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IN PROTECTIVE ZONES OF THE PIENINY NATIONAL PARK. 

CASE STUDY SROMOWCE WYŻNE 

S t r e s z c z e n i e  

Dla wielu gmin i wsi terenów górskich plany zagospodarowania przestrzennego nie rozwiązują problemu 
granicy rolno-leśnej. Zagadnienie to bywa pomijane lub tylko częściowo rozwiązywane. Z dwu powo-
dów: gospodarczego i krajobrazowego, jest to założenie błędne. 
W artykule zwraca się uwagę na zagadnienia, jakie powinny być uwzględnione przy projektowaniu 
granicy rolno-leśnej we wsi Sromowce Wyżne, która stanowi południową część strefy otulinowej Pieniń-
skiego Parku Narodowego. Opisywany teren jest niezwykle czuły pod względem krajobrazowym. Obec-
nie jest narażony na wiele ekologicznych zagrożeń wskutek wybudowania zapory na rzece Dunajec 
w Czorsztynie oraz zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wyżnych. 
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A b s t r a c t  

For many mountain communities and villages the problem of the agricultural-forest border is not solved 
by development plans. It is omitted, roughly or badly approached. Because of economic and landscape 
reasons it is a false assumption. 
In this paper there are presented rules which should be followed by planning services white marking the 
agricultural – forest border in the village Sromowce Wyżne which constitutes the southern part of the 
protective zones of the Pieniny National Park. The described area is extremely sensitive to landscape. 
At the prezent moment it is exposed to all ecological dangers due to the dam being built on the river 
Dunajec in Czorsztyn and the stilling basin in Sromowce Wyżne. 
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1. Wstęp 

W dzisiejszych warunkach rozwoju społeczno-ekonomicznego ochrona przyrody reali-
zowana tylko wewnątrz parków narodowych nie daje pełnej gwarancji ich właściwego 
zabezpieczenia. Liczne rozbieŜności występujące między czynnikami ochrony i zabezpie-
czenia wartości przyrodniczych parku a jego uŜytkowaniem wymagają, poza rozwiązaniem 
konfliktów wewnątrzparkowych, zwrócenia szczególnej uwagi na tereny je otaczające. 

ObrzeŜa (otuliny) parków narodowych określić moŜna jako układy przestrzenne świa-
domie wyznaczane i kształtowane przez człowieka w celu ochrony walorów przyrodni-
czych, krajobrazowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych parków. 

Badaniami objęto teren Sromowiec WyŜnych, osady stanowiącej część południowej 
otuliny Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). Dotyczyły one zagadnień: gospodarczych, 
krajobrazowych, erozyjnych, uŜytkowania i władania gruntami. Przestudiowano teŜ litera-
turę przedmiotu i stan badań. 

Celem artykułu jest udzielenie pewnych wskazówek miejscowym słuŜbom planistycz-
nym, które opracowując plan zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru, 
zagadnienie granicy rolno-leśnej muszą potraktować z pełną odpowiedzialnością i facho-
wością. 

2. Pojęcie granicy rolno-leśnej 

Sąsiedztwo krajobrazu pól z krajobrazem lasów, szczególnie wśród leśników i geode-
tów urządzeniowo-rolnych, utrwaliło się jako pojęcie „granicy rolno-leśnej”. Granica mię-
dzy róŜnymi sposobami uŜytkowania ziemi wynika z: bezwzględnej wysokości, nachylenia 
terenu, warunków glebowych, podłoŜa geologicznego, a takŜe nawodnienia. Powinna być 
zatem optymalnie dostosowana do naturalnych warunków przyrodniczo-glebowych. 
Zmiana tych warunków nigdy nie przebiega nagle; wręcz przeciwnie, wszędzie powinna 
następować stopniowo w tzw. pasie o warunkach przejściowych. Pas taki występuje mię-
dzy zwartym lasem a trwałymi uŜytkami zielonymi. Przejście to w niŜszych partiach stoku 
powinno przebiegać łagodnie, poprzez zadrzewienie rozproszone, gdzieniegdzie gęstniejące 
na obrzeŜach wciętych łoŜysk potoków. Takie rozwiązanie sprzyja utrzymaniu wilgotności 
potrzebnej do wegetacji roślinności łąkowej. Ma to wielkie znaczenie dla stoków silnie 
nasłonecznionych, jak równieŜ dla zwierząt hodowlanych, które w upalnych porach dnia 
mogą schronić się w cieniu drzew lub w ich małych kępach. Pojedyncze drzewa i ich nie-
wielkie enklawy odgrywają takŜe istotną rolę w melioracji warunków wodnych i w kontek-
ście efektu krajobrazowego.  

