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Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone
są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów
z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak:
kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów
problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziaływania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrównoważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy
Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu
przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów,
oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
MIEJSCOWOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
W GRANICACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO
TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONAL SPATIAL
STRUCTURE OF VILLAGES LOCATED
IN THE BORDERS OF LANDSCAPE PARK
DOI: 10.15611/pn.2016.418.35
Streszczenie: Celem pracy jest ocena zakresu przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej i dynamiki rozwoju terenów znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego
Dolina Bystrzycy w gminie Kąty Wrocławskie. Zagadnienia analizowano pod kątem efektywności planowania przestrzennego w ochronie terenów przyrodniczo cennych. W pracy
wykorzystano metody statystyczne oraz kartograficzne. Zauważono, że poza spadkiem w latach 1999 i 2001 liczba ludności gminy wzrasta. Miejscowości zlokalizowane w granicach
parku krajobrazowego lub przecięte jego granicą (jest ich 17) nie wykazały dużej dynamiki
przyrostu liczby ludności, a w niektórych z nich liczba ludności w okresie 1988-2014 spadła. Analizowane jednostki osadnicze charakteryzowały się małą dynamiką zmian w użytkowaniu ziemi. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na skuteczność dotychczasowych
działań związanych z ochroną obszaru parku. Tereny zlokalizowane poza granicami parku
krajobrazowego skutecznie „pochłaniały” presję inwestycyjną.
Słowa kluczowe: struktura funkcjonalno-przestrzenna, Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy.
Summary: This paper analyzes the changes of spatial structure of rural areas. Villages that
are located in the borders of the Landscape Park of Dolina Bystrzycy in the commune of
Kąty Wrocławskie were chosen for the research. The results show that the population of the
commune of Kąty Wrocławskie has been steadily increasing for several years. However, the
population in the villages located in the landscape park has not grown so much in terms of
population. Some of them were depopulated. The land-use in the researched villages changed
very little. The results of the study lead to the conclusion that the protection of the landscape
park is effective. The statistics show that the villages located outside the landscape park absorb most of the current development.
Keywords: functional spatial structure, Landscape Park of Dolina Bystrzycy.
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1. Wstęp
Od początku lat 90. mamy w Polsce do czynienia z licznymi zmianami dotyczącymi
różnych sfer życia człowieka i gospodarki, a także przestrzeni. Dynamika i zakres
zmian przestrzennych jest różna. Intensywnym przekształceniom podlegają obszary
miast, ich stref podmiejskich oraz atrakcyjne pod względem zamieszkania tereny
przyrodniczo cenne. W celu ograniczenia nadmiernej antropopresji są one obejmowane różnymi formami ochrony prawnej, która ma zapewnić ciągłość ich funkcjonowania oraz utrzymanie właściwej jakości elementów biosfery [Poskrobko (red.)
2007, s. 12]. Realizacja tego celu wymaga wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń w gospodarowaniu i dysponowaniu zasobami (w tym przestrzenią) i przyrodą,
racjonalizacji gospodarki, zwiększenia nakładów finansowych na podtrzymanie procesów przyrodniczych oraz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa
[Poskrobko (red.) 2007, s. 12]. Stopień ograniczenia działalności ludzkiej uzależniony jest od formy ochrony przyrody. Aspekt ten regulują zapisy rozdziału 2 ustawy
o ochronie przyrody [Ustawa z 16 kwietnia 2004]. Wśród form ochrony znalazły
się parki krajobrazowe, które ustanawia się „ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” [Ustawa z 16 kwietnia 2004,
art. 16 ust. 1]. Obszary parków krajobrazowych pełnią szereg funkcji, obok podstawowej – ekologicznej, występować tu mogą funkcje: turystyczna, leśna, rolna,
wodna, uzdrowiskowa, naukowa, dydaktyczna oraz osadnicza [Ptaszycka-Jackowska, Baranowska-Janota 1998]. Zróżnicowanie pełnionych funkcji przekłada się na
różne formy użytkowania ziemi.
Ze względu na atrakcyjność obszarów parków krajobrazowych jako miejsca wypoczynku i zamieszkania wiele z nich staje się celem realizacji głównie zabudowy
letniskowej i mieszkaniowej. Dodatkowym aspektem wzmacniającym presję inwestycyjną może być bliska lokalizacja dużego ośrodka miejskiego, jak w przypadku Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy – sąsiedztwo Wrocławia. Obszar tego
parku rozciąga się wzdłuż rzeki Bystrzycy, a znajduje się w granicach pięciu gmin:
Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Mietkowa, Sobótki i Miękini.

