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

Układ funkcjonalno-przestrzenny Sudetów jest kształtowany w granicach trzech państw: Polski, 
Czech i Niemiec. W pracy przedstawiono najważniejsze problemy całego regionu w zakresie ochrony 
środowiska, gospodarki wodnej, obszarów chronionych, sieci dróg i przejść granicznych oraz zago-
spodarowania przestrzennego. Uwzględniono założenia Unii Europejskiej w stosunku do obszarów 
górskich i regionów przygranicznych oraz założenia polityki kraju i województwa dolnośląskiego 
w stosunku do polskiej części Sudetów. 

Główne problemy Sudetów omówiono w skali regionu z uwzględnieniem współpracy transgra-
nicznej oraz w skali kraju dla ich polskiej części. Stwierdzono, że na obecnym etapie najważniejsze 
problemy do rozwiązania to ochrona przeciwpowodziowa, ochrona powietrza i wód płynących oraz 
budowa i modernizacja sieci dróg z zachowaniem zasad ograniczających ich uciążliwość w stosunku 
do ochrony środowiska i krajobrazu. 

WSTĘP 

Rok 2002 został ogłoszony przez ONZ i FAO Międzynarodowym Rokiem Gór, 
a III Europejska Konwencja Górska (Szkocja 2002) zorganizowana z inicjatywy 
„Euromontany” przyjęła hasło: „Góry siłą rozwoju obszarów wiejskich” [STOLA, 
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2002]. Hasło to w polityce górskiej Unii Europejskiej jest rozumiane jako trwały 
rozwój regionów górskich poprzez wzbogacenie ich różnorodności w zakresie 
działalności społeczno-gospodarczej oraz zachowanie i ochronę różnorodności 
krajobrazu naturalnego i walorów kulturowych. Rozwój powinien następować 
niezależnie od granic administracyjnych w powiązaniu z rozwojem gospodarczym 
danego kraju [Koncepcja ..., 2001; Krajowa ..., 2003; NIETUPSKI, 2000; Plan ..., 
2000; PTASZYCKA-JACKOWSKA, 2002; Strategia rozwoju województwa ..., 2000; 
WIĘCKOWICZ, 1998; Założenia ..., 1999]. Kierunki rozwoju powinny znaleźć od-
zwierciedlenie w sposobach zagospodarowania zasobów środowiska przyrodnicze-
go uwzględniających specyfikę poszczególnych regionów. 

Sudety są integralną częścią gór Europy. Ich rozwój gospodarczy kształtował 
się w granicach trzech państw: Czech, Polski i Niemiec. Z uwagi na uwarunkowa-
nia historyczne i przestrzenne obecne problemy Sudetów są również powiązane 
z polityką gospodarczą tych krajów. Ich rozwiązywanie musi uwzględniać założe-
nia rozwoju obszarów górskich Europy, a dodatkowo założenia polityki Unii Euro-
pejskiej w stosunku do regionów przygranicznych (polityka ta została zaliczona do 
zadań priorytetowych Unii). 

Do głównych problemów Sudetów o znaczeniu transgranicznym, wymagają-
cych współpracy międzynarodowej, należą: ochrona środowiska (w tym głównie 
ochrona powietrza), gospodarka wodna (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
przed powodzią), ochrona obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej (obsza-
rów objętych prawną formą ochrony), plan zagospodarowania przestrzennego (ze 
szczególnym uwzględnieniem sieci dróg) oraz wymiana gospodarcza, turystyczna 
i kulturowa związana z ruchem granicznym. W Sudetach najbardziej newralgiczna 
jest ochrona powietrza w tzw. Czarnym Trójkącie Europy. Drugim ważnym pro-
blemem jest gospodarka wodna. Stosunki wodne i zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe w obszarach źródliskowych Odry po stronie czeskiej w dużym stopniu 
wpływają na bezpieczeństwo powodziowe Przedgórza Sudetów i niżej położonych 
terenów. Problemy gospodarki wodnej są powiązane z Niemcami poprzez rzeki 
graniczne – Nysę Łużycką i Odrę. Lewobrzeżne dopływy Odry, biorące początek 
w Sudetach, mają decydujący wpływ na reżim wodny tej głównej arterii wodnej 
środkowej Europy, w tym także na zabezpieczenia powodziowe. Z obydwoma 
krajami Polska ma również wspólne problemy dotyczące turystyki i rekreacji, ru-
chu granicznego oraz sieci  dogodnych dróg i przejść granicznych. 

Przeważająca większość problemów związanych z gospodarką górską w Sude-
tach dotyczy jednak Polski i Czech. Wynika to z długości granicy łączącej obydwa 
kraje oraz powierzchni regionu. Oprócz wyżej wskazanych, do najważniejszych 
problemów należy wspólny plan zagospodarowania przestrzennego. Podstawą 
opracowania takiego planu jest duża jednorodność środowiska przyrodniczego oraz 
podobne kierunki rozwoju gospodarczego. 

W pracy zostaną omówione problemy Sudetów zarówno o znaczeniu transgra-
nicznym, krajowym, jak i regionalnym. Ich przedstawienie zostanie poprzedzone 
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krótką charakterystyką regionu oraz zaprezentowaniem form współpracy między-
narodowej. 

CHARAKTERYSTYKA REGIONU 

Sudety to stare góry, złożone z wielu masywów, pasm górskich i ich odnóg 
oraz wyspowych kopic [WALCZAK, 1968]. Cechuje je gęsta sieć dolinna. Złożo-
ność budowy geologicznej oraz rozmaitość rzeźby wpływają na ogromne zróżni-
cowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Są to najwyższe ze średnich gór 
Europy na północ od Alp i Karpat. Ich obszar znajduje się między Bramą Łużycką 
na zachodzie i Bramą Morawską na wschodzie. Potężny Łuk Sudetów po stronie 
czeskiej otacza od północnego zachodu Kotlinę Czeską, a po stronie polskiej na 
północy opada stromym progiem ku Przedgórzu i Nizinie Śląskiej (rys. 1). Przed-
stawiono graficznie układ głównych pasm górskich, sieć hydrograficzną i drogową 
oraz obszary chronione i szczególnie zagrożone. 

Największa część Sudetów znajduje się po stronie czeskiej (około 2/3 ich ogól-
nej powierzchni), w Polsce około 1/3, a w Niemczech tylko maleńki fragment. 
W granicach Polski Sudety dzielą się na: Zachodnie, Środkowe i Wschodnie. Sude-
ty Zachodnie leżą między Bramą Łużycką a Bramą Lubawską, Sudety Środkowe 
rozpoczynają się od Bramy Lubawskiej i kończą na linii Przełęczy Międzyleskiej, 
doliny Nysy Kłodzkiej i Przełęczy Kłodzkiej, a Sudety Wschodnie leżą na wschód 
od tej linii i sięgają do Bramy Morawskiej. 

Po stronie czeskiej od zachodu do Sudetów należą Góry Łużyckie (Lauzitzer 
Gebirge), których niewielki fragment leży również w granicach Niemiec, a następ-
nie Góry Izerskie (Jizerske Hory), Karkonosze (Krkonoše), Góry Stołowe (Bro-
umowskie Steny), Góry Orlickie (Orlicke Hory), Grupa Śnieżnika (Kralicky Sne-
žnik) i leżące wyłącznie po stronie czeskiej Jeseniki. Wschodnia granica Sudetów 
kończy się, podobnie jak w granicach Polski, na Bramie Morawskiej. 

FORMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

Celem współpracy transgranicznej w regionie Sudetów jest rozwiązywanie 
wspólnych problemów na obszarze pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemiec-
kiego oraz tworzenie instytucjonalnych form współdziałania. Z tego punktu widze-
nia największe znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych ma Stowarzysze-
nie Europejskich Regionów Górskich (SERG), do którego należą organizacje 
utworzone wyłącznie dla Sudetów, tj. euroregiony oraz Polsko-Czeska Komisja 
Międzynarodowa. Najważniejszym dokumentem w zakresie współpracy transgra-
nicznej jest „Europejska karta regionów granicznych i transgranicznych” (nowa 
wersja z 1995 r.) [Europejska karta ..., 1995], określająca główne cele działalności, 
do których należą: umacnianie wartości gospodarczych i społeczno-kulturalnych, 
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tworzenie w regionach sił sprzyjających współpracy ponadgranicznej, ułatwianie 
polityki zagospodarowania przestrzennego, usuwanie przeszkód oraz nierówności 
ekonomicznych i infrastrukturalnych. 

Działalność euroregionów sudeckich opiera się na przestrzeganiu postanowień 
„Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólno-
tami i władzami terytorialnymi” uchwalonej w Madrycie w 1980 r. [Europejska 
konwencja ..., 1980]. Głównym celem działalności euroregionów jest dążenie do 
zwiększenia potencjału gospodarczego z uwzględnieniem szczególnej dbałości 
o środowisko przyrodnicze, w tym zasad i rygorów ekologicznych. Podstawę roz-
wiązywania większości problemów stanowią warunki przyrodnicze, których 
wpływ na ten proces kształtuje się niezależnie od granic administracyjnych i po-
wierzchni znajdującej się w danym kraju.  

Na obszarze Sudetów istnieją trzy euroregiony: Euroregion Nysa obejmujący 
również część Republiki Czeskiej i Wolny Kraj Saksonia (Niemcy) [Euroregion 
Nysa] oraz Euroregiony Glacensis i Pradziad, utworzone wspólnie z Republiką 
Czeską [Euroregion Glacensis, Euroregion Pradziad]. 

Pierwszy powstał w 1989 r. Euroregion Glacensis, pełna nazwa – Euroregion 
Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. Został on utworzony przez Stowa-
rzyszenie Miast i Gmin Pogranicza Polsko-Czeskiego. Po stronie polskiej obejmuje 
on 4 powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski i wałbrzyski, a po stronie cze-
skiej 11: Hradec Kralowe, Trytnov, Rychnou n. Kneznou, Nachod, Usti n. Orlici, 
Pardubice, Switavy, Sumperk, Semily i Jesenik. Powierzchnia Euroregionu wynosi 
4 853 km2, w tym 2 927 po stronie polskiej i 1 926 po stronie czeskiej. Ludność – 
ponad 1 mln mieszkańców – jest rozmieszczona mniej więcej po połowie po każdej 
stronie. 

Euroregion Nysa obejmuje obszary przygraniczne Czech, Polski i Niemiec, 
powstał on w 1991 r. z inicjatywy działaczy komunalnych. Euroregion obejmuje 
16 powiatów, w tym 8 po stronie polskiej (7 z województwa dolnośląskiego 
i 1 z lubuskiego), a 5 po stronie czeskiej (4 powiaty z okręgu Liberec i 1 z Usti) 
oraz 3 powiaty Wolnego Państwa Saksonia po stronie niemieckiej. Szczególne 
położenie geopolityczne regionu wynika z lokalizacji między jednym ze starych 
krajów Unii Europejskiej a krajami Europy Środkowowschodniej. Jest to więc 
obszar, na którym kształtują się stosunki wschód–zachód zarówno tradycyjnie, jak 
i w ich nowym europejskim wymiarze. Powierzchnia Euroregionu wynosi 13 619 
km2, w tym część polska obejmuje prawie 7, czeska – ponad 3,5, a niemiecka – 
ponad 3,1 tys. km2. Zamieszkująca tu ludność liczy ok. 1 760 tys. osób – po stronie 
polskiej – 737 tys., po stronie czeskiej – 484 tys. a po stronie niemieckiej – 540 tys. 

Trzecim euroregionem powstałym w 1997 r. jest Euroregion Pradziad. W jego 
skład wchodzą 2 powiaty czeskie: Bruntnal i Jeseniki – w sumie ok. 60 gmin, po 
stronie polskiej 9 gmin. Większość gmin polskich znajduje się na Płaskowyżu 
Głubczyckim i na Nizinie Śląskiej. Charakter górski ma jedynie mały skrawek Gór 
Opawskich w okolicy miasteczka Głuchołazy. Większość problemów dotyczących 



 J. Fatyga: Wybrane problemy gospodarki górskiej ...  41 

Sudetów w tym regionie skupia się więc po stronie czeskiej, która obejmuje łań-
cuch górski Jeseniki, a przedmiotem współpracy jest głównie budowa dróg 
i przejść granicznych, wymiana gospodarcza, kulturalna i turystyczna oraz ostrze-
ganie i walka z klęskami żywiołowymi, w tym klęskami powodzi. Podstawą 
współpracy jest bliskość śląskiego zagłębia węglowego po stronie polskiej i atrak-
cyjność turystyczna terenów górskich po stronie czeskiej. Czeskie Jeseniki mają 
obfite źródła wód mineralnych, doskonałe trasy narciarskie i najczystsze w Europie 
Środkowej powietrze. Atuty te sprzyjają rozwojowi ruchu turystycznego ze Śląska. 

Działalność i osiągnięcia euroregionów są najpełniej realizowane w programie 
PHARE CREDO [Program PHARE ..., 1998]. Pogranicze polsko-czeskie już 
w 1998 r. zostało uznane za najaktywniejsze spośród 36 regionów granicznych 
Europy Środkowej i Wschodniej w skali całego Programu PHARE CREDO. Wspar-
cie programu uzyskało 5 ponadgranicznych projektów z polskiej i czeskiej części 
Europy. Do najważniejszych dokumentów współpracy transgranicznej należą: 
– „Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego” jako materiał wyjściowy do 

przygotowania „Wspólnego Dokumentu Programowego PHARE CBC II Pol-
ska – Czechy 2000–2006”. 

– „Saksońsko-Dolnośląska Strategia Rozwoju dla Interreg III” (PHARE CBC 
w latach 2000-2006). 
Główne cele działalności euroregionów zostały sformułowane na podstawie 

dokumentów unijnych. Są to: 
– proces integracji europejskiej; 
– ochrona środowiska przyrodniczego; 
– współpraca w sferze gospodarki i handlu; 
– budowa i wzajemna adaptacja infrastruktury terenu; 
– likwidacja skutków kataklizmów; 
– rozwój turystyki przygranicznej i budowa przejść granicznych; 
– wymiana i ochrona dóbr kultury w sferze humanitarnej, socjalnej, bezpieczeń-

stwa publicznego, edukacji i szkolnictwa. 
Współpraca jest realizowana na trzech płaszczyznach: 

– społecznej – bezpieczeństwo i stabilizacja oraz zmniejszanie poczucia peryfe-
ryjności i marginalizacji; 

– ekonomicznej – silne powiązanie kooperacyjne w sferze gospodarczej – prze-
pływ osób, dóbr i informacji; 

– kształtowania środowiska – ochrona przestrzeni o wyjątkowych walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych oraz wspólny system monitoringu i planowania. 
Realizacja współpracy, jej cele i osiągnięcia zostaną szczegółowo omówione 

w następnych rozdziałach. 
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ZAGROŻENIA I OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

Polska część Sudetów nieomal w całości leży w dorzeczu Odry. Jedynie małe 
ich skrawki przy granicy z Czechami (dolina rzeki Orlica oraz część Gór Izerskich) 
należą do dorzecza Łaby. Na szczycie Trójmorskiego Wierchu w Grupie Śnieżnika 
stykają się trzy europejskie działy wodne – pomiędzy zlewiskami Bałtyku, Morza 
Północnego i Czarnego (dorzecze Dunaju).  

