lesistość pogórskiej części Karpat w strefie wysokościowej 400–500 m n.p.m.
zróżnicowana jest w granicach od 21,6% na Pogórzu Wielickim do 61,0% ogólnego obszaru na Pogórzu Przemyskim. W przypadku gór skrajnymi wartościami są
– 26,9% w Kotlinie Sądeckiej oraz 67,5% w Bieszczadach Zachodnich.
Wśród pozostałych omawianych form użytkowania ziemi w miarę wznoszenia się n.p.m. maleje udział terenów osadniczych do 1,6% na pogórzach i 1,1%
ogólnej powierzchni w górach. Zmniejsza się także, choć nieco wolniej, odsetek
areału kwalifikowanego jako tereny komunikacyjne (do 2,0%).
Strefa 500–600 m n.p.m. obejmuje swym zasięgiem 15 górskich mezoregionów, a na Pogórzu Karpackim fragment Pogórza Bukowskiego oraz skrawki
pogórzy Wielickiego i Ciężkowickiego. Niemal 2/3 ogólnej powierzchni wspomnianego terenu Pogórza Bukowskiego zajmują użytki rolne. Znaczący jest przy
tym udział gruntów ornych (45,2%) oraz pastwisk (16,6%). Prawie 1/3 całej powierzchni przypada na lasy (tab. 10). W części górskiej udział użytków rolnych
spada średnio do poziomu 35,5%, a gruntów ornych do 20,9%. W przestrzennym ujęciu omawiane odsetki dla użytków rolnych mieszczą się pomiędzy ekstremalnymi wartościami 14,1% w Bieszczadach Zachodnich i 55,7% w Beskidzie
Średnim, natomiast w przypadku gruntów ornych zmienność ta utrzymuje się
w przedziale od 4,5% w Bieszczadach Zachodnich od około 40% w Pieninach,
Beskidzie Wyspowym i na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim oraz do niemal 45%
w Beskidzie Średnim.
Na tym poziomie odsetek sadów spada poniżej 1%. Wyjątkiem jest tylko Beskid Wyspowy, gdzie uprawy trwałe stanowią jeszcze 3,5% powierzchni
ogólnej. Na tej wysokości udział łąk waha się od 1,0–2,0% w Beskidzie Małym
i w Bieszczadach Zachodnich do 11,4% na Pogórzu Spisko-Gubałowskim i 12,6%
w obrębie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Analogiczny odsetek pastwisk kształtuje się od 4,0–6,0% w Beskidzie Małym, na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim, Beskidzie Wyspowym i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej do prawie 15% w Beskidzie
Niskim i 19,9% w Górach Sanocko-Turczańskich.
Lesistość górskiej części Karpat na wysokości 500–600 m n.p.m. przekracza 60% w odniesieniu do ogólnej powierzchni, przy dużej zmienności od niemal
40% w Pieninach, Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i Beskidzie Średnim do ponad
80% w Beskidzie Małym i Bieszczadach Zachodnich.
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Tabela 10. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa
wysokościowa 500–600 m n.p.m.
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Do następnej strefy wznoszącej się do wysokości 600 do 800 m n.p.m. sięgają tereny 13 mezoregionów geograficznych górskiej części Karpat oraz fragmentarycznie niewielkie obszary pogórzy (tab. 11). W strukturze użytkowania
ziemi omawianej strefy przeważają lasy (55,8%), przy nieco wyższym niż w poprzedniej strefie udziale zarówno użytków rolnych (39,0%), jak i gruntów ornych
(22,9%) oraz łąk (6,9%).
Użytki rolne na tej wysokości partycypują w powierzchni ogólnej od 10%
w Bieszczadach Zachodnich do 50–60% w Beskidzie Śląskim i na Pogórzu
Orawsko-Jordanowskim, 68,7% w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej oraz 79,0% na
Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Stosunkowo duża jest tu też zmienność udziału
gruntów ornych – od około 1% w Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim
do 45,3% w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i 54,8% na terenach Pogórza SpiskoTabela 11. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa
wysokościowa 600–800 m n.p.m.
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-Gubałowskiego. Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Kotlina Orawsko-Nowotarska
oraz Pogórze Spisko-Gubałowskie charakteryzują się też kilkunastoprocentowym udziałem łąk w ogólnej powierzchni. Najwyższe odsetki areału pastwisk
(15–21%) przypisywane są Beskidowi Sądeckiemu, Górom Sanocko-Turczańskim oraz Beskidowi Niskiemu.
Mimo niższego przeciętnie, w porównaniu z poprzednią strefą, wskaźnika
lesistości (55,8%) zmienność zalesienia waha się w znacznie szerszych granicach od 14,3% na Pogórzu Spisko-Gubałowskim do 74,3% w Beskidzie Niskim
oraz 87,2% w Bieszczadach Zachodnich. Na tej wysokości tereny komunikacyjne partycypują w ogólnej powierzchni od 0,6–0,8% w Kotlinie Sądeckiej, Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim do 2,8% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim. Grunty zajęte pod osadnictwo w zdecydowanej większości, tak jak
i w poprzedniej strefie, nie przekraczają 0,1%.
Strefa wysokościowa 800–1000 m n.p.m. wchodzi w granice 17 jednostek
fizyczno-geograficznych Karpat, ale tylko w 5 przypadkach jest to powierzchnia
znacząca (tab. 12). Powyższą strefę cechują zarówno pokaźne odsetki lasów
(45,0%), jak również użytków rolnych (38,2%). Grunty orne zajmują tu średnio
23,5% ogólnej powierzchni, ale zróżnicowanie tego udziału ma szeroki zakres
– od niemal zera w Bieszczadach Zachodnich do prawie 40% na Pogórzu Oraw-

Tabela 12. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa
wysokościowa 800–1 000 m n.p.m.
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sko-Jordanowskim. Relatywnie dużą zamiennością cechują się też trwałe użytki
zielone – łąki od 0,3% w Bieszczadach Zachodnich do 9,7% na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim, pastwiska zaś od 3,4% w Rowie Podtatrzańskim do 13,7%
w Bieszczadach Zachodnich.
Powyżej 1 000 m n.p.m. (tab. 13) wznoszą się tylko Tatry, część masywu
Gorców i Pienin oraz fragmenty Beskidów Sądeckiego, Śląskiego, Średniego,
Wyspowego, Żywieckiego oraz Pogórza Spisko-Gubałowskiego i Bieszczadów
Zachodnich. Na tej wysokości w strukturze użytkowania ziemi dominują lasy
(97,8%) z niewielkim relatywnie odsetkiem pastwisk (1,2%) (Guzik, 1989, 1993).

Tabela 13. Procentowy udział form użytkowania ziemi w powierzchni ogólnej. Strefa
wysokościowa >1 000 m n.p.m.

44

4.
Zdjęcia satelitarne
jako źródło informacji do badania
użytkowania ziemi i pokrycia terenu
Andrzej Ciołkosz, Małgorzata Luc

4.1. Klasyfikacja i charakterystyka form użytkowania
ziemi na podstawie zdjęć satelitarnych
W lipcu 1972 r. został wprowadzony na orbitę wokółziemską pierwszy satelita środowiskowy – Landsat 1. Z tą chwilą rozpoczęła się era kartowania pokrycia czy użytkowania ziemi w skali globu, kontynentów, a także poszczególnych
krajów z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Na ich podstawie opracowywano
mapy nie tylko obszarów ekumeny, ale również terenów trudno dostępnych, niezamieszkałych, takich jak np. Antarktyda. Właściwości geometryczne pierwszych
zdjęć satelitarnych umożliwiały opracowywanie map w skalach mniejszych od
1:250 000. Dla części obszarów kuli ziemskiej były to pierwsze mapy w tak dużej
skali, natomiast dla wielu innych terenów była to skala zdecydowania za mała.
Z tego powodu kolejne satelity serii Landsat zostały wyposażone w skanery nowej generacji, umożliwiające wykonywanie zdjęć o znacznie większej rozdzielczości przestrzennej, co skutkowało opracowywaniem map pokrycia i użytkowania ziemi oraz map krajobrazowych w skali nawet 1:50 000.
Obecnie w badaniach nad pokryciem czy użytkowaniem ziemi, niemal bez
względu na skalę opracowania, podstawowym źródłem informacji są zdjęcia satelitarne wykonywane przez satelity środowiskowe i tak zwane satelity wysokorozdzielcze. Po orbitach wokółziemskich krąży wiele satelitów, które w sposób
operacyjny dostarczają zdjęć o różnej rozdzielczości przestrzennej, wykonywanych w wielu zakresach spektralnych i z bardzo dużą rozdzielczością radiometryczną. Rozdzielczość przestrzenna współczesnych zdjęć zawiera się w grani-

Andrzej Ciołkosz, Małgorzata Luc

cach od kilku metrów do kilkudziesięciu centymetrów, rozdzielczość spektralna
to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pasm widma rejestrowanych równocześnie,
natomiast rozdzielczość radiometryczna, która w dużej mierze wpływa na rozpoznawalność obiektów terenowych, wynosi od 256 do 2048 poziomów sygnału.
Przy tak dużej różnorodności dostępnych materiałów wybór zdjęć odpowiednich do określonego zadania jest uzależniony od dwóch czynników: skali
opracowania i kosztów zdjęć. Istnieje zasada, że im bardziej szczegółowe jest
zdjęcie, czyli im większa jego rozdzielczość przestrzenna, tym wyższy jest jego
koszt. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że zdjęcia wysokorozdzielcze (np. o rozdzielczości 1 m) obejmują stosunkowo niewielki teren o powierzchni zaledwie od
stu do nieco ponad dwustu km2. Tymczasem teren odwzorowany na zdjęciach
o rozdzielczości 10 m ma powierzchnię niemal 4 000 km2, a na zdjęciach o rozdzielczości 15 m nawet ponad 30 000 km2.
Obszar badań to całe Karpaty Polskie, a ich powierzchnia wynosi około
19 650 km2. Kartowanie form użytkowania ziemi w Karpatach zostało więc przeprowadzone na zdjęciach wykonanych przez indyjskiego satelitę IRS-P6 (ResourceSat 1). Satelitę tego wystrzelono 17 października 2003 r. na orbitę heliosynchroniczną przebiegającą na wysokości 817 km nad powierzchnią Ziemi. Jest on
wyposażony m.in. w skaner LISS-3, za pomocą którego są wykonywane zdjęcia
w trzech kanałach spektralnych obejmujących dwa zakresy widma widzialnego
(zielone – 520–590 nm i czerwone – 620–680 nm) i jeden zakres bliskiej podczerwieni (770–860 nm). Zdjęcia charakteryzują się przestrzenną rozdzielczością
23,5 m. Obszar objęty jednym zdjęciem ma powierzchnię niemal 20 000 km2.
Za pomocą tego skanera wykonywane są też zdjęcia w paśmie tzw. środkowej
podczerwieni (1550–1700 nm) o rozdzielczości przestrzennej 70 m.
Zdjęcia polskiej części Karpat zostały wykonane przez tego satelitę we
wrześniu 2006 r. i po wstępnych przetworzeniach, obejmujących przede wszystkim korekcję radiometryczną zostały poddane dalszym zabiegom polegającym
na doprowadzeniu zdjęć do odwzorowania kartograficznego obowiązującego
w Polsce układu współrzędnych płaskich prostokątnych 1992.
Zdjęcia satelitarne wykonywane są w zdecydowanej większości przypadków w promieniowaniu elektromagnetycznym nie obejmującym całości widma
widzialnego, lecz tylko widmo zielone i czerwone. Brak rejestracji widma niebieskiego, a ponadto dodanie części niewidzialnego dla ludzkiego oka widma
podczerwonego sprawia, że kolorystyka wykonywanych zdjęć znacznie odbiega
od naturalnej.
Rycina 9 przedstawia utworzoną na podstawie tych zdjęć fotomapę Karpat
Polskich. Pozyskane zdjęcia zostały projektowane światłem czerwonym (zdjęcie
wykonane w paśmie podczerwonym), zielonym (zdjęcie wykonane w paśmie zielonym) i niebieskim (zdjęcie wykonane w paśmie czerwonym) w celu uzyskania
tak zwanej standardowej kompozycji barwnej. Uzyskany obraz, jak już wspomniano, charakteryzuje się nierzeczywistym zabarwieniem terenu i znajdujących
się na nim obiektów. W trakcie interpretacji zdjęć satelitarnych barwy te wielokrot-
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Ryc. 9. Fotomapa Karpat Polskich

Ryc. 10. Na drugim planie zdjęcia widoczna sukcesja roślinności leśnej na tereny
odłogowane (fot. M. Luc)
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nie zmienia się, aby podkreślić zróżnicowanie obrazu poszczególnych obiektów
i tym samym zwiększyć możliwość ich poprawnego rozpoznawania.
Po zwizualizowaniu zdjęć na ekranie monitora kolejnym krokiem jest zwykle
wybór obszarów do przeprowadzenia rekonesansu terenowego, w celu opracowania tak zwanego klucza rozpoznawczego ułatwiającego dalszą, kameralną
analizę zdjęć. Badania terenowe poprzedza się analizą form użytkowania ziemi,
które mają być rozpoznane na zdjęciach.
Jak już wspomniano, analiza użytkowania ziemi w 1988 r. została przeprowadzona na podstawie danych z Ewidencji gruntów i budynków. W jej toku wyróżniono 10 form użytków. W celu zapewnienia możliwości porównywania wyników tej analizy z wynikami uzyskanymi w trakcie interpretacji zdjęć satelitarnych
należy doprowadzić do ujednolicenia wydzieleń, czyli wyróżnienia tych samych
form użytkowania ziemi. Konieczne jest więc ustalenie przynależności obiektów
rozpoznawanych na zdjęciach satelitarnych do określonych form użytkowania
ziemi. W tym celu skorzystano z informacji zawartych w przewodniku technicznym (CORINE…, 1993) przygotowanym na potrzeby realizacji programu Unii
Europejskiej – CORINE Land Cover przez międzynarodowy zespół. Opracowana
w ramach tego programu baza danych zawiera 44 formy pokrycia/użytkowania
ziemi, z których w naszym kraju występują 33 (Ciołkosz, Bielecka, 2005). Jednak
do celów przeprowadzenia badań porównawczych na obszarze Polskich Karpat
te 33 formy zostały zagregowane do 10, (poprzez połączenie w jedną grupę łąki
i pastwisk, których rozróżnienie na zdjęciach jest w zasadzie niemożliwe), tak aby
tematycznie odpowiadały formom wyszczególnionym w bazie Ewidencji gruntów
i budynków. Poniżej zostały zamieszczone wyniki tej agregacji zawierające charakterystykę obiektów, które w trakcie interpretacji zdjęć satelitarnych zostały zaliczone do określonych form użytkowania ziemi.
Grunty orne
Do klasy gruntów ornych zalicza się obszary uprawiane i regularnie zaorywane. Należą tu przede wszystkim grunty pod uprawami zbożowymi, uprawami
roślin pastewnych, przemysłowych, okopowych oraz warzyw, jak również uprawy
szklarniowe i znajdujące się pod folią.
Na obszarach o bardzo dużym zróżnicowaniu użytkowania ziemi w tej klasie
uwzględnia się również tereny wykorzystywane jako grunty rolne przynajmniej
w 75%. Wielkość działek rolnych nie ma w tym przypadku znaczenia, co wydaje
się być znaczącym faktem biorąc pod uwagę specyfikę zagospodarowania wielu
terenów w Karpatach Polskich. Klasyfikuje się tu zarówno gospodarstwa wielko
-powierzchniowe, jak i małe parcele, a także pola orne występujące na przemian
z niewielkimi łąkami i pastwiskami, terenami zadrzewionymi i małymi zbiornikami
wodnymi. Do gruntów ornych zalicza się również niewielkie sady występujące
wśród pól oraz zadrzewienia śródpolne. Należy pamiętać, że zostało przyjęte
pole podstawowe o powierzchni 5 ha czyli jeśli wyżej wymienione obiekty miały
powierzchnię 1–3 ha lub wąską, a wydłużoną formę, to wówczas zostawały włączone do klasy gruntów ornych.
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Sady i plantacje krzewów owocowych
W tej klasie użytkowania ziemi zostały uwzględnione działki obsadzone
drzewami i krzewami owocowymi, jedno- lub wielogatunkowymi, ale tylko te
o powierzchni około 5 ha. Tego typu uprawy zajmują ten sam obszar przez dłuższy czas i dostarczają regularnie plonów. Małe, przydomowe sady, z uwagi na
ich niewielką powierzchnię, zgodnie z przyjętymi zasadami generalizacji, zostały
włączone do terenów osadniczych.
Użytki zielone
W przeciwieństwie do wydzieleń stosowanych w Ewidencji gruntów i budynków w interpretacji zdjęć satelitarnych zostało przyjęte jedno wydzielenie
obejmujące łącznie łąki i pastwiska jako użytki zielone. Zostało to spowodowane
niemożliwością rozróżnienia tych form użytkowania ziemi na podstawie zdjęć satelitarnych. Jako obszary użytków zielonych przyjęte są tereny charakteryzujące
się zwartą pokrywą trawiastą. W ich obrębie udział gruntów rolnych zaliczanych
do innych klas nie może przekraczać 25%, a zadrzewienie i zakrzaczenie nie
może być większe niż 20%.
Do tej klasy przynależą górskie hale i połoniny. Do użytków zielonych zostały dołączone również mokradła oraz eksploatowane lub nieeksploatowane
torfowiska.
Również tereny zieleni miejskiej zostały sklasyfikowane jako użytki zielone.
Jako tereny zieleni miejskiej uznaje się tu powierzchnie z roślinnością w obrębie
terenów zabudowanych, parki, skwery oraz zadrzewione cmentarze położone
w granicach zabudowy miejskiej. Z uwagi na omawiane wcześniej (rozdział 1.2)
rozdzielenie pojęć użytkowanie i pokrycie terenu oraz fakt, iż w interpretacji zdjęć
nie bierze się pod uwagę funkcji, jakie pełnią analizowane obszary, to tereny
sportowe i rekreacyjne zostały także włączone do użytków zielonych. Uwzględnia się tu również parki poza obszarami miejskimi (w tym parki zdrojowe) oraz
zagospodarowane parki i ogródki działkowe położone poza zasięgiem zabudowy
miejskiej, a także typowo wypoczynkową zabudowę letniskową, jak też lotniska
o nawierzchni trawiastej użytkowane przez aerokluby.
Lasy
Klasa lasów została zdefiniowana jako grunty pokryte roślinnością leśną
– drzewami i krzewami. Grunty te są przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowią parki narodowe i rezerwaty przyrody. Do klasy tej zostały włączone również obszary, o powierzchni mniejszej niż 5 ha, związane z gospodarką leśną,
a zajęte przez linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami
energetycznymi, jak również szkółki leśne.
Do lasów zalicza się też tereny leśno-zaroślowe oraz tereny porośnięte
krzewami i roślinnością trawiastą ze sporadycznie występującymi drzewami, roślinnością krzewiastą lub zielną, a także formacje będące wynikiem degradacji
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lasu lub jego regeneracji. Uwzględnia się tu również wycinki leśne oraz niskie
i zwarte formacje roślinności wysokogórskiej (piętra alpejskiego), składające się
głównie z krzaków, tu również została zaliczona kosodrzewina.
Wody
Do wód zostały zaliczone wody płynące, czyli naturalne i sztuczne cieki
wodne, jak również zbiorniki wodne, takie jak stawy, jeziora, zbiorniki sztuczne,
których szerokość była większa niż 10 m.
Użytki kopalne
W klasie użytków kopalnych wyróżnia się obszary eksploatacji odkrywkowej
przemysłowych surowców mineralnych i kruszyw (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy) wraz z towarzyszącymi budynkami i infrastrukturą transportową. Klasa
ta obejmuje też nieczynne miejsca eksploatacji, o ile nie zostały zrekultywowane
i porośnięte roślinnością.
Użytki techniczne
Ta klasa użytkowania ziemi obejmuje przede wszystkim drogi kołowe i sieć
linii kolejowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami i zabudowaniami (stacje,
magazyny garaże, rampy przeładunkowe, perony). Zaliczono tu również tereny
dużych węzłów drogowych. Droga lub linia kolejowa została wyznaczona tylko
wtedy, gdy na długości co najmniej 2 500 m jej szerokość (razem z poboczem)
przekraczała 10 m.
Do użytków technicznych zostały włączone również tereny przemysłowe
i handlowe. Za takie tereny uznaje się obszary zabudowane lub obszary bez roślinności pokryte betonem, asfaltem, lub gdzie nawierzchnia gruntu jest stabilizowana w inny sposób np. ubitą ziemią. Na tej powierzchni występują zabudowania
przemysłowe, magazynowe lub handlowe o charakterystycznej strukturze (wielkie hale). Zalicza się tutaj również tereny przemysłowe i handlowe położone poza
obszarem zabudowy zwartej. W uzasadnieniu takiego wyboru klasy przynależności tych terenów należy zauważyć, że obszarom pełniącym funkcje przemysłowe
lub handlowe towarzyszą często duże powierzchnie komunikacyjne.
Tereny osadnicze
Do terenów osadniczych przynależy zwarta zabudowa miejska. Klasa ta
obejmuje obszary gęstej zabudowy łącznie z ulicami i placami pokrytymi trwałą nawierzchnią. Sporadycznie mogą tu występować tereny pokryte roślinnością
(niewielkie parki, skwery) lub tereny z odsłoniętą glebą. Jednakże tereny niezabudowane nie powinny stanowić więcej niż 20% powierzchni klasy.
Również luźna zabudowa miejska należy do terenów osadniczych. Wyróżnia się tu obszary, na których występują bloki mieszkalne, kamienice, domy jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, uczelnie),
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poszczególne budynki pooddzielane ulicami, terenami zieleni miejskiej, ogrodami, parkami i placami, a nawet łąkami i polami ornymi. Są to zwykle obszary miejskie, poza centrami i starówkami zaliczonymi do zabudowy zwartej, a także duże
wsie, w tym także typu ulicowego, jeśli ich szerokość wynosi co najmniej 50 m.
Zabudowa, drogi i pokryte twardą nawierzchnią place zajmują łącznie 30–80%
ogólnej powierzchni obszaru zakwalifikowanego do tej klasy pokrycia terenu. Do
terenów osiedlowych zalicza się także zabudowę wiejską, czyli wsie otoczone
działkami przyzagrodowymi, ogrodami lub niewielkimi przydomowymi sadami.
Odłogi
Do odłogów zostały zaliczone łąki naturalne jako zespoły trawiaste o niskiej
produktywności występujące często w obszarach o urozmaiconej rzeźbie oraz
grunty porolne pozostawione bez ingerencji człowieka przez wiele lat, zarastające chwastami, a następnie mało wartościowymi gatunkami krzewów i drzew.
Tereny pozostałe
Tereny zakwalifikowane jako pozostałe to skały, piargi, urwiska, skałki i odsłonięcia skalne. Są to tereny, na których pokrywa roślinna zajmuje powierzchnię
mniejszą niż 10%. Zalicza się tu również obszary nie użytkowane w sposób zdefiniowany powyżej.
Jak już wspomniano dane zawarte w Ewidencji gruntów i budynków zostały
pozyskane w toku szczegółowych pomiarów terenowych. Tymczasem w procesie interpretacji zdjęć satelitarnych nie można uzyskać nawet zbliżonej szczegółowości, bowiem przestrzenna rozdzielczość zdjęć wykonanych przez indyjskiego satelitę IRS-P6 za pomocą skanera LISS-3 wynosi nieco ponad 23 m.
Nie oznacza to jednak, że z taką dokładnością można prowadzić interpretację
odwzorowanych na zdjęciach obiektów terenowych. Wiarygodne rozpoznanie
obiektu wymaga aby był on odwzorowany przez grupę kilku, a nawet kilkunastu
pikseli (najmniejszych elementów budujących zdjęcie satelitarne), a w dodatku
aby jego obraz kontrastował z otoczeniem. Z tego powodu założono, że w interpretacji form użytkowania ziemi najmniejszą wyróżnianą jednostką będzie powierzchnia 5 ha. Przyjęcie takiego założenia sprawiło, że określenie powierzchni
poszczególnych form użytkowania ziemi na podstawie zdjęć satelitarnych zostało
przeprowadzone ze znacznie mniejszą dokładnością niż miało to miejsce w przypadku pozyskania danych z Ewidencji gruntów i budynków. W tej sytuacji zdecydowano, że powierzchnia poszczególnych form użytkowania ziemi na obszarze
Karpat Polskich w obu przypadkach będzie wyrażana w jednostkach względnych jako ich udział w ogólnej powierzchni danej jednostki administracyjnej, czy
mezoregionu, co pozwoli na porównywanie wyników analizy zdjęć satelitarnych
z wynikami zaczerpniętymi z Ewidencji gruntów i budynków.
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4.2. Interpretacja zdjęć satelitarnych,
klucz fotointerpretacyjny
Wykorzystanie w trakcie interpretacji zdjęć satelitarnych, oprócz cech rozpoznawczych obiektów także wielu materiałów pomocniczych, często nie umożliwia identyfikacji wszystkich form pokrycia terenu. Dotyczy to użytków zielonych,
których w wielu miejscach nie można odróżnić od pól ornych; sadów, które niekiedy na zdjęciach przypominają tereny zalesione; ale przede wszystkim odnosi
się to do terenów porzuconych z rolniczego użytkowania, czyli odłogów. Na nieużytkowane rolniczo grunty bardzo często wkraczają krzewy i drzewa (ryc. 10),
co upodobnia ich obraz na zdjęciu satelitarnym do terenów leśnych. Ponadto
wielokrotnie występują one w otoczeniu użytków zielonych, co daje bardzo podobny, lub niemal identyczny obraz spektralny. Dlatego konieczny w takich przypadkach jest rekonesans terenowy, w trakcie którego porównuje się obraz danej
formy użytkowania ziemi zarejestrowany na zdjęciu satelitarnym bezpośrednio
z sytuacją terenową. W trakcie tego rekonesansu wykonuje się naziemne zdjęcia
fotograficzne wybranej formy użytkowania ziemi oraz określa współrzędne środka fotografowanego obszaru. Opisywane jednocześnie charakterystyczne cechy
tej formy użytkowania ziemi umożliwiają, lub tylko ułatwiają rozpoznanie jej na
zdjęciach satelitarnych. Powstały opis uzupełnia się wielkoskalowym zdjęciem
lotniczym1. W ten sposób powstaje tak zwany klucz rozpoznawczy, który wykorzystuje się w toku kameralnej interpretacji zdjęć satelitarnych innych obszarów.
Poniżej zamieszczono kilka przykładów takiego klucza dla wybranych form użytkowania ziemi.
Interpretacja treści zdjęć satelitarnych została przeprowadzona w kolejności
od wyznaczenia najłatwiej rozpoznawalnych form użytkowania ziemi czyli lasów
i wód, następnie analizie poddano użytki techniczne, kopalne i zielone, zabudowę, sady, odłogi, a na koniec grunty orne.
Lasy
W toku inwentaryzacji form użytkowania ziemi prowadzonej w 1988 r. nie
zostały rozróżnione lasy w podziale na drzewostany liściaste, iglaste i mieszane,
toteż interpretacja zdjęć została ograniczona do wydzielenia tylko ogólnej formy
– lasy. Główną cechą rozpoznawczą obrazu lasu jest barwa (ryc. 11). Zależnie

Zdjęcia lotnicze zamieszczone w niniejszym opracowaniu, są materiałem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do
ich zwielokrotniania, sprzedawania i udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu, lub
rozpowszechniania ich treści w całości, bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub
udostępniania w sieciach komputerowych, lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