Problem granicy rolno-leśnej podejmowano w wielu specjalistycznych publikacjach, 
a takŜe w tych, gdzie naleŜało bezwzględnie wspomnieć o linii rozgraniczającej obecny lub 
perspektywiczny sposób leśnego lub rolniczego uŜytkowania gruntów1. 

W innych pozycjach z literaturą przedmiotu zagadnienie granicy rolno-leśnej omawiano 
przy ocenie wpływu lasów i zadrzewień na grunty uprawne i warunki mikroklimatyczne2 
oraz przy opracowywaniu zasad projektowania zadrzewień na terenach wiejskich3. Kwestię 
tę analizowano przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania ziem górskich4 i gruntów sła-
bych, tzn. marginalnych5. 
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Podejmując rozwaŜania na temat granicy rolno-leśnej w konkretnym terenie, autor 
opierał się takŜe na własnych badaniach przeprowadzonych w Sromowcach WyŜnych, 
które dotyczyły problemów gospodarki ziemią, układów gruntowych, form krajobrazowych 
i ochrony przyrody6.  

Na potrzeby niniejszego artykułu przestudiowano takŜe kilka prac monograficznych 
o tematyce górskiej7, ruralistyce8, z dziedziny melioracji przeciwerozyjnych9, architektury 
krajobrazu10 i tematycznie związanych z Pieninami11. 

3. Granica rolno-leśna w Sromowcach WyŜnych 

Na obszarze analizowanej wsi nie tylko Ŝe nie ma łagodnego przejścia między lasem 
a  trwałymi uŜytkami zielonymi, ale istnieje bezpośredni styk między lasem a gruntami 
ornymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy naleŜy upatrywać w historycznym oraz współ-
czesnym kształtowaniu się stosunków własnościowych12. 

JuŜ w XIV i XV w. stabilizacja osadnictwa na obszarze Pienin wyraźnie rozgraniczyła 
obszary wielkiej własności, tj. królewszczyzn, od drobnej własności. Podział zarysował się 
na granicach kompleksów leśnych i uprawowych. W 1769 roku nastąpiło przejęcie 
królewszczyzn przez kamerę cesarską, a potem w 1822 r. wyprzedaŜ w sekcjach osobom 
prywatnym. Sekcja czorsztyńska przypadła Drohojowskim. Wtedy zaistniała sytuacja nie-
doboru ziemi ornej dla wielkiej własności, a obszarów leśnych dla drobnej własności. 
Pozostałością tego zjawiska gospodarczo-przestrzennego jest kompleks gruntów zwany 
Majerz, połoŜony na granicy Czorsztyna i Hałuszowej, powyŜej Sromowiec WyŜnych. 
Obecnie na terenie PPN znajdują się grunty będące własnością prywatną, czyli grunty go-
spodarstw indywidualnych i wspólnot gruntowych oraz grunty będące własnością Skarbu 
Państwa. W takich warunkach trudno jest o rzeczową współpracę w prawidłowym uŜytko-
waniu lasu, łąk i pastwisk śródleśnych. Niejednokrotnie sprawy własnościowe były powo-
dem wcinania się w zwarty las, połoŜony na stromym stoku pól ornych o glebie niszczonej 
przez erozję wodną. Często z tego pierwotnie zwartego lasu pozostały wąskie skrawki 
rozcięte polami ornymi. Tak więc wielowiekowe stosunki własnościowe w kompleksach 
leśnych i panujące obecnie na terenach PPN oraz związane z nimi sposoby uŜytkowania 
doprowadziły do zaznaczenia się fragmentarycznej granicy rolno-leśnej. Na obszarze Sro-
mowiec WyŜnych nie dostrzeŜe się starych czy nowych dolesień świadczących o kiedy-
kolwiek przeprowadzonej transformacji zapobiegawczej polegającej na tworzeniu pasów 
wiatrochronnych. Nie wykonano teŜ trwałych zadarnień fragmentów terenu silnie urzeź-
bionego, chroniących stoki przed erozją. NaleŜy pamiętać, Ŝe obszar całej otuliny PPN jest 
owiewany przez wiatry zachodnie, które wdzierają się przez bramę czorsztyńską. Po ukoń-
czeniu w 1997 r. budowy zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica–Sromowce WyŜne 
brama ta jest „wyłoŜona taflą wody”. W tych warunkach zmiana lokalnych mikroklimatów 
górotworu pienińskiego jest nieunikniona. 

