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ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI A STRUKTURA
KRAJOBRAZU ROLNICZEGO WIELKOPOLSKI
NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIEJ CZĘŚCI
ZLEWNI ROWU WYSKOĆ
Wstęp
Krajobraz rolniczy obejmuje obszar, wycinek powierzchni ziemi, którego
funkcją przewodnią jest rolnictwo. W ujęciu ekologicznym rozumiany jest jako
zespół przestrzennie i funkcjonalnie powiązanych ekosystemów użytków rolnych,
nieużytków oraz układów zabudowy wiejskiej. Natomiast ujęcie geograficzne
traktuje krajobraz rolniczy jako działający układ przestrzenny, na który składają się
zarówno elementy przyrodnicze (gleby, wody, rzeźba terenu itp.) jak i społeczno
gospodarcze, takie jak: sposób użytkowania ziemi, struktura agrarna, charakter
zabudowy i inne (Cymerman i in. 1992 za Kostrowickim 1975).
Zmiany w użytkowaniu ziemi są bezpośrednią przyczyną zmian w strukturze
krajobrazu rolniczego. W Wielkopolsce przed nasileniem działalności człowieka,
podobnie jak w całej Europie Środkowej, przeważały lasy liściaste i mieszane oraz
bagna, torfowiska i obszary zalewowe. Przez czynności związane z użytkowaniem
rolniczym takie, jak: wypalanie, karczowanie, regulowanie rzek, osuszanie bagien
i torfowisk, zaorywanie lub spasanie naturalnych łąk, człowiek dokonał poważnych
zmian w strukturze krajobrazu. W różnych okresach czasowych użytkowanie ziemi
charakteryzowało się odmiennymi kierunkami i natężeniem. Poznanie tych procesów pozwala lepiej zrozumieć dzisiejszy krajobraz. Celem tej pracy jest wykazanie
zmian użytkowania ziemi krajobrazu rolniczego Wielkopolski, na przykładzie zachodniej części zlewni Rowu Wyskoć w ujęciu historycznym, z bardziej szczegółową
analizą okresu od roku 1890 do 1996. Obiektem szczegółowych pomiarów były
zadrzewienia i trwałe użytki zielone, formy użytkowania o decydującym znaczeniu
dla funkcjonowania krajobrazu rolniczego.
Teren badań i metody
Zachodnia część zlewni Rowu Wyskoć rozciąga się ok. 40 km na południe
od Poznania, na wschód od miejscowości Kościan. Według mapy Typów krajobrazu
naturalnego i jednostek fizycznogeograficznych (Kondracki, Ostrowski, 1994) teren
teno cechach krajobrazu nizinnego, leży w mezoregionie Równina Kościańska
i został zaklasyfikowany przez powyższych autorów do obszaru o najwyższym
nasileniu synantropizacji przy zastosowaniu sześciostopniowej skali. Na niemal
całej badanej części zlewni zlokalizowany jest Agroekologiczny Park Krajobrazowy
im. gen. D. Chłapowskiego.
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Omawiana część zlewni Rowu Wyskoć charakteryzuje się, w odróżnieniu
od części wschodniej, większą intensywnością użytkowania rolniczego. Związane
jest to z mniej urozmaiconą rzeźbą terenu, stwarzającą łatwiejsze warunki do
zagospodarowania. Odzwierciedla to struktura użytkowania gruntów tej części
zlewni, odznaczająca się wybitnie rolniczym charakterem. Na 10 135 ha całkowitej
powierzchni składa się: 69,9% gruntów ornych, 10,6% łąk i pastwisk, 15,4% lasów,
3,0% terenów zabudowanych i 1,1% nieużytków (Kędziora i in. 1989).
Jako powierzchnię badawczą wybrano kwadrat o powierzchni 1 600 ha, reprezentujący intensywne użytkowanie rolnicze, charakteryzujący się brakiem dużych
kompleksów leśnych (ryc. 1). Skoncentrowano się na ilościowym porównaniu
powierzchni trwałych użytków zielonych oraz zadrzewień i lasów, jako najważniejszych dla funkcjonowania krajobrazu jego elementów (Ryszkowski 1992). Inne
składniki krajobrazu rolniczego, podobnie jak pozostała powierzchnia zlewni,
zostaną poddane analizie w trakcie dalszych badań. Do porównania wykorzystano
następujące materiały z czterech okresów czasowych:
– topograficzną mapę pruską w skali 1:25 000 z 1890 r.,
– fotomapę w skali 1:25 000 z 1940 r.,
– mapę użytkowania ziemi w skali 1:10 000 sporządzoną na podstawie czarno-białych zdjęć lotniczych panchromatycznych w skali 1:10 000 z 1989 r.
