
je źródło jeszcze w poprzednich stuleciach, dodatkowe 
zniszczenia dokonały się w latach reżimów komunistycz-
nych, obecnie dochodzą problemy współczesnego, szybko 
(niestety, często w sposób niezrównoważony) rozwijające-
go się świata.

Bezrobocie w Karpatach (2004)

Zmiany klimatyczne oddziałują na ekosystemy Karpat 
poprzez m.in. coraz wcześniejsze występowanie wiosen-
nych wezbrań rzek oraz wzrost ich temperatury, negatyw-
nie wpływający na jakość wody i procesy biologiczne (np. 
rozwój ryb łososiowatych). Są także powodem zaburzeń 
sezonowości zmian w przyrodzie, np. wcześniejszy rozwój 
liści czy migracje i lęgi ptaków. Zmiany te mają zauwa-
żalny wpływ na biologię i rozmieszczenie gatunków 
(w tym ekspansję gatunków nizinnych) i kondycję ekosy-
stemów górskich. 

Innym istotnym zagrożeniem jest niezrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi. Przemysł wydo-
bywczy pozostaje istotną gałęzią gospodarki w Karpatach. 
Mimo wprowadzania nowych technologii, norm i stan-
dardów, wciąż jest źródłem niebezpiecznych odpadów oraz 
zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. W wielu regio-
nach obserwuje się znaczny wzrost ilości składowanych 
– nie zawsze legalnie – odpadów. Źle rozwinięta jest też 
ich utylizacja: najczęstszym sposobem jest składowanie na 
wysypiskach, zbyt mała ilość odpadów podlega przetwo-
rzeniu i odzyskowi. Zmiany struktury własności (np. pry-
watyzacja lasów) dokonujące się w nowych wolnorynko-
wych realiach krajów karpackich także przyczyniają się 
– poprzez wysoki poziom konsumpcji – do degradacji 
zasobów naturalnych. Nowi właściciele ziemi nastawieni 
są często głównie na zysk, nie mają wiedzy i środków na 
prawidłowe, zrównoważone zarządzanie posiadanymi za-
sobami (obserwuje się np. pofragmentowanie i spadek 
kondycji lasów prywatnych). Z drugiej strony Karpaty to 
także spore obszary biedy i bezrobocia, co nie sprzyja tro-
sce o stan otoczenia.

Znaczny wpływ na środowisko i życie mieszkańców 
wywierają też katastrofy naturalne, przede wszystkim po-
wodzie. Sprzyja im budowa geologiczna (podłoże ze skał 
trudno przepuszczalnych) w połączeniu z ukształtowa-
niem powierzchni charakterystycznym dla stosunkowo 
młodych gór. Największe z nich swoim niszczycielskim 
oddziaływaniem obejmują znaczne obszary, są więc pro-
blemem o trans-granicznym, ponadregionalnym znacze-
niu. Degradacja terenów podmokłych, wycinka górskich 
lasów sprzyja powodziom, z drugiej strony duże budowle 
hydrotechniczne negatywnie oddziałują na stosunki wod-
ne, mikroklimat i różnorodność biologiczną wielu obsza-
rów górskich.

Dynamiczny rozwój masowej turystyki i rekreacji (np. 
narciarstwa) znajduje odzwierciedlenie w niejednokrotnie 
nadmiernej rozbudowie infrastruktury. Skutkiem nie-
okiełznanego rozwoju masowej turystyki jest m.in. nisz-
czenie krajobrazu, degradacja i erozja gleby, spadek róż-
norodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza 
i wody, wzrost ilości odpadów, czy wreszcie zanik trady-
cyjnych form użytkowania ziemi i stylu życia mieszkań-
ców. Współczesne przeobrażenia polegają także na postę-
pującej urbanizacji i zmianach w modelu transportu 
(wzrost udziału samochodów prywatnych kosztem trans-
portu publicznego, przewozy towarów). Transport jest 
główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza i hałasu 
w regionie, a rozbudowa infrastruktury transportowej 
przyczynia się do fragmentacji i degradacji siedlisk. 

Co dalej?

Raport KEO przedstawia trzy możliwe scenariusze roz-
woju regionu do roku 2020. Pierwszy scenariusz oparty 
jest na założeniu silnej, niekontrolowanej liberalizacji 
i globalizacji procesów ekonomicznych oraz dążeniu do 
intensywnego rozwoju gospodarczego i maksymalizacji 
zysków. W efekcie kontynuowana będzie nadmierna eks-
ploatacja zasobów naturalnych, nastąpi znaczna degrada-
cja środowiska i spadek zróżnicowania kulturowego regio-
nu. Drugi scenariusz zakłada skuteczne wdrażanie w całym 
regionie przepisów unijnych związanych z ochroną środo-
wiska, co – przy wsparciu funduszy unijnych, odpowied-
niej koordynacji międzynarodowej i hierarchizacji potrzeb 
– zapewni stabilizację lub stopniową poprawę stanu śro-
dowiska w Karpatach oraz zmniejszenie różnic rozwojo-
wych pomiędzy podregionami. Trzeci scenariusz („Karpa-
ckie marzenie”) opisuje stan, w którym jakość środowiska 
i życia społeczności lokalnych są najwyższym priorytetem, 
który powinien być realizowany za każdą cenę. W jego 
ramach podejmowane byłyby kompleksowe i stanowcze 
działania, co doprowadzić ma do znacznej i dynamicznej 
poprawy sytuacji w regionie.