Główny europejski dział wodny, dzielący zlewnię Bałtyku i Morza Północne-
go, biegnie wzdłuż głównych grzbietów sudeckich, po granicy z Czechami, co 
powoduje że gospodarka wodna obydwu krajów rządzi się własnymi prawami. 
Współpraca Czech i Polski w tym zakresie jest związana jedynie z obszarami źró-
dliskowymi Odry, z wodami granicznej rzeki Orlica oraz rzeki Ścinawka Kłodzka, 
a Czech, Polski i Niemiec – z obszarem źródliskowym i doliną Nysy Łużyckiej 
(granica z Niemcami), a także jej dopływami – Smedą, która po stronie polskiej 
nosi nazwę Witka, i Mandawą po stronie niemieckiej [WALCZAK, 1968]. Główny-
mi problemami gospodarki wodnej, wymagającymi trójstronnej współpracy są 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych. 

Najważniejszymi rzekami Sudetów są: Nysa Kłodzka wraz z dopływami Ści-
nawką, Bystrzycą Dusznicką i Białą Lądecką, a następnie Bystrzyca, Pełcznica – 
dopływ Strzegomki, Nysa Szalona – dopływ Kaczawy, Kaczawa, Bóbr z Kamien-
ną i Łomnicą, Kwisa - lewobrzeżny dopływ Bobru (na obszarze Sudetów występu-
jąca jako rzeka samodzielna) oraz Nysa Łużycka. Wszystkie rzeki sudeckie mają 
cechy rzek górskich. Typowe dla nich są krótkotrwałe i gwałtowne wezbrania, 
powodujące lokalne powodzie. Ich liczba i rozmiary w poszczególnych porach 
roku zależą od częstości i intensywności opadów. Zjawiska powodziowe mogą 
wywoływać również nagłe roztopy pokrywy śnieżnej, spowodowane działaniem 
charakterystycznego dla Sudetów wiatru typu fenowego. Rzeki Sudetów należą do 
lewobrzeżnych dopływów Odry, którą zasilają w wodę, zwiększając jej znaczenie 
żeglowne jako arterii komunikacyjnej. Są one bystrzejsze i bardziej zasobne 
w wodę od dopływów, biorących swój początek na niżu, dlatego mają decydujący 
wpływ na sytuację powodziową doliny Odry. 

Zagrożenie powodziowe na Odrze po stronie czeskiej stanowią wody Ostrawi-
cy i Opawicy, a także Olzy. Po stronie polskiej na obszarze Sudetów największe 
zagrożenie stanowi Nysa Kłodzka wypływająca ze stoków Śnieżnika, która z uwa-
gi na układ pasm górskich Kotliny Kłodzkiej może zwiększyć falę przepływu na-
wet ponad 50%. Niebezpieczne są również: Kaczawa wraz z dopływami oraz Bóbr 
i Kwisa, na której fala powodziowa łączy się często z falą na Nysie Łużyckiej [Do-
rzecze ..., 1997; Program dla Odry ..., 2000]. Szczególne zagrożenie terenów gór-
skich jest spowodowane bliskością zabudowy osiedlowej w stosunku do koryta 
rzeki, gwałtownością wezbrań, dużymi prędkościami przepływu, brakiem odpo-
wiednio wyprzedzającej prognozy i nieodpowiednim stanem zabezpieczenia hy-
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drotechnicznego. System zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Sudetach nale-
ży do najbardziej rozwiniętych w Polsce. Podstawowymi zabezpieczeniami hydro-
technicznymi są: zabudowa regulacyjna koryt rzecznych, suche zbiorniki przeciw-
powodziowe oraz zbiorniki retencyjne [KOSIERB, BARTOSIEWICZ, 2000; Regional-
ny ..., 1994, TOKARCZUK, 2000]. Powódź tysiąclecia w 1997 r. wykazała, że istnie-
jący system czynnej ochrony w postaci retencyjnych i suchych zbiorników prze-
ciwpowodziowch jest niewystarczający [KOSIERB, BARTOSIEWICZ, 2000]. Więk-
szość zbiorników suchych pochodzi z początku XX w. W Sudetach Zachodnich są 
to zbiorniki na dopływach Kwisy, Bobru oraz na Kaczawie, a w Sudetach 
Wschodnich na Wilczce w Międzygórzu i na Morawce w Stroniu Śląskim. Zbior-
niki retencyjne to, pobudowane za czasów niemieckich, duże zbiorniki w Pilicho-
wicach na Bobrze, w Złotnikach na Kwisie i w Lubachowie na Bystrzycy oraz 
powstałe po wojnie: Mietków na Bystrzycy, Słup na Nysie Szalonej, Leśna na 
Kwisie, Bukówka na Bobrze, Dobromierz na Strzegomce i Niedów na Witce.  

Nowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry została ujęta 
w „Programie dla Odry 2006” [Program dla Odry ..., 2000; WINTER, ZALESKI 
2000]. Do najważniejszych zadań przeciwpowodziowych w górnej części dorzecza 
Odry zaliczono: budowę zbiornika Racibórz na Odrze i Kamieniec Ząbkowicki na 
Nysie Kłodzkiej oraz przebudowę jazów u ujścia tej rzeki do Odry. Za najpilniej-
sze zadania ochrony regionu Sudetów przed powodzią uznano zabezpieczenia na 
rzece Nysa Kłodzka dla obszaru Kotliny Kłodzkiej, a w następnej kolejności zlew-
ni Kwisy i Nysy Łużyckiej. Dla Kotliny Kłodzkiej w „Programie dla Odry 2006” 
[2000], który został włączony do „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego” [2000], 
stworzono indywidualny program ochrony przeciwpowodziowej w postaci nastę-
pujących działań: 
– pilotażowe wdrożenie nowoczesnego i niezawodnego systemu osłony hydrolo-

gicznej połączonej z systemem ostrzegania alarmowego; 
– kompleksowy program przyrodniczo-techniczny w celu spowolnienia spływu 

wody i rumoszu skalnego (progi, zapory przeciwrumowiskowe); 
– suche zbiorniki retencyjne stanowiące najbardziej skuteczny środek techniczny 

zmniejszenia zagrożenia powodziowego; 
– zbiorniki wielozadaniowe dysponujące rezerwą przeciwpowodziową od trze-

ciej części do połowy całkowitej objętości czaszy zbiornika. 
Spośród kilku programów budowy zbiorników przeciwpowodziowych w zlew-

ni Nysy Kłodzkiej najbardziej wszechstronny jest program Liszewskiego [Program 
dla Odry ..., 2000], zakładający budowę 30 suchych zbiorników, w tym zabezpie-
czenie jej dopływów: Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej i Ścinawki. Obecnie 
na Nysie Kłodzkiej wybudowano dwa największe zbiorniki w miejscowościach 
Topolna i Kozielno oraz jeden na jej dopływie – Czerwonce w miejscowości So-
snówka. 

