
Powszechnym błędem w planowaniu przestrzennym jest wyznaczanie 
terenów pod zabudowę wzdłuż istniejących dróg w postaci ciągłej za-
budowy. 

W planowaniu przestrzennym nie dostrzega się potrzeby łączenia róż-
nych terenów gminy za pomocą korytarzy ekologicznych, także ścieżek 
spacerowych czy rowerowych, i to rozumianych nie jako linie wytyczone 
po drogach polnych, a pełnoprawne pasy terenu o takie samej randze 
jak drogi czy ulice.
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OchrOna KraJOBraZU  
I ZaSOBÓW PrZYrODnIcZYch GMInY

Krajobraz jest to fragment przestrzeni ziemi postrzegany przez człowieka 
jako pewna całość, charakteryzujący się pewnymi cechami. Jest złożony 
z różnych części o podobnej strukturze. 

Powyżej mamy przykład krajobrazu z zabudową rozproszoną, powodu-
jącą, że pola, łąki są pocięte na małe fragmenty, co niszczy walory krajobra-
zowe i przyrodnicze terenu. 

Przykład krajobrazu niezabudowanego – mozaika pól, łąk, zadrzewień, 
stawy na pierwszym planie.

regulacja rzeki i budowa zapór

W naszym kraju powszechna jest regulacja rzek i potoków polegająca 
na prostowaniu koryt rzecznych, wycinaniu zadrzewień wzdłuż rzek 
i w obrębie międzywala. Buduje się zapory wodne w celach retencji wód 
powodziowych i na potrzeby elektrowni wodnych. Wykonuje się te kosz-
towne zabiegi rzekomo w celach przeciwpowodziowych, w sytuacji gdy 
współczesna wiedza i praktyka mówią zupełnie co innego. 

Prostowanie koryt rzek zmniejsza retencję wody oraz znacznie przy-
spiesza prędkość przesuwania się fali powodziowej i jej siłę. Powstałe 
szkody są znacznie większe i obejmują większe obszary. 

W krajach Europy Zachodniej przywraca się meandry rzek tam, gdzie 
je wcześniej wyprostowano, likwiduje się zapory wodne, poszerza ob-
szary zalewane wodami powodziowymi, gdyż jedynie te działania w naj-
większym stopniu minimalizują skutki ewentualnych powodzi. Zapory na 
rzekach stanowią także nieprzekraczalną barierę migracji ryb i z tego też 
powodu likwiduje się je na rzekach. Unia Europejska oczekuje od nasze-
go kraju, byśmy w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej likwi-
dowali bariery uniemożliwiające migrację ryb do terenów, gdzie znajdują 
się ich miejsca tarliskowe w górnym biegu rzek.
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istniejąca zabudowa wzdłuż drogi
tereny (szary kolor) zaplanowane 
przez urbanistów pod zabudowę 

należało pozostawić pasy terenu nie 
przeznaczone pod zabudowę, by nie 

tworzyły nieprzerwanej linii 

pozostawione pasy niezabudowane 
stanowią korytarze ekologiczne – 

przejścia dla zwierzyny 



rozpraszanie zabudowy

Na poniższych dwóch schematach pokazano rozmieszczenie budynków 
w terenie. Na pierwszym widzimy zabudowę rozproszoną po całym tere-
nie. Niektóre budynki znajdują się bardzo blisko rzeki, co stwarza zagroże-
nie w czasie powodzi. 

Rozproszone rozmieszczenie zabudowy powoduje też katastrofalną, 
nieodwracalną dewastację krajobrazu, co w przypadku gmin, które chciał-
by przyciągać turystów, ma olbrzymi negatywny wpływ na ich atrakcyj-
ność.

Dodatkowo doprowadzenie drogi, wodociągu, energii elektrycznej, 
gazu, odpływu ścieków do zabudowy rozproszonej to olbrzymie koszty 
dla gminy.

Zabudowa rozproszona

Na poniższym schemacie zabudowa jest rozmieszczona wzdłuż drogi i od-
dalona do rzeki. Tak rozmieszczona zabudowa ma o wiele mniejszy wpływ 
na środowisko. 

Zabudowa skupiona

Zabudowa krajobrazu

Powstanie nowej zabudowy zawsze zmienia charakter krajobrazu i to prak-
tycznie na stałe. Dlatego wszelkie plany zabudowy terenu należy szcze-
gółowo przeanalizować z uwzględnieniem walorów krajobrazu i walorów 
przyrodniczych. Nowe budynki powinny pojawiać się w bezpośrednim 
sąsiedztwie dotychczasowej zabudowy, a nie w oddaleniu od niej lub co 
gorsza w środku pól czy łąk. 

 To, co cenimy w krajobrazie, to rozległe widoki niezaburzone wystają-
cymi nagle z terenu kominami, liniami energetycznymi, wiatrakami czy bu-
dynkami o znacznie większej wysokości niż otaczająca zabudowa. Także złe 
budownictwo o architekturze niedostosowanej do lokalnych warunków 
lub z pstrokacizną dachów i elewacji nie powoduje poczucia harmonii. 