1

51

Andrzej Ciołkosz, Małgorzata Luc

od rodzaju kompozycji zabarwienie obrazu lasów może być różne, ale można
dobrać na ekranie monitora taki zestaw kanałów i barw, aby lasy zostały oddane
w barwie zielonej o różnym nasyceniu i jasności. Wielce pomocnymi cechami
rozpoznawczymi jest wielkość obiektu, jego gruboziarnista struktura, a także
kształt wydzielanej formy oraz jej topograficzna lokalizacja (Ciołkosz i in., 1978).
W przypadku dużych kompleksów leśnych ich rozpoznanie na zdjęciach satelitarnych nie przedstawia większych trudności. Natomiast w przypadku niewielkich
lasów została przyjęta zasada wydzielania tylko tych płatów, których powierzchnia przekracza 5 ha, a jednocześnie szerokość płatu wynosi ponad 100 m. Przyjęcie takiego założenia eliminuje większość zadrzewień śródpolnych czy w obrębie dolin rzecznych.
Jedną z trudności w ustalaniu zasięgu kompleksów leśnych stanowi wyznaczenie ich granicy rolno-leśnej, a ściśle rzecz biorąc, granicy z gruntami porzuconymi z użytkowania rolniczego, na które wkracza roślinność drzewiasta. Wówczas aby wyznaczyć ich prawidłowy przebieg można skorzystać albo ze zdjęć
lotniczych (niestety, nie zawsze aktualnych), albo z rekonesansu terenowego.
Wody
Powierzchnia wody jest wyjątkowo dobrze odwzorowana na zdjęciach satelitarnych, gdyż z powodu rejestrowania przez skaner satelity również promieniowania podczerwonego, jej obraz ma zwykle ciemną, niemal czarną barwę (ryc. 12).
Wyjątkiem w tym przypadku są wody silnie zanieczyszczone substancjami chemicznymi zmieniającymi właściwości odbicia promieniowania powierzchni wody,
albo substancjami naturalnymi, np. zawiesiną pochodzenia erozyjnego.
Ograniczeniem w interpretacji wód jest rozdzielczość przestrzenna zdjęć
satelitarnych. O ile jest ona wystarczająca w przypadku niemal wszystkich jezior,
stawów i większych rzek występujących na badanym terenie, o tyle okazuje się
za mało dokładna w przypadku mniejszych cieków wodnych o szerokości nie
przekraczającej 10 m. Ponieważ na terenie Karpat jest wiele tego rodzaju niewielkich, a raczej wąskich cieków, które uwzględnia Ewidencja gruntów i budynków z 1988 r., wyniki rozpoznania wód prowadzonego z wykorzystaniem zdjęć
satelitarnych zostały uzupełnione danymi pozyskanymi z aktualnej mapy topograficznej. Daje to w miarę pełny obraz sieci wodnej na obszarze Karpat Polskich. Jednak w celu zobrazowania tej sieci cieków na mapie użytkowania ziemi
i określenia powierzchni wód konieczne jest zbuforowanie rysunku wektorowego
5 m od osi cieku w każdą stronę. Zabieg taki umożliwia wprawdzie obliczenie powierzchni zajętej przez wody płynące, ale jednocześnie przewiększa ich wartość
sumaryczną.
Użytki techniczne
Na wybranych dla Karpat Polskich zdjęciach z satelity IRS odwzorowują się
wszystkie linie kolejowe znajdujące się na badanym terenie, podobnie wszystkie główne drogi oraz znaczna część dróg lokalnych. Cechą rozpoznawczą tej
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Lasy

Lasy w okolicach wsi Łososina Górna,
Beskid Wyspowy

Zdjęcie lotnicze lasów

Współrzędne środka zdjęcia:
49°45’00”N, 22°23’00”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie lasów na zdjęciu satelitarnym:
granice nierówne, struktura gruboziarnista, fototon jednorodny charakterystyczny dla
lasów liściastych

Ryc. 11. Przykład zobrazowania lasów na zdjęciu naziemnym, lotniczym i satelitarnym
– klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Wody

Stawy w pobliżu wsi Hłomcza,
gmina Sanok, Pogórze Bukowskie

Zdjęcie lotnicze stawów

Współrzędne środka zdjęcia:
49°38’32”N, 22°17’21”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie wód na zdjęciu satelitarnym: ciemny
ton, w przypadku rzek – wydłużony kształt zróżnicowanej szerokości, w przypadku
stawów – kształt zbliżony do figur geometrycznych, struktura amorficzna

Ryc. 12. Przykład zobrazowania wód na zdjęciu naziemnym, lotniczym i satelitarnym
– klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Użytki techniczne

Magazyny w Dobczycach
na Pogórzu Wielickim

Zdjęcie lotnicze magazynów

Współrzędne środka zdjęcia:
49°53’10”N, 20°06’20”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie na zdjęciu satelitarnym terenów
zajętych przez magazyny: charakterystyczny kształt figur geometrycznych, poszczególne
obiektu mają kształt prostokątów lub kwadratów, barwa na kompozycji satelitarnej
z reguły niebieska lub fioletowa, kontrastująca z otoczeniem, obecność dróg
dojazdowych o nawierzchni utwardzonej

Ryc. 13. Przykład zobrazowania użytków technicznych na zdjęciu naziemnym, lotniczym
i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Użytki kopalne

Kamieniołom wapienia koło Lutowisk,
gmina Lutowiska, Bieszczady Zachodnie

Współrzędne środka zdjęcia:
49°16’30”N, 22°41’00”E

Zdjęcie lotnicze kamieniołomu

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie użytków kopalnych na zdjęciu
satelitarnym: jasny fototon kontrastujący z otoczeniem, obecność dróg dojazdowych
o nawierzchni nieutwardzonej i różnej szerokości

Ryc. 14. Przykład zobrazowania użytków kopalnych na zdjęciu naziemnym, lotniczym
i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Użytki zielone

Użytki zielone w Bieszczadach Zachodnich
(Połonina Wetlińska)

Współrzędne środka zdjęcia:
49°09’40”N, 22°32’10”E

Zdjęcie lotnicze użytków zielonych

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie użytków zielonych na zdjęciu
satelitarnym: kształt najczęściej nawiązujący do rzeźby terenu (przebiegu dolin rzecznych,
stoków, grzbietów górskich), struktura amorficzna, tekstura plamista lub pasiasta

Ryc. 15. Przykład zobrazowania użytków zielonych na zdjęciu naziemnym, lotniczym
i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Tereny osadnicze (zabudowa luźna)

Zabudowa luźna w pobliżu wsi Wyźrał,
gmina Spytkowice, Pogórze Wielickie

Zabudowa rozproszona
na zdjęciu lotniczym

Współrzędne środka zdjęcia:
49°56’30”N, 19°33’00”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie zabudowy luźnej na zdjęciu
satelitarnym: kształt wydłużony, nawiązujący do przebiegu dróg, kolor zwykle niebieski,
otoczenie pól ornych z roślinnością oddaną w barwie fioletowej

Ryc. 16. Przykład zobrazowania terenów osadniczych (zabudowy luźnej) na zdjęciu
naziemnym, lotniczym i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.
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formy użytkowania terenu jest przede wszystkim kształt – długie, wąskie linie
o ciemnym zabarwieniu w przypadku torów kolejowych, lub znacznie jaśniejsze
w przypadku dróg.
Ograniczenie w rozpoznawaniu dróg lokalnych stanowi podobnie jak
w przypadku cieków wodnych, przestrzenna rozdzielczość zdjęć satelitarnych.
Ograniczenie się więc tylko do wyników interpretacji zdjęć satelitarnych spowodowałoby znaczne zubożenie obrazu dróg na badanym terenie, gdyż mniejszych
dróg o znaczeniu lokalnym jest tu wiele (na przykład gęsta sieć ulic w Bielsku
-Białej). Z rekonesansu terenowego przeprowadzonego na obszarze Karpat Polskich wynika, że sieć dróg w ciągu tych niecałych dwudziestu lat dzielących okres
prowadzenia badań z wykorzystaniem Ewidencji gruntów i budynków oraz zdjęć
satelitarnych, nie uległa większym zmianom, z wyjątkiem poprawy nawierzchni.
Zatem również i tym razem można posłużyć się mapą topograficzną w interpretacji dróg lokalnych przedstawionych na zdjęciach satelitarnych. Jednakże ze
względu na liniowy charakter obiektów i małą ich szerokość w skali opracowania
oraz zmienną wielkość tych dróg w zależności od kategorii, ich obraz wektorowy
został również zbuforowany, co umożliwia określenie powierzchni zajętej przez
te drogi.
Zgodnie z przyjętą definicją form użytkowania ziemi do użytków technicznych zaliczone zostały także tereny przemysłowe i handlowe (ryc. 13). Ten fakt
znalazł swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych pokazujących zmienność użytkowania ziemi (tab. 14). Zanotowany wzrost powierzchni tej formy użytkowania ziemi o 1 punkt procentowy (p.p.) prawdopodobnie związany jest właśnie z zastosowaną klasyfikacją, a nie przyrostem powierzchni dróg w Karpatach
Polskich o około 200 km2.
Użytki kopalne
Stosunkowo łatwo można wyróżnić na zdjęciach satelitarnych użytki kopalne. Ich główną cechą rozpoznawczą jest ton obrazu; z reguły bardzo jasny, niemal biały, a także charakterystyczny kształt (ryc. 14). Jest to forma użytkowania
ziemi, która zajmuje jednostkowo małe obszary, w większości poniżej przyjętej
dokładności kartowania, to jest poniżej 5 ha. Dlatego, mimo dostrzeżenia występowania na zdjęciach obszarów wydobywania żwirów, gliny czy kamieni, mapa
przedstawia tylko te które spełniają przyjęte kryterium wielkości.
Użytki zielone
Formą użytkowania ziemi, która sprawia wyjątkowe trudności w interpretacji zdjęć satelitarnych są użytki zielone. Tylko w wyjątkowych przypadkach
i w dodatku na wielkoskalowych zdjęciach lotniczych daje się je podzielić na łąki
i pastwiska. Na zdjęciach satelitarnych takie rozróżnienie jest niemożliwe, stąd te
obie formy zostały połączone w jedną wspólną – użytki zielone (ryc. 15).
Charakterystyczną cechą rozpoznawczą tej formy użytkowania ziemi jest
struktura, a właściwie jej brak, co sprawia, że obraz użytków zielonych ma cha53

Tabela 14. Udział form użytkowania ziemi w powierzchni mezoregionów Karpat Polskich w 1988 r. i w 2006 r.
Andrzej Ciołkosz, Małgorzata Luc
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rakter amorficzny (Ciołkosz i in., 1978). W przypadkach kiedy użytki te zajmują
doliny rzeczne ich wyróżnienie nie jest trudne. Jeżeli natomiast występują one
wśród pól ornych, szczególnie na granicy rolno-leśnej, lub gdy są silnie zakrzaczone, rozpoznanie na zdjęciach wiąże się z dużymi problemami, które niekiedy
trzeba rozwiązywać dopiero bezpośrednio w toku rekonesansu terenowego.
Na zdjęciach satelitarnych bardzo trudno jest wyznaczyć porzucone grunty
orne. Wiele takich obszarów można zauważyć tylko w czasie rekonesansu terenowego, gdyż na takie grunty z reguły wkracza roślinność trawiasta. Obraz fotograficzny tych obszarów, zarówno pod względem spektralnym, jak i teksturalnym,
nie różni się bowiem od obrazu większości użytków zielonych, i dlatego porzucone grunty zalicza się do tej klasy pokrycia terenu. W niektórych przypadkach
wyróżnienie tych obszarów jest możliwe na zasadzie asocjacji pomiędzy obiektami, a w tym przypadku rozpoznania sukcesji roślinności drzewiastej i krzewiastej na tereny pól uprawnych, co wyraża się charakterystyczną plamistą teksturą obrazu fotograficznego tych terenów. Zakładając, że naturalne użytki zielone
z zasady nie zmieniają swego siedliska ani wielkości, przyjmuje się, że różnica
powierzchni pomiędzy danymi z obu okresów badawczych z dużym prawdopodobieństwem może wynikać z zaliczenia do użytków zielonych gruntów ornych
porzuconych z użytkowania rolniczego. Trzeba jednak zauważyć, że przeważająca część użytków zielonych na obszarze Karpat Polskich charakteryzuje się
niewielkimi powierzchniami, znacznie poniżej przyjętej dokładności rozpoznania.
Dlatego mimo dostrzeżenia na zdjęciach satelitarnych nie można brać ich pod
uwagę w procesie kartowania. Tak więc pomimo zaliczenia do użytków zielonych
także większości porzuconych gruntów ornych ich ogólna powierzchnia oszacowana na podstawie zdjęć satelitarnych okazuje się mniejsza niż ta określona na
podstawie Ewidencji gruntów i budynków.
Tereny osadnicze
Na specyficzne trudności natrafiono w przypadku interpretacji terenów
osadniczych. Wielkoobszarowe ośrodki miejskie są wyraźnie zobrazowane na
zdjęciach z satelity IRS i ich wydzielenie nie sprawia kłopotu. Podobnie jest
w przypadku mniejszych, ale zwartych osiedli, tj. małych miast, miasteczek, a nawet wsi o skoncentrowanej zabudowie. Problem zaczyna się dopiero w przypadku wydzielania osadnictwa rozproszonego, a z taką formą osadnictwa mamy do
czynienia na większości terenów w Karpatach Polskich. Przykład występowania
zjawiska został zobrazowany na rycinie 20.
W toku interpretacji zwykle obowiązuje zasada, że jeżeli obszar pojedynczego siedliska przekracza ustaloną wielkość pola podstawowego (w tym
przypadku jest to 5 ha), wówczas jest ono wyróżniane i zaznaczane na mapie.
Jeżeli natomiast ma ono mniejszą powierzchnię, ale jest położne w odległości
poniżej 100 m od drugiego, którego powierzchnia jest również mniejsza od wymaganej, ale w sumie ich obszar przekracza 5 ha, oba siedliska są zaznaczane
jako jeden obszar zabudowany. Takie kryterium kartowania w ogromnej liczbie
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Sady

Sad w miejscowości Sietesz,
gmina Kańczuga, Pogórze Dynowskie

Obraz sadu na zdjęciu lotniczym

Współrzędne środka zdjęcia:
49°59’23”N, 22°20’50”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie sadów na zdjęciu satelitarnym to:
lokalizacja w pobliżu zabudowań, kształt zbliżony do figur geometrycznych, przeważnie
prostokątny, struktura drobnoziarnista, kolor podobny do koloru lasu liściastego,
wyraźnie kontrastujący z kolorem otaczających pól ornych.

Ryc. 17. Przykład zobrazowania sadów na zdjęciu naziemnym, lotniczym i satelitarnym
– klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Ugory i odłogi

Odłogi w okolicach wsi Stuposiany,
gmina Lutowiska, Bieszczady Zachodnie

Zdjęcie lotnicze odłogów

Współrzędne środka zdjęcia:
49°12’00”N, 22°40’47”E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie odłogów na zdjęciu satelitarnym:
struktura urozmaicona, słabo widoczne kształty geometryczne jako pozostałość po
polach ornych, fragmenty obrazu amorficzne, inne o strukturze ziarnistej
o różnej wielkości ziaren, barwa zbliżona do barwy łąk

Ryc. 18. Przykład zobrazowania terenów odłogowanych i ugorowanych na zdjęciu
naziemnym, lotniczym i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.
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przypadków w Karpatach jest niemożliwe do zastosowania, bowiem poszczególne zabudowania są położone w znacznie większych odległościach od siebie
(ryc. 16), a ponadto ich wielkość jest na tyle mała, że są niedostrzegalne na
zdjęciach (przeciętnie powierzchnia pojedynczego siedliska wynosi kilka – kilkadziesiąt arów).
Rekonesans terenowy ujawnił występowanie na badanym terenie wielu
nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ale z uwagi na wyżej przytoczone przyczyny nie można ich rozpoznać na zdjęciach satelitarnych i przedstawić na mapie użytkowania ziemi. Dlatego pomimo możliwości wykorzystania
materiałów dodatkowych (ortofotomap i map topograficznych) finalna mapa użytkowania ziemi przedstawia tylko osadnictwo zwarte lub rozproszone, ale spełniające kryterium zaznaczania, pomijając zupełnie osadnictwo, którego cechą
charakterystyczną jest występowanie odległości większej od 100 m pomiędzy
poszczególnymi zabudowaniami. Należy się zatem liczyć ze znacznym niedoszacowaniem wielkości powierzchni zajętej przez tę formę użytkowania ziemi
w Karpatach Polskich. Przykłady można znaleźć we wszystkich mezoregionach
Małopolski, co szczegółowo zostało omówione w rozdziale 6, jak również w zaliczanej do Karpat części Śląska. Trochę mniej widoczne jest to zjawisko na Podkarpaciu.
Sady
Na duże trudności można natrafić w trakcie rozpoznawania sadów na zdjęciach satelitarnych (ryc. 17). Wprawdzie ich obraz ma charakterystyczne cechy
ułatwiające rozpoznanie, przede wszystkim specyficzną teksturę tworzącą uporządkowany przestrzennie w rzędy i pasy zbiór punktów, lub strukturę drobnych
ziaren będących obrazem poszczególnych koron drzew, jednakże te cechy rozpoznawcze występują niemal wyłącznie na zdjęciach o wystarczająco dużej rozdzielczości przestrzennej. W przypadku dużych powierzchni zajętych przez sady
(sady handlowe) cechy te pozwalają odróżnić sady od otaczających pól, nawet
wówczas gdy przestrzenna rozdzielczość zdjęć jest mniejsza niż rzeczywista
wielkość koron poszczególnych drzew czy krzewów. Na analizowanych zdjęciach
taka sytuacja występuje w przypadku sadów w okolicach m.in. Starego Sącza.
Na potrzeby zwiększenia dokładności rozpoznawania i wydzielania obszarów
zajętych przez tę formę użytkowania ziemi wykorzystuje się zarówno aktualne
mapy topograficzne, jak również wielkoskalowe zdjęcia lotnicze. Należy jednak
podkreślić, że sady o powierzchni mniejszej niż 5 ha, a zatem większość sadów
przydomowych, nie daje się wyróżnić z uwagi na przyjęte zasady interpretacji
i włącza się je albo do terenów osadniczych, albo do gruntów ornych.
Odłogi
Z uwagi na specyfikę użytkowania ziemi w Karpatach w ciągu ostatnich
kilkunastu lat podjęto próbę wyznaczenia obszarów zajętych przez odłogi i ugory
(ryc. 18). Nie jest to typowa forma użytkowania ziemi przedstawiana na mapach,
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umykająca też często w zestawieniach statystycznych. Rozpoznanie odłogów
i ugorów na zdjęciach satelitarnych okazuje się jednak niezwykle trudne, a już
całkowicie niemożliwe jest ich rozróżnienie. Ogólnie przyjmuje się, że do odłogów
zalicza się powierzchnie gruntów ornych nie dające plonów, które czasowo nie są
uprawiane, natomiast ugory to powierzchnie gruntów ornych, które w danym roku
przejściowo nie zostały obsiane, nie są więc użytkowane rolniczo (UKIE, 2010).
Według Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odłoguje się zarówno grunty
orne, jak i użytki zielone, w sposób obowiązkowy, dobrowolny czy gwarantowany
(na terenach ekologicznie cennych). Odłogowanie stanowi też jeden z instrumentów ograniczających nadpodaż produkcji. Również w obrębie użytków zielonych,
w związku ze zmniejszeniem się pogłowia zwierząt gospodarskich i mniejszym
zapotrzebowaniem na pasze, zwiększa się areał porzuconych gruntów. Zjawisko
to jest zauważalne w czasie rekonesansu terenowego na wielu obszarach karpackich (szczególnie w Beskidach i Karpatach Wschodnich), ale tylko niewielką
część z tych gruntów można także rozpoznać na zdjęciach satelitarnych, przede
wszystkim ze względu na niewielką skalę tych zdjęć. W rezultacie rozpoznaje się
je po cechach pośrednich takich jak asocjacje z sąsiednimi użytkami, szczególnie lasami o nierównej i nieuzasadnionej topografią granicy z wyraźną sukcesją
na tereny rolne. Ponadto często można zaobserwować przyłączone do miasta
tereny rolne, które nie zostały jeszcze zagospodarowane, np. w okolicach Czechowic-Dziedzic.
Grunty orne
Zwykle jedną z najłatwiejszych do wyróżnienia na zdjęciach satelitarnych
formą użytkowania ziemi są grunty orne. Niestety, nie sprawdza się to w przypadku obszaru Karpat Polskich. Pola orne mają tu zwykle niewielkie wymiary,
są wąskie (czasem dosłownie kilkumetrowe), krótkie i zajmują często zaledwie
kilkudziesięcioarowe powierzchnie. Powszechnie występują w płatach wielkości
2–3 ha. Jeżeli nie są one poprzedzielane innymi formami użytkowania ziemi,
np. niewielkimi zadrzewieniami, nieużytkami, czy terenami komunikacyjnymi, to
tworzą obszary o charakterystycznej pasmowej strukturze (widoczne są granice
poszczególnych działek) i łatwo je rozpoznać na zdjęciach satelitarnych (ryc. 19).
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku tak zwanej mozaikowej
formy użytkowania ziemi przyjmowanej w wielu klasyfikacjach, kiedy to na niewielkiej powierzchni występują różne formy użytkowania, np. grunty orne, sady,
osadnictwo itp., a z tym powszechnie można się spotkać na obszarze przede
wszystkim Pogórza Karpackiego, a często i w pozostałej części badanego obszaru, np. w Beskidzie Średnim. Wówczas, jako że nie jest możliwie wyróżnianie poszczególnych form użytkowania, gdyż ich jednostkowa powierzchnia jest
zwykle mniejsza od zakładanej minimalnej powierzchni kartowania, stosuje się
zasadę większościową, zwaną również zasadą wagowania. Polega ona na oszacowaniu, która z występujących form użytkowania ziemi na określonym obszarze
zajmuje większą powierzchnię i tę formę uznaje się za charakteryzującą dany
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Grunty orne

Grunty orne w pobliżu wsi Maćkowice,
gmina Żurawica Pogórze Dynowskie

Zdjęcie lotnicze gruntów ornych

Współrzędne środka zdjęcia:
49o51’43’’N, 22o42’53’’E

Powiększenie zdjęcia satelitarnego

Cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie gruntów ornych na zdjęciu
satelitarnym to: kształt wydłużonych prostokątów o różnej szerokości, struktura
amorficzna, tekstura mozaikowa zróżnicowanej kolorystyce

Ryc. 19. Przykład zobrazowania gruntów ornych na zdjęciu naziemnym, lotniczym
i satelitarnym – klucz fotointerpretacyjny
Źródło: fotografia naziemna – M. Luc, zdjęcie satelitarne – IRS-6, zdjęcie lotnicze za zgodą GGK.

Ryc. 20. Nachylone zdjęcie lotnicze fragmentu Beskidu Niskiego w okolicach Szymbarku
(fot. R. Olędzki)

Ryc. 21. Mapa użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w 2006 roku

Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji do badania użytkowania ziemi ...

fragment analizowanego obszaru. Jest to uogólnienie, ale wydaje się, że jest to
w niektórych sytuacjach jedyne wyjście, które w dodatku nie powinno znacząco
wpłynąć na błąd w określeniu struktury użytkowania ziemi w badaniach o charakterze regionalnym.
Użytki pozostałe
W klasie użytki pozostałe znalazły się tereny, których ani na podstawie ich
obrazu na zdjęciach satelitarnych, ani przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych, nie można jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z poprzednio wymienionych form użytkowania ziemi. Tu znalazły się również tereny nieużytkowane
przez człowieka, np. skały, piargi.
Wynikiem interpretacji treści zdjęć satelitarnych jest mapa obrazująca pokrycie terenu w 10 zaprezentowanych klasach w Karpatach Polskich w 2006 roku
(ryc. 21). W celu określenia zmian jakie zaszły w sposobach użytkowania ziemi
na badanym obszarze na opracowaną mapę użytkowania ziemi zostały nałożone granice mezoregionów wyznaczonych w opisany uprzednio sposób
(w rozdziale 3), a więc granice mezoregionów nawiązujące do przebiegu administracyjnych granic gmin. Pozwoliło to na określenie udziału poszczególnych
form użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni każdego z wydzielonych 27 mezoregionów. Te dane zostały z kolei porównane z wynikami uzyskanymi z Ewidencji gruntów i budynków, co umożliwiło wykazanie zmian jakie na obszarze
polskich Karpat zaszły w ostatniej dekadzie XX w. i pierwszych latach XXI wieku. Charakterystyka pokrycia terenu w 2006 r. we wszystkich mezoregionach
oraz zmiany jakie zaszły w 20-leciu ze wskazaniem na ich przyczyny została
zaprezentowana w rozdziale 6.
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Baza danych pokrycia terenu w Karpatach Polskich w 2006 r. została utworzona na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych w porze roku najbardziej
sprzyjającej zróżnicowaniu spektralnemu obrazowanych obiektów. Mimo to wiele obiektów jest trudnych lub wręcz niemożliwych do rozpoznania. Największy
problem w procesie interpretacji zdjęć sprawia wyjątkowo duże rozdrobnienie
form użytkowania ziemi na badanym obszarze. Niewielkie wymiary poszczególnych obiektów nie pozwalają na ich przedstawienie na mapie w przyjętej skali.
Z tych powodów spadła dokładność wydzielania poszczególnych form użytkowania ziemi. Aby szczegółowiej przedstawić wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych analiza użytkowania ziemi została przeprowadzona w każdym z 27 mezoregionów karpackich.
Charakterystyka pokrycia terenu w 2006 r. została omówiona na tle danych
statystycznych z lat 80. XX wieku. Wyniki analizy pozwoliły na sporządzenie zestawienia zbiorczego przedstawiającego udział poszczególnych form użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni całego badanego obszaru, co pokazuje tabela
14. Dla celów porównawczych zawiera ona także dane dla roku 1988, podobnie
jak w przypadku opracowania poszczególnych mezoregionów (w rozdziale 6).
W ciągu 18 lat, na obszarze Karpatach Polskich zostały zauważone istotne zmiany. Część z nich wynika z przemian społeczno-gospodarczych jakie
miały miejsce w tym czasie, szczególnie na południu Polski. Inne należy przypisać ograniczeniom wynikającym z zastosowania nieporównywalnych metod
pozyskiwania danych. Z jednej strony wykorzystuje się bowiem bardzo szczegółową informację zbieraną przez służbę geodezyjną bezpośrednio w terenie
– Ewidencję gruntów i budynków, którą można przedstawić na mapie metodami
kartogramicznymi. Z drugiej zaś strony stosuje się metodę teledetekcji satelitarnej, która ze swej natury generalizuje obraz obiektów i zjawisk występujących
na powierzchni Ziemi. W przeciwieństwie do danych statystycznych zawartych
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w Ewidencji gruntów i budynków, analiza zdjęć satelitarnych pozwala na otrzymanie zasięgów poszczególnych form, które można następnie zwizualizować na
mapach metodą chorochromatyczną.
Należy też zwrócić uwagę na fakt iż porównywanie wartości zamieszczonych w tabeli 14 z analogicznymi danymi występującymi w literaturze czy w spisach statystycznych (m.in. GUS, 2011) jest utrudnione z wielu powodów. Jednym
z nich jest niejednolitość definiowania granicy obszaru uznanego za Karpaty Polskie. Jak już zostało wspomniane, w przypadku tego opracowania zasięg stanowią granice wsi miejscowości zagregowane do mezoregionów fizycznogeograficznych należących do prowincji Karpaty. W innych opracowaniach przyjmuje
się albo granicę regionalizacji fizycznogeograficznej według jednego z autorów:
J. Kondrackiego (1981), L. Starkla (1972) czy Z. Czeppego i K. German (1979,
1981, 1988), albo w ogóle nie zostaje ona sprecyzowana. Kolejny ważny czynnik stanowi nieporównywalna metodyka opracowań. Wiąże się ona z szeregiem
aspektów technicznych wpływających na wielkość błędu. W pierwszej kolejności
jest to różna rozdzielczość wykorzystywanych materiałów czyli dokładność pozyskiwanych danych, następnie sposób przeprowadzonej fotointerpretacji, który
jest indywidualny w przypadku każdego interpretatora. W przypadku zastosowania coraz bardziej popularnej klasyfikacji automatowej różnica ta rośnie, ponieważ jej zgodność z wynikami uzyskanymi na drodze fotointerpretacji wizualnej
wynosi około 90% (m.in. Kozak i in., 2008).
Ponadto różnice w uzyskanych wynikach zależą od przyjętych kryteriów
wydzielenia poszczególnych form użytkowania ziemi. Różna jest nie tylko liczba wydzielanych typów form użytkowania ziemi, ale także zasady zaliczania poszczególnych sposobów użytkowania do określonych form.
Ostatecznie można stwierdzić, że wiele publikacji nie przytacza istotnych
szczegółów metodycznych, co później skutkuje niemożliwością porównania
wyników. W sytuacji gdy zaobserwowane zmiany nie są duże ostatecznie nie
można sprecyzować, czy wynikają one z niejednolitej metodyki czy z rzeczywistych zmian pokrycia terenu. Wydaje się więc, że na potrzeby ustalenia wielkości
zmian wskazane jest aby operować wskaźnikami lub analizować trendy. Dlatego
też tabela końcowa zmian użytkowania ziemi w latach 1988–2006 (tab. 15) pokazuje udział procentowy poszczególnych 10 form w ogólnej powierzchni całych
Karpat Polskich.
Porównując wyniki w tabeli 15 pozyskane z analizy zdjęć z danymi referencyjnymi można zauważyć, że w przypadku niewielkich lub bardzo rozdrobnionych obiektów takich jak sady, użytki kopalne, a przede wszystkim użytki zielone, występuje duże niedoszacowanie ich udziału w ogólnej powierzchni Karpat.
Trzeba podkreślić, że użytki kopalne zostały rozpoznane i przedstawione tylko
w niektórych mezoregionach. Ich udział w powierzchni całkowitej jest mniejszy niż przyjęty próg dokładności, tj. 0,1%, stąd nie został on wyszczególniony
w powyższej tabeli.
Zwiększony udział gruntów ornych w porównaniu z 1988 r. wynika z zaliczenia do tej formy użytkowania ziemi części sadów, użytków zielonych oraz te62
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Tabela 15. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni Karpat Polskich