2. Cel, metody i zakres badań
Celem pracy jest ocena zakresu przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej i dynamiki rozwoju terenów znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy w gminie Kąty Wrocławskie. Zagadnienia analizowano pod
kątem efektywności planowania przestrzennego w ochronie terenów przyrodniczo
cennych. W analizach posłużono się danymi statystycznymi, udostępnionymi przez
GUS w Banku Danych Lokalnych oraz urząd gminy. Zakres analiz został ograniczony niekompletnością danych statystycznych dla różnych lat i poszczególnych zagadnień. Do analiz kartograficznych wykorzystano przedwojenne mapy Messtisch-
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blatt w skali 1: 25 000 z lat trzydziestych XX wieku, mapy topograficzne 1:10 000
z lat osiemdziesiątych XX wieku oraz zdjęcia lotnicze z 2012 roku obejmujące obszar badań. Przedmiotem badań są jednostki osadnicze gminy Kąty Wrocławskie,
znajdujące się w granicach parku krajobrazowego. Na podstawie map określono
zasięg przestrzenny ich zabudowy w trzech analizowanych okresach. Pozwoliło to
na oszacowanie powierzchni terenów zabudowanych oraz obserwację zmian przestrzennych. Na tle ogólnej charakterystyki gminy przedstawiono analizy dotyczące
miejscowości leżących w części lub w całości w granicach parku krajobrazowego.
Specyfika gminy Kąty Wrocławskie jest związana z jej lokalizacją w strefie podmiejskiej Wrocławia. W obszarze tym od lat zauważalny jest proces suburbanizacji,
wpływający niewątpliwie na zwiększenie dynamiki przemian [Warczewska, Przybyła 2012].

3. Pojęcie struktury funkcjonalno-przestrzennej
Funkcja danego miejsca to rola, jaką ono odgrywa w jednostce osadniczej. Funkcje
obszaru mają odzwierciedlenie w sposobach użytkowania ziemi [Liszewski (red.)
2008]. Liszewski zwraca uwagę, że rozkład przestrzenny różnych form użytków
nie jest przypadkowy [Liszewski (red.) 2008, s. 223]. Skupienia funkcji prowadzą do powstania stref funkcjonalnych. Wyraźnie zauważalne jest to w ośrodkach
miejskich.
Tradycyjna struktura wiejskich jednostek osadniczych zmienia się wraz z rozwojem ich wielofunkcyjności. Słodczyk zauważa, że „wraz ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi czy politycznymi struktura funkcjonalna” także ulega zmianom [2003, s. 56]. Rozmieszczenie różnych funkcji
w przestrzeni oraz związki przestrzenne między nimi tworzą strukturę funkcjonalno-przestrzenną danej jednostki osadniczej. Według Słodczyka [2003, s. 102] struktura funkcjonalno-przestrzenna „opisuje rozmieszczenie terenów zajętych przez
określony rodzaj działalności […] oraz udział tych terenów w ogólnej powierzchni”
jednostki osadniczej.
Analizy przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miast na podstawie
map lub zdjęć użytkowania ziemi mają w Polsce długą historię [Liszewski (red.)
2008, s. 224]. Mniej uwagi poświęcono terenom parków krajobrazowych, zwłaszcza
w aspekcie przekształceń ich struktury pod wpływem presji inwestycyjnej. Dlatego
też należy wyróżnić publikacje, w których podjęto tę problematykę, są to: monografia A. Flis dotycząca Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” [Flis 2007] oraz praca
zbiorowa pt. Ochrona przyrody i krajobrazu Doliny Baryczy. Wskazówki do planowania przestrzennego [Ochrona… 2008].
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4. Ogólna charakterystyka Parku Krajobrazowego Dolina
Bystrzycy oraz gminy Kąty Wrocławskie
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy został utworzony w roku 1998. Jego powierzchnia wynosi 8570 ha, nie posiada on otuliny (www.dzpk.pl). Park ten rozciąga
się wzdłuż rzeki Bystrzycy, po obu jej stronach, na obszarze gmin: Wrocław, Kąty
Wrocławskie, Mietków, Sobótka oraz Miękinia. Szczególne cele ochrony parku to:
ochrona doliny rzeki o charakterze nizinnym z licznymi starorzeczami oraz ochrona zbiornika wodnego Mietków jako cennego miejsca bytowania ptaków [Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego § 2 ust. 1 i 2]. Nie opracowano dotychczas
dla tego parku planu ochrony [Krajewski, Krajewska 2014]. Na terenie gminy Kąty
Wrocławskie park zajmuje 4021 ha, a więc blisko połowa jego powierzchni znajduje się w tej jednostce administracyjnej. Gmina pełni funkcję przemysłowo-rolniczą
oraz usługowo-handlową dla okolicznej ludności [Zmiana studium uwarunkowań…
2012]. Jej powierzchnia wynosi 17 666 ha, z tego około 23% zajmuje park krajobrazowy. Ze względu na bliskość Wrocławia oraz przebieg autostrady A4 tereny gminy
są atrakcyjnym miejscem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej. Wskutek znacznej presji inwestycyjnej następuje przekształcenie
struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych. W roku 2007 wskazano w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3760 ha pod zabudowę mieszkaniową, w tym aż 3130 ha wymagało zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (Bank Danych Lokalnych GUS).