 To, co szczególnie razi, to budynki posadowione na szczytach wzgórz, 
grzbietach – zasłaniające rozległe widoki lub widziane z niższych partii te-
renu – wystające ponad te wyniesienia terenu.

Zabudowa na wierzchowinie

Ochrona walorów przyrodniczych  
w gminie

W każdej gminie w Polsce możemy wyróżnić tereny zabudowane, pola, 
łąki, lasy. Możemy ogólnie powiedzieć, że im większy jest obszar pojedyn-
czego lasu, zestawu pól czy łąk, tym ma on większe zróżnicowanie, bo-
gactwo organizmów. Dopiero od pewnej wielkości dany teren zapewnia 
warunki do występowania pewnych organizmów. Na przykład w małym 
lesie nie spotkamy jelenia, a małe fragmenty łąk nie wystarczą, by wyżywić 
jedną parę bociana białego z młodymi. 

Pokazuje to, że w pierwszej kolejności powinniśmy ochronić 
przed podziałem (fragmentacją) istniejące duże obszary łąk, pól czy 
lasów. 

Powinniśmy też chronić wszelkie inne obszary cenne pod wzglę-
dem przyrodniczym, a także krajobrazowym, bez względu na ich 
wielkość. Są to wszystkie łąki podmokłe i łąki kserotermiczne wystę-
pujące na nasłonecznionych zboczach. Należy chronić aleje drzew, 
zagajniki, parowy, wąwozy, wzgórza, zbocza skalne, kamieniołomy.

Niezwykle cenne są wszystkie doliny rzek, nawet najmniejszych 
potoków, również te czasami wysychające w okresie letnim. Doliny 
rzeczne wraz z różnorodną florą i fauną są niewątpliwie najbogat-

szymi i najcenniejszymi siedliskami w każdej gminie. Niestety na-
zbyt często są postrzegane jako miejsce, gdzie można wyrzucać 
odpady stałe i odprowadzać ścieki, a jednocześnie jako miejsce 
pozyskania żwiru i kamieni na cele budowlane. Lasy łęgowe po-
rastające doliny rzek są coraz rzadsze, gdyż mieszkańcy, a także 
zarządy wodne dorzeczy, zwłaszcza po powodziach, domagają 
się, by wycinać wszelkie zadrzewienia w dolinach i międzywa-
lach. Nie rozumieją i nie chcą przyjąć do wiadomości, że właśnie 
retencja dolinowa wezbrań wód, prowadząca do zmniejszenia fali 
powodziowej rzek, może być o wiele większa w miejscach, gdzie 
znajdują się zadrzewienia łęgowe.

Małe stawki, jeziorka czy większe zbiorniki są nie tylko ma-
lowniczym elementami krajobrazu, ale także tzw. ogniskami 
różnorodności biologicznej, gdyż rozradza się w nich wiele or-
ganizmów. Do najcenniejszych należą płazy. Wszystkie gatunki 
płazów są chronione. Dlatego wszystkie miejsca ich rozrodu 
powinny być chronione przed osuszeniem lub zanieczyszcze-
niem. Część tych cennych obszarów połączą doliny rzek i poto-
ków, stanowiące naturalne korytarze ekologiczne, natomiast by 
zachować połączenia miedzy wieloma innymi obiektami, nale-
ży wyznaczyć w planach miejscowych tzw. lądowe korytarze 
ekologiczne, czyli niezabudowane pasy terenu je łączące. 

Korytarze ekologiczne

Obecnie w wyniku rozwoju zabudowy, sieci dróg, różnego typu infra-
struktury następuje podział terenu na coraz mniejsze fragmenty. Na 
przykład autostrada dzieli w sposób całkowicie szczelny sąsiadujące te-
reny. Jest ogrodzona, a dodatkowo panuje na niej tak duży ruch samo-
chodów, że przekroczenie jej jest prawie niemożliwe. 

Izolacja terenów stanowi barierę dla przepływu genów, uruchamia 
wewnątrzpopulacyjne mechanizmy mogące doprowadzić do wymie-
rania organizmów. Prowadzi też do zmniejszenia bioróżnorodności, tj. 
zmniejszania liczby różnych gatunków występujących na danym terenie.

W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest pozostawienie nie-
zabudowanych przestrzeni – pasów terenu mogących stanowić połą-
czenia między izolowanymi terenami. Nazywamy je korytarzami eko-
logicznymi. 

Na wielu obszarach, zwłaszcza silnie zurbanizowanych, jak np. w mia-
stach, odpowiednio urządzone korytarze ekologiczne mogą równocześ-
nie pełnić rolę traktów pieszych i ścieżek rowerowych.

 
Schemat korytarza ekologicznego
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