4. Układ mikrokrain krajobrazowo-rolniczych w Sromowcach WyŜnych 

Formy krajobrazu na terenach ekumenicznych charakteryzujących się stałą działalno-
ścią ludzką są wyraźnym modelem uŜytkowania terenu. Analiza obszaru form krajobra-
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zowych określa nieprawidłowości uŜytkowania. Krajobraz regionu pienińskiego odznacza 
się duŜą róŜnorodnością krain krajobrazowych, obszarów upraw i osadnictwa. Szczególnie 
ciekawy pogląd na krainy krajobrazowo-rolnicze i związane z nimi piętra uprawowe daje 
przekrój przez górotwór pieniński wzdłuŜ osi północ–południe terenu osady Sromowce 
WyŜne, która wraz z osadą Sromowce NiŜne stanowi południową otulinę PPN.  

Na obszarze Sromowiec WyŜnych moŜemy wyróŜnić następujące mikrokrainy kraj-
obrazowo-rolnicze: 
1. Krajobraz rzek (potoków) i kamieńców nadrzecznych tworzy przede wszystkim dolina 

Dunajca. Jest ona typem doliny rzek konsekwentnych, których dna leŜą na dolnym 
poziomie denudacyjnym. Na terenie Sromowiec WyŜnych Głęboki Potok, Limbargowy 
Potok i Straszny Potok płyną dolinami charakterystycznymi dla rzek subsekwentnych. 
Ten rozkład sieci wodnej wpływa na rozkład uŜytków rolnych, na zasięg nieuŜytków, na 
przebieg dróg i na podział kompleksów rolniczych. 

2. Następnym zespołem krajobrazowym jest strefa zabudowy osiedla. RozłoŜyła się ona na 
terasach fluwioglacyjnych w pasie 470–550 m n.p.m. dla Sromowiec WyŜnych. W zes-
pole tym wyodrębnić moŜemy obiekty inwestycji technicznych, budowle oraz tzw. 
ogrody. Występują one między Dunajcem a pasem ścisłej zabudowy oraz między tym 
pasem a skarpą terasy „rolnej”. WyróŜnić tu naleŜy drzewostan ochronny, w dalszej ko-
lejności uŜytkowy i ozdobny, wreszcie przydomowe ogródki kwiatowe. 