renów porzuconych z zagospodarowania rolniczego. Porównując dane z obu lat
należy stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia lasów. Trend ten potwierdzają także wyniki zamieszczone w niektórych publikacjach. Przykładowo J. Kozak
(2005) podaje lesistość Karpat Polskich wynoszącą 41% w 2000 r. i wskazuje na
jej niewielki wzrost w ostatnich latach. Podobną wielkość tego wskaźnika można
wyliczyć na podstawie danych, które znajdują się w Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 2011). Wynika z nich, iż w 2005 r. powierzchnia lasów i gruntów leśnych na wskazanym obszarze wyniosła 40,7%.
Jednakże należy z pewną dozą ostrożności podejść do wskaźników zamieszczonych w tej bazie, bowiem dla dokładnie tego samego obszaru wykazuje ona
powierzchnię gruntów ornych w udziale 31%, sadów – 0,9%, użytków zielonych
– 18,9%, a pozostałych gruntów i nieużytków 13,4%, co w sumie wynosi prawie
105%. Według innego źródła, bazy danych CORINE LC omówionej w rozdziale 1,
wartości te (w granicach tego samego obszaru) sięgają odpowiednio 43,4% dla
lasów, 47,5% dla gruntów rolnych, 0,2% dla sadów, 7,2% dla użytków zielonych
i 1,7% dla terenów pozostałych w tym nieużytków, których zostało wyszczególnionych zaledwie kilka płatów o łącznej powierzchni 9 ha.
Ciekawa jest przyczyna wzrostu powierzchni lasów karpackich. Według danych GUS (2011) ogółem w 2005 r. na gruntach nieleśnych łącznie w województwie małopolskim i podkarpackim (brak bardziej szczegółowych danych) wykonano zalesienia na powierzchni niecałych 14 km². Dlatego też wydaje się bardzo
prawdopodobne, że obserwowana w wielu miejscach sukcesja roślinna na grunty
orne (m.in. w Górach Sanocko-Turczańskich czy w Beskidzie Średnim), a nie planowa gospodarka leśna, spowodowała wzrost lesistości na tym terenie. Podobny
wniosek można też znaleźć w publikacji J. Kozaka (2009).
W badanym wieloleciu wzrósł udział terenów zajętych przez wody powierzchniowe, powstały nowe zbiorniki nieuwzględnione w Ewidencji gruntów
i budynków: Czorsztyński na Dunajcu oraz Klimkówka na Ropie. Nastąpił też
wzrost udziału terenów osadniczych i użytków komunikacyjnych, wynikający
z dynamicznego rozwoju wielu obszarów tego regionu (m.in. okolic Bielska-Białej, Nowego Targu czy Nowego Sącza). Jak podaje M. Soja (2008) coraz silniej
zaznaczają się procesy suburbanizacji wokół największych ośrodków miejskich
oraz kontrurbanizacji w gminach oddalonych od nich. Ponadto z powodu moder63
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nizacji społeczeństwa autorka obserwuje przesunięcie się z północy na południe
obszarów aktywności demograficznej i nadal wysoki przyrost naturalny, pomimo
nieznacznego spadku tempa, co daje w efekcie stały wzrost liczby ludności na
tym terenie.
Można też zaobserwować pojawienie się nowej formy użytkowania ziemi,
a ściśle rzecz ujmując, nieużytkowania – mianowicie terenów porzuconych przez
rolników. Obecność tych form została potwierdzona w czasie rekonesansu terenowego. Występują one najczęściej na granicy lasów i gruntów ornych. Ich rozmiary
są z reguły niewielkie i nie można ich przedstawić na mapie, ani ująć w statystyce. Tylko niewielka część takich obszarów została wykazana w tabeli 14 i 15. Istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że niewielki procent tych obszarów został
zaklasyfikowany do terenów leśnych ze względu na słabo zaznaczającą się granicę rolno-leśną, co z kolei spowodowało dodatkowo nieznaczny wzrost wskaźnika
lesistości.
Wobec braku definicji „tereny pozostałe” przyjętej w Ewidencji gruntów i budynków, w trakcie interpretacji zdjęć satelitarnych za „pozostałe” uznano tylko
obszary skaliste w Tatrach Wysokich. Ponieważ jednak częściowo są one pokryte trawami, dlatego wiele z nich zostało zakwalifikowanych do klasy użytków
zielonych i ich udział w ogólnej powierzchni Karpat istotnie zmalał.
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Zmiany użytkowania ziemi i ich przyczyny
w okresie 1988–2006 w poszczególnych
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Sytuacja polityczno-gospodarcza Polski w okresie około 20 lat na przełomie XX i XXI wieku uległa zmianie. Szerzej zagadnienie to zostało przedstawione
w rozdziale 7 i 8. Naturalnie, skutki transformacji systemowej znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w pokryciu terenu, jak i w formach użytkowania ziemi.
Nie można jednak przyjąć jednakowych trendów charakteryzujących wszystkie
27 mezoregionów, w których przeprowadzona została analiza tych zmian. Na obszarze Karpat Polskich istnieje bowiem duża lokalna różnorodność form pokrycia
terenu, sposobów użytkowania ziemi, a w konsekwencji krajobrazów, która wywodzi się z zaszłości historycznych, zmiennych warunków fizycznogeograficznych
związanych z dużymi deniwelacjami terenu (od poniżej 200 m n.p.m. do prawie
2500 m n.p.m.) i dostępnymi zasobami naturalnymi. W konsekwencji tak dużych
odmienności poszczególne mezoregiony charakteryzują się zróżnicowaniem
w zakresie: stopnia urbanizacji, poziomu rozwoju infrastruktury drogowej, handlowej czy turystycznej, wskaźnika lesistości, wykorzystania gruntów rolnych,
jak i zasobów wodnych czy kopalnych. Ponadto mezoregiony są zdywersyfikowane wewnętrznie. Bardzo często obserwuje się dysproporcje w przyczynach
odmiennego sposobu użytkowania ziemi wynikające z czynników lokalnych,
np. oddziaływania bliskiego sąsiedztwa ośrodka miejskiego czy atrakcyjnych obszarów chronionych.
Analiza zmian wykazała również znaczne rozbieżności pomiędzy obserwacjami terenowymi, a zdjęciami satelitarnymi szczególnie w zakresie sadów,
użytków zielonych oraz odłogów. Znalazło to, niestety, odzwierciedlenie w statystyce, której nie można traktować bezkrytycznie. Pokazane w tabelach różnice
udziału form użytkowania ziemi w poszczególnych mezoregionach mogą bowiem
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wynikać zarówno z faktycznej zmienności ich powierzchni, jak również z przyjętej metodyki kartowania, zdeterminowanej właściwościami geometrycznymi
i radiometrycznymi analizowanych zdjęć satelitarnych. Niewystarczalność metodyki okazała się szczególnie wyraźna w przypadku drobnych form użytkowania
ziemi, które na obszarze Karpat Polskich występują aż nadto często. Dlatego
też wielokrotnie w opisach odnoszących się do poszczególnych mezoregionów
odwoływano się do metodyki i sposobu prowadzenia analizy.

6.1. Pogórze Śląskie
Analizując dane dotyczące Pogórza Śląskiego (ryc. 22) można zauważyć
dość istotne różnice między użytkowaniem ziemi na badanym obszarze w latach
1988 i 2006. Odnosi się to przede wszystkim do znaczącej zmiany powierzchni
użytków zielonych oraz gruntów ornych. O ile w pierwszym przypadku wykazano
znaczne zmniejszenie ich powierzchni, o tyle w drugim – zwiększenie. Pogórze
Śląskie jest obszarem rolniczym z 70,6% udziałem użytków rolnych, niewielkim
udziałem lasów (9,6%). Na zdjęciu satelitarnym można zauważyć duże rozdrobnienie pól ornych oddanych na rycinie 23 w większości w kolorze różowym oraz
wiele łąk zobrazowanych w kolorze jasno zielonym o rozmiarach jednostkowych
wykraczających poza wielkość zastosowanego podstawowego pola kartowania. Rozdrobnienie to wpłynęło zatem znacząco na wynik określenia wielkości
powierzchni użytków, co można pośrednio odczytać także z danych statystycznych. Wyraża się to m.in. spadkiem udziału procentowego użytków zielonych aż
o 13 p.p. W istocie jednak należy tę wielkość odjąć od powierzchni gruntów ornych,
aby uzyskać ich faktyczną ilość. Podobna sytuacja nastąpiła w przypadku sadów,
które były na tyle małe, że nawet nie można ich było rozpoznać na zdjęciu. Obie
te formy użytkowania ziemi zostały włączone do gruntów ornych, co skutkowało
znacznym zwiększeniem ich obszaru.
Na mapie (ryc. 24) wyraźnie zaznaczają się obszary miejskie – Cieszyn, Skoczów, Czechowice-Dziedzice, Kęty i Wadowice. Ich znaczenie w regionie rośnie,
ale niezbyt dynamicznie. Najprawdopodobniej przyczynę wzrostu tych wskaźników należy tłumaczyć rozwojem funkcji rezydencjalnej związanej z bliskim sąsiedztwem Bielska-Białej. Miasto tej wielkości (175 008 mieszkańców wg GUS,
2011) utworzyło wokół siebie strefę na tyle silnego oddziaływania, że sięga ona
swym zasięgiem na otaczające mezoregiony. Nie bez znaczenia jest też bliskość
największej w Polsce konurbacji katowickiej. Ponadto zdecydowanie zwiększona
powierzchnia terenów komunikacyjnych może być częściowo tłumaczona faktem
przewiększenia powierzchni dróg w toku ich wydzielania na zdjęciu.
Na zdjęciu widoczne są też liczne zbiorniki wodne o różnej wielkości, których liczba jest niespotykana w innych mezoregionach karpackich.
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Ryc. 23. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Śląskie

Ryc. 24. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Śląskie na tle NMT
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Ryc. 22. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Śląskie (w %)

Po generalizacji powstało 61 obiektów, które spełniły kryterium wielkościowe
i zostały zapisane do bazy danych. Pozostałe zostały włączone do otaczających
terenów, zwykłe gruntów ornych, co ponownie skutkowało wzrostem tego wskaźnika. Podobnie ubytek lasów wynika z nieuwzględnienia w interpretacji niewielkich płatów leśnych. Wyjątkowo licznie występują one wśród gruntów rolnych,
np. pomiędzy Andrychowem a Wadowicami oraz w okolicach prawie wszystkich
większych miast, np. na północ od Cieszyna czy wokół Skoczowa.
W toku rekonesansu terenowego zaobserwowano w badanym mezoregionie tereny wyłączone z rolniczego użytkowania. Zwykle miały one nieduże,
1–2 ha powierzchnie i tylko część z nich można było zaznaczyć na mapie.
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6.2. Pogórze Wielickie
Obraz mezoregionu Pogórze Wielickie na zdjęciu satelitarnym (ryc. 25)
to przykład nieuporządkowanej tekstury, to mozaika drobnych struktur przestrzennych niemożliwych do jednoznacznego rozpoznania. Największe z nich
tworzą zwarte kompleksy leśne lub obszary zabudowane, pozostałe stanowią
odbicie dużego rozdrobnienia użytków rolnych. Analiza sposobów użytkowania
ziemi na tym terenie przysparza więc wyjątkowych trudności. Przejawiają się
one w niemożliwości rozpoznania wielu sadów, terenów osiedlowych, a przede
wszystkim użytków zielonych i odłogów. Wszystkie te formy użytkowania zostały
włączone do gruntów ornych, co skutkowało znacznym, prawie 7 p.p. zwiększeniem ich udziału w ogólnej powierzchni mezoregionu w porównaniu ze stanem
w 1988 roku. W wyniku obserwacji terenowych rozpoznano wiele obszarów wyłączonych z rolniczego użytkowania (np. w Komornikach), z których tylko część
zaznaczono na zdjęciu z uwagi na wielkość jednostkową obszarów. W sumie
stanowią one tylko 0,1% areału całego mezoregionu.
Pogórze Wielickie to region charakteryzujący się dużą liczbą niewielkich
sadów, które tylko niekiedy są położone na tyle blisko siebie, że można je uznać
ze jeden większy kompleks spełniający warunki do wydzielenia na zdjęciu (np.
sady w okolicach Raciechowic, Góry Świętego Jana czy Łososiny Dolnej na rycinie 26). Dlatego wiele sadów nie znalazło się w końcowym zestawieniu (ryc. 27)
różnica w ich powierzchni w porównywanym okresie wyniosła aż 3,4 p.p. Tylko
w nielicznych przypadkach na zdjęciu rozpoznano i wydzielono użytki zielone,
gdyż zajmowały one wprawdzie liczne, ale niewielkie obszary. Stąd wynika duża
rozbieżność pomiędzy obydwoma latami w określeniu powierzchni tej formy użytkowania ziemi (10,5 p.p.).
Na terenie Pogórza występują tylko trzy większe zbiorniki wodne, mianowicie:
Jezioro Dobczyckie, Rożnowskie i Czchowskie oraz wiele drobnych rzek. Wydaje
się, że 25% różnicę w udziale tej formy użytkowania ziemi między 1988 i 2006 roku
można tłumaczyć tylko zmianą poziomu wody w dużych zbiornikach, co wpłynęło
na zwiększenie ich powierzchni.
Obszar mezoregionu charakteryzuje się wyjątkowo rozproszonym osadnictwem. Występują tu jedynie trzy ośrodki miejskie: Myślenice, Skawina i Bochnia, o zbliżonej liczbie ludności (odpowiednio 18 173, 23 761 i 29 800 wg GUS,
2011). Tak bardzo rozproszone osadnictwo nie jest możliwe do rozpoznania ani
wydzielenia na zdjęciu satelitarnym. Dlatego wystąpił prawie 2 punktowy spadek w określeniu powierzchni terenów zabudowanych w analizowanym przekroju
czasowym. To rozproszenie osadnictwa skutkuje także rozbudową sieci dróg,
których udział w ogólnej powierzchni mezoregionu zwiększył się o 1,9 p.p.
Mezoregion Pogórza Wielickiego stanowi wyjątkowo ciekawy obszar pod
względem przyczyn powstania mozaikowej struktury użytkowania ziemi. Położony jest on bezpośrednio za południową granicą Krakowa oraz wzdłuż jednej
z głównych arterii komunikacyjnych południowej Polski – drogi krajowej nr 4.
Te dwa czynniki są na tyle silnie oddziaływujące, że powodują powstanie naj68

Ryc. 25. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Wielickie

Ryc. 26. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Wielickie na tle NMT

Zmiany użytkowania ziemi i ich przyczyny w okresie 1988–2006 ...

Ryc. 27. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Wielickie (w %)

większych w Karpatach Polskich suburbiów. Oznacza to znaczną koncentrację działalności gospodarczej, nierzadko wielkopowierzchniowej, na obrzeżach
układu urbanistycznego Krakowa, ale także Wieliczki i w mniejszej skali Bochni.
W ostatnich latach nastąpiło również powiększenie obszarów zakwalifikowanych
jako użytki techniczne o 2,9 p.p. (tereny przemysłowe i usługowe na przykład
w Dobczycach czy w Bochni).

6.3. Pogórze Ciężkowickie
Pogórze Ciężkowickie to obszar o bardzo rozdrobnionym użytkowaniu ziemi. Drobna, mozaikowa struktura zdjęcia satelitarnego podkreśla znaczny odsetek gruntów ornych w ogólnej powierzchni mezoregionu (ryc. 28). Według
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Ryc. 29. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Ciężkowickie

Ryc. 30. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Ciężkowickie na tle NMT
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Ewidencji gruntów i budynków w 1988 r. odsetek gruntów ornych wynosił 56,0%
(ryc. 28), natomiast analiza zdjęcia satelitarnego wykazała aż 67,3% udział tej
formy użytkowania ziemi w mezoregionie (ryc. 29). To zwiększenie udziału gruntów
ornych wynika jednak z braku możliwości zidentyfikowania dostatecznie dużych
kompleksów użytków zielonych aby można je było zwizualizować na mapie na
podstawie zdjęcia satelitarnego (ryc. 30). Z tego powodu odsetek użytków zielonych określonych na podstawie zdjęcia satelitarnego wyniósł tylko 1,0%, podczas
gdy w latach 80. XX w. wynosił on 9,7%. Można zatem przypuszczać, że w toku
interpretacji zdjęć satelitarnych użytki zielone zostały niemal w całości zaliczone
do gruntów ornych, stąd te różnice w statystyce.
Drobno plamista struktura zdjęcia satelitarnego praktycznie uniemożliwiła
rozpoznanie sadów, które wydzielono zaledwie na 0,3% ogólnej powierzchni mezoregionu, głównie w południowej jego części.
Zaskakująco zbieżny jest udział lasów na tym terenie. W obu okresach wyniósł on 24,4%, jednakże trzeba przyznać, że na zdjęciach jest widocznych spo-

Ryc. 28. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Ciężkowickie (w %)
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ro kompleksów leśnych o powierzchni poniżej 5 ha, które nie zostały wliczone do
ogólnego areału lasów. Zatem wykazana w tabeli zbieżność powierzchni wynika
najprawdopodobniej z generalizacji granic dużych kompleksów leśnych i włączania
do nich mniejszych płatów lasu położnych odległościach poniżej 100 m od głównego kompleksu. Przez Pogórze Ciężkowickie przepływają dwie większe rzeki: Dunajec, który wyznacza zachodnią granicę mezoregionu i Wisłoka, której przebieg
pokrywa się w większości ze wschodnią jego granicą. Na tych rzekach znajduje się
kilka zbiorników wodnych, co sprawia, ze udział wód w ogólnej powierzchni mezoregionu określony na podstawie zdjęcia satelitarnego wynosi 1,9%, natomiast
w Ewidencji gruntów i budynków ten udział określono na 1,5%.
Pogórze Ciężkowickie jest mezoregionem pozbawionym większych obszarów
zurbanizowanych, Ciężkowice położone w centralnej części zamieszkałe są przez
zaledwie 2,4 tys. mieszkańców. Cechy osadnictwa na tym terenie (rozproszone,
relatywnie daleko położone od siebie niewielkie miejscowości) nie czynią go obszarem, który ma podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju tkanki osadniczej,
a tym samym do ograniczania użytkowania związanego z celami stricte rolniczymi.
Dlatego też terenów osadniczych nie można było łatwo zidentyfikować na zdjęciu
i ostatecznie w 2006 r. określono udział tej formy użytkowania ziemi zaledwie na
1,3%, podczas gdy Ewidencja gruntów i budynków podaje w tym przypadku wielkość 3,5%. Brak większych ośrodków miejskich oznacza tutaj pewną stabilność
– przynajmniej w zakresie roli jaką odgrywają tereny zabudowane. Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych spowodował wzrost udziału tej kategorii użytków.

6.4. Obniżenie Gorlickie
Zdjęcie satelitarne obejmujące obszar Obniżenia Gorlickiego cechuje się
charakterystyczną strukturą niewielkich, ułożonych naprzemian płatów o barwie
fioletowej i jasnozielonej (ryc. 31). Taka mozaikowa struktura obrazu powierzchni
terenu jest typowa dla obszarów rolniczych o niewielkich rozmiarach pól ornych.
Jest to jeden z najbardziej rolniczych mezoregionów w całych polskich Karpatach
(ryc. 32). Udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni mezoregionów w 1988 r.
wynosił 61,6%, podczas gdy określony na podstawie zdjęcia satelitarnego wykonanego w 2006 r. wyniósł 71,0% (ryc. 33).
Porównując wyniki analizy zdjęcia satelitarnego z wynikami z poprzedniego okresu badawczego można zauważyć ogromne niedoszacowanie nie tylko
powierzchni użytków zielonych ale też sadów. Zostało to spowodowane niemożliwością przedstawienia na mapie niewielkich powierzchniowo łąk czy pastwisk,
wyraźnie widocznych na zdjęciu satelitarnym, których jednostkowa powierzchnia
była mniejsza niż 5 ha. Sady na tym terenie są niewielkie i nie można ich było zaobserwować na zdjęciu. Wyjątkami są nietypowo duży sad w Bieczu, we wschodniej część mezoregionu oraz kilka mniejszych w Gorlicach. Zarówno większość
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Ryc. 31. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Obniżenie Gorlickie

Ryc. 32. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Obniżenie Gorlickie na tle NMT
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Ryc. 33. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Obniżenie Gorlickie (w %)

użytków zielonych, jak i sadów zostało włączone do gruntów ornych, co spowodowało zwiększenie obszaru tych ostatnich.
Obniżenie Gorlickie charakteryzuje się również niewielkim odsetkiem lasów
w powierzchni mezoregionu. W 1988 r. wynosił on 14,8%, natomiast na podstawie analizy zdjęcia satelitarnego został określony na 12,2%. Niewielka procentowo różnica w określeniu udziału lasów w powierzchni mezoregionu wynika
z nieuwzględnienia w interpretacji niewielkich płatów lasu szczególnie licznych
w zachodniej i wschodniej części tego obszaru.
Przez Obniżenie Gorlickie przepływa jedna większa rzeka – Ropa, w dolinie której jest kilka stawów m.in. w okolicach Siepietnicy. Dlatego udział wód
w powierzchni mezoregionu jest niewielki. Kształtuje się on na poziomie 1,4–1,6%
(odpowiednio w obu okresach).
Na zdjęciu satelitarnym wyraźnie zaznacza się obszar Gorlic (28135 mieszkańców wg danych GUS, 2011) – największego miasta mezoregionu. Stanowi
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ono wraz z obszarem najbliższego oddziaływania podstawę układu osadniczego. Jest to zatem teren poddawany intensywnej transformacji w związku z wpływem jaki wywiera miasto na swoje zaplecze. Relacje te zintensyfikowane w dobie transformacji społeczno-ustrojowej mogą tłumaczyć wzrost udziału terenów
osiedlowych i komunikacyjnych. Odsetek terenów osiedlowych zwiększył się
z 5,8% w 1988 r. do 8,4% w 2006 roku. Pozostałe elementy układu osadniczego
mają głównie charakter liniowy ściśle nawiązujący do układów dolinnych, które
determinują jego rozwój.
W analizowanym mezoregionie nie zaobserwowano natomiast terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego.

6.5. Pogórze Strzyżowskie
Pogórze Strzyżowskie należy do problemowych obszarów gospodarczych
pozbawionych dostatecznych impulsów do rozwoju. Relatywnie bliska odległość od
Rzeszowa nie oznacza dla mezoregionu wystarczających bodźców rozwojowych.
Ciążenia w tym kierunku są bowiem ograniczone, tak jak i wpływ efektów mnożnikowych jakie generuje Rzeszów względem Strzyżowa. Pogórze Strzyżowskie to
mezoregion rolniczy. Na podstawie zdjęcia satelitarnego (ryc. 34) udział gruntów
ornych w ogólnej powierzchni mezoregionu określono na 63,8%. Jest to o 6,0 p.p.
więcej niż wykazano w Ewidencji gruntów i budynków w 1988 roku. Takie przeszacowanie udziału gruntów ornych wynika z nierozpoznania terenów zajętych przez
sady, a przede wszystkim nierozpoznania większości użytków zielonych, które
zlokalizowano tylko w dolinach rzek. Wiąże się to ze strukturą zdjęcia satelitarnego maskującą obiekty występujące na tym terenie. Takimi obiektami są w tym
przypadku sady i użytki zielone, które niczym nie wyróżniają się w bardzo drobnej
mozaice pól uprawnych. W trakcie interpretacji zostały one niemal automatycznie
włączone do gruntów ornych.
Na obszarze Pogórza Strzyżowskiego jest niewiele lasów (ryc. 35).
Na podstawie interpretacji zdjęcia satelitarnego można stwierdzić 24,3% udział
lasów w ogólnej powierzchni mezoregionu to jest o 3,2 p.p. więcej niż wykazano
w 1988 roku (ryc. 36). To zwiększenie udziału powierzchni leśnej w ogólnej
powierzchni mezoregionu może być wywołane zarówno faktycznym zwiększeniem jego lesistości, jak też procesem generalizacji kartograficznej wyników
interpretacji zdjęć satelitarnych.
Pogórze Strzyżowskie to mezoregion wyjątkowo ubogi w wody powierzchniowe. Brak tu niemal zupełnie zbiorników wodnych (z wyjątkiem kilku w pobliżu miejscowości Klecie, Dobrzechów, Krajowice) i większych rzek. Odsetek terenu zajęty
przez wody oszacowano na 0,9%, czyli tyle samo ile określono w 1988 roku.
Na Pogórzu Strzyżowskim jest tylko kilka odcinków dróg o znaczeniu ponad
regionalnym i wiele o znaczeniu lokalnym. Ich przewiększenie w trakcie wydzie73

Ryc. 34. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Strzyżowskie

Ryc. 35. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Strzyżowskie na tle NMT
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Ryc. 36. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Strzyżowskie

lania na zdjęciu satelitarnym spowodowało pozorny przyrost terenów komunikacyjnych (z 3,2% w 1988 r. do 4,6% w 2006 r.). Wspomniana uprzednio struktura
zdjęcia zamaskowała wiele terenów zabudowy zwartej i całkowicie osadnictwo
rozproszone co wpłynęło na zmniejszenie udziału tej formy użytkowania ziemi
w stosunku do wartości wykazanej w danych geodezyjnych.
Na zdjęciu satelitarnym obejmującym mezoregion Pogórza Strzyżowskiego
nie zaobserwowano terenów, które przestały być użytkowane rolniczo.

6.6. Kotlina Jasielsko-Krośnieńska
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska to obszar niemal bezleśny. W 1988 r. lasy stanowiły tu zaledwie 9,5% ogólnej powierzchni mezoregionu, natomiast w 2006 r.
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Ryc. 37. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

Ryc. 38. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Kotlina Jasielsko-Krośnieńska na tle NMT
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udział ten zmniejszył się do 7,9%, co jednak może wynikać z niezaliczenia do lasów kilku drobnych jego fragmentów widocznych na zdjęciu satelitarnym (ryc. 37),
ale nie uwzględnionych na mapie użytkowania ziemi (ryc. 38) i w zestawieniach
(ryc. 39). Jest to region typowo rolniczy, w którym udział ziem ornych stanowi ponad połowę jego powierzchni. Według danych geodezyjnych udział ten
w 1988 r. wynosił 55,3%, podczas gdy na zdjęciu satelitarnym zaobserwowano
o ponad 7 p.p. więcej gruntów ornych. To zwiększenie wynika przede wszystkim
z nierozpoznania na obrazach satelitarnych bardzo wielu obszarów zajętych przez
użytki zielone, których w Kotlinie jest wyjątkowo dużo. Stosunkowo łatwo rozpoznano i wyróżniono zwarte ich kompleksy, określając ich udział w powierzchni mezoregionu na 9,1%, jednak wiele mniejszych albo nie zostało zarejestrowanych,
albo były one zbyt małe aby je uwzględnić w kartowaniu.
Przez Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską przepływają dwie większe rzeki – Wisłok i Wisłoka oraz kilka mniejszych, spośród których największą jest Jasiołka.