5. Opis badań i wyniki
Gmina Kąty Wrocławskie w 2014 r. liczyła 22 614 mieszkańców. Przed ustanowieniem parku krajobrazowego, a więc w roku 1997, gminę zamieszkiwało o 5488 osób
mniej. Zmianę liczby ludności gminy obrazuje rys. 1. Niewielki spadek liczby ludności nastąpił w roku 1999 oraz 2001, w pozostałych latach zaobserwowano ciągły
jej wzrost. Należy zauważyć, że przyrost liczby ludności nie jest równomierny w poszczególnych miejscowościach analizowanej gminy.
Miejscowości, w których nastąpił największy wzrost liczby ludności, to: Krzeptów, Smolec, Mokronos Górny oraz Mokronos Dolny. Są one zlokalizowane nieopodal granic Wrocławia, ale nie są związane z parkiem krajobrazowym. Przyrost
liczby ludności w roku 2014 względem roku 1988 wyniósł tam ponad 100%. Wraz
ze wzrostem liczby ludności zwiększyła się tam gęstość zaludnienia oraz intensywność zabudowy. Nowo powstająca zabudowa nie nawiązuje architektonicznie do
tradycyjnej dla wsi zabudowy zagrodowej. W aspekcie funkcjonalnym oraz środowiskowym niesie ona ze sobą wiele negatywnych skutków [Warczewska, Przybyła 2012]. Zaczyna dominować zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast
funkcja rolnicza zanika.
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Rys. 1. Liczba ludności gminy Kąty Wrocławskie ogółem w latach 1995-2014
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Zmiana liczby ludności miejscowości zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego
Dolina Bystrzycy w relacji 2014/1988
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: BDL GUS, Zmiana SUiKZP gminy
Kąty Wrocławskie oraz strona internetowa gminy Kąty Wrocławskie: www.katywroclawskie.pl.
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Miejscowości zlokalizowane w granicach parku krajobrazowego lub przecięte
jego granicą (jest ich 17) nie wykazały tak dużej dynamiki przyrostu liczby ludności,
a w niektórych z nich liczba ludności w okresie 1988-2014 spadła. Największy w tej
grupie miejscowości przyrost liczby ludności nastąpił w Bogdaszowicach – wzrost
o 41,69% (rys. 2). Duży był także wzrost w miejscowości – siedzibie władz gminy – Kąty Wrocławskie (26,86%), które w znaczącej większości znajdują się poza
granicami parku.
Ze wzrostem liczby ludności związany jest przyrost liczby mieszkań, a w konsekwencji powiększanie powierzchni zabudowy. Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2014 wyraźnie wyróżniają się dwie miejscowości
badanej gminy, jest to Smolec (592 mieszkania) oraz Kąty Wrocławskie (510 mieszkań) (tab.1). Smolec jest zlokalizowany poza zasięgiem parku krajobrazowego, natomiast Kąty Wrocławskie częściowo wchodzą w jego granice.
Tabela 1. Liczba oddanych mieszkań na terenie gminy Kąty Wrocławskie w latach 2008-2014
Lp.