3. Krajobraz łąk i pastwisk. Na terenie osady rozrzucenie przestrzenne uŜytków zielonych 
wynika z hipsometrii, rzeźby i warunków glebowych. Zachowana jest jednak zasada 
właściwa terenom górskim rozmieszczenia terenów zielonych w trzech piętrach wysoko-
ściowych13. W dnach dolin występują łąki i pastwiska dolinowe w trwałych komplek-
sach. Na stokach i zboczach wzniesień są łąki i pastwiska stokowe. Na grzbietach 
górskich łąki i pastwiska grzbietowe. MoŜemy takŜe wyraźnie wyróŜnić mikrokrainę 
pastwisk i nieuŜytków. Zajmują one wyŜsze połoŜenie śródleśne lub stanowią otulinę 
większych cieków, pozbawioną roślinności łęgowej. W Sromowcach WyŜnych wystę-
pują nad Potokami Limbargowym i Strasznym. Wiele pastwisk zajmuje obszary o zbyt 
duŜych spadkach, pozbawione zadrzewień. Stosowanie nieracjonalnej gospodarki wypa-
sowej powoduje zamienianie pastwisk w odsłonięte jałowe pagórki. 

4. PowyŜej strefy zabudowanej osiedla, na średniej wysokości do 600 m n.p.m., rozciąga 
się krajobraz pól i granic śródpolnych. Obejmuje on uprawy orne przemienne, często 
w przemieszaniu z małymi powierzchniami pól i lasów. Między polami, zwłaszcza 
wzdłuŜ dłuŜszych ich boków, na stromych, pozbawionych zadrzewień miedzach, znaj-
dują się sztuczne usypiska kamieni zebranych z pól, które tworzą tzw. kamieńce śród-
polne, zaczątki rzadkiego w Polsce zamkniętego systemu pól. Obecnie grunty orne zlo-
kalizowane są na terenach, które często nie nadają się pod uprawę ze względu na zbyt 
duŜą stromość stoków. Pewnym dodatnim elementem w uprawie tak połoŜonych grun-
tów ornych jest orka wzdłuŜ warstwic. Powoduje ona powstawanie terasów, które naleŜy 
korzystnie ocenić ze względu na retencję i biologiczną ochronę roślin uŜytkowych. 

5. Mikrokraina niewielkich enklaw leśnych naleŜy do najbardziej zdegradowanego typu 
regla dolnego14. Nieliczne i małe skrawki lasów, połoŜone wśród areału pól uprawnych 
czy uŜytków zielonych, naleŜą do gospodarstw indywidualnych, których właściciele nie 
interesują się odbudową i przebudową ich struktury. 

6. NajwyŜej połoŜoną krainę krajobrazową Sromowiec WyŜnych stanowią lasy PPN. Są 
one mocno przetkane ścianami nagich skał porośniętych częściowo kserotermiczną 
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roślinnością naskalną. Obecny stan lasów Parku w części tylko odzwierciedla panujące 
w nim warunki siedliskowe i pierwotnie występujące drzewostany. Naturalne drzewo-
stany tworzą buk i jodła, a świerk i inne gatunki występują tylko w formie domieszki. 
Podkreślmy, Ŝe w miarę wzrastania zapotrzebowania na tereny pod uprawy rolnicze 
powierzchnie leśne ulegały sukcesywnemu zmniejszaniu się, tak Ŝe w efekcie doprowa-
dziło to do zachowania lasów głównie na terenach nienadających się juŜ dla celów rol-
niczych. 

5. Propozycje prac studialno-planistycznych przy ustalaniu granicy rolno-leśnej 
w Sromowcach WyŜnych 

Respektując i doceniając wielorakie funkcje, jakie spełniają zalesienia i zadrzewienia 
w terenach silnie urzeźbionych, naleŜy je w większym stopniu uwzględniać w planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin i wsi. Prawidłowe ustalenie granicy rolno-leśnej 
w części otulinowej PPN naleŜy uznać za szczególnie waŜny czynnik ekologiczny, gdyŜ 
granica ta jest bezpośrednio związana z uporządkowaniem układu fitomelioracyjnego. 