Ryc. 39. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (w %)
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Obszar zajęty przez wody, według danych z 1988 r. stanowił 1,7% powierzchni,
podczas gdy określony na podstawie zdjęcia satelitarnego wyniósł 1,3%.
Na zdjęciu satelitarnym Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej wyróżniają się dwa
duże miasta – Krosno i Jasło. Widocznych jest też wiele mniejszych miejscowości. Obszar zajęty przez tereny zabudowane w pierwszym okresie stanowiły 7,1% ogólnej powierzchni regionu, a w ciągu osiemnastu lat powiększyły się
o 4,0 p.p., osiągając wartość 11,1%.
Na zdjęciu satelitarnym obejmującym mezoregion Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej nie zaobserwowano terenów, które przestały być użytkowane do celów rolniczych, czyli odłogów.
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska to teren o intensywnym rozwoju osadnictwa
towarzyszącego głównym miastom tego mezoregionu. W ich sąsiedztwie rozwija się zabudowa podmiejska, prowadząc do przekształcenia terenów wiejskich
w podmiejskie. Proces suburbanizacji powoduje wzrost powierzchni zajmowanej przez tereny zabudowane i ich znaczenia w strukturze użytkowania terenu.
Następuje on w wyniku reklasyfikacji użytków zielonych, które odnotowały w latach 1988–2006 największy spadek udziału w strukturze. Omawiany mezoregion
charakteryzuje się gęstą siecią osadniczą, którą poza wymienionymi miastami
tworzą mniejsze miejscowości o charakterze wiejskim. Ich rozproszenie generuje
również potrzeby związane z rozwojem sieci drogowej (nastąpił wzrost udziału
użytków technicznych z 4,2% do 11,1%) wzmacniając pod tym względem również
dodatkowe efekty procesów suburbanizacji w tym zakresie, takie jak towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu (w warunkach polskich niestety często z poważnym opóźnieniem) rozwój infrastruktury. Duży wzrost użytków technicznych
wynika z zaliczenia ulic w obu dużych miastach oraz obszarów przemysłowych
pozostających w granicach Krosna, co pokazuje rycina 40.

6.7. Pogórze Jasielskie
Na zdjęciu satelitarnym Pogórza Jasielskiego dominuje kolor różowy
(ryc. 41), którym zostały przedstawione grunty orne. Jak wynika z analizy zdjęcia
jest to region rolniczy. Grunty orne zajmują 57,0% powierzchni całkowitej mezoregionu (ryc. 42) i w stosunku do 1988 r. ich udział zwiększył się zaledwie o 0,1 p.
p. W środkowej części analizowanego obszaru wyraźnie widoczny jest układ pól,
co świadczy o większym ich areale jednostkowym. Analiza zdjęcia satelitarnego
wykazała niewielką liczbę sadów (w Cieklinie, Dąbkowej i Łężynach), których
łączny udział w powierzchni mezoregionu wynosi zaledwie 0,1%, a więc znacznie mniej niż wykazano w poprzednim okresie.
Na zdjęciu satelitarnym widoczne są liczne użytki zielone, których kolor
wyraźnie kontrastuje z zabarwieniem gruntów ornych. Jednak większość tych
użytków charakteryzuje się niewielką powierzchnią (1–2 ha), co uniemożliwiło
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Ryc. 40. Obraz Krosna na mapie użytkowania ziemi. W tej skali widoczne są ulice miasta
wliczone do powierzchni terenów komunikacyjnych

Ryc. 41. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Jasielskie

Ryc. 42. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Jasielskie na tle NMT
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ich wydzielenie na mapie użytkowania ziemi i, co za tym idzie, ujęcie w zestawieniach (ryc. 43). Dlatego na podstawie interpretacji zdjęcia satelitarnego wykazano
obecność użytków zielonych, których udział w ogólnej powierzchni mezoregionu
wyniósł tylko 8,4%, co jest wartością niemal o połowę mniejszą od tej wykazanej
w Ewidencji gruntów i budynków.
Pogórze Jasielskie jest ubogie w lasy. Ich udział w ogólnej powierzchni mezoregionu w 1988 r. wynosił 19,3%, podczas gdy analiza zdjęcia satelitarnego
wykazała zwiększenie odsetka lasów o 5,0 p.p.
Analizowany mezoregion jest też ubogi w wody. Przepływa przez niego tylko jedna większa rzeka – Wisłoka, w dolinie której jest kilka niewielkich stawów.
Przez ten mezoregion przepływa też kilka mniejszych rzek. Łączny udział wód
w powierzchni mezoregionu według ewidencji danych geodezyjnych wynosił
0,3%, natomiast w toku interpretacji zdjęcia satelitarnego wyznaczono powierzchnie wodne, których udział w ogólnej powierzchni Pogórza wyniósł 1,1%.

Ryc. 43. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Jasielskie (w %)
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Na Pogórzu Jasielskim nie ma większego ośrodka miejskiego, jest natomiast
sporo dość zwartych wsi. Ich łączna powierzchnia stanowi 3,2% ogólnej powierzchni mezoregionu. W ciągu osiemnastu lat miał miejsce nieznaczny wzrost udziału
terenów osiedlowych i komunikacyjnych, odpowiednio o 0,6 p.p. i 0,3 p.p. Pogórze
Jasielskie charakteryzuje się bowiem dużą atrakcyjnością pod względem osadniczym ze względu na walory krajobrazowe oraz sąsiedztwo kompleksów leśnych.
Takie położenie stwarza dogodne warunki do rozwoju osadnictwa związanego
z rosnącą popularnością agroturystyki. Inwestycje w tym zakresie powodują
przejście tego obszaru do modelu wielofunkcyjnego rozwoju wsi, mimo iż w omawianym przypadku nie skutkuje to ubytkiem gruntów ornych.

6.8. Pogórze Dynowskie
Zdjęcie satelitarne Pogórza Dynowskiego ukazuje bardzo urozmaiconą
rzeźbę, do której nawiązuje sposób użytkowania ziemi (ryc. 44). Szczególnie
jest to widoczne w środkowej i zachodniej części mezoregionu, gdzie Pogórze
jest porozcinane licznymi dolinami zajętymi przez użytki zielone. Są to stosunkowo drobne formy rzeźby urozmaicające krajobraz, ale z uwagi na swą wielkość
występujące w tych dolinach użytki zielone nie zostały przedstawione na mapie
(ryc. 45). Dlatego w wyniku interpretacji zdjęcia satelitarnego udział użytków
zielonych został określony na 2,4% ogólnej powierzchni mezoregionu (ryc. 46),
podczas gdy Ewidencja gruntów i budynków ocenia ten udział na 10,3%. To niedoszacowanie powierzchni użytków zielonych odzwierciedliło się w przeszacowaniu wielkości powierzchni gruntów ornych. Ich udział w ogólnej powierzchni
mezoregionu został określony na 54,3% w 1988 r. i na 61,5% w wyniku interpretacji zdjęcia satelitarnego. Niedoszacowana została także powierzchnia sadów.
Z analizy zdjęcia satelitarnego wynika, że jest ich pięciokrotnie mniej niż wykazały to dane z wcześniejszego okresu.
Nieco ponad 1/4 powierzchni Pogórza Dynowskiego zajmują lasy. Interpretacja zdjęcia satelitarnego wykazała, że udział lasów zwiększył się w ciągu
osiemnastu lat o 3,0 p.p., osiągając wartość 29,1%.
Przez Pogórze Dynowskie nie przepływa żadna większa rzeka. Jedynie wschodnia granica tego mezoregionu przebiega częściowo wzdłuż Sanu,
w którego dolinie występuje kilka małych zbiorników wodnych. Udział wód w powierzchni Pogórza jest więc stosunkowo nieduży i wynosił 1,0% w latach 80.
XX wieku, natomiast według zdjęcia satelitarnego – 1,2%.
Pogórze Dynowskie jest jednym z nielicznych mezoregionów karpackich,
w którym nie ma większych miejscowości. Jedynym miastem jest położony w południowej części mezoregionu Brzozów, natomiast osadnictwa wiejskiego w wielu przypadkach nie można rozpoznać na zdjęciu. Dlatego udział terenów zabudowanych w ogólnej powierzchni regionu został oszacowany na 2,2% czyli mniej
o 1,4 p.p. w stosunku do okresu wcześniejszego. Pogórze Dynowskie stanowi
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Ryc. 44. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Dynowskie

Ryc. 45. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Dynowskie na tle NMT
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Ryc. 46. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Dynowskie (w %)

obszar dynamicznego rozwoju turystyki wiejskiej. Jej skala a także brak ważniejszych centrów gospodarczych sprawia, że ewentualne zmiany w użytkowaniu
terenu związane z rozwojem zabudowy nie przyczyniają się do wzmocnienia roli
tej kategorii użytków w strukturze. Udział terenów komunikacyjnych wyniósł 3,3%
(wzrost o 0,4 p.p.), ale zostało to częściowo spowodowane przewiększeniem rysunku dróg na mapie będącej podstawą do obliczeń powierzchni form poszczególnych użytków.

6.9. Pogórze Bukowskie
Już pierwsze spojrzenie na zdjęcie satelitarne obejmujące Pogórze Bukowskie (ryc. 47) pozwala stwierdzić, że jest to obszar rolniczy. Udział gruntów ornych
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Ryc. 47. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Bukowskie

Ryc. 48. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Bukowskie na tle NMT
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w ogólnej powierzchni mezoregionu wynosił 47,3% w 1988 r., natomiast prawie
20 lat później – został oceniony na 53,9%. Jest to spowodowane, podobnie jak
w przypadku innych mezoregionów karpackich, zaliczeniem do gruntów ornych
także wielu użytków zielonych. Są one wprawdzie dobrze widoczne na zdjęciu,
ale ich rozdrobnienie uniemożliwia wizualizację na mapie (ryc. 48) i w zestawieniach (ryc. 49). Toteż w latach 80. ubiegłego wieku wykazano ponad 15% udział
tej kategorii użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni omawianego obszaru, natomiast w trakcie interpretacji zdjęcia satelitarnego tylko 4,6%. Na zdjęciu satelitarnym rozpoznano sady tylko w okolicach Sanoka, choć ich udział w powierzchni mezoregionu według Ewidencji gruntów i budynków wynosił 0,6%.
Obszar zajęty przez lasy powiększył się w ciągu badanego okresu o niecałe
3 p.p., w 1988 r. odnotowano ich 27,7% w ogólnej powierzchni mezoregionu, natomiast analiza zdjęcia satelitarnego wykazała 31,5% udział tej formy użytkowania ziemi na obszarze Pogórza Bukowskiego. Przyrost powierzchni lasów może

Ryc. 49. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Bukowskie (w %)
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być wynikiem wkraczania roślinności leśnej na przyległe do lasu tereny użytków
zielonych, na co wskazuje struktura i barwa obrazu tych fragmentów lasu na
zdjęciu satelitarnym.
Przez Pogórze Bukowskie przepływają dwie większe rzeki: we wschodniej
części San i uchodząca do niego Osława, w środkowej zaś mniejszy Wisłok ze
sztucznym zbiornikiem Besko. Zarówno kartowanie w 1988 r. jak i analiza zdjęcia
satelitarnego określają udział obszarów wodnych na 2,0% ogólnej powierzchni
tego mezoregionu.
Pogórze Bukowskie położone jest z dala od głównych centrów aktywności
gospodarczej regionu. Jedynie we wschodniej części mezoregionu położony jest
Sanok. Sam mezoregion również nie posiada potencjału, który zapewniałby mu
możliwości rozwoju prowadzącego do istotnych zmian w strukturze użytkowania
terenu. Osadnictwo dotarło tu relatywnie późno. Aktualnie jednak obserwuje się
wzrost terenów osadniczych z 3,2% w 1988 r. do 4,4% w roku 2006. Znaczenia terenów osiedlowych wiąże się z warunkami przyrodniczymi, które kształtują
atrakcyjność mezoregionu z punktu widzenia rozwoju funkcji turystycznej w zakresie turystyki uzdrowiskowej (Rymanów i Iwonicz Zdrój) i wiejskiej.

6.10. Pogórze Przemyskie
Pogórze Przemyskie to mezoregion, którego ponad połowę powierzchni zajmują lasy. Jedynie w jego wschodniej części przeważają grunty orne. W 1988 r.
udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni badanego regionu wynosił 25,7%,
podczas gdy w wyniku interpretacji zdjęcia satelitarnego określono go na 35,8%
(ryc. 50). Ten pozorny wzrost wynika z niezaliczenia do użytków zielonych wielu
obszarów zidentyfikowanych jako takie, ale z uwagi na ich rozmiary nie zostały
wydzielone jako oddzielna forma. Te niewielkie obszary użytków zielonych są
widoczne na zdjęciu satelitarnym (ryc. 51), gdyż wyróżniają się jasnozielonym
kolorem i lokalizacją na granicy lasów i gruntów ornych. Przewiększenie udziału
gruntów ornych w powierzchni mezoregionu skutkuje zmniejszonym udziałem
użytków zielonych, których na mapie (ryc. 52) zaznaczono znacznie mniej i stąd
ich udział w powierzchni mezoregionu określono zaledwie na 3,9%.
Na Pogórzu Przemyskim jest niewiele sadów. W 1988 r. ich udział w powierzchni mezoregionu wynosił zaledwie 0,6%, natomiast na podstawie zdjęcia
satelitarnego określono go na 0,3%.
Przez obszar Pogórza Przemyskiego nie przepływa żadna większa rzeka.
Jedynie wzdłuż granicy zachodniej i północnej mezoregionu płynie największa
rzeka karpacka – San. Udział powierzchni wodnych określono na 1,6%, to jest
o 0,1 p.p. więcej niż wykazano w okresie wcześniejszym. Na terenie Pogórza
brak jest większych miejscowości. Rozproszone osadnictwo jest trudne do zaobserwowania na zdjęciu i niemożliwe do przedstawienia na mapie w przyjętej
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Ryc. 51. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Przemyskie

Ryc. 52. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Przemyskie na tle NMT
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Ryc. 50. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Przemyskie (w %)

w opracowaniu skali. Z tego powodu udział osadnictwa w powierzchni mezoregionu oszacowany na podstawie zdjęcia satelitarnego wynosi 0,7% i jest niemal
o połowę mniejszy niż podany dla 1988 roku. Na obszarze Pogórza Przemyskiego można mówić o słabym rozwoju sieci osadniczej, który nie przyniósł zauważalnych efektów w postaci wzrostu znaczenia terenów zabudowanych w strukturze użytkowania terenu – bez względu na ich funkcje. Wprawdzie wschodnia
część mezoregionu znajduje się w zasięgu oddziaływania Przemyśla, to jednak
nie jest ono wystarczająco silne aby wygenerować nowe zwarte tereny osadnicze. Pogórze Przemyskie należy do gospodarczych obszarów problemowych
w skali województwa podkarpackiego. Brak na jego obszarze większych skupisk
osadniczych ogranicza możliwość występowania poważniejszych zmian w strukturze użytkowania terenu – przynajmniej tych, które polegałyby na zajmowaniu
przez zabudowę terenów o dotychczasowej funkcji rolniczej.
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Na zdjęciu satelitarnym obejmującym teren Pogórza Przemyskiego dobrze
widoczne są grunty wyłączone z rolniczego użytkowania. Jest ich stosunkowo
dużo, ale większość z nich ma wielkość poniżej przyjętej granicy do zamieszczenia na mapie. Dlatego w zestawieniu wykazano zaledwie 0,1% ich udział w ogólnej powierzchni mezoregionu, podczas gdy w rzeczywistości jest ich znacznie
więcej, co potwierdza rozpoznanie terenowe.

6.11. Beskid Śląski
Beskid Śląski to obszar o dużej lesistości. Około 1/4 jego powierzchni zajmują grunty orne (ryc. 53). Brak tu większych miast, a największe spośród istniejących to Ustroń, Wisła i Szczyrk. Wschodnia część analizowanego obszaru,
w czasie wykonywania zdjęcia przez satelitę była przykryta chmurami (ryc. 54),

Ryc. 53. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Śląski (w %)
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Ryc. 54. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Śląski

Ryc. 55. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Śląski na tle NMT

Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz

co uniemożliwiło interpretację zdjęć i trzeba było ją uzupełnić na podstawie innych materiałów.
Udział lasów w ogólnej powierzchni mezoregionu nie uległ istotnej zmianie
w ciągu rozpatrywanego okresu i wynosi około 60%. Powstałą niewielką różnicę
można tłumaczyć degradacją lasów i wylesieniami, które obserwuje się na tym
obszarze. Grunty orne zajmują głównie południową i północną część mezoregionu (ryc. 55). Wprawdzie z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że nieco zwiększyła się ich powierzchnia, ale stało się to kosztem znacznego niedoszacowania
udziału użytków zielonych, które w większości, z uwagi zarówno na podobieństwo ich obrazu do obrazu gruntów ornych, jak i niewielkie wymiary nie zostały
prawidłowo rozpoznane szczególnie w centralnej części zdjęcia. Nie rozpoznano
także sadów, które zostały zaliczone bądź do gruntów ornych, bądź to terenów
osadniczych, jeżeli występowały w pobliżu zabudowań.
Z porównania udziału poszczególnych form użytkowania ziemi w badanych okresie wynika, że znacznie zwiększył się obszar terenów zabudowanych,
a także terenów komunikacyjnych w ogólnej powierzchni mezoregionu. Nastąpił
on kosztem gruntów ornych. Na zdjęciu satelitarnym zauważono występowanie
użytków kopalnych, których nie wykazano w ewidencji gruntów i budynków. Rozpoznano i zaznaczono także tereny wyłączone z rolniczego użytkowania.
Ogólnie jednak można mówić o istnieniu układu utrwalonego na tym terenie, którego potencjalne zmiany w przyszłości prawdopodobnie będą związane
z dwoma dominującymi ośrodkami o przewadze funkcji turystycznej – Ustroniem
i Wisłą. Oba wspomniane ośrodki to dwa najlepiej rozwijające się miasta w południowej części woj. śląskiego, ale brakuje im zróżnicowania funkcjonalnego, co
można tłumaczyć oddziaływaniem pobliskiego wielkiego miasta – Bielska Białej.

6.12. Kotlina Żywiecka
Na zdjęciu satelitarnym tego mezoregionu dominuje kolor fioletowy i jasno zielony (ryc. 56). Tym pierwszym, w nieco jaśniejszym odcieniu (bardziej
różowym), zostały oddane grunty orne, a nieco ciemniejszym odcieniem fioletu
charakteryzuje się obraz zabudowy. Grunty orne stanowią nieco ponad 40% powierzchni mezoregionu (ryc. 57) i ich powierzchnia w ciągu badanego okresu
nie uległa zmianie (ryc. 58). Rekonesans terenowy przeprowadzony w znacznej
części mezoregionu (poza obszarami leśnymi) jednakże wykazał występowanie
mozaiki terenów odłogowanych i użytków zielonych o powierzchniach poniżej
przyjętego pola podstawowego (strzałka A na ryc. 59). Natomiast na południe
i zachód od Żywca znajdują się pola orne o niespotykanych, jak na warunki
karpackie, rozmiarach. Ich powierzchnia w wielu przypadkach przekracza nawet 20–30 ha (strzałka B na ryc. 59), co sprawia, że są one wyjątkowo dobrze
widoczne i rozpoznawalne na zdjęciu satelitarnym. Również widoczne są duże
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Ryc. 56. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Kotlina Żywiecka

Ryc. 57. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Kotlina Żywiecka na tle NMT

Ryc. 59. Na zdjęciu satelitarnym Kotliny Żywieckiej widoczne są pola orne, o małych
rozmiarach (strzałka A) i wyjątkowo dużych, jak na warunki Karpat Polskich, (strzałka B).
Są one łatwo rozpoznawalne na zdjęciu i wyraźnie kontrastują z obrazem innych gruntów
ornych
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obszary zajęte przez użytki zielone, stąd też wykazano, że ich udział w ogólnej powierzchni mezoregionu wynosi ponad 8%, a zatem tylko nieco mniej niż
w Ewidencji gruntów i budynków. Zaobserwowano też występowanie terenów
wyłączonych z rolniczego użytkowania głównie w okolicach Żywca stanowiących
0,4% powierzchni całkowitej kotliny.
Mimo prawie 2% udziału sadów w ogólnej powierzchni Kotliny Żywieckiej
nie zostały one rozpoznane na zdjęciu satelitarnym, gdyż żaden z nich nie zajmował dostatecznie dużej powierzchni, ani też nie łączyły się one w większe
kompleksy.
Lasy zajmują około 1/3 ogólnej powierzchni mezoregionu i w zasadzie ich
obszar nie zmienił się w istotny sposób. Warto wspomnieć, że wielkość obszaru
zajętego przez lasy jest bardzo dobrym przykładem nieporównywalności danych
zawartych w różnych publikacjach. Przykładowo W. Widacki (1999) podaje zaledwie 3,5% udział powierzchni lasów w powierzchni całkowitej Kotliny Żywieckiej.

Ryc. 58. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Kotlina Żywiecka (w %)
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Sądząc z zawartej w tej publikacji ryciny, rozbieżność między danymi może być
częściowo związana z różnicą w przebiegu granicy omawianego mezoregionu. Jak
wspomniano wcześniej, w projekcie granica mezoregionu została poprowadzona
według granic jednostek terytorialnych najniższego rzędu. Stąd część obszaru
traktowanego jako Kotlina Żywiecka faktycznie należy do Beskidu Śląskiego.
Stosunkowo duży, bo około 3,5% udział w użytkowaniu ziemi w Kotlinie Żywieckiej mają wody. Jest to spowodowane przede wszystkim występowaniem na
tym terenie dużego zbiornika jakim jest Jezioro Żywieckie. Charakterystyczną cechą tego regionu jest również wiele cieków symetrycznie spływających do kotliny
z otaczających gór. Jednakże analiza zdjęcia satelitarnego wykazała mniejszy
ich udział w porównaniu ze stanem w roku 1988. Przyczyną najprawdopodobniej
są różnice metodyczne, które w tym wypadku związane są z niewidocznymi na
zdjęciach małymi ciekami, których może na tym terenie być znacznie więcej.
Przemiany jakie zachodzą w ostatnich latach w Kotlinie Żywieckiej w zakresie wzrostu powierzchni terenów zabudowanych i komunikacyjnych w dużej mierze związane są z oddziaływaniem Żywca, jako największego ośrodka miejskiego
mezoregionu. Z jednej strony występuje tu wysokie bezrobocie i trudna sytuacja
gospodarcza zaplecza Żywca, z drugiej zaś jest to obszar intensywnego rozwoju
zabudowy. Zanotowany w badanym wieloleciu wzrost powierzchni terenów zabudowanych o 3,2 p.p. wiąże się m.in. z inwestowaniem środków pozyskanych
z pracy poza granicami Polski, co jest nadal popularne wśród mieszkańców tego
obszaru. Poza tym powstaje coraz więcej tzw. drugich domów budowanych m.in.
przez mieszkańców Bielska-Białej oraz obiektów związanych z agroturystyką.
Natomiast istotnym problemem społecznym jest brak porozumienia między gminami na poziomie samorządowym w zakresie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Skutkuje to częstymi przypadkami wstrzymywania inwestycji pomimo
planów budowy dróg.

6.13. Beskid Mały
Zdjęcie satelitarne ukazujące obszar Beskidu Małego wyraźnie rozróżnia
dwie strefy – północną o charakterze rolno-osadniczym i południową – leśną
(ryc. 60). Lasy zobrazowane kolorem zielonym stanowią niecałe 45% powierzchni mezoregionu. Z porównania z sytuacją w 1988 r. wynika, że powierzchnia lasów zmniejszyła się o 2 p.p., jednakże obserwując zdjęcie można zauważyć, że
na obszarze Beskidu Małego występuje wiele małych płatów lasu, które zostały
pominięte w kartowaniu z uwagi na przyjęte zasady generalizacji. Szczególnie
dotyczy to stref wokółmiejskich Bielska-Białej, Andrychowa oraz terenów położonych na zachód od Wadowic. Można zatem uznać, że areał lasów w analizowanym okresie nie uległ większym zmianom. Drugą pod względem udziału
w ogólnej powierzchni mezoregionu formą użytkowania ziemi są grunty orne
(ryc. 61). Wprawdzie z porównania z sytuacją w 1988 r. wynika, że ich powierzch86

Ryc. 60. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Mały

Ryc. 61. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Mały na tle NMT

Ryc. 63. Płaty zadrzewień śródpolnych i w dolinie rzeki Dobrówka w okolicach Wadowic
o zbyt małym areale do uwzględnienia w kartowaniu użytkowania ziemi

Ryc. 64. Obraz Bielska-Białej na mapie użytkowania ziemi. W tej skali widoczna jest sieć ulic

Zmiany użytkowania ziemi i ich przyczyny w okresie 1988–2006 ...

nia zwiększyła się o kilka punktów procentowych (ryc. 62), ale związane jest
to przede wszystkim z niemożnością rozpoznania na zdjęciu satelitarnym wielu
użytków zielonych oraz sadów. Przyczyną tego stanu są zbyt małe powierzchnie poszczególnych terenów zajętych zarówno przez użytki zielone, odłogi, jak
i sady. Problem ten występuje głównie wokół wspomnianych dużych ośrodków
miejskich. Grunty rolne stanowią tam mozaikę, w której nie jest możliwe wyznaczenie granicy pomiędzy tymi formami użytkowania ziemi (ryc. 63).
Na obszarze Beskidu Małego występuje kilka zbiorników wodnych z największym Jeziorem Międzybrodzkim, Czarnieckim i zbiornikiem na górze Żar
oraz wiele mniejszych, w tym też sporo nie spełniających kryterium zaliczenia do
tej formy użytkowania ziemi z uwagi na ich wielkość. Porównanie stanu z 1988 r.
z sytuacją w 2006 r. wykazuje dość istotne (1,8 p.p.) zmniejszenie udziału wód
w ogólnej powierzchni tego mezoregionu. Nie jest łatwo wytłumaczyć dlaczego
z analizy zdjęcia satelitarnego wynika, że zmniejszyła się powierzchnia terenów

Ryc. 62. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Mały (w %)
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zajętych przez wody aż tak znacznie. Wody powierzchniowe są bowiem wyjątkowo wyraźnie zobrazowane na zdjęciu i łatwo je rozpoznać. Być może zostało
to spowodowane nie zaliczeniem do wód wielu drobnych zbiorników i cieków,
a także faktem, że w czasie kiedy zostało wykonane zdjęcie satelitarne woda
z wielu dużych stawów w okolicach wsi Kobiernice została spuszczona i na te
tereny wkroczyła roślinność.
Na zdjęciu satelitarnym wyraźnie zobrazowały się także tereny osadnicze
z dominującym tu dużym miastem Bielsko-Biała i mniejszym Andrychowem. Bielsko-Biała jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Karpatach i jednym
z największych. Obecnie liczy 175 008 mieszkańców (GUS, 2011). Daje to odpowiedni impuls do rozwoju zarówno infrastruktury komunikacyjnej, jak i terenów
osadniczych wokół miasta. Odbywa się to kosztem gruntów ornych i użytków zielonych, a część pozyskanych przez miasto obszarów pozostaje niezagospodarowana. Pozornie więc powierzchnia użytków zielonych zmalała, jednakże, gdy
przyjrzeć się terenom wokół obu tych miast to wyraźnie widać duże zróżnicowanie
obszaru zaklasyfikowanego jako grunty rolne, a w istocie będącego mozaiką pól,
łąk i terenów wyłączonych z rolniczego użytkowania. Tych ostatnich na obszarze Beskidu Małego w 2006 r. było 0,3% ogólnej powierzchni tego mezoregionu.
Wzrost udziału tej formy użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni mezoregionu
wynika więc z rozwoju zabudowy wokół dużych ośrodków miejskich.
Natomiast ponad dwukrotne zwiększenie powierzchni użytków technicznych
można tłumaczyć włączeniem do tej formy użytkowania ziemi dużych obszarów
zajętych przez przemysł. Dotyczy to nie tylko Bielska-Białej, ale również Andrychowa. Miasto to pomimo wielokrotnie mniejszej populacji (21 220 osób wg GUS,
2011) stanowi prężnie rozwijający się ośrodek. Co prawda dopiero od 2007 r.
działa w nim specjalna strefa ekonomiczna zwana Krakowskim Parkiem Przemysłowym, jednakże już w 2006 r. jej obszar został zarejestrowany na zdjęciach satelitarnych. Ponadto najprawdopodobniej wzrost ten spowodowało wyznaczenie
dróg i ulic w obrębie największego z miast polskich Karpat i włączeniem zajętej
przez nie powierzchni do terenów komunikacyjnych (ryc. 64).

