
III. 5. OCENA ZGODNOŚCI DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWANIA I   
           ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU WOJEWÓDZTWA Z UWARUNKOWANIAMI   
            PRZYRODNICZYMI 
 

Użytkowanie przestrzeni przyrodniczej przez człowieka w miarę postępu 
cywilizacyjnego staje się coraz bardziej niezgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi jego 
rozwoju. Potencjalne siedliska lasów, jakie pierwotnie panowały na omawianym obszarze,  
zostały zamienione najpierw w pastwiska i pola orne a następnie w obszary zurbanizowane    
i przemysłowe. Człowiek nie tylko zmienił całkowicie strukturę przestrzenną przyrody, ale na 
znacznym obszarze spowodował także jej degradację. Wzrastająca antropopresja                  
i zmniejszająca się zdolność adaptacji przyrody do zmian spowodowanych przez człowieka 
w ostateczności zagrażają jego istnieniu. 

Dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego dokonano oceny zgodności 
dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru województwa z cechami             
i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Ocenie poddano zgodność form użytkowania ziemi         
z potencjalną roślinnością naturalną oraz formy antropopresji na środowisko przyrodnicze. 

Przyjęto następujące kryteria oceny zgodności użytkowania z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi: 

- użytkowanie zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi – tu zaliczono tereny leśne 
(jako zgodne z siedliskiem potencjalnym) chronione rezerwatowo w sposób ścisły (a 
więc procesy przyrodnicze przebiegają w sposób spontaniczny i niezakłócony przez 
człowieka); w województwie śląskim za takie obszary (na mapie punktowe) uznano 
jedynie rezerwaty Rotuz i Śrubita, 

- użytkowanie zgodne częściowo z uwarunkowaniami przyrodniczymi – tu zaliczono 
tereny pozostające w użytkowaniu leśnym i rolnym, a więc tereny przyrodniczo 
aktywne i umiarkowanie wykorzystywane przez człowieka z zachowaniem procesów 
przyrodniczych, różnorodności biologicznej i georóżnorodności; na mapie dokonano 
dodatkowego zróżnicowania tych terenów na użytkowane zgodnie (lasy) i niezgodnie 
(role) z siedliskiem potencjalnym (lasy), 

- użytkowane niezgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi – tu zaliczono obszary 
konfliktowe klasy C i D, wyznaczone w waloryzacji środowiska opracowanej przez 
PIG w roku 2001; obszar C został uznany za obszar o średnim stopniu konfliktowości 
z elementami środowiska przyrodniczego, a obszar D – o stopniu niskim; 
wyznaczono 15 obszarów klasy C i 16 obszarów klasy D (pełna charakterystyka 
obszarów konfliktowych zawarta jest w cytowanym opracowaniu źródłowym), 

- użytkowane całkowicie niezgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi – tu zaliczono 
obszary konfliktowe A i B, wyznaczone w waloryzacji opracowanej przez PIG w roku 
2001; obszar A odznacza się bardzo wysokim stopniem konfliktowości komponentów 
środowiska i obecnego użytkowania terenu, a obszar B – wysokim; wyznaczono 
jeden obszar klasy A i dwa obszary klasy B (pełna charakterystyka obszarów 
konfliktowych zawarta jest w cytowanym opracowaniu źródłowym). 

 
Z dokonanej oceny wynika, że zaledwie 54 ha (0,004% powierzchni województwa) jest 

użytkowane zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Częściowo zgodnie 
zagospodarowane jest około 398 tys. lasów (32% ) i około 568 tys. gruntów ornych (46%). 
Niezgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi użytkowanych jest około 59 tys. ha (5%), 
całkowicie niezgodnie – około 207 tys. ha, co stanowi 17% powierzchni województwa 
śląskiego. Obszary użytkowane w sprzeczności z uwarunkowaniami przyrodniczymi 
zlokalizowane są w obrębie centrów surowcowo-przetwórczych, zlokalizowanych                   
w aglomeracji katowickiej, rybnickiej i częstochowskiej. 
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Z uwagi na brak danych przestrzennych o zgodności składu gatunkowego 
drzewostanów z siedliskiem, nie było możliwe wydzielenie w obrębie lasów obszarów 
zgodnych i niezgodnych z siedliskiem potencjalnym, co umożliwiłoby uszczegółowić 
wyróżnioną kategorię zgodności częściowej zagospodarowania i użytkowania terenu             
z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

 
W związku z brakiem danych przestrzennych o strukturze gospodarstw towarowych     i    

drobnotowarowych gospodarstw rodzinnych, nie było możliwe wydzielenie w obrębie 
gruntów rolnych obszarów monokultur rolnych i mozaikowych upraw rolnych, co umożliwiłoby 
uszczegółowić wyróżnioną kategorię zgodności częściowej zagospodarowania i użytkowania 
terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

 
Przedstawiona ocena została dokonana w aspekcie przyrodniczym. Wydaje się jednak 

celowe, aby środowisko planistów zagospodarowania przestrzennego opracowało 
interdyscyplinarny i wielokryterialny system oceny zgodności użytkowania                        
z uwarunkowaniami przyrodniczymi – na przykład w formie Karty dobrego 
zagospodarowania.   
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