W kształtowaniu rozwiązań przestrzennych na terenie Sromowiec WyŜnych powinny 
być brane pod uwagę takie elementy, jak: gospodarka wodna, przeciwdziałanie erozji gleb, 
zbyt intensywny charakter gospodarki rolnej (oranej), wykorzystanie obszaru do celów 
turystyczno-rekreacyjnych (kontrolowanych), klimat, jakość gleb (kompleksy rolniczej 
przydatności gleb), wysokość nad poziom morza, charakter urzeźbienia terenu (spadki). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe istotną rolę przy określaniu granicy rolno-leśnej stanowi czynnik 
efektywności gospodarowania, czyli poziom opłacalności utrzymywania gruntów rolnych. 
W Sromowcach WyŜnych jest on barierą uniemoŜliwiającą znaczniejsze zwiększenie po-
wierzchni leśnej niŜ to wynika z optymalnych wymogów ochrony przyrody, środowiska15. 

W wielu planach zagospodarowania przestrzennego dla gmin i wsi terenów górskich 
problem granicy rolno-leśnej jest pomijany lub zdawkowo i nieprawidłowo rozwiązywany. 
Wydaje się, Ŝe obecnie stwierdzenie to nie powinno dotyczyć omawianego obszaru, gdyŜ 
wszystkie problemy planistyczne otoczenia PPN są na bieŜąco korygowane i analizowane 
od zakończenia budowy zapór Czorsztyn–Niedzica–Sromowce WyŜne. Maria Modzelew-
ska sugeruje nawet postawienie planistycznej bariery dla ingerencji człowieka i utrzymanie 
odrębności przyrodniczej PPN oraz zachowanie przyrodniczego charakteru całego ob-
szaru16. 

NaleŜy sądzić, Ŝe juŜ na wstępnym etapie opracowania planu zagospodarowania prze-
strzennego powinno się określić tereny przewidziane do zalesienia i fitomelioracji przeci-
werozyjnych (zadrzewień przeciwwietrznych i glebochronnych) oraz wymogi w zakresie 
utrzymania i ochrony zalesień i zadrzewień stanowiących biologiczną obudowę wodocie-
ków, jarów i wysokich miedz. Ponadto powinny być przedstawione propozycje rozwiązań 
przestrzennych wraz z uzasadnieniem oraz harmonogram prac. 

PoniewaŜ kryteria, jakimi naleŜy kierować się przy wyznaczaniu granicy rolno-leśnej, 
mają charakter ogólny, dlatego konkretyzując jej przebieg, naleŜy wszelkie ustalenia stoso-
wać w sposób indywidualny i elastyczny. Do wyznaczenia takiej granicy potrzebne są 
odpowiednie studia kameralne i terenowe. 
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Studia kameralne powinny obejmować zapoznanie się z opracowaniami planistycznymi 
dotychczas istniejącymi oraz wynikami badań naukowych. Do opracowań tych moŜemy 
zaliczyć: 
1. Wytyczne z planów zagospodarowania przestrzennego wyŜszego rzędu (część o zagro-
Ŝeniu i ochronie środowiska). 

2. Opracowania fizjograficzne (mapy oceny warunków fizjograficznych w skali 1:25 000 
lub 1:10000 uwzględniające fitomelioracje oraz inwentaryzację zalesień i zadrzewień). 

3. Materiały opracowane przez słuŜbę rolną i leśną odnośnie stanu zagospodarowania 
lasów. 

4. Mapy inwentaryzacji gruntów zagroŜonych erozją wodną (wykonane przez Wojewódz-
kie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych).  

5. Opracowania dyrekcji parków narodowych dotyczące rezerwatów ścisłych, pomników 
przyrody (przebieg granicy rolno-leśnej jest określany zazwyczaj jednoznacznie). 