6.14. Beskid Żywiecki
Beskid Żywiecki to mezoregion pokryty w większości lasami, których powierzchnia w badanym okresie praktycznie nie zmieniła się. Lasy zajmują około
60% obszaru (ryc. 65). Około 1/4 powierzchni Beskidu Żywieckiego to grunty
orne. Na zdjęciach nie zauważono sadów z powodu ich niewielkich rozmiarów
i lokalizacji przy zabudowie (ryc. 66). Na badanym terenie rozpoznano natomiast
stosunkowo dużo użytków zielonych, gdyż nie były one rozproszone wśród pól
ornych, a stanowiły wyraźnie widoczne kompleksy.
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Ryc. 66. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Żywiecki

Ryc. 67. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Żywiecki na tle NMT
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Beskid Żywiecki to mezoregion, w którym nie ma większych miast, a największym jest Sucha Beskidzka (ryc. 67). Osadnictwo, głównie o charakterze
wiejskim, skupia się w dolinach rzek. Analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że
udział tej formy użytkowania ziemi jaką stanowią tereny osadnicze w ostatnim
okresie zwiększył się.
Prawdopodobnie jest to związane ze wzrastającą popularnością gospodarstw agroturystycznych oraz całej infrastruktury związanej z turystyką i rekreacją. Podobnie można zaobserwować wzrost udziału terenów komunikacyjnych.
Wydaje się, że fundusze transgraniczne mogły dofinansować tę sferę gospodarki
i spowodować jej niewielki rozwój.
Analiza zdjęcia satelitarnego wykazała również występowanie w badanym
mezoregionie terenów wyłączonych z rolniczego użytkowania zakwalifikowanych
jako odłogi. Stanowią one zaledwie 0,2% całej powierzchni mezoregionu, ale są
dobrze widoczne w okolicach Rycerki oraz Korbielowa.

Ryc. 65. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Żywiecki (w %)
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6.15. Beskid Średni
Zdjęcie satelitarne Beskidu Średniego charakteryzuje się mozaikową strukturą, na tle której dominują stosunkowo duże ciemne plamy obrazujące obszary
leśne (ryc. 68). Według pomiarów dokonanych na zdjęciu lasy zajmują około 45%
powierzchni tego mezoregionu. Oprócz dużych kompleksów leśnych (ryc. 69)
na analizowanym obszarze jest też wiele płatów o niewielkich powierzchniach,
znacznie poniżej 5 ha (np. w okolicach Krzeszowa). Jak wynika z ryciny 70 udział
lasów w ogólnej powierzchni mezoregionu zmalał w porównaniu z 1988 r. o 1,4 p.p.,
gdyż wiele takich małych obszarów leśnych nie zostało skartowanych na podstawie zdjęcia satelitarnego i stąd nie zostało uwzględnionych w zestawieniu.
Duże rozdrobnienie użytkowania ziemi wpłynęło także na fakt, że na zdjęciu
satelitarnym niemożliwe jest rozpoznanie sadów oraz zdecydowanej większości
użytków zielonych. Obie te formy użytkowania ziemi zostały zaliczone do gruntów ornych, dzięki czemu ich udział w powierzchni mezoregionu wzrósł o niemal
10 p.p. W skali opracowania nie jest więc możliwe oszacowanie w jakim stopniu
faktycznie zmieniły się ich powierzchnie w stosunku do gruntów ornych. Taką
znaczną fragmentację Beskidu Średniego opisuje również K. Ostafin (2009), który jednakże omawia ten problem w znacznie większej skali.
Na zdjęciu satelitarnym analizowanego obszaru został zarejestrowany jeden większy zbiornik wodny o powierzchni około 4 ha w dolinie Skawy w pobliżu miejscowości Skawce. Poza tym występują tam liczne małe stawy i rozlewiska nie przekraczające 0,5 ha, a których wielkość może ulegać sezonowym
zmianom. Z uwagi na ich jednostkową powierzchnię nie zostały one zaliczone
do ogólnej powierzchni wód, czym należy tłumaczyć nieco mniejszy udział wód
w ogólnej powierzchni mezoregionu określony na podstawie zdjęcia satelitarnego.
W Beskidzie Średnim występują miejsca wydobywania użytków kopalnych.
Szczególnie dobrze widoczny jest kamieniołom na Łysej Górze w pobliżu wsi
Sołtysowo (na północ od Bystrej). W ciągu analizowanego okresu wzrosła jego
powierzchnia, podobnie jak miejsc wydobycia żwirów w dolinie Skawy w północnej części mezoregionu, w sumie o 0,2 p.p.
Z analizy zdjęcia satelitarnego wynika również, że na badanym obszarze
zwiększył się udział terenów komunikacyjnych w ogólnej powierzchni mezoregionu o 0,6 p.p. Podobnie wzrósł udział terenów zabudowanych, chociaż znajduje
się tu tylko jedno miasto jakim jest Maków Podhalański (5 819 mieszkańców wg
GUS, 2011).
Na obszarze Beskidu Średniego zaobserwowano obszary wyłączone z rolniczego użytkowania (0,1% powierzchni mezoregionu), zlokalizowane głównie
na granicy lasów i gruntów ornych. Wiele z nich ma tak niewielkie powierzchnie,
że nie zostały zarejestrowane na obrazie satelitarnym, więc nie można ich było
uwzględnić w procesie kartowania użytkowania ziemi.
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Ryc. 68. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Średni

Ryc. 69. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Średni na tle NMT
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Ryc. 70. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Średni (w %)

6.16 Pogórze Orawsko-Jordanowskie
Południowo-zachodnia część mezoregionu była zasłonięta chmurami
w czasie wykonania zdjęcia przez satelitę IRS (ryc. 71). Dlatego ta cześć terenu
została przeanalizowana na podstawie materiałów dodatkowych mianowicie ortofotomap, a wyniki tej analizy pokazuje mapa na rycinie 72. Jak widać na zdjęciu
północną i zachodnią część Pogórza Orawsko-Jordanowskiego zajmują przede
wszystkim lasy, natomiast południową i wschodnią – grunty orne. Z danych prezentującej wyniki analizy zdjęcia satelitarnego (ryc. 73) wynika, że powierzchnia
lasów nieco się zmniejszyła, ale o nieistotną wielkość, bo jedynie o 0,3 p.p. Można zatem przyjąć, że udział lasów w ogólnej powierzchni Pogórza Orawsko-Jordanowskiego nie zmienił się w analizowanym okresie.
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Ryc. 71. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Orawsko-Jordanowskie

Ryc. 72. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Orawsko-Jordanowskie
na tle NMT

Ryc. 74. Mozaika pól ornych i użytków zielonych o niewielkim areale jednostkowym
w okolicach Spytkowic na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim
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Według Ewidencji gruntów i budynków w omawianym mezoregionie występują sady, których udział w ogólnej powierzchni obszaru wynosi zaledwie 0,1%.
Sady te jednak nie zostały rozpoznane na zdjęciu satelitarnym. W analizowanym
mezoregionie można zaobserwować występowanie użytków zielonych w dużych
kompleksach. Z uwagi na wyjątkową jakość tego fragmentu zdjęcia, ta forma
użytkowania ziemi została łatwo rozpoznana na zdjęciu. Określona powierzchnia
użytków zielonych jest niemal równa powierzchni wymienionej w Ewidencji gruntów i budynków. Należy zauważyć, że zupełnie inne wskaźniki przedstawia K. Miraj (2010). Podaje on nawet 60% udział użytków zielonych w powierzchni niektórych wsi w 2005 roku. Na obrazach satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej
nieco ponad 20 m nie została zarejestrowana tak duża skala zjawiska, jednakże
w wielu miejscach jest to na pewno wynik procesu generalizacji kartograficznej,
czego przykład z okolicy Spytkowic został zaprezentowany na rycinie 74.

Ryc. 73. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Orawsko-Jordanowskie (w %)
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Na analizowanym obszarze nie ma zbiorników wodnych, jest natomiast wiele małych rzek. Ich wydzielenie na zdjęciu zostało przewiększone i stąd wynika
zwiększenie udziału powierzchni wodnych w ogólnej powierzchni mezoregionu.
Ta część Pogórza charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju budownictwa, mimo, iż trendy migracyjne (ujemne saldo migracji) nie wskazują na zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Zjawisko to można tłumaczyć znacznym zainteresowaniem budową tzw. drugich domów. Po części świadczy o tym również
silne rozproszenie osadnictwa, z wyjątkiem głównych ciągów komunikacyjnych.
Drugie domy powstają bowiem bardzo często jako nieruchomości tzw. widokowe. Dlatego też zwiększył się i to dwukrotnie, udział terenów osadniczych, mimo
braku większych miejscowości (z wyjątkiem Jordanowa zamieszkałego przez
niewiele ponad 5 tys. osób). Mimo, że rozwój osadnictwa miał charakter rozproszony, to na niezmienionym poziomie pozostał udział terenów komunikacyjnych
w powierzchni Pogórza Orawsko-Jordanowskiego.
Na obszarze Pogórza zaobserwowano także grunty wyłączone z rolniczego użytkowania, których udział w ogólnej powierzchni mezoregionu został na
podstawie zdjęć oszacowany na 0,3%. Nie jest to jednak wielkość zbliżona do
opublikowanej z opublikowaną w cytowanej już publikacji (Miraj, 2010). Autor wykazuje, że zjawisko porzucania gruntów ornych na Orawie polskiej odbywa się na
znacznie większą skalę, gdyż 6,4% powierzchni całej jednostki stanowią ziemie
odłogowane. Za przyczynę uznaje on m.in. odchodzenie od zawodów rolniczych
na korzyść rzemiosła w tym tartacznictwa i usług.

6.17. Kotlina Orawsko-Nowotarska
Kotlina Orawsko-Nowotarska to obszar w większości rolniczy. W 1988 r.
grunty orne i użytki zielone zajmowały niemal 63% powierzchni tego mezoregionu, z czego na grunty orne przypadało 41,2%, a na użytki zielone – 21,7%
(ryc. 75). Wprawdzie w 2006 r. ten sumaryczny udział jest podobny, ale zmieniły
się proporcje. Zdecydowanie zmniejszył się udział gruntów ornych (do 28,1%),
natomiast udział użytków zielonych wzrósł do 32,4%. Przyczyną takiego obrazu
na zdjęciu satelitarnym jest fakt, że część gruntów ornych przestała być użytkowana i na te tereny wkroczyły zespoły trawiaste (ryc. 76). Nie można ich rozpoznać
jako grunty wyłączone, bowiem brak jest innych oznak demaskujących i dlatego
w toku interpretacji zdjęcia zostały one zaliczone do użytków zielonych.
Zwiększyła się o prawie 2 p.p. powierzchnia lasów, co jednak może być wynikiem generalizacji wielu drobnych płatów lasu położonych blisko siebie, które zostały przedstawione jako większe kompleksy. Natomiast wzrost udziału powierzchni wodnych można tłumaczyć napełnieniem i oddaniem do użytku znajdującego się
na tym terenie zbiornika wodnego – Jeziora Czorsztyńskiego (ryc. 77). Ponieważ
miało to miejsce w 1997 r. zatem nie zostało ujęte w zestawieniu z 1988 roku.
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Ryc. 76. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska

Ryc. 77. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Kotlina Orawsko-Nowotarska na tle NMT

Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz

Jedynym ośrodkiem miejskim na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej jest
Nowy Targ (33 485 osób wg GUS, 2011). Jego rozbudowa w analizowanym okresie wpłynęła znacząco na przyrost terenów zabudowanych oraz użytków technicznych. Udział każdej z tych dwóch form użytkowania w ogólnej powierzchni
mezoregionu wzrósł w okresie 1988–2006 o 0,5 p.p. Miasto to z uwagi na swoje
położenie na przecięciu arterii komunikacyjnych („zakopianki” z trasą Nowy Sącz–Chyżne) tworzy obszar predysponowany do rozwoju funkcji usługowych. Wiąże
się z tym powstawanie obiektów wielkopowierzchniowych. Dodatkowo wzrost terenów osadniczych został wzmożony przez atrakcyjność krajobrazową, z którą
wiąże się coraz intensywniejsze zjawisko drugich domów oraz rozwój turystyki
w okolicznych wsiach. Rolnictwo staje się więc nierentowną gałęzią gospodarki,
a część gruntów ornych zostaje wyłączona z rolniczego użytkowania. Analizując
zdjęcie satelitarne dostrzeżono zaledwie 0,1% takich obszarów. Sądząc jednak
z literatury prezentującej wyniki znacznie bardziej szczegółowego kartowania,

Ryc. 75. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska (w %)
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tych obszarów jest znacznie więcej (Miraj, 2010), jednakże na zdjęciach satelitarnych nie zostały one zarejestrowane.

6.18. Pieniny
Mezoregion Pieniny to obszar leśno-rolniczy. Lasy dominują w północnej
i środkowej części mezoregionu (ryc. 78 i 79). Między nimi znajdują się grunty
orne i użytki zielone. Te dwie ostatnie formy użytkowania ziemi przeważają także w zachodniej i południowej części mezoregionu. Analiza zdjęcia satelitarnego
wykazała, że udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni badanego obszaru
zmniejszył się, w porównaniu ze stanem z 1988 r., o 13,0 p.p (ryc. 80). Prawdo-

Ryc. 80. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pieniny (w %)
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Ryc. 78. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pieniny

Ryc. 79. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pieniny na tle NMT
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podobnie jest ich nieznacznie mniej, gdyż z racji nierozpoznania na zdjęciach
satelitarnych sadów ich powierzchnia została włączona do klasy gruntów ornych.
Również niewielka część użytków zielonych z racji rozmiarów nie kwalifikowała
się do zaliczenia jej do swojej klasy i została przyporządkowana do gruntów ornych. Mimo to można zaobserwować na zdjęciach lotniczych oraz w czasie rekonesansu terenowego wzrost udziału użytków zielonych w ogólnej powierzchni
mezoregionu z 12,6% do 17,0%.
Zgeneralizowany obraz granicy lasów i pominięcie drobnych płatów leśnych
występujących głównie w wąskich dolinach rzecznych spowodowały zmniejszenie udziału tej formy użytkowania ziemi o 1,4 p.p. Zmniejszenie powierzchni lasów zostało spowodowane również budową Zbiornika Czorsztyńskiego częściowo na terenach zadrzewionych.
Znacznemu zwiększeniu (o 3,3 p.p.) uległ udział powierzchni wodnych
w ogólnej powierzchni mezoregionu. Zostało to spowodowane napełnieniem
w 1997 r. sztucznego zbiornika jakim jest Jezioro Czorsztyńskie. W związku
z rozbudową infrastruktury towarzyszącej zbiornikowi wzrósł udział użytków technicznych i terenów osadniczych w powierzchni mezoregionu z 3,0% do 7,7%.
Wzrosła powierzchnia terenów komunikacyjnych w stosunku do wartości
wymienionej w Ewidencji gruntów i budynków – z 2,0% udziału w ogólnej powierzchni mezoregionu w 1988 r. do 3,2% w 2006 roku. Ponad dwukrotnie zwiększyła się też powierzchnia terenów osiedlowych. Być może wiąże się to z zajmowaniem nowych terenów pod osiedla wobec zalania części obszaru mezoregionu
przez wody Zbiornika Czorsztyńskiego.
Analiza zdjęcia satelitarnego wykazała także obecność gruntów ornych wyłączonych z rolniczego użytkowania. Ich ogólna powierzchnia jest stosunkowo
duża w porównaniu z innymi mezoregionami i wynosi 3,5% udziału w powierzchni badanego obszaru. Tereny te można zaobserwować głównie w strefie podmiejskiej Nidzicy oraz na granicy rolno-leśnej między Frydmanem a Falsztynem.

6.19. Pogórze Spisko-Gubałowskie
Na zdjęciu satelitarnym Pogórza Spisko-Gubałowskiego dominuje jasno zielony kolor (ryc. 81). Oddaje on tereny użytków zielonych (ryc. 82), których powierzchnia w tym mezoregionie zwiększyła się w 2006 r. ponad dwukrotnie w stosunku do
jej wielkości w 1988 roku. Trend ten znajduje swoje potwierdzenie w badaniach
terenowych. Tak duży wzrost można tłumaczyć faktem zaliczenia do tej formy
użytkowania ziemi także wielu terenów wyłączonych z rolniczego użytkowania,
na które wkroczyła roślinność trawiasta. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać
w zmianach, jakie zachodzą w ostatnich latach w strukturze zawodowej społeczności lokalnej. Zawody rolnicze stają się coraz rzadsze na korzyść rzemiosła, a przede
wszystkim usług głównie związanych z obsługą turystyczną. W konsekwencji nastąpiło znaczne, bo o 22,5 p.p., zmniejszenie się powierzchni gruntów ornych.
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Ryc. 81. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Pogórze Spisko-Gubałowskie

Ryc. 82. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Pogórze Spisko-Gubałowskie na tle NMT
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Jak wynika z danych liczbowych zaprezentowanych na rycinie 83 inne formy użytkowania ziemi, takie jak lasy, wody, czy tereny komunikacyjne nie zmieniły swojej powierzchni w istotny sposób. Zmniejszenie udziału lasów o 2,8 p.p.
w ogólnej powierzchni mezoregionu wiąże się z pominięciem w toku interpretacji
zdjęcia satelitarnego płatów lasu o jednostkowej powierzchni poniżej 5 ha. Występują one dość często na zboczach gór, przykład pokazuje strzałka na rycinie 81.
Niewiele zwiększył się udział terenów komunikacyjnych (0,5 p.p.), natomiast
wzrosła powierzchnia terenów zajętych przez osadnictwo. Na terenie Pogórza
Spisko-Gubałowskiego brak jest ośrodków miejskich, a osadnictwo, głównie
o charakterze wiejskim, występuje w dolinach rzek. W ostatnich latach miał jednak
miejsce intensywny rozwój agroturystyki, z którym związana jest budowa infrastruktury i zaplecza noclegowo-gastronomicznego. Równolegle nastąpił wzrost
budownictwa związanego z funkcją turystyczną, powstało m.in. kilka basenów
w Bukowinie Tatrzańskiej, które wykorzystują źródła geotermalne. Ze względu na

Ryc. 83. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Pogórze Spisko-Gubałowskie (w %)
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niezwykle atrakcyjne krajobrazy i bogatą ofertę turystyczno-rekreacyjną Pogórze
Spisko-Gubałowskie przeżywa rozkwit, który pociągnął za sobą daleko zakrojone
zmiany w formach użytkowania ziemi.
Na zdjęciu satelitarnym nie zaobserwowano sadów, które zajmowały bardzo
niewielką powierzchnię, ani użytków kopalnych. Występowania tych ostatnich nie
odnotowano także w Ewidencji gruntów i budynków z 1988 roku.

6.20. Tatry
Na zdjęciu satelitarnym obejmującym mezoregion tatrzański dominują obszary leśnie i użytki zielone (ryc. 84). Te dwie formy użytkowania ziemi mają
ponad 78% udziału w ogólnej powierzchni mezoregionu (ryc. 85). Jednakże

Ryc. 86. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Tatry (w %)
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Ryc. 84. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Tatry

Ryc. 85. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Tatry na tle NMT
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z danych liczbowych zamieszczonych na rycinie 86 wynika, że powierzchnia
lasów zmniejszyła się o 7 p.p, natomiast ponad dwukrotnie wzrósł udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni mezoregionu. Zwiększył się także udział
terenów komunikacyjnych oraz terenów osiedlowych, co wiąże się z rozwojem
budownictwa na tym obszarze, szczególnie intensywnie wokół jedynego ośrodka
miejskiego mezoregionu tatrzańskiego – Zakopanego. W toku analizy danych
zawartych w Ewidencji gruntów i budynków zaobserwowano dużą ilość terenów
zakwalifikowanych jako „pozostałe” (17,5%). Odnosiło się to przede wszystkim
do skalistych terenów wysokich gór i terenów nie użytkowanych w żaden inny
sposób. Tymczasem na zdjęciach satelitarnych cześć tych terenów jest zobrazowana w kolorze jasno zielonym, co oznacza, że pokrywa ją roślinność. Dlatego
zostały one zaliczone do użytków zielonych, co z jednej strony zwiększyło ich
udział w ogólnej powierzchni mezoregionu, z drugiej zaś zmniejszyło znacząco
udział terenów oznaczonych jako „pozostałe”.
Znaczny spadek gruntów ornych ma silne podłoże społeczno-gospodarcze.
Na początku lat 90. XX w., po wejściu Polski na drogę gospodarki rynkowej nastąpił gwałtowny spadek opłacalności produkcji rolnej. Szczególnie silnie było
to widoczne w warunkach rozdrobnionego rolnictwa górskiego. Ponadto wyraźnie wzrosła emigracja zarobkowa młodego pokolenia za granicę. K. Miraj (2010)
twierdzi nawet, że zaspokojony został „głód ziemi” utrzymujący się wśród podhalańskich górali od pokoleń. Wydaje się, że podobnie jak na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, nadzwyczaj silny rozkwit gałęzi turystycznej utworzył atrakcyjniejszą
ofertę zarobkową niż praca na roli. Dodatkowo, równolegle wzrosło zapotrzebowanie na produkty rzemieślnicze i usługi. Ostatecznie więc czynniki te przyczyniły się do spadku powierzchni gruntów ornych o 3,4 p.p. oraz wzrostu areału
użytków zielonych o 16,4 p.p.

6.21. Gorce
Na zdjęciu satelitarnym obejmującym Gorce wyróżnia się zwarty kompleks
lasów pokrywający środkową i południowo-wchodnią część tego mezoregionu
(ryc. 87 i 88). Ich udział w ogólnej powierzchni analizowanego obszaru wynosi 53,9% i nie zmienił się w ciągu badanego okresu (ryc. 89). Północną i zachodnią część mezoregionu zajmują w większości grunty orne i użytki zielone.
Udział tych pierwszych w 1988 r. wynosił 27,7%, natomiast tych drugich – 12,1%.
Analiza zdjęcia satelitarnego wykazała wzrost powierzchni gruntów ornych do
29,7%. Jednak ten wzrost należy tłumaczyć przede wszystkim zakwalifikowaniem do gruntów ornych większej części użytków zielonych, których rozpoznanie
i wyodrębnienie na zdjęciu okazało się niemożliwe, zarówno z uwagi na cechy
rozpoznawcze upodobniające je do gruntów ornych, jak i z powodu niewielkich
rozmiarów.
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Ryc. 87. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Gorce

Ryc. 88. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Gorce na tle NMT
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We wschodniej części analizowanego obszaru występuje wiele sadów, które według danych pozyskanych na podstawie interpretacji zdjęcia satelitarnego
stanowiły 1,0% powierzchni mezoregionu. Jest to wprawdzie nieco mniej niż wykazano w Ewidencji gruntów i budynków w 1988 r., ale wiele mniejszych sadów
nie zostało zauważonych na zdjęciu, lub nie mogło zostać przedstawionych na
mapie w powodu przyjętych zasad generalizacji.
W mezoregionie Gorców nie ma zbiorników wodnych. Jedyne wody powierzchniowe to wody płynące. Jest tu sporo mniejszych rzek, których powierzchnia w toku wydzielania na zdjęciu została nieco przewiększona i to tłumaczy
wzrost jej udziału w ogólnej powierzchni mezoregionu.
Na analizowanym obszarze występują tylko dwa ośrodki miejskie – Rabka
Zdrój i Mszana Dolna. Zaobserwowano tu jednak niemal dwukrotny wzrost udziału
terenów osiedlowych (z 1,1% do 2,0%) i nieco mniejszy wzrost udziału terenów komunikacyjnych (z 1,7% do 2,4%). Warto zauważyć, że na zdjęciu satelitarnym roz-

Ryc. 89. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Gorce (w %)
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poznano także tereny wyłączone z rolniczego użytkowania, których udział w ogólnej powierzchni mezoregionu jest jednak stosunkowo niewielki i wynosi 0,6%.
Gorce stanowią obszar o dużych tradycjach turystyki, zwłaszcza indywidualnej. Jej poziom można jednak określić jako umiarkowany przynajmniej w porównaniu z innymi mezoregionami w południowej części Karpat Polskich. Tworzone
w Gorcach wyciągi narciarskie czy duża popularność turystyki rowerowej nie wytwarzają takiej skali miejscowych zmian w użytkowaniu, które mogłyby zostać następnie odczytane w jego strukturze w skali całego mezoregionu. Funkcjonowanie
Gorczańskiego Parku Narodowego również uznać można za czynnik w tym przypadku stabilizujący zmiany w zakresie struktury użytkowania terenu. Obserwowany
wzrost udziału zarówno terenów osiedlowych jak i komunikacyjnych może w większym stopniu wiązać się z rozwojem głównych elementów miejscowego systemu
osadniczego czyli Rabki-Zdrój oraz Mszany Dolnej. Drugie z wymienionych miast
choć położone jest na terenie Beskidu Wyspowego to jednak jego oddziaływanie
w kierunku południowym swym zasięgiem obejmuje właśnie Gorce. Warto podkreślić również rozwój osadnictwa wzdłuż drogi łączącej oba miasta biegnącej przez
Gorce a prowadzącej do Nowego Sącza. Oba wspomniane miasta koncentrują
zatem rozwój infrastruktury oraz zabudowy o funkcji rezydencjalnej – zarówno tej
trwałej jak i ukierunkowanej na pobyty weekendowe właścicieli. Rabka-Zdrój jako
znane centrum rehabilitacyjno-sanatoryjne rozwija swą bazę turystyczną wykorzystując zarówno atrakcyjne położenie jak i dostępność do wód leczniczych.

6.22. Beskid Wyspowy
Nazwa mezoregionu nawiązuje do jego obrazu na zdjęciu satelitarnym.
Widoczne są tu bowiem wyraźnie liczne „wyspy”, oddzielne, pojedyncze góry
pokryte lasami (ryc. 90 i 91). Powierzchnia lasów na analizowanym obszarze
nie uległa większym zmianom w badanym okresie, stąd udział tej formy użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni mezoregionu nie zmienił się znacząco
(ryc. 92). Wprawdzie na podstawie analizy zdjęcia satelitarnego udział lasów
oszacowano na nieco mniejszy niż wynika to z danych zawartych w Ewidencji
gruntów i budynków, ale należy tu wziąć pod uwagę, że zbyt małe płaty lasów
nie były wydzielane. Występują one licznie w dolinach małych cieków w postaci
wąskich pasów oraz wśród pól (np. na południe od Limanowej, w okolicach Zagórza czy Berdychowa) więc zostały zaliczone do terenów otaczających, którymi
z reguły są grunty orne.
Jak wynika z obrazu satelitarnego ponad połowę obszaru Beskidu Wyspowego zajmują grunty orne. Ich udział w mezoregionie wzrósł o ponad 10 p.p. w porównaniu z danymi z lat 80. XX w., ale ten fakt należy tłumaczyć zaliczeniem do
gruntów ornych wielu lasów i użytków zielonych, zbyt rozdrobnionych aby je można
było sklasyfikować oddzielnie i zaliczyć do właściwej im formy pokrycia terenu.
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Ryc. 90. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Wyspowy

Ryc. 91. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Wyspowy na tle NMT
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W południowo-wschodniej części mezoregionu występują liczne sady. Tworzą one zwarte kompleksy, często mające charakter sadów przemysłowych.
Wielkość terenów zajętych przez sady umożliwiła ich zaobserwowanie na zdjęciu satelitarnym od Woli Kosnowej na południowym zachodzie przez Jastrzębie,
Czarny Potok, Świercze po Mokrą Wieś na południowym wschodzie regionu,
jak również w okolicach Tęgoborza. Analiza zdjęcia pozwoliła na określenie ich
udziału w ogólnej powierzchni mezoregionu na 2,4%, mimo tego jest to niemal
50% mniej niż wykazano w Ewidencji gruntów i budynków.
Beskid Wyspowy to obszar pozbawiony zbiorników wodnych, jedynie południowy kraniec Jeziora Rożnowskiego wchodzi w zasięg tego mezoregionu.
Jest tu natomiast dużo niewielkich rzek i potoków, z których nie wszystkie zostały
uwzględnione w toku analizy zdjęcia satelitarnego. Dlatego powierzchnia tej formy użytkowania ziemi określona na tej podstawie jest nieco mniejsza (o 0,4 p.p.)