Miejscowości

2008-2014

Lp.

Miejscowości

2008-2014

1

Baranowice

19

20

Pietrzykowice

47

2

Bogdaszowice

43

21

Romnów

7

3

Cesarzowice

6

22

Rybnica

1

4

Czerńczyce

5

Gniechowice

6

2

23

Sadków

36

41

24

Sadowice

29

Górzyce

0

25

Samotwór

10

7

Gądów

15

26

Skałka

3

8

Kamionna

0

27

Smolec

592

9

Kębłowice

0

28

Sokolniki

2

10

Kilianów

8

29

Sośnica

8

11

Kozłów

0

30

Stoszyce

4

12

Krobielowice

0

31

Strzeganowice

5

13

Krzeptów

117

32

Szymanów

0

14

Małkowice

16

33

Wojtkowice

8

15

Mokronos Dolny

57

34

Wszemiłowice

5

16

Mokronos Górny

101

35

Zabrodzie

12

17

Nowa Wieś Kącka

9

36

Zachowice

34

18

Nowa Wieś Wrocławska

10

37

m. Kąty Wrocławskie

19

Pełcznica

7

Suma

510
1764

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: BDL GUS.

W zbiorze miejscowości związanych z parkiem krajobrazowym przyrost liczby
mieszkań był znacznie mniejszy, z wyłączeniem miasta Kąty Wrocławskie. W tej
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grupie większą dynamiką charakteryzowały się miejscowości: Bogdaszowice, Gniechowice, Sadków, Zachowice oraz Sadowice (rys. 3). W większości jednostek osadniczych w analizowanym okresie sześcioletnim (2008-2014) wzrost liczby mieszkań
był mniejszy od 10, co świadczy o niskiej dynamice zmian w tym zakresie.
m. Kąty Wrocławskie
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Rys. 3. Liczba oddanych mieszkań na terenie parku krajobrazowego w latach 2008-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych: BDL GUS.

Analiza wybranych, dawnych i współczesnych, materiałów kartograficznych
pozwoliła na zaobserwowanie przeobrażeń zasięgu przestrzennego zabudowy. Analizą objęto wszystkie miejscowości gminy Kąty Wrocławskie związane z parkiem
krajobrazowym, jednak ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu
umieszczono w nim jedynie fragmenty wykonanych rysunków (rys. 4-6).
Na rys. 7 zobrazowano zestawienie granic zabudowy ze wszystkich wykonanych analiz przestrzennych.
Określenie granic zasięgu przestrzennego terenów zabudowanych i użycie narzędzi GIS pozwoliło na oszacowanie powierzchni zabudowy miejscowości znajdujących się w granicach parku krajobrazowego. Szacunkowa sumaryczna powierzchnia zabudowy tych miejscowości była zmienna. W latach trzydziestych XX wieku
zabudowa zajmowała łącznie około 169 ha. W latach powojennych powierzchnia
zabudowy zmniejszyła się, co było niewątpliwie konsekwencją działań wojennych
powodujących zniszczenie części budynków oraz spadek liczby ludności. W okresie 1970-1980, a więc jeszcze przed ustanowieniem parku krajobrazowego, łączna
powierzchnia zabudowy wynosiła około 128 ha. Jej wzrost przewyższający wartość
przedwojenną nastąpił dopiero w późniejszym okresie. W roku 2012 szacunkowa
sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosiła około 186 ha (tab. 2).
Dodatkowo wykonano analizę zmian użytkowania ziemi w miejscowościach
zlokalizowanych w granicach parku krajobrazowego z wykorzystaniem bazy CORINE Land Cover i porównano z zasięgiem kierunków zagospodarowania przestrzen-
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Rys. 4. Zasięg terenów zabudowanych określony na podstawie niemieckich map topograficznych
Messtischblatt w skali 1: 25 000 z lat 30. XX wieku
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Zasięg terenów zabudowanych określony na podstawie map topograficznych w skali 1:10 000
z lat 80. XX wieku
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6. Zasięg terenów zabudowanych określony na podstawie zdjęć lotniczych z 2012 r.
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Zestawienie granic zabudowy wykonane na podstawie materiałów kartograficznych
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Szacunkowa łączna powierzchnia zabudowy
w miejscowościach zlokalizowanych w granicach
Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy
Rok obrazowania
mapowego