W zlewni rzeki Bóbr konieczny jest remont suchych zbiorników: Mysłakowice, 
Świerzawa, Sobieszów, Cieplice, Bolków i Mirsk oraz zapory zbiornika Pilichowi-
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ce, a oprócz tego budowa nowych zbiorników na dopływach: Mała Kamienica na 
Kamienicy, Stara Białka na Świdniku, Pławna na Kózce, Karpniki na Karpnickim 
Potoku, Kostrzyca na Jedlicy i Krzeszów na Zadrnej. Budowa zbiornika powo-
dziowo-energetycznego na rzece Bóbr umożliwi sterowanie falą powodziową do 
ujścia do Odry oraz zabezpieczenie przyległego terenu po stronie polskiej i nie-
mieckiej. Przewidywana jest budowa wielozadaniowego zbiornika Wrzeszczyn 
Wielki na Bobrze oraz zbiornika Bukowiec. Zabezpieczenia na Kwisie to budowa 
suchych zbiorników na jej dopływach – Mirsk na Czarnym Potoku i Oleszna na 
Oldzy. W Górach Bystrzyckich jest kontynuowana budowa dwóch zbiorników na 
rzece Bystrzycy Dusznickiej – dolnego we wsi Młoty i górnego – w Spalonej. Re-
alizacja tego zadania jest związana z kontynuacją budowy elektrowni szczytowo- 
-pompowej w Młotach wraz z systemem linii energetycznych 110 i 400 kV. 

Oprócz budowy zbiorników stwierdzono potrzebę przywrócenia rzekom reten-
cyjnych terenów zalewowych. Łęgi wzdłuż rzek nie powinny być zabudowywane, 
a tereny naturalnego odpływu wód zmieniane przez systemy odwadniające, rozbu-
dowę i regulację cieków oraz spiętrzanie wody. Zakłada się podjęcie działań 
w celu zwiększenia retencji obszarowej w terenach górskich głównie przez zalesia-
nie oraz zwiększenie liczby polderów w dolinie Odry i ograniczenie na nich roślin-
ności [Odra ..., 2000; Zagospodarowanie ..., 2000]. 

Najważniejszym celem ochrony przeciwpowodziowej jest zabezpieczenie 
miast i osiedli. W zabezpieczeniu przeciwpowodziowym tych obiektów ważne jest 
wprowadzenie odpowiedniego systemu budowli i urządzeń hydrotechnicznych. 
Utrzymane w dobrym stanie technicznym mury oporowe, zapory przeciwrumowi-
skowe, progi denne itp. stanowią bezpośrednią ochronę obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie rzeki. Powódź w 1997 r. spowodowała bardzo duże zniszczenia tych 
urządzeń. Dotyczy to zlewni: Nysy Kłodzkiej, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy i Nysy 
Łużyckiej. Liczba zniszczonych obiektów tego typu zgłoszonych do odbudowy 
wynosiła 2 300. W Sudetach projektowana jest budowa nowych obiektów hydro-
technicznych na Nysie Kłodzkiej zabezpieczających Kłodzko przed wodą  
300-letnią oraz na Bobrze zabezpieczających Lwówek i Wleń. Mniejsze osiedla 
będą chronione przez budowę obiektów zabezpieczających przed wodą 200-  
i 100-letnią. 

W celu dodatkowej ochrony miast przed powodzią projektuje się: budowę pol-
derów powyżej miejsc zagrożonych, zwiększenie przepustowości koryt i kanałów, 
oczyszczenie międzywali i modernizację obwałowań. Działania podstawowe to 
rozwój systemów szybkiego ostrzegania. 

ZANIECZYSZCZENIE WÓD PŁYNĄCYCH 

Wody rzek sudeckich w zdecydowanej większości nie odpowiadają dopusz-
czalnym normom czystości wód powierzchniowych [Raport ..., 1997]. O ich zanie-
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czyszczeniu decyduje ponadnormatywne stężenie związków biogennych (NO2, 
PO4) oraz zły stan sanitarny. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki komu-
nalne, ścieki surowe z gospodarstw rolnych i ze spływów powierzchniowych. 

Rzeki po stronie polskiej narażone na zanieczyszczenia transgraniczne to cieki 
graniczne: Nysa Łużycka, Orlica i Ścinawka. Nysa Łużycka wraz z dopływami 
Mandawą i Smedą jest osią styku sieci hydrologicznej trzech państw. Rozwój 
przemysłu włókienniczego, maszynowego, szklarskiego i spożywczego na tym 
obszarze oraz brak oczyszczalni ścieków spowodował, że Nysa Łużycka należała 
do najbardziej zanieczyszczonych rzek Europy Środkowej. W latach 90. XX w. 
wybudowano szereg oczyszczalni, co znacznie poprawiło sytuację. Najczystszą 
z rzek granicznych jest Orlica, która dotychczas prowadzi wody I klasy czystości, 
oraz Ścinawka Kłodzka dzięki oczyszczalni ścieków wybudowanej po stronie pol-
skiej w okolicy miejscowości Tłumaczów. 

Jakość wód głównych rzek Dolnego Śląska, w tym również Sudetów, była do-
kładnie badana po powodzi 1997 r. [Dorzecze ..., 1999]. Stwierdzono, że podczas 
powodzi nastąpiło okresowe pogorszenie się jakości wód płynących. Zwiększyło 
się stężenie niektórych składników chemicznych, w tym substancji biogennych – 
azotu i fosforu, oraz zawartości substancji organicznej wyrażonej ilością całkowi-
tego węgla organicznego (TOC). Zwiększyły się także wartości wskaźnika ChZT, 
zawartość fosforanów i miano Coli. Po przejściu powodzi jakość wody z małymi 
odchyleniami wróciła do normy. 

W celu poprawy jakości wód projektuje się uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej przez budowę zbiorczych systemów kanalizacji z wysokoefektyw-
nymi oczyszczalniami ścieków oraz budowę składowisk odpadów wraz z obiekta-
mi biologicznej i termicznej ich utylizacji. Zwrócono także uwagę na konieczność 
zakazu lokalizacji uciążliwych zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków 
i składowisk odpadów na terenach zagrożonych wodami powodziowymi. 

OBSZARY CHRONIONE – OCHRONA KRAJOBRAZU 

Bogactwo przyrodnicze Sudetów, z uwagi na swój unikalny charakter, wymaga 
szczególnej ochrony. Do form ochrony obszarowej według ustawodawstwa pol-
skiego należą: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu, a ostatnio również użytki ekologiczne [DENISIUK, 1994; 
Ustawa ..., 1991]. 