Ryc. 92. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Wyspowy (w %)
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niż wykazana w 1988 r. Na omawianym obszarze występuje tylko jeden kamieniołom w okolicach wsi Klęczany we wschodniej części mezoregionu.
Przez obszar Beskidu Wyspowego przebiega wiele dróg lokalnych oraz
w zachodniej części fragment tzw. zakopianki. Jednakże wzrost udziału terenów
komunikacyjnych w ogólnej powierzchni mezoregionu wynika głównie z ich przewiększenia w trakcie wydzielania na zdjęciu satelitarnym.
Do najważniejszych miejscowości tego mezoregionu należy Limanowa,
Mszana Dolna i Tymbark. Nie generują one jednak takich impulsów rozwojowych,
które mogłyby na tyle wyraźnie zaznaczać się w przestrzeni, aby możliwe było
ich zaobserwowanie na podstawie zmian struktury użytkowania terenu. Mimo iż
miejscowe władze w turystyce widzą największą szansę na rozwój poszczególnych miejscowości, to jednak obszar ten nie należy do poddawanych oddziaływaniu intensywnego ruchu turystycznego, co oznacza także brak popytu na
rozwój bazy turystycznej i związanej z nią infrastruktury innego typu. Jednakże
wykazanie zmniejszenia udziału terenów osadniczych w mezoregionie to efekt
silnie rozproszonego osadnictwa obserwowanego wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w niższych partiach gór i w dolinach rzecznych, czego nie można było
przedstawić na mapie, ani ująć w statystyce.

6.23. Kotlina Sądecka
Kotlina Sądecka to mezoregion rolniczy, w którym grunty orne zajmują
niemal połowę powierzchni (ryc. 93). Według danych z roku 1988 występuje tu
też wiele sadów, które zajmowały 5,2% ogólnej powierzchni mezoregionu. Wiele sadów graniczy ze sobą, tworząc duże kompleksy, wyraźnie widoczne na
zdjęciu satelitarnym (ryc. 94) głównie w południowo-zachodniej części obszaru,
w okolicach miejscowości: Szczereża, Moszczenica, Rogi. Mimo to sporo małych
sadów nie zostało zaznaczonych na mapie (ryc. 95), w efekcie czego ich udział
w powierzchni mezoregionu został znacznie zmniejszony – do 2,2%.
Na zdjęciu nie zaobserwowano większych kompleksów użytków zielonych.
Liczne drobne łąki i pastwiska występują na obszarze prawie całego mezoregionu, ale nie zostały one zaznaczone jako oddzielna forma użytkowania ziemi,
głównie z uwagi na swoje niewielkie jednostkowe powierzchnie (ryc. 96). Dlatego, jak wynika z tabeli, tak drastycznie, bo o 8 p.p. zmniejszył się ich udział
w ogólnej powierzchni mezoregionu.
W południowej części Kotliny Sądeckiej znajduje się kilka większych kompleksów leśnych. Zajmują one nieco ponad 23% powierzchni regionu, co stanowi
spadek o 5 p.p. Wynika on z niewłączania do bazy danych licznych, o powierzchni poniżej 5 ha płatów zadrzewień śródpolnych, np. w okolicach Gostwic, Barcic
Górnych, Łazów Biegonickich czy Nawojowej.
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Ryc. 94. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Kotlina Sądecka

Ryc. 95. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Kotlina Sądecka na tle NMT

Ryc. 96. Mozaika gruntów ornych i użytków zielonych w pobliżu miejscowości Łazy
Biegonickie w Kotlinie Sądeckiej

Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz

Na zdjęciu zaobserwowano także występowanie 1–3 ha zbiorników wodnych,
np. w Porzeczu czy Barcicach Górnych oraz w innych obszarach głównie wśród
pól. Nie kwalifikowały się one jednak do bazy danych z 2006 r. z przyczyn metodycznych. Dlatego ostatecznie zmalała powierzchni wód ujęta w zestawieniu.
Obszar Kotliny Sądeckiej w dużej mierze pokrywa zabudowa związana
z dominującym na zdjęciu satelitarnym obrazem dużego ośrodka miejskiego
– Nowego Sącza Jest to drugie pod względem wielkości miasto województwa
małopolskiego, szybko rozwijające się i zajmujące nowe tereny. Ośrodek ten
w dobie transformacji społeczno-ustrojowej stanowił miejsce rozwoju funkcji gospodarczych oraz edukacyjnych, które odegrały ważną rolę w ukierunkowaniu
form użytkowania terenu. Powstanie galerii i centrów handlowych a także zabudowy związanej ze szkolnictwem wyższym to inwestycje o charakterze terenochłonnym. Rozwój miasta tej wielkości (84 537 mieszkańców wg GUS, 2011)
wpłynął także znacząco na wzrost tkanki osadniczej w obrębie jego strefy ze-

Ryc. 93. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Kotlina Sądecka (w %)
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wnętrznej. Uruchomienie procesów suburbanizacji doprowadziło do intensyfikacji
znaczenia terenów o funkcji mieszkaniowej na obszarach wiejskich, co wyraża
się wzrostem udziału powierzchni zabudowanej w mezoregionie z 3,8% aż do
12,8%. Mogło to również przyczynić się do ubytku użytków zielonych w strukturze użytkowania terenu na rzecz terenów osadniczych.
Niemal 3,5-krotnie wzrósł także udział użytków przemysłowych. Pomijając
omówione zmiany w obrębie Nowego Sącza, to dodatkowo trend ten powiązany
jest z rozwojem układu osadniczego dowiązującego go do tradycyjnego systemu
komunikacyjnego.
Analiza zdjęcia satelitarnego wykazała, że w Kotlinie Sądeckiej występuje stosunkowo dużo terenów wyłączonych z rolniczego użytkowania. Można je
zaobserwować w dolinach rzecznych oraz w sąsiedztwie niektórych obszarów
zabudowanych (Stary Sącz, Łazy Biegonickie, Biczyce Dolne), a zajmują one
0,7% ogólnej powierzchni mezoregionu.

6.24. Beskid Sądecki
Beskid Sądecki to jeden z najbardziej lesistych mezoregionów w Polskich
Karpatach (ryc. 97 i 98). W 1988 r. udział tej formy użytkowania ziemi w ogólnej
powierzchni mezoregionu wynosił nieco ponad 60% i w ciągu badanego okresu
zwiększył się znacząco, osiągając wartość 67,5% (ryc. 99).
Grunty orne zajmują 1/5 powierzchni mezoregionu i ich udział w ogólnej powierzchni zwiększył się o ponad 3%. Zdecydowana większość z bardzo rozdrobnionych terenów zajętych przez użytki zielone, głównie w dolinach rzecznych, nie
została rozpoznana i przedstawiona na mapie użytkowania ziemi. Dlatego udział
użytków zielonych w ogólnej powierzchni mezoregionu określony na podstawie
analizy zdjęcia wyniósł tylko 4,7%, podczas gdy wg Ewidencji gruntów i budynków z 1988 r. użytki te zajmowały 16,1% powierzchni.
W analizowanym regionie jest wiele sadów, głównie w okolicach Łącka. Według danych z 1988 r. sady zajmowały 0,6% powierzchni Beskidu Sądeckiego,
a ich obszar określony na podstawie interpretacji zdjęcia satelitarnego wyniósł
0,4%. Sady te nie występują bowiem w dużych zwartych płatach, lecz zajmują z reguły kilkunastoarowe powierzchnie i są możliwe do rozpoznania tylko
w toku badań terenowych. Na obszarze Beskidu Sądeckiego rozpoznano również tereny wyłączone z rolniczego użytkowania, które w 2006 r. pokrywały 0,3%
powierzchni mezoregionu.
Przez obszar Beskidu Sądeckiego przepływają dwie większe rzeki – Dunajec i Poprad oraz wiele mniejszych. Nie wydaje się możliwe, aby zwiększyła się
powierzchnia wód w tych rzekach, a zatem zwiększenie ich udziału w powierzchni mezoregionu (z 1,3% do 2,1%) można tłumaczyć przewiększeniem szerokości
drobnych cieków w celu ich zobrazowania na mapie.
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Ryc. 97. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Sądecki

Ryc. 98. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Sądecki na tle NMT

Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz

Na zdjęciu satelitarnym wyraźnie widoczne są ośrodki miejskie Beskidu
Sądeckiego, takie jak Krynica, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica i Krościenko.
Widoczne są też liczne wsie. Analiza zdjęcia satelitarnego wykazała wzrost powierzchni terenów zajętych przez tereny zabudowane i ich udział w ogólnym obszarze mezoregionu z 0,8% do 2,2%. Zwiększył się też udział terenów komunikacyjnych w powierzchni mezoregionu o 0,5 p.p.
Obszar Beskidu Sądeckiego charakteryzuje się wyjątkową atrakcyjnością
turystyczną. Rozwój tej funkcji poza względami krajobrazowymi umożliwia również dostęp licznych uzdrowisk do wód leczniczych. Uzdrowiska dowiązują do
istniejącej tkanki osadniczej i komunikacyjnej, wykorzystując na ten cel głównie obszary dotychczas użytkowane rolniczo, co obrazuje czterokrotny spadek
udziału użytków zielonych w ogólnej strukturze użytkowania ziemi w tym mezoregionie. Kierunek ten pogłębia również rozwój agroturystyki, która wzmacnia

Ryc. 99. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Sądecki (w %)
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omawiany trend zmian, tj. odejście od tradycyjnych form gospodarowania na obszarach wiejskich na rzecz modelu ich wielofunkcyjnego rozwoju. Związany jest
on z rozwojem funkcji usługowej i towarzyszącej mu niezbędnej infrastruktury.

6.25. Beskid Niski
Beskid Niski to jeden z większych powierzchniowo mezoregionów w Polskich Karpatach. Znaczną jego część zajmują lasy (ryc. 100 i 101), których obszar w 1988 r. stanowił 58,7% powierzchni mezoregionu, natomiast w 2006 r.
wyniósł 62,1% (ryc. 102). Lasy pokrywają głównie tereny górskie, natomiast
w dolinach znajdują się grunty orne lub użytki zielone. Według Ewidencji grun-

Ryc. 102. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Beskid Niski (w %)
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Ryc. 100. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Beskid Niski

Ryc. 101. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Beskid Niski na tle NMT

Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz

tów i budynków w 1988 r. grunty orne obejmowały 18,8% powierzchni Beskidu
Niskiego. Osiemnaście lat później ich powierzchnia wyznaczona na podstawie
analizy zdjęć satelitarnych okazała się większa o 5,3 p.p. Jednak jest to pozorny
wzrost obszaru tej klasy, ponieważ nie można było dostrzec wielu terenów zajętych przez użytki zielone. Bardzo rozdrobniony sposób rolniczego użytkowania
ziemi (szczególnie w dolinach rzecznych) sprawił, że niemal połowa użytków
zielonych nie została rozpoznana na zdjęciu i ujęta w zestawieniu Na zdjęciu nie zaobserwowano też sadów, mimo że w Ewidencji gruntów i budynków
wykazano ich obecność na obszarze stanowiącym łącznie 0,3% powierzchni
mezoregionu.
W Beskidzie Niskim jest jeden większy zbiornik wody – Jezioro Klimkówka
i wiele małych rzek. Budowę tego zbiornika zakończono w 1994 r. i prawdopodobnie dlatego zwiększyła się powierzchnia wód z 0,9% powierzchni mezoregionu w 1988 r. do 1,4% w 2006 roku. Na analizowanym obszarze brak jest
większych jednostek osadniczych. Na skraju zachodniej części mezoregionu
znajduje się Grybów, natomiast we wschodniej części położony jest drugi ośrodek miejski – Dukla. Większą część osadnictwa stanowią małe wsie, z których
tylko największe są, i to z trudnością, dostrzegalne na zdjęciu. To spowodowało,
że w zestawieniu wykazano mniejszy udział terenów zabudowanych w 2006 r.
(0,8%) niż w 1988 r. (1,1%).
Obserwacja zmian w użytkowaniu ziemi na obszarze Beskidu Niskiego
zwłaszcza tych związanych z rozwojem osadnictwa jest utrudniona ze względu na wielkość mezoregionu. Nawet przy znacznych zmianach względnych byłyby one trudne do uchwycenia w zmianie samej struktury. Jednocześnie sieć
osadniczą mezoregionu stanowią niewielkie miejscowości, mimo obecności kilku
miast. Nie są one w stanie wygenerować takiej skali zmian zarówno w swoich
granicach, jak i na obszarze zaplecza, aby możliwe było ich zaobserwowanie
w sposobie użytkowania terenu.

6.26. Góry Sanocko-Turczańskie
Na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich dominują lasy (ryc. 103 i 104).
Ich udział w ogólnej powierzchni mezoregionu, określony na podstawie zdjęcia
satelitarnego wynosi 63,1% i jest większy o 1,8 p.p. niż wykazany w Ewidencji
gruntów i budynków (ryc. 105). Grunty orne zajmują tereny w dolinach pomiędzy
pasmami wzniesień. Jest ich w tym mezoregionie stosunkowo niedużo. Ich udział
w powierzchni badanego obszaru oceniono na 20,5%, co jest o 2,5 p.p. więcej
niż wykazano dla 1988 roku. Ten wzrost jest pozorny, bowiem odbył się on kosztem użytków zielonych, których nie rozpoznano na zdjęciu bądź nie umieszczono
na mapie użytkowania ziemi z uwagi na ich rozmiary. Zatem udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni mezoregionu zmalał z 16,2% do 11,4%.
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Ryc. 103. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Góry Sanocko-Turczańskie

Ryc. 104. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Góry Sanocko-Turczyńskie na tle NMT
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Mezoregion Gór Sanocko-Turczańskich obejmuje część Jeziora Solińskiego oraz Jeziora Myczkowskiego. Brak jest większych rzek. Udział powierzchni
wodnych w ogólnej powierzchni mezoregionu, określony na podstawie zdjęcia
satelitarnego, wyniósł 1,9%. Jest zatem nieco większy niż wykazano to w latach
80. XX wieku.
Na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich nie ma większych miejscowości.
Na zdjęciu widoczne są tylko dwa ośrodki miejskie – w południowo-wschodniej
części regionu Ustrzyki Dolne, zaś na granicy zachodniej Lesko. Rozdrobnione
osadnictwo jest praktycznie niedostrzegalne na zdjęciu. Dlatego na jego podstawie rozpoznano tylko niewiele terenów zabudowanych. Ich udział w ogólnej powierzchni mezoregionu określono na 0,6%, to jest o 0,8 p.p. mniej niż wykazano
w Ewidencji gruntów i budynków. Również nie rozpoznano wielu terenów komunikacyjnych, między innymi z powodu otoczenia dróg przez lasy. Góry Sanocko

Ryc. 105. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Góry Sanocko-Turczańskie (w %)
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-Turczańskie stanowią teren o niskim zaludnieniu. Jest to obszar o charakterze
peryferyjnym co częściowo może tłumaczyć stabilność struktury użytkowania terenu w omawianym okresie. Strukturalny spadek udziału terenów osadniczych
może być efektem rozproszonego osadnictwa, którego rozwój wiąże się z popularnością mezoregionu w zakresie agroturystyki, ale są to zmiany o charakterze
punktowym nieprzekładające się na rolę zabudowy mieszkaniowej jako formy
użytkowania ziemi. Jednocześnie omawiany mezoregion charakteryzują negatywne zjawiska gospodarcze klasyfikujące go jako rolnicze obszary problemowe,
które w dobie transformacji rozwinęły się przestrzennie, zajmując coraz większy
obszar. Związane są one z nagromadzeniem się negatywnych cech gospodarczych związanych z tym sektorem.
Mimo rozdrobnionego sposobu użytkowania ziemi w Górach Sanocko-Turczańskich rozpoznano tu tereny wyłączone z rolniczego użytkowania ziemi. Ich
odsetek określono na 0,5% powierzchni ogólnej regionu.

6.27 Bieszczady Zachodnie
Bieszczady Zachodnie to najbardziej lesisty spośród wszystkich mezoregionów Polskich Karpat (ryc. 106). Lasy zajmują tu niemal 80% ogólnej powierzchni
(ryc. 107). Różnica między wielkością wymienioną w Ewidencji gruntów i budynków (78,5%) a efektem interpretacji zdjęcia satelitarnego (77,2%) jest zaniedbywalna (ryc. 108). Mieści się w granicach błędu rozpoznania i graficznego
przedstawienia na mapie. Grunty orne zajmują około 8,0% powierzchni całego
mezoregionu. Użytki zielone zostały wyznaczone na obszarze stanowiącym
10,2% regionu, to jest zaledwie o 0,4 p.p. mniej niż wykazano w danych geodezyjnych.
Przez obszar Bieszczadów Zachodnich przepływa San. Jest tu też wiele
mniejszych cieków, a także dwa sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Solińskie
i Myczkowskie. W sumie udział wód w powierzchni mezoregionu wynosi 2,7%.
Stosunkowo mały jest udział terenów komunikacyjnych, które zajmowały 1,1%
regionu w 1988 r. i ich udział zwiększył się do 1,7%. w 2006 roku. Według
danych zawartych w Ewidencji gruntów i budynków odsetek terenów osadniczych na obszarze Bieszczadów Zachodnich wynosił 0,4%, natomiast analiza
zdjęcia satelitarnego wykazała nawet mniejszą wartość – 0,3%. Śladowy poziom zmian w zakresie udziału terenów zabudowanych na obszarze Bieszczadów Zachodnich częściowo wiąże się z niewielkim wyjściowym udziałem tej
formy użytkowania. Obszar ten nie jest aktualnie terenem intensywnego rozwoju zabudowy, która byłaby związana z osadnictwem o charakterze trwałym.
Tereny atrakcyjne pod względem przyrodniczym stanowią potencjał do rozwoju
funkcji turystycznej i związanej z nią infrastruktury, jednak są to raczej pojedyncze osady. Jednocześnie brakuje miast, które mogłyby generować wytwarzanie
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Ryc. 106. Zdjęcie satelitarne mezoregionu Bieszczady Zachodnie

Ryc. 107. Mapa użytkowania ziemi w mezoregionie Bieszczady Zachodnie na tle NMT
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Ryc. 108. Udział poszczególnych form użytkowania ziemi w latach 1988 i 2006 w ogólnej
powierzchni mezoregionu Bieszczady Zachodnie (w %)

strefy podmiejskiej, której rozwój w okresie transformacji mógłby zaznaczyć się
w zmianach użytkowania terenu. Nieznaczna skala rozwoju terenów komunikacyjnych może stanowić wynik rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.
W analizowanym mezoregionie stwierdzono występowanie wielu gruntów
wyłączonych z rolniczego użytkowania ziemi, jednak na mapie zamieszczono
tylko niewielką część z uwagi na ich rozdrobnienie. Odsetek tych gruntów określono na 0,1% powierzchni całego mezoregionu.
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7.
Kierunki zmian zagospodarowania
przestrzeni w Karpatach Polskich
na przełomie XX i XXI wieku
Piotr Trzepacz

Karpaty Polskie stanowią obszar daleko posuniętej transformacji przestrzeni w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Jej uwarunkowania skupiają się wokół
przestrzennie zróżnicowanej intensywności zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych. Przejście do gospodarki wolnorynkowej i związany z nią wzrost zamożności społeczeństwa ma swoje konsekwencje obserwowane również w Karpatach Polskich. Jednym z symptomów tych przemian są zmiany obserwowane
w strukturze użytkowania terenu. Wśród uwarunkowań odpowiedzialnych za nie
można wyróżnić zarówno te, które wynikają z wewnętrznych cech badanego
obszaru, jak i drugą grupę przemian następujących dzięki impulsom zewnętrznym. W pierwszym przypadku trudno nie odnieść się do podstawowych zjawisk
i procesów demograficznych czy osadniczych choćby z perspektywy nowej roli
terenów sąsiadujących z miastami. Jednocześnie nie sposób pominąć faktu, że
Karpaty Polskie jako region przygraniczny kraju członkowskiego Unii Europejskiej rozwijają się także w oparciu o uwarunkowania zewnętrzne.
Nie bez znaczenia dla dalszych przemian wydaje się również przyjęcie
w skali regionalnej polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu rozwoju. Można spodziewać się, że jego efektem będzie kontynuacja intensywnego rozwoju obszarów
związanych z przebiegiem głównych korytarzy transportowych i lokalizacją ośrodków wzrostu. W ich zasięgu można spodziewać się szczególnie szybkich zmian
użytkowania terenu w związku z popytem na przestrzeń związanym z realizacją
inwestycji zarówno o charakterze gospodarczym jak i rezydencjalnym.
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7.1. Suburbanizacja i zjawisko drugich domów
w Karpatach Polskich
Badany obszar charakteryzuje stosunkowo niski wskaźnik urbanizacji (Soja,
2008). Niemniej jednak obserwowane współcześnie procesy oddziaływania miast
na ich zaplecze stanowią jedno ze źródeł zmian użytkowania ziemi. Zjawiska
towarzyszące przekształceniom obszarów podmiejskich charakteryzuje intensywność oraz poziom zwartości, który umożliwia ich rozpoznanie w kierunkach
zmian struktury użytkowania. Samo współczesne wzbogacenie sieci osadniczej
w Karpatach Polskich o nowe miasta nie było efektem wielkich inicjatyw urbanistycznych, które doprowadziłyby do wprowadzenia w przestrzeni tego obszaru
w stosunkowo krótkim czasie znacznej powierzchni intensywnie zurbanizowanej. Pojawienie się nowych miast polegało na przywróceniu dawnej rangi tym
miejscowościom, które wcześniej je utraciły. Mimo iż niektóre nowe miasta Karpatach Polskich zamieszkałe są przez ponad 10 tys. mieszkańców to trudno również oczekiwać aby ich oddziaływanie na zaplecze mogło w zauważalny sposób
w skali całych Karpatach Polskich generować wielkość zmian, która przełożyłaby
się na transformację ogólnej struktury użytkowania np. poprzez znaczny wzrost
udziału terenów zabudowanych. Nie stanowiło to również na tyle silnego impulsu,
aby ich przestrzeń w tak krótkim czasie uległa większym przeobrażeniom.
Według danych GUS liczba ludności w Karpatach Polskich wzrosła
z 3 300 tys. w 1995 r. do 3 371 tys. w 2006 r. Wzrost dotyczył przede wszystkim
terenów wiejskich – ok. 50 tys. osób. Sytuacja ta wiąże się m.in. z dynamiczną
suburbanizacją. Według A. Lisowskiego (2010) oznacza ona proces urbanizacji
strefy podmiejskiej, proces decentralizacji ludności i podmiotów gospodarczych,
wreszcie szczególny etap rozwoju dużego miasta, będący efektem procesu decentralizacji, w postaci określonego rozkładu przestrzennego procesu wzrostu
(urban growth) w regionie miejskim. Jednym z symptomów suburbanizacji jest
dynamiczny rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej uzupełniający tradycyjny
układ osadniczy obszarów wiejskich otaczających miasta. Proces ten odpowiedzialny jest zatem za zagęszczenie zabudowy, co z kolei zmienia w warunkach
podmiejskich znaczenie tej grupy użytków. Warto przypomnieć, że w związku
z suburbanizacją można mówić o swoistym przesunięciu potencjału społeczno-demograficznego poza granice ośrodków miejskich przy jednoczesnym utrzymaniu związków o charakterze m.in. zawodowym czy edukacyjnym z miastem
(ogólniej – związków funkcjonalnych). Tego rodzaju relacje powodują m.in. przenoszenie na tereny podmiejskie tzw. „miejskiego stylu życia” uznawanego za
korzystne konsekwencje omawianego procesu (Kuczyńska, Duszyk, 2009). Ta
grupa skutków jest jednak często przeciwstawiana obserwowanemu w warunkach polskich burzeniu ładu przestrzennego przy nieplanowym i niepohamowanym rozwoju procesów suburbanizacji w strefie podmiejskiej, który związany jest
z nadużywaniem zasobów, co określane jest mianem suburbanizacji redundant-
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nej (Lisowski, 2010). Jednocześnie to właśnie użytkowanie ziemi traktowane jest
jako jedno z podstawowych kryteriów delimitacji strefy podmiejskiej (Słodczyk,
2001).
W warunkach Karpat Polskich, m.in. ze względu na ograniczoną skuteczność takich narzędzi jak planowanie przestrzenne, dochodzi do procesu niekontrolowanego (najczęściej) rozlewania się przestrzeni miejskiej poza obszary
wyznaczane przez granice administracyjne. Zjawisko urban sprawl prowadzi zatem do powiększenia przestrzeni zurbanizowanej, ale jest to poziom urbanizacji
mniej intensywny niż w przypadku tradycyjnego miasta określonego przez jego
granice i zajmującego jednocześnie znacznie większą powierzchnię. Powyższa
charakterystyka interakcji między miastami i ich zapleczem towarzyszy ośrodkom różnej wielkości. M. Soja i Z. Zborowski (2011) zwracają uwagę, że w dobie
transformacji ustrojowej Polski osiedla suburbialne zaczęły powstawać od końca
lat 90. XX w. w sąsiedztwie wszystkich miast średnich w Polsce, w tym również
na terenie Karpatach Polskich. Jest to zatem istotna siła kształtującą sposób
użytkowania ziemi w Karpatach Polskichach Polskich. Warto w tym miejscu zauważyć, że w warunkach wschodniej części Karpatach Polskich można mówić
o nadreprezentacji miast średnich (Sobala-Gwosdz, 2005) mających zdolność
do wytwarzania strefy z osiedlami, do których przeprowadza się dotychczasowa
ludność miejska. W zachodniej części obszaru (pogranicze województw śląskiego i małopolskiego), gdzie sieć osadnicza charakteryzuje się wyższą gęstością
miast (w tym dużych i średnich) strefy oddziaływania nakładają się na siebie
(Domański, Noworól, 2010) intensyfikując zmiany zachodzące na tym terenie.
M. Soja (2008) podkreśla, że w Karpatach Polskich można mówić o trwałości czynnika odpowiedzialnego za stały wzrost ludności czyli przyrostu naturalnego, który pozwala na rekompensatę ubytków następujących w drodze migracji.
Obszar Karpat Polskich charakteryzuje przy tym silne zróżnicowanie znaczenia
poszczególnych składowych przyrostu rzeczywistego. Wpływ na to ma przede
wszystkim zasięg omówionych wcześniej procesów suburbanizacji, co można
odczytać m.in. poprzez wielkość i znaczenie napływu migracyjnego. Wskaźnik
napływu ludności pokazuje także wpływ dostępności komunikacyjnej na szansę
obszaru na przyciągnięcie ludności poprzez podwyższoną w ten sposób atrakcyjność. Zwarte obszary wyróżniające się pod względem poziomu współczynnika
napływu przestrzennie pozytywnie korelują z przebiegiem głównych arterii komunikacyjnych, co można zaobserwować poprzez południkowy układ obszarów
o podwyższonej wartości omawianego miernika. Sytuacja ta wskazuje na występowanie terenów, które w związku z wyróżniającym się napływem ludności stałej
mają odpowiednio duże szanse na intensyfikację zabudowy i tym samym na lokalnie wyższy poziom zmian w użytkowaniu związany choćby z konsekwencjami
odrolnienia gruntów na potrzeby rozwoju zabudowy mieszkaniowej.
W warunkach karpackich zmiany bezpośrednio odwołujące się do procesów
suburbanizacji nie wyczerpują szerszego spektrum uwarunkowań odpowiedzialnych za rozwój zabudowy, która oznacza zmiany w użytkowaniu terenu. Drugim
bowiem zjawiskiem o podobnych efektach jest zjawisko tzw. drugich domów. Nie
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pełnią one stałej funkcji mieszkaniowej dla właścicieli, a jedynie miejsce pobytów
weekendowych lub wakacyjnych. Drugie domy powstają głównie na terenach
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym przede wszystkim ze względu na
dużą wartość estetyczną otaczających krajobrazów. Stąd ich popularność w zachodniej części Karpatach Polskich, którą wzmacnia relatywnie mała odległość
od Krakowa oraz innych miast zachodniej Małopolski czy województwa śląskiego. Występowanie tego zjawiska można odczytać w przypadku obszaru, który
choć nie charakteryzuje się wyróżniającym poziomem napływu ludności stałej
wciąż odnotowuje bardzo wysoką aktywność budowlaną.
Powstająca strefa podmiejska stanowi zatem obszar dynamicznej transformacji przestrzeni, która bazując na wiejskich założeniach osadniczych zmienia
się pod wpływem oddziaływania miasta. Związany z migracją ludności oraz zjawiskiem drugich domów proces rozwoju budownictwa o charakterze rezydencjalnym na takim obszarze nie wyczerpuje kierunków zmian jakim podlega omawiana przestrzeń. Obok zagęszczania budynków mieszkalnych dochodzi bowiem
również do rozwoju infrastruktury, który tak jak w przypadku zabudowy może
odbywać się kosztem innych form użytkowania terenu. Poza dynamiką i skalą
zjawiska, które znacznie obciążają środowisko Karpatach Polskich zauważyć należy szereg dodatkowych nieprawidłowości towarzyszących procesom suburbanizacji w warunkach polskich. Przede wszystkim sygnalizuje się problem chaosu
przestrzennego towarzyszącego spontanicznemu rozwojowi podmiejskiej tkanki
osadniczej bez zaprogramowanego w planowaniu przestrzennemu rozwoju takich obszarów. Zagrożenie podmiejskich obszarów w Karpatach Polskich dominacją tego rodzaju zjawisk jest wzmocnione atrakcyjnością krajobrazu, która czyni nieruchomości na tym obszarze jeszcze bardziej pożądanymi.
Dodatkowy problem stanowi uzupełnianie tego obszaru o deficytową infrastrukturę nierzadko ze znacznym opóźnieniem w stosunku do funkcji rezydencjalnej. Warto zauważyć, iż zwarty obszar rozwoju powierzchni użytkowej mieszkań
odzwierciedlający omówione wyżej procesy i zjawiska kształtujące przestrzeń
szczególnie intensywnie w zachodniej części Karpat Polskich wyraźnie koreluje
przestrzennie z obszarem o niewielkim stopniu pokrycia planami miejscowymi
(ryc. 109). Ten fakt predysponuje obszary nie objęte ograniczeniami w stosunku
do rozwoju zabudowy w dokumentach planistycznych jak te, które będą najprawdopodobniej charakteryzowały się większą skalą zmian w użytkowaniu – dodatkowo silnie jednostronnie ukierunkowanych na rozwój funkcji rezydencjalnej przy
niekontrolowanym odrolnieniu.