Powyższe scenariusze nakreślone są z uwzględnieniem 
obecnych działań. Idea zrównoważonego rozwoju zysku-
je coraz większe poparcie i przekłada się stopniowo na 
lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe akty 
prawne: konwencje (w tym Ramowa Konwencja Karpa-
cka, która weszła w życie w styczniu 2006 roku), ustawy 

i strategie. W sukurs przychodzi prawodawstwo Unii Eu-
ropejskiej, w tym m.in. Strategia Zrównoważonego Roz-
woju, Wspólna Polityka Rolna, Ramowa Dyrektywa 
Wodna, Dyrektywy „Ptasia” i „Siedliskowa” (w oparciu 
o które tworzone są obszary Natura 2000, uzupełniające 
inne istniejące formy ochrony górskiej przyrody; docelo-
wo co najmniej 15% powierzchni Karpat powinno być 
objęte siecią Natura 2000), oraz normy, standardy, syste-
my monitoringu, itp. Przepisom towarzyszą unijne fun-
dusze. Wdrażane są programy rozwoju obszarów wiej-
skich, metody zrównoważonej gospodarki leśnej. Rośnie 
udział czystych technologii w przemyśle i gospodarce od-
padami, rośnie poziom świadomości ekologicznej i oby-
watelskiej mieszkańców, rola samorządów lokalnych 
i organizacji pozarządowych. Raport KEO podsumowuje 
te liczne inicjatywy i wskazuje obszary wciąż wymagające 
zwiększonego zaangażowania. Problemem wydaje się to, 
że wiele strategii, planów i wytycznych formułowanych 
jest dla całego kraju, w zbyt małym stopniu odnoszą się 
one konkretnie do obszarów górskich, nie uwzględniają 
ich specyfi ki i charakterystycznych typów zagrożeń. Szcze-
gólnie ważne jest formułowanie regionalnych i lokalnych 
strategii dotyczących zrównoważonej turystyki. Raport 
wymienia też szereg innych zaleceń odnoszących się do 
zarządzania przestrzenią i urbanizacji, kształtowania kra-
jobrazu, rozbudowy sieci obszarów chronionych, poprawy 
stanu środowiska (czystość powietrza, wody, gleby), zrów-
noważonego wykorzystania zasobów naturalnych 
i gospodarowa nia energią, rekultywacji obszarów zdegra-
dowanych (np. poprzemysłowych), zrównoważonego 
transportu, migracji ludności (odpływ do miast, porzu-
canie ziemi), edukacji i demokracji obywatelskiej. Ich 
wspólnym mianownikiem jest z jednej strony konieczność 
dopasowania do specyfi ki  danego regionu, z drugiej zaś 
koordynacja (w tym między narodowa) i wielosektorowe, 
wielopoziomowe podejście.

Zbiornik zaporowy Izvorul Montelui, Rumunia
 

Dlaczego Karpaty są cenne?

Karpaty, jeden z głównych łańcuchów górskich Europy, 
są niezwykle cenną ostoją górskiej przyrody. Wciąż wy-
stępują tu w stosunkowo niewielkim stopniu przekształ-
cone biocenozy leśne, cenne zbiorowiska wysokogórskich 
łąk i muraw, górskie tereny podmokłe. Karpaty są naj-
większą w środkowej Europie ostoją dużych drapieżnych 
ssaków, rzadkich gatunków ptaków, licznych gatunków 
endemicznych i reliktowych. Z uwagi na rozległość 
i ukształtowanie powierzchni odgrywają ogromną rolę 
w kształtowaniu stosunków klimatycznych i hydrografi cz-
nych na dużym obszarze. 

Unikatowe walory krajobrazowe i przyrodnicze regio-
nu znajdują uzupełnienie w jego bogactwie etnicznym 
i kulturowym. Od wieków różne ludy osiedlały się 
w Karpatach, żyjąc głównie z leśnictwa i przetwórstwa 
drewna, pozyskiwania surowców mineralnych, rolnictwa 
i hodowli zwierząt. Obecnie gospodarka w regionie opar-
ta jest wciąż w sporej mierze na tradycyjnych podsta-
wach, co powoduje, że jest ona mniej rozwinięta niż na 
obszarach nizinnych. Karpaty są jednak atrakcyjnym ob-
szarem turystycznym i rekreacyjnym, mają również duże 
walory uzdrowiskowe. Rozwój turystyki jest zatem nie-
zwykle istotnym priorytetem społeczno-ekonomicznym 
w regionie.

Karpaty – mapa przeglądowa

Co grozi Karpatom?

Wciąż wybitne walory przyrodnicze, krajobrazowe 
i kulturowe Karpat nie powinny przesłonić faktu, że ob-
szar ten poddawany jest silnej presji. Zagrożenia związane 
są głównie ze zmianami klimatycznymi i skutkami dzia-
łalności człowieka, takimi jak zanieczyszczenia wód, gleby 
i powietrza, urbanizacja i rozwój infrastruktury, masowa 
turystyka, eksploatacja zasobów naturalnych, zanik trady-
cyjnych form życia i gospodarowania. Niektóre mają swo-