Na obszarach objętych ochroną w Sudetach występuje niezwykłe bogactwo 
form rzeźby, sieci hydrograficznej oraz charakterystyczny układ lasów i użytków 
rolnych, w tym powierzchni zadarnionych. Różnorodność środowiska abiotyczne-
go i kulturowego, a także funkcje gospodarcze współtworzą niepowtarzalne piękno 
tego regionu. 
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W krajobrazie Sudetów obiekty ochrony przyrody są wkomponowane w wiel-
koprzestrzenny układ form wzajemnie się uzupełniających i zapewniających 
utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym. Umożliwiają 
one zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i uzdrowiskowych, a także rozwój proeko-
logicznych kierunków rozwoju gospodarczego [KUTKOWSKA, 2002; WOŹNIAK, 
2002; ZAREMBA, 2000]. 

Przez wiele lat jedynym dużym obiektem ochrony przyrody w Sudetach był 
Karkonoski Park Narodowy  utworzony w 1959 r. Dopiero w latach 80. i 90. XX 
w. powstała sieć obszarów chronionych – parków krajobrazowych  i obszarów 
chronionego krajobrazu, obejmująca praktycznie wszystkie najważniejsze frag-
menty tych gór. Spośród licznych form obiektów chronionych najbardziej cenne są 
parki narodowe, których celem jest ochrona rzadkich gatunków naturalnej roślin-
ności i nienaruszonych przez człowieka fragmentów naturalnego krajobrazu. 

W Sudetach najważniejszy jest wspomniany już Karkonoski Park Narodowy 
wchodzący w skład Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze-Krkonoše), 
który wraz z Karkonosko-Izerskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i obszarami 
po stronie czeskiej tworzy jeden z najrozleglejszych kompleksów chronionych 
w Europie Środkowej. Obiekt został utworzony w 1992 r. przez Międzynarodową 
Radę Koordynacyjną Programu UNESCO-MAB. Rangę w skali międzynarodowej 
nadają mu piętra subalpejskie i alpejskie z roślinnością stanowiącą element ark-
tyczno-alpejski. Następnym pod względem wartości przyrodniczej jest Park Naro-
dowy Gór Stołowych (do 1993 r. Stołowogórski Park Krajobrazowy). Do równie 
cennych przyrodniczo obiektów należą ścisłe rezerwaty przyrody, zgrupowane 
w Karkonoszach. Są to rezerwaty: Śnieżka, Mały i Wielki Staw, Śnieżne Kotły 
i Czarny Kocioł. Występują w nich najmniej zmienione ekosystemy, rzadkie sta-
nowiska flory i fauny oraz najwartościowsze elementy przyrody nieożywionej. 

Bardzo ważnymi obiektami ochrony są: parki krajobrazowe tworzone na tere-
nach mających duże walory przyrodniczo-krajobrazowe typowe dla danej jednostki 
fizjograficznej. Uzupełniają one sieć parków narodowych i wraz z nimi stanowią 
jeden system. Przedmiotem ochrony w tych parkach są pozytywne elementy dzia-
łalności ludzkiej, zwiększające ich walory krajobrazowe. Parki krajobrazowe są 
tworzone w terenach już zagospodarowanych, a więc zachowują użytkowanie rol-
niczo-leśne. Poza ochroną wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
pełnią funkcję rekreacyjną i umożliwiają organizowanie różnych form turystyki. 
W Sudetach są to: Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rudawski Park Krajobrazo-
wy, Park Krajobrazowy Chełmy, Dolina Bystrzycy, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy Gór Sowich i Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. 

Następną formą prawną ochrony są rezerwaty a wśród nich: faunistyczne, flo-
rystyczno-faunistyczne, florystyczne, leśne, torfowiskowe oraz o charakterze geo-
logiczno-krajobrazowym. W Sudetach należą do nich: Wąwóz Goliczanka w nad-
leśnictwie Wałbrzych – las liściasty z przewagą lipy i skupiskami cisów, Bukowa 
Kalenica w Górach Sowich – las bukowy, Rezerwat Cisy w Górach Bardzkich – 
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pierwotny las mieszany z dużą ilością gatunków drzew liściastych i skupiskami 
cisa, Wielkie Torfowisko Batorowskie i Małe Torfowisko Batorowskie, obydwa 
w Górach Stołowych – roślinność torfowisk wysokich, Rezerwat Topieliska 
w Górach Bystrzyckich – torfowisko wysokie z reliktami glacjalnymi, Rezerwat 
Śnieżnik Kłodzki – górna granica lasu świerkowego i łąki wysokogórskie z roślin-
nością subalpejską, Rezerwat Nowa Morawa w nadleśnictwie Stronie – pierwotny 
las regla dolnego – jodłowo-bukowo-świerkowy z domieszką jawora, Rezerwat 
Puszcza Śnieżnej Białki – największy rezerwat pierwotnej puszczy sudeckiej – buk 
z domieszką świerka, jodły i jarzębiny. 

Ostatnią prawną formą ochrony przyrody są obszary chronionego krajobrazu, 
mniej cenne przyrodniczo, ale za to większe powierzchniowo. Podobnie jak 
w przypadku parków krajobrazowych, ich funkcją jest zapewnianie warunków 
aktywnego wypoczynku, turystyki pobytowej i wędrownej. Są najniższą formą 
wielkoobszarowego systemu ochrony prawnej. Stanowią często otulinę parków 
narodowych i krajobrazowych. Ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu na-
stępuje w drodze rozporządzenia wojewody na mocy uchwały rady gminy, co na-
potyka często trudności. Do obszarów chronionego krajobrazu należą w całości: 
Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Kopuła Chełmca, Kopuła 
Trójgarbu, Zawory oraz Góry Bardzkie i Sowie. Oprócz opisanych wyżej więk-
szych powierzchniowo obiektów ochrony, w Sudetach znajdują się liczne małe 
rezerwaty leśne i skalne, a także pomniki przyrody. 

Liczba obszarów chronionych przypadających na jednostkę powierzchni ogó-
łem i powierzchnia tych obszarów w Sudetach, podobnie jak w Karpatach, prze-
wyższają średnią krajową. Mimo to istnieje potrzeba objęcia ochroną dalszych 
obiektów i powierzchni. 

Obszary chronione po stronie czeskiej to poszerzony na stronę polską czeski 
rezerwat Velka Jizerska Louka (Wielka Izerska Łąka), Bilateralny Rezerwat Bios-
fery Karkonosze-Krkonoše, Chroniena Krajinna Oblast Jizerske Hory, Broumow-
sko, Orlicke Hory oraz wielkoobszarowy rezerwat przyrody Kralicky Snežnik. 

Ważnym problemem dla kształtowania krajobrazu Sudetów we wszystkich 
trzech krajach są przeobrażenia antropogeniczne. Należą do nich przede wszystkim 
obszary przekształcone wskutek powierzchniowej eksploatacji surowców skalnych 
oraz przez przemysł wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. Po stronie pol-
skiej największy stopień degradacji krajobrazu występuje w Wałbrzysko-Nowo-
rudzkim Okręgu Wydobywczym Węgla Kamiennego oraz w okolicach Kopalni 
Węgla Brunatnego Turów. Krajobraz szpecą tam wysokie, rozległe hałdy, na któ-
rych tylko z rzadka pojawia się skąpa roślinność. Inny rodzaj degradacji krajobrazu 
to głębokie wyrobiska po wydobyciu surowców skalnych, w tym marmuru 
w Masywie Śnieżnika, a także po eksploatacji kruszywa w dolinach rzecznych. 
Największe formy tego typu dewastacji występują w dolinie Ścinawki. Zagrożenia 
obszarów chronionych to szkody związane ze środowiskiem, kwaśne deszcze, po-
wodzie i szkody powodowane przez człowieka: rabunkowa gospodarka runa leśne-
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go, kłusownictwo, niszczenie cennych gatunków roślin i zwierząt. Przeciwnikami 
obiektów chronionych są: administracja lasów państwowych, przedsiębiorstwa 
zajmujące się eksploatacją surowców kopalnych oraz urzędy gmin, gdyż liczne 
zakazy ograniczają pozyskiwanie surowca drzewnego i rozwój turystyki na tych 
terenach. 