7.2. Obszary prawnie chronione
W Karpatach Polskich charakterystyczny jest wysoki udział terenów objętych ochroną prawną. W latach 1996–2006 nastąpił wzrost zajmowanej przez nie
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powierzchni z 911,3 tys. ha do 1281,5 tys. ha, co oznacza przyrost o 46,5 p.p.
Prawna ochrona może w różnorodny sposób wpływać na dynamikę zmian przestrzeni – zarówno tej chronionej, jak i tej, która z nią sąsiaduje. Obszary objęte
ochroną prawną ze względu na swą atrakcyjność krajobrazową stają się również
pożądanym miejscem do zamieszkania. Stanowi to pole do generowania konfliktów przestrzennych w sytuacji gdy źródłem presji na chroniony obszar jest np.
rozwój budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie obszaru chronionego lub na
jego terenie jeżeli pozwalają na to właściwe przepisy. W związku z powyższym,
oceniając udział obszarów chronionych w kategoriach czynnika wpływającego
na intensywność i kierunki zmian w użytkowaniu terenu, należy zauważyć jego
niejednoznaczną rolę. Z jednej strony ochrona przyrody kształtuje możliwości
gospodarowania w takiej przestrzeni określając jej zasady. Z drugiej strony fakt
objęcia danego obszaru odpowiednią formą ochrony przyrody oznacza wskazanie na jego zwiększoną atrakcyjność ze względu na występowanie dodatkowego
atrybutu przestrzeni, którym jest źródło ochrony. W warunkach Karpat Polskich
znaczna część gmin charakteryzuje się pełnym pokryciem różnymi formami
ochrony przyrody (ryc. 110).

7.3. Zagospodarowanie turystyczne
Ze względu na duże znaczenie funkcji turystycznej w Karpatach Polskich
następują przekształcenia związane z rozwojem infrastruktury, które są wynikiem
popytu na świadczenie usług związanych z turystyczną atrakcyjnością tego obszaru. Działania ukierunkowane na rozwój sieci drogowej, a także bazy hotelowej
miały w omawianym okresie wpływ na użytkowanie ziemi – przede wszystkim
prowadziły do przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę. Tereny o funkcji
turystycznej występują na obszarze całych Karpat Polskich. Największe znaczenie tej funkcji dotyczy jednak przede wszystkim części południowej, która jest
jednocześnie obszarem intensywnego rozwoju budownictwa rezydencjalnego.
Poza rozwojem infrastruktury o charakterze liniowym, a także tej związanej
z obsługą funkcji turystycznej na obszarze Karpat Polskich nie powstały inne
przykłady inwestycji infrastrukturalnych, które mogłyby wywrzeć wpływ na zmiany w globalnej (ogólno karpackiej) strukturze użytkowania ziemi. Od początku
procesu transformacji nie wybudowano na tym obszarze żadnego lotniska ani
nie zmieniono poprzez ewentualne inwestycje kategorii istniejących przykładów
tego typu rozwiązań transportowych, mimo iż dla celów rozwoju turystyki wielokrotnie wracano do tego rodzaju planów w przypadku np. lotnisk sportowych
Nowego Targu czy Nowego Sącza. Obiekty punktowej infrastruktury transportu
lotniczego zajmują na tyle dużą powierzchnię, że ich pojawienie się może oznaczać poważną zmianę w strukturze użytkowania. Tymczasem karpackie lotniska
jak np. nowotarskie wciąż realizują przede wszystkim funkcję sportową związaną
117

Ryc. 109. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi w gminach
Karpat Polskich w 2007 r. (w %)
Źródło: GUS, 2011.

Ryc. 110. Udział obszarów prawnie chronionych w gminach Karpat Polskich w 2006 r. (w %)
Źródło: GUS, 2011.
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z działalnością miejscowych aeroklubów. Warto nadmienić, że ze względu na
trawiasty charakter nawierzchni lotnisko w Nowym Targu jest nierzadko użytkowane rolniczo – prowadzony jest na jego terenie wypas owiec. W niniejszych
badaniach obszar nowotarskiego lotniska, ze względu na rodzaj nawierzchni,
sklasyfikowano jako użytki zielone.

7.4. Fundusze z Unii Europejskiej
Rozważając uwarunkowania mogące potencjalnie wpływać na użytkowanie
ziemi trudno nie uwzględnić całego systemu środków i rozwiązań dostępnych
dzięki akcesowi Polski do struktur Unii Europejskiej. Oddziaływanie narzędzi finansowych, których źródłem była Unia rozpoczęło się kilka lat przed polskim
pełnym członkowstwem. Tzw. fundusze przedakcesyjne obejmowały możliwość
finansowania działań, które mogły wpływać na zmiany w użytkowaniu ziemi. Dotyczyło to głównie infrastruktury, której rozwój umożliwiała bezzwrotna pomoc
Unii w ramach funduszu PHARE. W grupie województw karpackich dwa: podkarpackie i śląskie rozpoczęły korzystanie z tych środków już w 2000 r., małopolskie
w roku 2002. Realizacja projektów finansowanych w ramach PHARE mogła generować wzrost znaczenia terenów transportowych, gdyż dotyczyła m.in. budowy dróg. Na etapie przygotowywania Polski do członkowstwa w Unii Europejskiej
możliwości realizacji projektów dawały także programy mające na celu wspieranie współpracy transgranicznej, z których jako beneficjenci korzystały najczęściej
samorządy należące do euroregionów. To również oznaczało duże możliwości
dla gmin położonych w Karpatach Polskich. Ta pula środków również mogła zostać wykorzystana m.in. na projekty infrastrukturalne.
Obszary wiejskie w zakresie podnoszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także rozwoju infrastruktury i ogólnie przejścia do modelu rozwoju wielofunkcyjnego w latach poprzedzających rozszerzenie Unii korzystały ze środków,
które tworzył program SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture
and Rural Development). Stanowił on źródło finansowania projektów mających
na celu dostosowywanie rolnictwa w krajach kandydujących do Unii Europejskiej
do jej standardów.
Można zatem stwierdzić, że obszar Karpat Polskich zarówno ze względu na
swą strukturę gospodarczą, jak i położenie mógł liczyć na intensywne finansowanie projektów ze środków przedakcesyjnych. Absorpcja tych funduszy związana
była m.in. z infrastrukturalnymi obszarami deficytowymi, otwierając tym samym
możliwość generowania zmian w użytkowaniu ziemi. Zważywszy na to, że inwestycje te dotyczyły przede wszystkim wprowadzania układów liniowych ich wielkość w skali całych Karpat Polskich, choć mogła istotnie wpłynąć na poprawę
funkcjonowania regionu, to jednak trudno oczekiwać, aby można było zawsze
odczytać ją w ogólnych tendencjach zmian w strukturze użytkowania ziemi.
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Wejście Polski do Unii Europejskiej udostępniło szereg narzędzi prawnych
i ekonomicznych dających możliwość kształtowania przestrzeni Karpat Polskich.
Biorąc pod uwagę, iż szereg zapisów polskiego prawa dostosowywano do standardów unijnych można stwierdzić, iż samą integracją z Unią oraz przyjmowaniem wraz z nią określonych rozwiązań formalno-prawnych wpłynięto na kształtowanie przestrzeni Polski. Rozdział funduszy unijnych ujętych w Narodowym
Planie Rozwoju 2004–2006 jak i środki przyznane w kolejnym aktualnie obowiązującym okresie programowania (do 2013 roku) uwzględniał te obszary działań, które w różnej skali mogły wywierać wpływ na strukturę użytkowania ziemi
w Karpatach Polskich. Warto zauważyć, że do obszarów o najwyższym poziomie
wykorzystania (absorpcji) środków unijnych należy Żywiecczyzna oraz Bieszczady, w przypadku których można mówić o intensywnym korzystaniu również ze
źródeł przewidzianych na współpracę przygraniczną.
W ramach programu rolnośrodowiskowego (Wspólnej Polityki Rolnej) przewiduje się szereg instrumentów finansowych dających wsparcie, które pozwoli na realizację polityki rozwoju zrównoważonego skierowanej także do sektora
rolnego. W rozumieniu obowiązującego modelu programowania wydatkowania
funduszy unijnych polega to m.in. na wspieraniu ekstensywnych trwałych użytków zielonych. Należą do nich łąki, pastwiska oraz obszary objęte użytkowaniem
kośno-pastwiskowym, a uzyskanie dla nich dofinansowania wymaga odpowiednich zabiegów (pokos określony został w zakresie wymaganej częstotliwości
i wysokości koszenia). Dofinansowanie tej kategorii użytków jako atrakcyjna forma gospodarowania, biorąc pod uwagę nakłady pracy, może teoretycznie prowadzić do wzrostu znaczenia łąk i pastwisk w strukturze użytkowania.
Część środków przeznaczana jest również na potrzeby związane z realizacją idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Mają one wspierać działalność związaną z innymi sektorami – od usług na rzecz rolnictwa, przez przetwórstwo produktów rolnych i leśnych po rzemiosło, rękodzielnictwo czy wsparcie
o charakterze informatycznym i doradczym. Wprowadzanie nowych funkcji na
obszary wiejskie również może generować zmiany w użytkowaniu.
Warto też zauważyć, że część środków unijnych, do korzystania z których
Polska uzyskała prawo, mogło również w bezpośredni sposób przyczyniać się do
wzrostu powierzchni lasów. Wśród tych oferowanych w latach 2004–2006 pierwszym źródłem, które otwierało takie możliwości był Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich. Wsparcie finansowe kierowano w tym przypadku zarówno
do prywatnych właścicieli lasów, jak i do przedstawicieli Lasów Państwowych
a dotyczyło między innymi porządkowania uszkodzonej powierzchni leśnej oraz
odnawiania i pielęgnacji lasu. Środki te kierowano głównie w przypadku obszarów, w których odnotowano zniszczenia spowodowane przez katastrofy naturalne. Drugim źródłem środków, które miały jako bezpośredni cel wykorzystania
wpisanie rozwoju powierzchni leśnych był Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa było w tym przypadku jednym z głównych zadań. Szczegółowo określone zostały warunki dla
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uzyskania przez rolników pomocy finansowej na ten cel (wsparcie na zalesienie,
5-letnia premia pielęgnacyjna i 20-letnia premia zalesieniowa). Zalesieniu miały
podlegać grunty dotychczas użytkowane rolniczo, przy minimalnej powierzchni
zalesienia wynoszącej 0,3 ha i minimalnej szerokości zalesianej działki wynoszącej 20 m (www.ekoportal.gov.pl). Wszystkie wymienione środki miały zatem
prowadzić do wzrostu powierzchni lasów kosztem terenów użytkowanych rolniczo. Narzędzie to miało eliminować sytuacje, w których dotychczasowe rolnicze
użytkowanie ziemi było ekonomicznie nieuzasadnione.