Łączna powierzchnia
zabudowy
[ha]

1930-1940

169,187

1970-1980

128,039

2012

186,967

Źródło: opracowanie własne.

nego określonych w studium gminy (tab. 3). W bazie CORINE Land Cover wyróżniono następujące klasy pokrycia terenu: tereny rolne, zieleń, strefy przemysłowe
lub handlowe oraz zabudowa luźna.
Tabela 3. Łączna powierzchnia poszczególnych klas użytkowania ziemi w miejscowościach
zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Klasy pokrycia terenu
według CORINE Land Cover (CLC)

CLC 2000
[ha]

Tereny rolne

2585,0798

64,39% 2584,5002

64,38%

2491,934

62,07%

–92,5659

Zieleń

1330,9125

33,15% 1330,9125

33,15%

1053,262

26,24%

–277,6500

Klasy
pokrycia
terenu

Strefy
przemysłowe
lub handlowe
Zabudowa
luźna
Razem

CLC 2006
[ha]

Udział
według
CLC
2006

Porównanie
udziału
Udział
SUIKZPG
według
według
[ha]
SUIKZPG
SUIKZPG
oraz CLC
2006

Udział
według
CLC
2000

0,0000

0,00%

0,5796

0,01%

148,2237

3,69%

147,6441

98,6987

2,46%

98,6987

2,46%

321,2706

8,00%

222,5718

4014,6910 100,00% 4014,6910 100,00% 4014,6910

100,00%

0,0000

Źródło: opracowanie własne na podstawie: bazy CLC oraz [Zmiany studium… 2012].

Na podstawie danych umieszczonych w tab. 3 można wnioskować o bardzo małej
dynamice zmian użytkowania ziemi na analizowanym obszarze. Nieznacznie zwiększył się jedynie udział stref przemysłowych lub handlowych kosztem terenów rolnych. Warto zwrócić uwagę na porównanie stanu użytkowania ziemi z roku 2006 oraz
kierunków rozwoju przestrzennego zapisanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gminy Kąty Wrocławskie (tab. 3).
W polityce przestrzennej gminy zaplanowano wzrost powierzchni terenów przezna-
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czonych pod zabudowę luźną (do klasy tej zaliczono przede wszystkim zabudowę
mieszkaniową) oraz strefy przemysłowe lub handlowe. Wzrost powierzchni tego rodzaju użytkowania ziemi będzie się odbywał kosztem terenów rolnych i zieleni.

6. Zakończenie
Zważywszy na cele ochrony parku krajobrazowego, należałoby rozważyć prawidłowość aktualnie prowadzonej przez gminę Kąty Wrocławskie polityki przestrzennej. Z przeprowadzonych analiz wynika bowiem, że dotychczasowa dynamika zmian na obszarze parku krajobrazowego nie była duża. Pozwoliło to
niewątpliwie na skuteczną ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych
tego obszaru. Skuteczność ochrony wynika także z pokrycia całego obszaru gminy
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Na terenach objętych mpzp nie ma potrzeby wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W latach 2009-2014 nie wydano w gminie ani jednej takiej
decyzji. Wiadomo, że z wydawaniem tego rodzaju decyzji związane jest rozpraszanie zabudowy i chaos przestrzenny. Ponieważ od kilkunastu lat wzrasta liczba
ludności oraz powiększa się zasób mieszkań, można wnioskować o atrakcyjności
gminy Kąty Wrocławskie jako miejsca zamieszkania i pracy. Jednak należy zauważyć, że to przede wszystkim tereny zlokalizowane poza granicami parku krajobrazowego „pochłaniały” presję inwestycyjną. W związku z tym przekształcenia
struktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości zlokalizowanych na obszarze
parku krajobrazowego nie były znaczne. Z punktu widzenia celów ochrony parku
należy ocenić to pozytywnie. Jednak w przypadku realizacji zapisów aktualnego
studium (SUiKZP) sytuacja ta ulegnie zmianie i niestety mogą to być zmiany negatywne dla sytemu przyrodniczego parku.
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