OCHRONA ŚRODOWISKA – OBSZARY KONFLIKTÓW 

Do najważniejszych problemów ochrony środowiska Sudetów należą ochrona 
powietrza i związane z nią klęski ekologiczne w lasach. 

Ochrona powietrza dotyczy zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, głównie związ-
kami siarki. Obszar na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, zwany Czarnym Trój-
kątem Europy, skupia przemysł wydobywczy i energetyczny sąsiadujących krajów. 
Na tym obszarze zlokalizowano kilkanaście wielkich elektrowni w południowej 
Saksonii na terenie Niemiec oraz w północnych Czechach. W Polsce dołączyła do 
nich elektrownia Turów pracująca na bazie węgla brunatnego, wydobywanego 
w kopalni o tej samej nazwie. Szczególnie zagrożony jest obszar Sudetów Polskich 
z uwagi na przeważające kierunki wiatrów: zachodniego, południowego-zacho-
dniego i południowego. Duża emisja dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla 
i pyłów doprowadziły w latach 80. XX w. do klęski ekologicznej, w wyniku której 
zostały poważnie uszkodzone, a miejscami prawie całkowicie wyginęły lasy Gór 
Izerskich i Karkonoszy. Podobne szkody (chociaż z mniejszym nasileniem) wystą-
piły w tym czasie w lasach Gór Bystrzyckich, Orlickich i Grupy Śnieżnika. 
W programach ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w Euroregionie Nysa 
zaprojektowano zmianę zaopatrzenia w surowce energetyczne, tj. ograniczenie 
wydobycia węgla brunatnego na Łużycach i likwidację dwóch elektrowni. Obecnie 
po stronie niemieckiej działają dwie elektrownie – Boxberg i Schwarze-Pumpe. Po 
stronie polskiej wciąż pracuje elektrownia Turów, gdzie obecnie przeprowadza się 
modernizację proekologiczną (zakończenie planowane w 2005 r.). Na terenie całe-
go Euroregionu zastępuje się węgiel gazem. Powstają również elektrownie wiatro-
we. W celu zapobiegania klęskom ekologicznym w całym Euroregionie wybudo-
wano wspólną sieć pomiarową zanieczyszczeń powietrza. 

Oprócz zagrożeń ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym, w Sudetach 
występują lokalne zanieczyszczenia atmosferyczne na obszarach zurbanizowanych 
w okolicach większych miast, takich jak: Wałbrzych, Jelenia Góra, Kłodzko i Ka-
mienna Góra, a także wzdłuż silnie uczęszczanych ciągów komunikacyjnych – 
drogi nr 8 z Kudowy i Kłodzka w kierunku Warszawy i nr 5 z Jeleniej Góry do 
Poznania i Gdańska. Największe zagrożenia lokalne stanowią strefy uprzemysło-
wione, w tym największy Wałbrzysko-Noworudzki Okręg Przemysłowy. W tym 
okręgu występuje również zagrożenie zanieczyszczenia powietrza i gleby przez 
metan ulatniający się z terenów kopalnianych. 
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Do szczególnie uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie Sudetów 
(w skali kraju) należą: elektrociepłownia Victoria w Wałbrzychu oraz elektrownia 
i kopalnia węgla brunatnego Turów w Bogatyni, a w skali województwa: zakład 
urządzeń górniczych w Wałbrzychu, przemysłu jedwabniczego w Nowej Rudzie 
i w Leśnej, huta szkła kryształowego w Szczytnej, zakłady bawełniane w Głuszy-
cy, Bielawie i Bogatyni, przedsiębiorstwo farmaceutyczne i elektrociepłownia 
w Jeleniej Górze, fabryka papieru w Piechowicach i fabryka dywanów w Kowa-
rach. Zanieczyszczenia powietrza są uciążliwe zwłaszcza w sąsiedztwie terenów 
rekreacyjnych i uzdrowiskowych. 

W latach 90. XX w., w wyniku zainstalowania odpowiednich filtrów, których 
koszty zostały w dużym stopniu sfinansowane przez Unię Europejską, zanieczysz-
czenie powietrza w Sudetach zostało znacznie ograniczone (do 60–70%) i obecnie 
występują tylko nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych norm. Przyczyniły się 
do tego również zobowiązania elektrowni do stosowania biopaliw. 

Kroki podjęte przez władze województwa w celu ograniczenia zanieczyszcze-
nia atmosfery to likwidacja uciążliwego przemysłu i działania w zakresie ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń z komunalnych systemów grzewczych, zwłaszcza 
wysokoemisyjnych kotłowni węglowych. Rozpatruje się wykorzystywanie alterna-
tywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii wiatru oraz wody rzek i potoków 
górskich. 

SIEĆ DROGOWA I PRZEJŚCIA GRANICZNE 

Jednym z powodów słabego wykorzystania szans kontaktów gospodarczych, 
turystycznych i kulturalnych z Niemcami i Czechami jest nieodpowiednia sieć dróg 
i przejść granicznych. Poprawa w tym zakresie stanowi kluczowy element koncep-
cji turystycznej i gospodarczej rewaloryzacji Sudetów we współpracy z sąsiadami. 
Realizacja tej koncepcji wymaga uporządkowania i rozwoju przejść granicznych 
oraz stworzenia międzynarodowego samochodowego szlaku turystycznego z Dre-
zna do Cieszyna, którego celem ma być udostępnienie najbardziej atrakcyjnych, 
pod względem krajobrazowym, miejscowości Sudetów.  

Transport drogowy, zwłaszcza tranzytowy ruch samochodów osobowych i cię-
żarowych, koliduje z funkcjami osadniczymi, uzdrowiskowymi i turystycznymi 
oraz ochroną przyrody i środowiska, a więc wszystkimi cennymi cechami tego 
wyjątkowego regionu. 

Obszar Sudetów jest ważną strefą tranzytu osobowego i towarowego. Ta funk-
cja ma silną dynamikę rozwoju. Nieuniknionemu rozwojowi transportu powinny 
towarzyszyć starania o maksymalne ograniczenie jego uciążliwości. 

Do najważniejszych tras drogowych łączących Sudety z innymi regionami Pol-
ski, a także z sąsiednimi krajami należą: 
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– droga krajowa nr 8 (E67) – Warszawa–Piotrków Trybunalski–Wrocław–Kłodz-
ko–Kudowa Zdrój–Kudowa Słone; 

– droga krajowa nr 5 – Bolków–Kamienna Góra–Lubawka;  
– droga krajowa nr 35 – Wrocław–Świdnica–Świebodzice–Wałbrzych–Mieroszów;  
– droga krajowa nr 32 – Kłodzko–Bystrzyca Kłodzka–Międzylesie–Boboszów; 
– droga śródsudecka, łącząca Sudety z niemiecką Saksonią – Zgorzelec–Lubań– 

–Jelenia Góra–Kamienna Góra–Wałbrzych–Kłodzko–Paczków–Nysa–Prudnik, 
obsługująca ruch turystyczny i generująca aktywność turystyczną gmin. 
Modernizacja układu komunikacyjnego Euroregionu Glacensis to przedłużenie 

drogi ekspresowej S5 relacji Grudziądz–Wrocław o odcinek Wrocław–Boboszów 
oraz drogi ekspresowej A43 relacji Brno-Morawska Trebowa o odcinek Morawska 
Trebowa–Dolni Lipka. Istnieje również pilna potrzeba budowy dróg szybkiego 
ruchu łączących Warszawę oraz Gdańsk z Pragą przez Ziemię Kłodzką. 