6. Opracowania sporządzane przez placówki naukowe (wyniki wieloletnich badań na tym 
terenie). 
Na podstawie powyŜszych materiałów moŜna, na mapach w skali 1:25 000 lub 

1:10 000, określić wariantowy przebieg granicy rolno-leśnej. Następnie uściślenie jej prze-
biegu powinno nastąpić w dwu etapach. W pierwszym naleŜy uszczegółowić przebieg tego 
fragmentu granicy rolno-leśnej, który w planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
planach sporządzonych przez dyrekcję parków narodowych został określony jako bezdys-
kusyjny. W drugim etapie trzeba dokładnie przeanalizować przebieg wariantowych frag-
mentów projektowanej granicy. W tym celu naleŜy skorzystać z bardziej szczegółowych, 
róŜnorakich i specjalistycznych opracowań. 

Dla wsi Sromowce WyŜne istnieją następujące opracowania: 
1. Mapa krajobrazu osadniczego Sromowiec WyŜnych (skala 1:5000). 
2. UŜytkowanie gruntów w Sromowcach WyŜnych (skala 1:5000). 
3. Rozłóg gospodarstw indywidualnych (skala 1:2880). 
4. Projekt zmian w uŜytkowaniu gruntów w Sromowcach WyŜnych (skala 1:5000). 
5. Studium spadków urzeźbienia (skala 1:5000). 
6. UŜytkowanie gruntów na terenie PPN wraz z otuliną (skala1:25 000). 
7. Struktura władania na terenie PPN wraz z otuliną (1:25 000). 
8. Mapa podregionu pienińskiego z podziałem na krainy krajobrazowe (skala 1:25 000). 
9. Studium dróg w otulinie PPN (skala 1:5000). 

Integralną częścią opracowań kartograficznych jest część opisowa. Oto niektóre wnioski 
i postulaty w niej zawarte: 
1. Dane hipsometryczne. Nachylenie terenu określone w stopniach i procentach oraz 

długość zboczy w metrach. Pozwalają określić moŜliwości i zakres wprowadzania 
nowych zalesień lub zadrzewień. 

2. Sieć dróg i tras przejazdów bezdroŜnych. Wielkość rocznej masy transportowej decyduje 
o parametrach technicznych drogi. Dostępność do pól decyduje o zachowaniu lub 
likwidacji poszczególnych dróg lub ich odcinków. Rzeźba i walory krajobrazowe terenu 
decydują o wkomponowaniu, trasie przebiegu i obudowie pasa drogowego. 

3. Szczegółowa inwentaryzacja gruntów podlegających erozji wodnej powierzchniowej 
oraz nieuŜytków poerozyjnych. Wyliczone wielkości ściśle określają stopień nasilenia 
erozji wodnej i obligują do ustalenia zakresu prac przeciwerozyjnych, jak np. wyboru 
typu zadrzewienia ochronnego powierzchniowego, pasowego lub zakrzaczenia. 
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4. Dane inwentaryzacyjne zalesień i zadrzewień w rolniczej przestrzeni produkcyjnej słuŜą 
ustaleniu bilansu powierzchni leśnej w stosunku do innych uŜytków oraz określają 
kierunek ich zagospodarowania.  

5. Zagospodarowanie uŜytków i zainwestowanie terenu. Dane te pozwalają na określenie 
moŜliwości ich utrzymania lub innego dostosowania w zmienionym układzie po-
wierzchniowym (np. w Sromowcach WyŜnych stosunek powierzchni gruntów ornych do 
uŜytków zielonych wynosi 2:1, a powinien być odwrotny). 

6. Jednorodne kompleksy uprawowe. NaleŜy dąŜyć do ich zachowania lub innego uzasad-
nionego usytuowania w stosunku do projektowanej granicy rolno-leśnej. 

7. W wyniku przeprowadzonych studiów, wyznaczona granica rolno-leśna powinna być 
wyrównana z pozostawieniem jedynie takich mniejszych powierzchni leśnych, które 
mają znaczenie hydrologiczne i przeciwerozyjne. 
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