7.5 Podsumowanie
Wśród czynników, które mogły mieć wpływ na wielkość i kierunek zmian
w użytkowaniu ziemi w Karpatach Polskich dominują te związane z przemianami
społeczno-gospodarczymi w różnym stopniu związanymi z transformacją ustrojową oraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zasadniczym uwarunkowaniem wydaje się być jednak dostępność do dużych miast, która określa zasięg
i intensywność procesów suburbanizacji. Omówione zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze obserwowane w Karpatach Polskich wyraźnie dzielą ten obszar
na dwie części, w których te same kategorie uwarunkowań charakteryzuje odmienny kierunek oddziaływania. W części zachodniej dominują zjawiska i procesy, które wynikają z kumulacji pozytywnych impulsów rozwojowych generowanych przez Kraków wraz z silnie zurbanizowanym obszarem zachodniej części
województwa małopolskiego oraz subregionem bielskim w granicach województwa śląskiego. Jest to zatem obszar wysokiego napływu ludności (w przypadku obszarów wiejskich), a ten powoduje rozwój budownictwa głównie kosztem
terenów dotychczas użytkowanych rolniczo. Intensywność takiego kierunku jest
dodatkowo wzmocniona przez inwestycje budowlane wynikające z popularności
obszaru w zakresie rozwoju różnych form turystyki. We wschodniej części Karpat
Polskich można mówić o kierunku odwrotnym, gdyż przeważającą rolę w kształtowaniu zmian użytkowania należy upatrywać w dominacji negatywnych trendów
gospodarczych wzmocnionych ograniczeniami wynikającymi ze słabej dostępności komunikacyjnej niektórych obszarów i odpływie ludności. Wprawdzie tak jak
część zachodnia jest to obszar rozwoju funkcji turystycznej (w tym agroturystyki),
to jednak wielkość zmian jakie ona wywołuje w strukturze użytkowania ziemi w
skali całego regionu jest nieznaczny.
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Poszukiwanie przyczyn zmian zachodzących w użytkowaniu ziemi należy
rozpocząć od struktury gospodarstw rolnych. Jeszcze w latach 80. XX w., u progu transformacji systemowej w Polsce, w sektorze indywidualnym znajdowało się
ponad 2 mln gospodarstw rolnych ze zdecydowaną przewagą drobnych posiadłości rolnych – poniżej 5 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce
wynosiła wtedy 4,9 ha. Potem systematycznie ten areał powiększał się do 8,5 ha
w 2010 roku. W Karpatach Polskich wskaźnik ten nie przekracza 3,5 ha.
Dawniej nawet w małym gospodarstwie zarówno proporcje powierzchniowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami użytków rolnych, jak i produkcja
zwierzęca miały charakter wyważony. W większości gospodarstwo rolne łączyło
ze sobą uprawę roślin na gruntach ornych z chowem zwierząt. Ze względów
paszowych konieczne były też łąki i pastwiska. Po wprowadzeniu gospodarki
rynkowej wszystko zaczęło się zmieniać – a po akcesji do Unii Europejskiej proces przemian zdynamizował się. Spadła liczba gospodarstw prowadzących produkcję. Do dziś we wsi karpackiej pozostało zaledwie kilka, najwyżej kilkanaście
w pełni czynnych gospodarstw rolnych. Czasem są to tylko 2–3 takie gospodarstwa
a bywa, że w najmniejszych wsiach ostały się 3 gospodarstwa w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach.
Właściciele najmniejszych gospodarstw utrzymują jeszcze swój stan posiadania, ale nic nie uprawiają, albo część pól zdążyli już sprzedać bądź wydzierżawić właścicielom większych gospodarstw. Wyłączone z uprawy pola ugorują,
z czasem przechodzą w odłogi z postępującą sukcesją roślinności krzaczastej
i drzew. Z łąkami i pastwiskami jest podobnie. Niekoszone i niewypasane zachwaszczają się i zarastają dziką różą i innymi gatunkami krzewiastymi. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej część tych powierzchni, przynajmniej raz w roku
jest wykaszana, by ich właściciele mogli uzyskać prawo do unijnych dopłat bezpośrednich. Większość przestrzega tych nakazów, by nie tracić kwoty dopłacanej
do hektara ziemi, bądź nie narażać się na konieczność jej zwrotu.
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Dawniej zboża zajmowały 50% ogólnej powierzchni zasiewów, rzadko więcej. Dziś ich udział wzrósł do 70, nawet 80%. Przedtem uprawiano więcej roślin
okopowych. W drobnych gospodarstwach utrzymywano zwierzęta – jedną czy
dwie krowy, tucznika – czasem kilka sztuk, zawsze drób. Potrzebna była pasza. Pod te potrzeby układano zmianowanie roślin uprawnych na gruntach ornych. Zawsze część pól zajmowały ziemniaki, buraki pastewne oraz wiele roślin
strukturotwórczych – motylkowych i strączkowych, głównie koniczyna i lucerna
z przeznaczeniem na siano i na zielonkę. Zboża uprawiano przeważnie na samozaopatrzenie. Niezależnie jak się to opłacało istniała możliwość zbytu ziarna.
Potem zaczęły się trudności z jego sprzedażą. Firmy skupujące zboże często
przez wiele miesięcy zwlekały z zapłatą. W tej grze rynkowej rolnik popadając
w zadłużenie stawał się bezradny. Niski poziom mechanizacji małych gospodarstw, a przez to rosnące koszty prac polowych powodowały ograniczanie produkcji, aż do całkowitej rezygnacji z uprawy.
Wszystko to rzutuje na zmianę struktury użytkowania ziemi w Karpatach
Polskich. Dostrzegano to w toku rekonesansu terenowego, jak również potwierdzają je szczegółowe badania terenowe oparte na klasycznym kartowaniu form
wykorzystania ziemi (Miraj, 2010). Zmiany te są zróżnicowane w poszczególnych
mezoregionach Karpat, zwłaszcza pomiędzy ich górskimi i pogórskimi partiami.
Ogólnie przeobrażenia te polegają na postępującym zadarnianiu gruntów ornych,
co oznacza zmniejszanie się areału wykorzystywanego ornie na rzecz użytków
trawiastych. W praktyce przejawia się to rezygnacją z uprawy na gruntach ornych, chociaż nie zawsze decyduje się o tym od razu. Bywa, że przez kilka lat dotychczas uprawiane pola orne zostają ugorowane. Niektóre z nich po 2–3 latach
przeorywuje się by zasiać zboże lub obsadzić zagon ziemniakami. Większość
jednak podlega dalszym procesom zadarniania. By jednak rolnik mógł z tej powierzchni pobierać unijne dopłaty bezpośrednie musi ją przynajmniej raz w roku
wykosić. Nie brakuje już też porzuconych pól, na których widoczna jest sukcesja
gatunków leśnych. Wszystko to tworzy mozaikowy układ nadal przekształcających się rolniczych form użytkowania ziemi na poszczególnych rozłogach, nie
tak dawno jeszcze w pełni funkcjonujących w górach, ale najczęściej karłowatych gospodarstw rolnych. Tych zmian nie odnotowuje się jeszcze w statystyce
rolniczej. Tylko wybiórczo można je zaobserwować w toku badań terenowych.
Nadzieję na ich bliższe poznanie stanowiła interpretacja zdjęć satelitarnych. Jednakże ze względu na niewystarczającą rozdzielczość obrazu metoda ta okazała
się nie w pełni przydatna.
W pasie Beskidów – od Beskidu Śląskiego po Beskid Niski i Bieszczady,
a nawet na równoleżnikowo ciągnących się pogórzach jeszcze na początku
lat 90. XX w. obraz użytkowania ziemi nawiązywał do wcześniejszych dekad. Patrząc w środku lata z dna każdej niemal doliny na jej obydwa zbocza, na tych powierzchniach – aż po ścianę lasu w przewadze pozostawały pola uprawne z rzucającymi się najbardziej w oczy łanami zbóż, zagonami ziemniaków i koniczyny.
Na początku obecnego stulecia obraz ten o tej samej porze roku był już całkiem
inny. Pozostały jeszcze zboża, choć było ich znacznie mniej, gdzieniegdzie tylko
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ostały się małe poletka ziemniaków, koniczyny zaś nie było już nigdzie. Wszędzie dominowały ugory, z dala o tej porze roku wyglądające jak użytki zielone.
Dopiero późną jesienią i w bezśnieżnych okresach zimy można się było przekonać, że są to nieużytkowane już rolniczo powierzchnie. Powtarzając obserwacje
w 2010 r. jawiły się te rolnicze uprzednio krajobrazy jeszcze inaczej. Pozostały
na nich tylko resztki – tu i ówdzie występujące pola zbóż, a jeszcze mniejsze
zagony ziemniaków stanowiły już całkowitą rzadkość. Uprawiane dawniej pola
pozostały jako ugory i odłogi. Wykaszane na zachwaszczonych ugorach trawy
to tylko pozorowanie rolniczego wykorzystania ziemi. Jest ono potrzebne, by nie
zaprzepaścić uprawnień do przysługujących właścicielom ziemi unijnych dopłat
do hektara ziemi.
Tego rodzaju zmiany w użytkowaniu ziemi odnotowano np. w Ochotnicy
– typowo rolniczej wsi gorczańskiej, w której jeszcze na przełomie lat 80. i 90.
XX w. prowadzono gospodarkę piętrową. Przy dużych deniwelacjach w obrębie
rozłogu ziemi wiele gospodarstw rolnych, oprócz głównych zagród w dolinie, miało też swoje drugie stodoły i letnie obory powyżej stałych siedzib. Na pastwiskach
prowadzono sezonowy wypas bydła, gromadzone zaś w tamtejszych stodołach
siano zwożono zimą na dół, uzupełniając zasoby paszy dla przebywających wtedy na dole zwierząt (Guzik, 1996). Gospodarka piętrowa zaczęła zanikać już
pod koniec lat 80. XX w., wtedy też wysoko położone zabudowania gospodarskie
przestały spełniać swoją rolę. Wkrótce znaleźli się chętni by zakupić niektóre posesje położone wysoko, zwykle korzystne widokowo, w celu adaptacji budynków
na cele rekreacyjne. Obok indywidualnych kontrahentów do wykupu tych nieruchomości dołączyły firmy, sposobiąc się do odpowiedniej przebudowy gospodarskich obiektów w celach komercyjnych.
Proces zmian użytkowania ziemi objął też rejon Podhala. Szczegółowe badania wykazały, że w Gronkowie w ostatniej dekadzie XX w. ponad ⅓ gruntów
ornych została zamieniona na użytki zielone. Dziś uprawy na gruntach ornych
należą do wyjątku. Również w większych gospodarstwach rolnych, utrzymujących po kilka czy nawet kilkanaście sztuk bydła, zaniechano upraw na gruntach
ornych, nastawiając się na produkcję mleka, rzadziej opasów, głównie w oparciu o sezonowy wypas pastwiskowy oraz gromadzone na zimę siano i foliowane
w balach sianokiszonki.
Gruntów ornych prawie nie ma już w Bukowinie Tatrzańskiej i w sąsiadujących z nią wsiach, choć ziarno owsa jest tam potrzebne na paszę dla licznego jeszcze pogłowia koni uczestniczących w przewozie turystów góralskimi
wozami z Palenicy do Włosienicy w sąsiedztwie Morskiego Oka. Nie ma też
już gruntów ornych w gminie Biały Dunajec nastawionej na przyjmowanie turystów. W jej 5 wsiach zarejestrowanych jest 130 gospodarstw agroturystycznych
i przeszło 180 pensjonatów wynajmujących dla wczasowiczów ponad 5 pokoi.
Większość z nich żywi gości bądź to produktami z własnego gospodarstwa
bądź nabywanymi u sąsiadów. Miejscowe rolnictwo dostarcza wyłącznie produktów zwierzęcych – mleka i jego przetworów, trochę mięsa. Inne produkty
muszą pochodzić z zewnątrz.
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Więcej upraw na gruntach ornych utrzymują jeszcze rolnicy wsi orawskich.
Wprawdzie i tu struktura użytkowania ziemi jednoznacznie zmieniła się w stosunku do lat 80. XX w., bo stale ubywa gruntów ornych na korzyść użytków trawiastych, ale ten proces przebiega wolniej niż na Skalnym Podhalu. Wiąże się
to z głęboko zakorzenioną tradycją produkcji roślinnej i zwierzęcej – dawniej na
własne potrzeby z nadwyżkami na rynek, dziś już prawie wyłącznie do własnego
użytku. Od połowy lat 90. XX w. ogranicza się uprawę zarówno zbóż, jak i roślin okopowych – ziemniaków i buraków pastewnych, z jednoczesną rezygnacją
z paszowych kultur motylkowych – koniczyn i lucerny. Zastępuje się je trawami,
niezawodnymi przy wysokich górskich opadach, spasanymi latem oraz gromadzonymi na zimę w postaci siana i sianokiszonki. Niewykorzystanych ugorów jest
tu jeszcze niewiele ze względu na nadal wysoką obsadę bydła w wielu gospodarstwach rolnych (w Jabłonce średnio 69,5 sztuk na 100 ha użytków rolnych).
Obecny stan użytkowania ziemi w Jabłonce na Orawie K. Miraj (2010) udokumentował na wielkoskalowych mapach użytkowania ziemi w dwóch przekrojach
czasowych – 2004 i 2009.
Wśród wybranych z podhalańskich wsi przykładów obecnego stanu użytkowania ziemi szczególne zainteresowanie budzi pienińska wieś – Sromowce
Wyżne. Szczegółowe kartowanie użytkowania ziemi na mapie w skali 1:2 000
obejmujące również zasiewy na poszczególnych polach uprawnych wykazało istnienie głęboko zakorzenionej tradycji w rolniczym wykorzystaniu ziemi.
W krajobrazie rolniczym tej wsi niemal nic nie zmieniło się w stosunku do tego co
było 30 lat temu. Pola są wąskie, wydłużone. Najczęściej mają one szerokość od
3 do 5 m. Oddzielają je wąskie miedze. Latem 2011 r. ponad 90% ich powierzchni zajmowały uprawy. Przeważały zboża, ale były też pola ziemniaczane i rośliny
strukturotwórcze z wyróżniającą się powierzchniowo koniczyną. Ich właściciele
podkreślali, że w uprawie przestrzegane są zasady gospodarowania ekologicznego, bez agrochemii, z wykorzystaniem nawozów naturalnych i wymaganych
systemów zmianowania roślin. Część zabiegów agrotechnicznych, zwłaszcza na
polach okopowych, wykonuje się ręcznie i sprzętem konnym. Tylko orki i zbiór
zbóż są w pełni zmechanizowane. Na wąskich śródpolnych łąkach trawę kosili
młodzi mężczyźni kosami ręcznymi. W pracach rolniczych uczestniczą razem
młodzi i starsi. Sromowce Wyżne pod tym względem należą do nielicznych wyjątków. Podobne zaangażowanie w prace rolnicze kilka lat temu można było obserwować wzdłuż linii kolejowej Stróże-Zagórzany.
Użytkowanie ziemi we wsiach bieszczadzkich też nie jest jednolite. Po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych i gospodarstw Igloopolu na początku lat 90. XX w. z krajobrazu wielu wsi zniknęły uprawy rolnicze na gruntach
ornych. W gospodarstwach państwowych uprawiano na setkach hektarów zboża, rzepak, bobik i inne rośliny strączkowe (Guzik, Betlej, 2008). Prawie każde
z nich prowadziło chów bydła. Porzucane pola przez wiele lat ugorowały lub leżały odłogiem. W tym stanie ziemie te – nawet po kilkaset hektarów – nabywały
osoby prywatne z różnych rejonów kraju. Tylko w pojedynczych przypadkach na
części nowych posiadłości przywracano produkcję polową. Od roku 2004 na wie124
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lu z tych powierzchni kosi się trawę, by móc inkasować dopłaty unijne, należności
z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania, a czasem dodatkowe jeszcze premie z programów rolno-środowiskowych.
W krajobrazie Bieszczadów, tak jak 30 lat temu, dominują z ponad 70%
udziałem lasy (w gminie Cisna niemal 90%). W pozostałej przestrzeni wizualnie
przeważają, albo w całości zajmują, zbiorowiska trawiaste. Trudno jednak oddzielić powierzchnie ugorujące od tych, które w gospodarstwach pegeerowskich
użytkowano jako łąki czy pastwiska. Dziś tylko niektóre ich fragmenty są wypasane, nie licząc tych, które choć raz w roku wykasza się dla dopłat unijnych. Na lepsze rozpoznanie trzeba czekać do późnej jesieni, kiedy brązowieją nieskoszone
trawy i lepiej niż w lecie widać naturalną sukcesję gatunków leśnych tam, gdzie
od kilkunastu lat nie było zbioru traw.
Zmiany w użytkowaniu ziemi dostrzegane są we wsiach, które po wojnie
zasiedlili przybysze z innych terenów Polski m.in. z Podhala czy środkowych
i północnych rejonów ówczesnego województwa rzeszowskiego. Gospodarowali
oni zwykle na kilku, rzadziej kilkunastu hektarach. Do końca lat 80. XX w. rozwijali zarówno produkcję roślinną jak i zwierzęcą, przestrzegając górskich zasad
gospodarowania.
Z nastaniem gospodarki rynkowej i ogólnym spadkiem opłacalności produkcji rolnej wiele się zmieniło. Zmniejszył się areał upraw na gruntach ornych,
spadło pogłowie zwierząt gospodarskich. Ograniczając produkcję rolną wielu
właścicieli gospodarstw rolnych szukało dodatkowego dochodu w turystyce –
w przyjmowaniu letników w urządzonych w domu kwaterach.
W ostatnich latach duży postęp odnotowany został w rozwoju agroturystyki.
Wynika to z sondażowych badań prowadzonych latem 2011 r. w gminie Olszanica ze szczególnym uwzględnieniem wsi Orelec. Spośród kilkunastu liczących
od 6 do 12 ha gospodarstw gościnnych 3 posiadają certyfikaty gospodarstw
ekologicznych. Nawet w tych gospodarstwach w ciągu 10 ostatnich lat struktura
użytkowania ziemi wyraźnie zmieniła się – stale ubywa gruntów ornych na rzecz
trwałych użytków zielonych. Przykładowo – w 8 hektarowym gospodarstwie
w 2000 r. połowę powierzchni stanowiły grunty orne, pozostały areał zajmowały łąki i pastwiska. Po 10 latach ornie użytkuje się tylko 1,8 ha, przeznaczając
najlepsze pola pod uprawę pszenicy, owsa, ziemniaków i koniczyny. Pozostała
część to trwałe użytki zielone – łąki i pastwiska dostarczające paszy dla 6 krów
i kilku corocznie odchowywanych cieląt rzeźnych.
W tym gospodarstwie, podobnie jak i w innych, zarówno w tej, jak i w sąsiednich wsiach gminy Olszanica areał gruntów ornych będzie się dalej zmniejszał,
choć popyt na produkty ekologiczne rośnie w sieci stałych odbiorców ziemniaków, warzyw, mleka i jego przetworów, jaj i licznie utrzymywanego na zagrodowym wybiegu drobiu. Gospodarstwo jest przygotowane do żywienia swoimi
produktami odpoczywających podczas wakacji letników, przy pełnym obłożeniu
kwater, jednak goście nie są tym zainteresowani.
Do ograniczania upraw na gruntach ornych zmuszają masowe szkody powodowane przez zwierzynę leśną. Wysoka lesistość terenu sprawia, że więk125
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szość pól uprawnych blisko sąsiaduje z lasami. Dzikie zwierzęta łatwo korzystają
z tego zasobu paszy. Jelenie i sarny dewastują łany zbóż, dziki zaś pola ziemniaczane. Straty w zbiorach dochodzą do 90%. Chcąc chronić ziemniaki przed
całkowitym zniszczeniem wymyśla się różne sposoby odstraszania dzików.
W dzień takim zabiegiem są rozwieszane na polach i wokół nich kolorowe wstążki oraz ustawiane gęsto kukły – przypominające postacie ludzkie. Na noc w rzędach ziemniaczanych pozostawia się głośno grające radio tranzystorowe. Gdy
się to z jakiegoś powodu zaniedba strata jest nieunikniona. Ciągłe pilnowanie
pól jest bardzo uciążliwym obowiązkiem zniechęcającym do produkcji polowej.
To sprawia, że pól uprawnych ubywa. Zamienia się je na użytki zielone. Przy
wysokich, a przy tym częstych opadach w górach proces zadarniania roli nie wymaga wiele czasu. Wkrótce, zwłaszcza przy zmianach pokoleniowych właścicieli
omawianych gospodarstw, następcy całkowicie zrezygnują z produkcji roślinnej
na gruntach ornych.
Przykładem zachodzących przeobrażeń struktury użytkowania ziemi w pogórskim obszarze Karpat może być gmina Zarszyn, położona na pograniczu Pogórza Bukowskiego, Dołów Jasielsko-Sanockich i Beskidu Niskiego w powiecie
sanockim. Tutaj, podobnie jak w górach, małe gospodarstwa rolne skazane są
na egzystencję. Proces zmian użytkowania ziemi kształtować będą gospodarstwa towarowe. Będzie ich najwyżej po kilka w każdej wsi, czasem tylko jedno.
Powiększają one swój areał poprzez dzierżawę lub kupno ziemi od upadających
małych gospodarstw. Proces dokupywania ziemi przez właścicieli tych większych
gospodarstw postępuje od lat 90. XX wieku. Kupuje się pola różnej wielkości nie
tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale i bardziej odległe, tworzące choćby tylko niewielkie kompleksy. Potwierdzają to urzędy gmin, do których przychodzą kontrakty od notariuszy w celu ustalenia dla nabywcy nowych zobowiązań podatkowych.
Jednocześnie zainteresowany składa w biurze wójta w Urzędzie Gminy podanie
o ulgę w podatku rolnym w roku zakupu ziemi, proporcjonalnie do jej powierzchni.
Wszystkie te zdarzenia są na bieżąco ewidencjonowane.
Od 3 lat – odkąd utrzymuje się opłacalna cena na ziarno kukurydzy w omawianej i w wielu innych gminach Pogórza Karpackiego, w gospodarstwach nastawionych na produkcję roślinną w zasiewach dominuje kukurydza, uprawiana na
ziarno. Na dalszy plan zeszły pszenica i zboża jare – jęczmień i owies, a żyto stanowi najwyżej 1% ogólnej powierzchni zasiewów. Kukurydza jako główna uprawa
w tych gospodarstwach zajmuje do 70% powierzchni. Liczne są nawet takie gospodarstwa, gdzie uprawia się tylko kukurydzę. W innych gospodarstwach nastawionych na chów bydła kukurydzę przeznacza się głównie na zielonkę skarmianą
w porze letniej i na kiszonkę gromadzoną na zimę.
O tym jak duży areał stanowi kukurydza wykorzystywana na ziarno można przekonać się wizualnie jesienią. Roślina ta pozostaje na polach nawet do
listopada, gdy z pól zbierze się już wszystkie inne rośliny. Mówi się o niej nawet,
że jest niezawodna. W trudnym dla uprawy zbóż, ze względu na niesprzyjającą
pogodę, 2010 r., kiedy część zbieranego ziarna pszenicy, i nie tylko tego zboża, nie nadawała się nawet na paszę, kukurydza obrodziła bez strat w wyso126
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kości i jakości plonu. To jeszcze bardziej zachęciło rolników do jej uprawy. Gdy
produkcja zboża opłacała się zaorywano nawet ugory, by je uprawiać. Od 5 lat,
a w niektórych przypadkach nawet wcześniej, jest inaczej. Coraz więcej gruntów
ornych pozostawia się ugorem. Część z tych powierzchni kwalifikuje się już do
odłogów. Ugory, choć porośnięte trawami nie są jeszcze trwałymi użytkami zielonymi. Nie rosną na nich zasiane trawy szlachetne. Po zaniechaniu użytkowania
ornego porzucane pola opanowywane są przez chwasty oraz przez właściwą tym
siedliskom roślinność trawiastą. Trzeba przy tym podkreślić, że dokonujące się
zmiany w użytkowaniu ziemi nie są nanoszone na mapy ewidencji gruntów, ani
nie są uwzględniane w arkuszach rozliczeń powierzchniowych.
Jest wprawdzie obowiązek zgłaszania takich zmian w biurze geodety
w Urzędzie Gminy, ale zgłaszający musiałby zapłacić za wnoszoną poprawkę.
Rolnik niechętnie podejmuje się tego obowiązku, tym bardziej, że pociąga to za
sobą zobowiązanie finansowe. Tłumaczy przy tym, że nie jest to trwała zmiana,
i nie wyklucza powrotu do stanu wyjściowego. Stąd też dane o stanie użytkowania ziemi pochodzą niejednokrotnie z odległych lat. Nie ma to jednak wpływu
na wysokość płaconego przez rolnika podatku rolnego, bo do jego obliczania
bierze się sumaryczną powierzchnię użytków rolnych w danym gospodarstwie,
bez podziału na kategorie użytków. Liczy się tu tylko klasa bonitacyjna gleby
z uwzględnieniem hektarów przeliczeniowych.
Inny podatek płacą właściciele lasów prywatnych. W powierzchni leśnej
w gminie Zarszyn, podobnie jak i w innych gminach Pogórza Karpackiego, od
lat 80. ubiegłego wieku nie zaszły większe zmiany. Przed kilku laty wprawdzie
weszła w życie ustawa o zalesieniach gruntów rolnych niskich klas bonitacyjnych
gleb – klasy V i VI, wszakże pod warunkiem, że wnioskowana pod zalesienie
działka musi mieć takie przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania gminy. Nakazane jest też kryterium powierzchniowe, normy związane
z nachyleniem terenu oraz to, że przyszłe zalesienia muszą przylegać do większego – państwowego czy prywatnego kompleksu leśnego. Przejście przez te
i inne jeszcze obwarowania nie jest łatwe. Właściciel zalesianej działki korzysta
przez wiele lat ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale
w jej kwalifikacji gruntów pod zalesienie nie może być żadnej dowolności.
W trakcie opracowywania planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
w oparciu o obowiązujące ustawy i zarządzenia wykonawcze, wyznacza się tereny, które mogą być zalesiane. Plan ten po wszystkich uzupełnieniach i poprawkach jest zatwierdzany i wtedy staje się prawomocny. Gdy właściciel gruntu chce
zasadzić las na jednej z posiadanych działek, bo nie widzi nawet w przyszłości
możliwości innego zagospodarowania ziemi, sprawdza najpierw czy wskazana
działka leży na terenie zakwalifikowanym w planie pod zalesienie. Dopiero, gdy
ten warunek jest spełniony nadaje tym staraniom właściwy bieg.
We wspomnianej wcześniej gminie Zarszyn o lesistości, która nie przekracza 22%, obowiązująca ustawa o zalesieniach niczego nie zmienia. Nowe zalesienia hamowane są bowiem brakiem planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Opracowanie takiego planu jest bardzo kosztowne. Na taki wydatek
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wiele gmin nie może sobie pozwolić. Każda z nich zobowiązana była wykonać
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mimo,
iż plan przestrzennego zagospodarowania nie może odbiegać od studium to jednak właściwym dokumentem uprawniającym do wszczęcia starań o zalesienie
jest ostateczny plan zagospodarowania przestrzennego. Samorząd gminy Zarszyn, podobnie jak wiele innych samorządów gmin górskich nie stać na taką inwestycję. Wysokie są koszty opracowania, długotrwałe są procedury uzgodnień
wprowadzanych do planu nowych form zagospodarowania terenu.
W gminie Zarszyn od 3 lat przygotowywany jest plan przestrzennego zagospodarowania dla jednej z 9 jej wsi. Ogrom pracy nie doczekał się pomyślnego
końca. Urząd Wojewody uchylił uchwałę Rady Gminy i wszystko niemal trzeba
zacząć od nowa. Powód negatywnej decyzji organu nadzorującego jest zawsze
podobny. Ustawa nakłada na samorząd obowiązek konsultacji projektu planu
z mieszkańcami. Istnieje ponadto wiele powodów, dla których plan przestrzennego zagospodarowania kierowany jest do poprawki. Wykazywane są zasięgi
terenów zalewowych, zagrożenia powstawaniem osuwisk. Bywa też, że proponowane dla osadnictwa tereny wchodzą na gleby wysokich klas bonitacyjnych.
Oznacza to ponowne uzgodnienia z licznymi, powołanymi do opiniowania,
instytucjami – począwszy od wojska, lotnictwa a kończąc na ochronie środowiska, wód, lasów, gleb i zabytków kultury materialnej. To wszystko wymaga sporo
czasu i nie mało środków. Koszt sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania wspomnianej wsi, i to nie całej, zamknie się kwotą ok. 100 tys. zł., a po
poprawkach z pewnością będzie to więcej.
Wszystkie wspomniane wyżej czynniki wpływają na zmiany użytkowania
ziemi, które ciągle zachodzą w Karpatach Polskich. Jednak z powodu niewielkich
jednostkowych obszarów na których występują nie zostały dostrzeżone w toku
badań prowadzonych za pomocą zdjęć satelitarnych.
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9.
Wnioski metodyczne
wynikające z analizy użytkowania ziemi
w Karpatach Polskich
na podstawie danych geodezyjnych
i zdjęć satelitarnych
Andrzej Ciołkosz

Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu nr N N 305 189135
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego przez zespół naukowców z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem było określenie zmian w sposobie
użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w niemal dwudziestoletnim okresie
na przełomie wieków. Analiza użytkowania ziemi w Karpatach Polskich została
przeprowadzona na podstawie dwóch różnych źródeł. Pierwszym była Ewidencja gruntów i budynków zawierająca szczegółowe dane o rodzaju i powierzchni
poszczególnych form użytkowania ziemi zebrane w toku bezpośrednich pomiarów terenowych prowadzonych przez państwową służbę geodezyjną w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zawarte w niej informacje zostały zebrane na
poziomie poszczególnych wsi i miast karpackich, których na badanym obszarze
było łącznie ponad 1800. Powierzchnia użytków została przedstawiona zarówno w wartościach bezwzględnych, jak też w wartościach względnych określających udział danej formy użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni danej jednostki
podziału administracyjnego. Dane te zostały następnie przeliczone na poziom
27 mezoregionów fizycznogeograficznych wyznaczonych w Karpatach Polskich.
Ze względów praktycznych w niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane tylko dane względne odnoszące się do mezoregionów.
Drugie źródło informacji stanowiły zdjęcia satelitarne wykonane w 2006 roku.
Spośród wielu rodzajów zdjęć możliwych potencjalnie do wykorzystania, do badań
zostały wybrane zdjęcia wykonane przez satelitę środowiskowego. Kryterium ich
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wyboru był wyłącznie koszt pozyskania. Znacznie bardziej przydatne do badań
nad użytkowaniem ziemi w Karpatach byłyby zdjęcia wysokorozdzielcze, jednak
są one zbyt kosztowne, a ponadto obejmują stosunkowo małe powierzchnie terenu, rzędu najwyżej nieco ponad 200 km2, co sprawiało, że do pokrycia całego
badanego obszaru o powierzchni prawie 20 000 km2, trzeba by było skorzystać
z wielu zdjęć, co dodatkowo wydłużyłoby czas opracowania przewidziany na realizację tego projektu.
Wykorzystane zdjęcia satelitarne zostały wykonane jednorazowo w najkorzystniejszej porze roku z punktu widzenia zróżnicowania odbicia promieniowania od różnych obiektów znajdujących się na powierzchni terenu. Pora wykonania zdjęć znacznie ułatwiła więc proces interpretacji. Okazało się jednak,
że w wielu przypadkach wiarygodne rozpoznanie poszczególnych form użytkowania ziemi wymagałoby analizy dodatkowego zdjęcia wykonanego w innej
porze roku, a nawet w okresie zimowym. W tym to bowiem okresie, jak wynika
z doświadczeń, przy niewielkiej grubości pokrywy śnieżnej, dobrze widoczne są
tereny wyłączone z rolniczego użytkowania, na których niekoszona roślinność,
z uwagi na swą wysokość, nie została całkowicie przykryta śniegiem.
Biorąc pod uwagę cechy zastosowanych zdjęć satelitarnych, w przede
wszystkim ich przestrzenną, radiometryczną i spektralną rozdzielczość oraz skalę opracowania przyjęto, że minimalnym polem kartowania będzie pole o powierzchni 5 ha. W toku interpretacji zdjęć okazało się jednak, że rozdrobniony
sposób użytkowania ziemi na obszarze Karpat Polskich wymaga zastosowania
znacznie mniejszego pola kartowania, co w przypadku posiadanych zdjęć satelitarnych było niemożliwe. Należało zatem a priori spodziewać się, że wiele form
użytkowania ziemi zidentyfikowanych na zdjęciu nie zostanie właściwie zaklasyfikowanych. Niestety, potwierdziło się to w wielu przypadkach. Ten fakt rzutował
w dużej mierze na różnice w ocenie powierzchni użytków pomiędzy danymi geodezyjnymi a danymi satelitarnymi.
Drugim czynnikiem wpływającym na rozbieżność pomiędzy danymi z Ewidencji gruntów i budynków a danymi satelitarnymi była niemożność rozróżnienia
niektórych form użytkowania ziemi (na przykład terenów zielonych i terenów wyłączonych z rolniczego użytkowania). Wynikało to po pierwsze ze zbyt podobnego obrazu obu tych form na zdjęciu, po drugie z powodu niedostrzeżenia przez
obserwatora danej formy z uwagi na jej występowanie w urozmaiconej mozaice
innych form użytkowania ziemi. Podejmowane próby automatycznej klasyfikacji
treści zdjęć, bazujące na analizie jaskrawości pikseli, nie dały zadowalających
rezultatów. Nie pomogły też bardziej zaawansowane metody klasyfikacji treści
zdjęć wykorzystujące cechy teksturalne obiektów i zdefiniowane zależności między obiektami.
Trzeba też podkreślić, że zdjęcia satelitarne zostały wykonane w 2006 r.,
natomiast prace terenowe nad opracowaniem klucza fotointerpretacyjnego i rozpoznaniem niektórych form użytków bezpośrednio w terenie były prowadzone
w latach 2009–2010. W tym okresie doszło do dość istotnych zmian w sposobie
wykorzystania terenu; zostały bowiem wprowadzone dopłaty do użytków zielo130
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nych, co spowodowało wzrost ich areału kosztem zagospodarowywania gruntów
wyłączonych dotychczas z rolniczego użytkowania. Zatem istnienie licznych, ale
niewielkich obszarowo pól nieużytkowanych rolniczo obserwowanych pod koniec XX i na początku XXI w. w Karpatach Polskich było niemożliwe do zidentyfikowania na zdjęciach satelitarnych z uwagi na ich rozmiary, ani nie zostało
potwierdzone w czasie rekonesansu terenowego, przeprowadzonego w latach
2009–2010, wobec faktu przekształcenia tych obszarów na użytki zielone. Jednak mimo zwiększenia areału użytków zielonych nie zaobserwowano tego zjawiska na zdjęciach z przytoczonych uprzednio powodów, mianowicie zbyt małych
powierzchni tych pól oraz niemożliwości ich wyróżnienia spośród innych gruntów ornych.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że różnica w szczegółowości danych geodezyjnych i satelitarnych spotęgowana dodatkowo wielce
rozdrobnionym sposobem użytkowania ziemi w Karpatach Polskich, nie pozwoliła w pełni na uchwycenie wszystkich zmian, jakie w badanym okresie miały
miejsce na tym obszarze. Należy jednak podkreślić, że z pewnym przybliżeniem
uzyskano obraz przekształceń zachodzących w gospodarowaniu środowiskiem.
Zmiany te mimo wszystko nie są duże i można powiedzieć, że swymi rozmiarami
nawiązują do wielkości ogólnych zmian użytkowania ziemi w Polsce określonych
w toku kolejnych programów CORINE Land Cover.
Szczegółowe badania zmian zachodzących w sposobach użytkowania
ziemi w Karpatach Polskich wymagają albo porównywania danych zawartych
w Ewidencji gruntów i budynków z kolejnych okresów, albo wykorzystania wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych wykonanych przynajmniej
w dwóch różnych sezonach wegetacyjnych, co i w jednym i drugim przypadku
będzie zarówno czasochłonne jak i bardzo kosztowne.
Z pobieżnej lektury niniejszego opracowania można wyciągnąć wniosek,
że zmiany sposobu użytkowania ziemi jakie dokonały się w ostatnim dwudziestoleciu w Karpatach Polskich są stosunkowo niewielkie, lub co gorsza zachodzą
w kierunku przeciwnym niż obserwowane bezpośrednio w terenie. Z porównania danych liczbowych wynika bowiem niezbicie zmniejszenie się powierzchni
użytków zielonych, sadów, a nawet terenów osadniczych. Jednak dokładniejsze
zapoznanie się z metodyką opracowania pozwala stwierdzić, że źródła danych
o wielce zróżnicowanej dokładności zawartych w nich informacji nie pozwoliły na
bezpośrednie ich porównywanie. Dlatego w opracowaniu zostały zamieszczone
dodatkowo informacje pochodzące z innych źródeł, w tym kartowania terenowego na wybranych niewielkich obszarach oraz rekonesansu i wywiadu terenowego
aby wskazać, że zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich jednak zachodzą, lecz ich wielkość i charakter nie są możliwe do uchwycenia na zdjęciach satelitarnych wykonywanych przez tak zwane satelity środowiskowe. Świadczy to
o tym, że zmiany te mają charakter lokalny i nie są na tyle duże, aby mogły być
widoczne na zdjęciach wykonywanych przez satelity środowiskowe.
Jakkolwiek określenie zmian w sposobie zagospodarowania terenu w okresie jaki upłynął między zbieraniem danych do Ewidencji gruntów i budynków
131

Andrzej Ciołkosz

i datą wykonania zdjęć satelitarnych, z uwagi na wspomniany charakter źródeł
danych, nie było w pełni możliwe, to jednak wskazuje na pewne trendy w zagospodarowaniu tych ziem. Zaletą danych pozyskanych ze zdjęć satelitarnych jest
możliwość przedstawienia ich na mapach metodą chorochromatyczną, a więc pozwala na ukazanie przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych form użytkowania ziemi. Taki przestrzenny obraz nie jest możliwy do uzyskania w przypadku
danych statystycznych zbieranych w jednostkach podziału administracyjnego.
Opracowanie map użytkowania ziemi w poszczególnych 27 mezoregionach
karpackich, a także na obszarze całych Karpat Polskich, nawet z przyjętą dokładnością, zasługuje na uwagę. Mapy te stanowią bowiem źródło odniesienia
do przyszłych prac z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych, które stają się dziś coraz bardziej popularnym źródłem danych do opracowywania map użytkowania
ziemi.
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Land use changes
in the Polish Carpathian Mts.
from 1988 to 2006
Summary

The political situation in Central European countries has dramatically changed in the last two decades. It has significantly influenced the social and economic
environment and has had an impact on the understanding of nature. Alterations
in land use are a noticeable reaction to those changes. The Polish Carpathians
are not a typical region for Poland. The communist regime did not influence the
traditional land use types so dramatically as in the other parts of the country. The
study was conducted in all counties in the Polish Carpathians that represent different directions of changes over the last 20 years.
Two databases of land use forms were created. The first one comprises
the numeric data collected in the 1980s on the basis of field measurements.
For the second one SPOT and IRS satellite images were interpreted. Due to
the high spatial resolution of images obtained by these satellites it was possible
to use a 5 ha mapping unit. The obtained data were classified into 10 classes
of land cover: (1) arable land, (2) fruit trees, (3) pastures (incl. natural grasslands,
green urban areas, sports and leisure facilities, inland marshes), (4) forests (incl.
woodland-scrub, groups of trees, shrubs), (5) water (water courses and bodies),
(6) mineral extraction sites (incl. dump sites, construction sites), (7) communication and industrial infrastructure (incl. road and rail networks and associated
land, airports, industrial or commercial units), (8) settlement areas (continuous
and discontinuous urban fabric, villages), (9) fallow land (incl. arable land with the
shrubs and trees as a consequence of natural succession, waste and abandoned
land), (10) others (bare rocks). Other data sources were also used as reference
material, such as the national geoportal with aerial photographs, orthophotomaps
and topographic maps at varied scales.
The results are implemented on a SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) digital terrain model with 11 vertical zones. The correlation between changes in land cover as well as in land use and the altitude is pretty well observed
on a 3D model. In the mountains the morphology of the terrain becomes an important issue. The model with a thematic map draped on it presents such aspects
of the relief as the slope degree, the slope exposition or relative and absolute

Summary

altitudes. The parameters are then discussed from the point of view of the analysed alterations. Finally the 10 classes of land use were compared with the data
base created on the basis of the detailed field studies conducted in the late 80s.
Results in the last two decades vary to a quite significant extent. They depend on
the local situation in all of the 27 physiographic regions as well as reflecting European Union policy. However, there are some general directions of the changes
in the land use over 20 years. First of all, a new class appeared: fallow(?) land.
Its areas differ in the regions but they may usually be found around a settlement
and on the border between arable land and forest. They could also be recognised
in between arable plots but their area is usually smaller than the established mapping unit. It is the same problem with pastures and grasslands. During the field
observations they were found in very many areas among arable land but again
the single plots were smaller than 5 ha. At the end they could not be counted
in the total value despite their number. Both of the mentioned land use class
areas increased at the expense of the arable land. They changed the landscape
of the Polish Carpathians but not in a significant way. The most noticeable
change is observed in the increase in settlement especially around the cities.
However, also in this case the total numbers do not show this tendency, as such
a mosaic type of land use has plots smaller than a mapping unit. The typical situation for that region is a great dispersion of mostly residential areas. In the period
1988–2006 two new water reservoirs were built: Klimkówka and Czorsztyński,
which increased the total area of the water class. Also within the biggest cities in
the region such as Bielsko-Biała, Krosno, Nowy Targ and Nowy Sącz new trade
and services areas appeared. They are classified as transportation and industrial
infrastructure so this group’s area increased at the expense of the arable land.
The result of the study was 27 maps of land use in various physiographic
regions of the Polish Carpathian Mts. and an attempt to explain the changes
in land use in these regions at the turn of the century.
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