Problemem wewnętrznym jest udrożnienie dróg tranzytowych przez budowę 
obwodnic miast i wsi  w związku z przebiegiem planowanej gospodarczej drogi 
śródsudeckiej i drogi ekspresowej S5 oraz modernizacja dróg dojazdowych do 
przejść granicznych łączących się z turystyczną drogą śródsudecką. Należą do nich 
drogi: Mostowice Orlickie–Zahorzi, Niemojów–Bartosowice, Nowa Morawa–Stare 
Mesto, Lutynia–Travna, Złoty Stok–Bila Woda oraz modernizacja odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 389 – Przełęcz Polskie Wrota–Zieleniec–Mostowice–Różanka– 
–Międzylesie. Głównym szlakiem turystycznym jest Szlak Sudecki im. M. Orłowi-
cza, który łączy tereny górskie Dolnego Śląska z Górami Opawskimi w wojewódz-
twie opolskim. Projektowana jest również odbudowa sieci połączeń kolejowych. 

W celu likwidacji negatywnych skutków istnienia granicy państwowej postulu-
je się stworzenie warunków do wymiany handlowej, gospodarczej i turystycznej 
przez modernizację przejść granicznych, tj. uruchomienie przejścia drogowego 
Mostowice–Orlicke Zahorzi i Boboszów–Dolni Lipka. Dotychczasowe przejścia 
graniczne to: Lutogniewice–Andělka, Stóg Izerski–Smrk, Szrenica–Vosecka Bou-
da, Równia pod Sněžku–Pec pod Snieżkou, Śląski Dom–Lucni Bouda, Sowia Prze-
łęcz–Sovi Sedlo, Niedamirów–Žacleŕ, Okrzeszyn–Petřikovice, Łączna–Zdňov, 
Głuszyca Górna–Janovičky, Radków–Božanow, Ostra Góra–Machov, Duszniki– 
–Oleśnice, Zieleniec–Destne, Niemojów–Bartošovice, Śnieżnik–Kralicky Snežnik, 
Nowa Morawa–Stare Mesto, Lutynia–Travna. Postuluje się otwarcie przejść tury-
stycznych małego ruchu: Czernica–Mala Cermna, Kocioł–Oleśnice, Zieleniec– 
–Déštne, Pstrążyna–Zdarki, Śnieżnik–Kralicky Snežnik, Lasówka–Trekov, Bieli-
ce–Nyžnerov, Bielice–Paprsek, Nowy Gierałtów–Nove Vilémovice (na przełęczy 
Gierałtowskiej), Lądek Zdrój (Karpno–Cerny Kout (na przełęczy Karpowskiej). 

Dla Euroregionu Nysa szczególne znaczenie mają połączenia komunikacyjne 
zarówno wewnątrz regionu, jak i z głównymi ośrodkami europejskimi. Podstawo-
wą trasą jest autostrada A4 Drezno–Görlitz–Jędrzychowice do Krzywej w okoli-
cach Bolesławca. 



 J. Fatyga: Wybrane problemy gospodarki górskiej ...  51 

Główna droga o znaczeniu regionalnym, zwana Drogą Liczyrzepy (częściowo 
realizowana) połączy Jelenią Górę z miejscowościami w Czechach i Niemczech: 
Frydlant–Bogatynia, Zittau, Rumberg, Neustad. Przygotowywane jest połączenie 
czeskiego odcinka drogi szybkiego ruchu (R35) Liberec–Hradek nad Nysou–
Turów z niemiecką drogą nr 178 Zittau–Weissenberg oraz z polskim odcinkiem 
drogi Sieniawka–Zgorzelec. Rozwiązanie to jest zgodne z przygotowywaną zmianą 
polskiej drogi Sieniawka–Bogatynia Kunratice, która umożliwi szybkie połączenie 
Niemiec przez Frydlant z Czechami. 

W komunikacji kolejowej projektowana jest stopniowa modernizacja głównych 
szlaków między Harrachowem a Szklarską Porębą (Jakuszycami), Dolni Poustevna 
a Sabnitz oraz przedłużenie linii pasażerskiej z Cernous do Krzywiny Zgorzelec-
kiej. Do poprawy połączeń i dostępności komunikacyjnej dalszych obszarów po 
obu stronach granicy ważne są: modernizacja lotnisk w Libercu, Rothenburgu 
i w Jeleniej Górze, rozwój publicznej sieci autobusowej i budowa nowych przejść 
granicznych. 

W 1999 r. została opracowana koncepcja rozwoju ruchu turystycznego. W jej 
wyniku powstały liczne ośrodki informacji turystycznej, szlaki rowerowe, budo-
wane są ośrodki spędzania wolnego czasu itp. 

Projekty infrastruktury komunikacyjnej mogą być realizowane tylko pod wa-
runkiem równoprawnego udziału w tworzeniu i korzystaniu miejscowej ludności 
z ich efektów i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska naturalnego. 

GŁÓWNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
SUDETÓW 

Region Sudetów ma duże walory przyrodnicze związane ze znacznym zalesie-
niem, dużym udziałem obszarów prawnie chronionych (parki narodowe, krajobra-
zowe, rezerwaty) z urozmaiconą rzeźbą, klimatem i bogactwem wód mineralnych, 
co sprzyja rozwojowi sieci sanatoryjnej, turystyki i wypoczynku. Obszary prawnie 
chronione spełniają również niezwykle ważną rolę w gospodarce wodnej regionu – 
istnieją tam niewykorzystane jeszcze potencjalne możliwości retencjonowania 
wody. W zagospodarowaniu przestrzennym tego regionu powinna obowiązywać 
hierarchia funkcji, uwzględniająca priorytety wynikające ze znaczenia regionu dla 
sąsiadujących krajów, ale także stwarzająca korzystniejsze warunki życia ich 
mieszkańców. 

Osadnictwo (mieszkaniowe, gospodarcze i turystyczne) oraz aktywność spo-
łeczno-gospodarcza człowieka, dotycząca: transportu, rolnictwa, leśnictwa, tury-
styki, rekreacji, nieuciążliwego przemysłu i różnego rodzaju usług, powinny być 
rozwijane w harmonii i z poszanowaniem specyfiki regionu. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego Sudetów powinna być realizowana zasada zrównoważone-
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go rozwoju. Kompleksowy ponadgraniczny plan przemian i kształtowania nowo-
czesnej gospodarki przestrzennej powinien obejmować cały obszar Sudetów. 

Obecna struktura przestrzenno-funkcjonalna Sudetów została historycznie 
ukształtowana w ramach państwowości Czech i Polski. Mimo różnic w przynależ-
ności państwowej obszar ten cechuje: 
– duża jednorodność środowiska przyrodniczego; 
– bardzo zbliżone nasilenie negatywnej antropopresji na środowisko przyrodnicze; 
– pozytywne doświadczenia w zakresie współpracy przygranicznej, czego wyra-

zem są istniejące polsko-czeskie euroregiony; 
– konieczność restrukturyzacji gospodarki górskiej w Sudetach z uwzględnieniem 

czynników przyrodniczych w sposób zintegrowany, niezależnie od przebiegu 
granic; 

– wspólna polityka dotycząca parków narodowych, obszarów chronionego krajo-
brazu, obszarów zagrożonych i sieci dróg; 

– wspólne stanowisko Polski i Czech w strukturach Unii Europejskiej w sprawie 
preferencji finansowych dla Sudetów.  
Z dotychczasowych działań wynika, że w polityce transgranicznej rozwiązy-

wane są głównie problemy infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wod-
nej, ochrony środowiska i krajobrazu. Szczególną wagę przywiązuje się do rozwo-
ju komunikacji drogowej, kolejowej i powietrznej oraz sieci przejść granicznych 
zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Koszty budowy i eksploatacji infra-
struktury oraz wymogi w stosunku do ochrony środowiska naturalnego są obecnie 
większe, co powinno być uwzględnione w jej planowaniu. Dużym mankamentem 
polityki transgranicznej jest natomiast brak powiązań w planach gospodarki leśnej 
i rolnictwa. Układy przestrzenne użytkowania odnoszą się jedynie do obszarów 
chronionych w zakresie ustalania stref ochronnych biotopów przygranicznych par-
ków narodowych i krajobrazowych. 

Nie sformułowano również wyraźnie zadań w stosunku do polityki demogra-
ficznej. Sudety, w tym również polska część, należą do tzw. regionów peryferyj-
nych Europy, w których nasila się depopulacja na terenach wiejskich i koncentracja 
ludności w miastach. Zaniechanie działalności rolniczej i wyludnianie się wsi nie-
sie ze sobą różne zagrożenia. Należą do nich między innymi trudności w dostoso-
waniu się do postulatu Unii Europejskiej dotyczącego utrzymania gospodarki rol-
nej możliwie na wszystkich obszarach wiejskich. 

W planach zagospodarowania przestrzennego Polski Sudety zostały określane 
jako obszar o słabym przekształceniu środowiska z zachowanymi w znacznej mie-
rze walorami przyrodniczymi, lecz w części z zaburzoną równowagą ekologiczną 
[Koncepcja ..., 2001]. Wśród sześciu celów strategicznych zagospodarowania Pol-
ski za najbardziej znaczące dla Sudetów uznano: kształtowanie mechanizmów 
generujących efektywny rozwój społeczno-gospodarczy, poprawę jakości życia, 
ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i ochronę dziedzic-
twa kulturowego. Istotne miejsce zajmuje polityka kształtowania kompleksów 
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gospodarki turystycznej dynamizującej rozwój. Podkreśla się zwłaszcza niewyko-
rzystywane w pełni walory turystyczno-rekreacyjne polskich ziem górskich.  

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich tego regionu opiera się na rolnic-
twie, leśnictwie i turystyce. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju ma po-
legać na kształtowaniu stref aktywności, przedsiębiorczości i innowacyjności 
z uwzględnieniem specyfiki terenów górskich. Ważną rolę przypisuje się kształto-
waniu krajowej sieci ekologicznej i europejskiej sieci „Natura 2000”. 

Problemy wewnętrzne zagospodarowania przestrzennego polskich Sudetów do-
tyczą całości gospodarki. Planowanie ich rozwiązywania ułatwia położenie prawie 
w całości na obszarze jednego województwa i ujęcie ich w planach zagospodaro-
wania przestrzennego województwa dolnośląskiego. W planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa Sudety – określane jako III pasmo rozwoju rozwinię-
tych usług turystyczno-rekreacyjnych – zostały potraktowane zbyt ogólnie [Plan ..., 
2002; Strategia rozwoju województwa ..., 1999]. 

Jako unikatowy region górski w skali Europy, Polski i województwa dolnoślą-
skiego Sudety powinny mieć kompleksowy ponadgraniczny plan przemian 
i kształtowania nowoczesnej gospodarki przestrzennej. Integralną częścią tego 
planu są problemy związane ze specyfiką Sudetów Polskich oraz ich powiązanie 
z regionem Dolnego Śląska i polityką gospodarczą naszego kraju. Szczególną 
uwagę należałoby poświęcić przestrzeni rolniczo-leśnej ze względu na jej po-
wierzchnię oraz rolę i znaczenie w kształtowaniu innych funkcji. Należy również 
określić rangę i miejsce Sudetów jako obszarów problemowych (LFA) zarówno 
w skali województwa, jak i kraju. Dotyczy to kryteriów ich delimitacji, przyjętych 
dla obszarów górskich i preferencji finansowych związanych z ich specyfiką. 

WNIOSKI 

1. Z uwagi na bogactwo przyrodnicze Sudety są objęte wszystkimi obowiązu-
jącymi w Polsce formami ochrony przyrody i należą do regionów z największym 
obszarowo udziałem tych form. Ochrona zasobów przyrodniczych w dalszym cią-
gu należy do zadań priorytetowych w planach ich zagospodarowania. 

2. Jako unikatowy w skali Europy region górski Sudety powinny mieć własny 
kompleksowy, ponadgraniczny plan przemian i kształtowania nowoczesnej gospo-
darki przestrzennej z uwzględnieniem ich specyfiki i polityki gospodarczej Czech, 
Polski i Niemiec, opracowany zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej. 
Szczególną rolę w opracowaniu takiego planu odgrywają powołane dotychczas 
euroregiony, do których powinny należeć wszystkie jednostki administracyjne 
Sudetów po trzech stronach granicy. 

3. Dotychczasowe problemy rozwiązywane w ramach współpracy transgra-
nicznej to ochrona powietrza, zagrożenie powodziowe, obszary chronione oraz sieć 
dróg i przejść granicznych. Brak planów dotyczących leśnictwa, rolnictwa, sieci 
osadniczej i czynnika demograficznego. 
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4. W polityce górskiej Unii Europejskiej należy określić miejsce i rangę Sude-
tów jako obszarów problemowych (LFA). Dotyczy to głównie kryteriów delimita-
cji ich granic oraz wysokości preferencji finansowych związanych z ich specyfiką. 
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SELECTED PROBLEMS OF MOUNTAIN ECONOMY IN THE SUDETEN  
WITH SPECIAL REFERENCE TO TRANSBOUNDARY COOPERATION 
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ten, transboundary problems, water management 

S u m m a r y 

Spatial and functional system of the Sudeten is formed in three countries: Poland, Czech Repub-
lic and Germany. This paper presents most important problems of the whole region in environmental 
protection, water management, protected areas, road network, border checkpoints and spatial man-
agement. Recommendations of the European Union for mountain regions and borderlands and politi-
cal principles of the country and of Lower Silesian voivodship in respect to Polish part of the Sudeten 
were considered.  

Main problems of the Sudeten were described in the regional scale with the consideration of 
transboundary cooperation and in the country scale for Polish part of the mountains. Most important 
problems to be solved now appear to be: flood control, air and running water protection, construction 
and modernization of roads in a way to restrict their environmental impact.  
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Rys. 1. Region Sudetów 

Fig. 1. The Sudeten Region 
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