(Rosik 1989),
– barwne zdjęcia lotnicze w skali 1:26 000 z roku 1996.

Ryc. 1. Lokalizacja badanej powierzchni
Fig. 1. Location of researched area
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Następnie, wykorzystując technikę komputerową, dokonano pomiarów wydzielonych wcześniej w wyniku interpretacji form użytkowania: trwałych użytków
zielonych (łąki i pastwiska) oraz zadrzewień (traktowano je łącznie z lasami,
parkami i sadami).
W trakcie wyodrębniania form zadrzewień zastosowano ich uproszczony
podział, służący ustaleniu zmian w rozmieszczeniu wśród użytków rolnych:
– zadrzewienia powierzchniowe: zarówno kompleksy leśne jak i zadrzewienia
grupowe,
– zadrzewienia liniowe: aleje, zadrzewienia nadwodne, pasowe i inne (także lasy)
odróżniające się od powierzchniowych wydłużonym kształtem tzn. minimalnym
stosunkiem szerokości do długości: 1:5,
– drzewa pojedyncze.
Porównania udziału powyższych form zadrzewień w ich ogólnej powierzchni
dokonano pomiędzy rokiem 1940 a 1996, ponieważ dysponowano tu najbardziej
wiarygodnymi materiałami (zdjęcia lotnicze) oraz dużym przedziałem czasowym,
natomiast ogólne powierzchnie zajmowane przez zadrzewienia zestawiono dla lat:
1890, 1940 i 1996.
Wykorzystano również materiały tekstowe, w tym archiwalne, celem scharakteryzowania użytkowania ziemi badanego terenu w szerszym ujęciu historycznym.
Rys historyczny zmian użytkowania rolniczego do drugiej połowy
XIX wieku
Najstarsze, odkryte w zachodniej części zlewni Rowu Wyskoć, ślady osadnictwa pochodzą z okresu mezolitu czyli 8000-4500 lat p.n.e. Natomiast pozostałości
najstarszych osad rolniczych, które świadczą o rolniczym użytkowaniu tego terenu, pochodzą już z okresu neolitu, a więc od 4500-1200 lat przed Chrystusem.
Oprócz elementów zabudowy mieszkalnej i gospodarczej w dolinie Rowu Wyskoć
stwierdzono obecność kości zwierząt domowych: bydła, kóz, świń, owiec i koni
oraz dzikich, takich jak: niedźwiedź, wilk, borsuk, lis, bóbr, jeleń, sarna, zając
(Wróbel 1999). Znaleziska te dowodzą znajomości praktyk hodowlanych ówczesnych „rolników”, jak również bogactwa dzikiej fauny, a więc pośrednio świadczą
o rozległości otaczających tamtejsze osady lasów.
Aradyzacja klimatu prowadząca do ustępowania jezior, osuszania bagien
i powstawania obszarów bezleśnych sprzyjała rozwojowi osadnictwa w tym czasie.
Nowe tereny uprawne pozyskiwano również przez karczowanie i wypalanie lasów
(Hładyłowicz 1932). Liczne ślady rozwoju osadnictwa odnotowano w dolinie Rowu
Wyskoć oraz na północ od Rowu, na krawędziach lub niskich terasach niewielkich
dolin.
Po kilku wiekach pewnego zahamowania rozwoju rolnictwa, kiedy to następowało stałe podnoszenie poziomu wód gruntowych, znaczny wzrost powierzchni
jezior i bagien a nawet powtórne wkraczanie lasu, następuje dalszy intensywny
94

rozwój rolnictwa. W wieku XIII i XIV krajobraz ulega zasadniczym przekształceniom na skutek nowych koncepcji procesu osadniczego i rozwoju gospodarczego,
przyniesionych przez kolonizację olęderską. Porozrzucane kępy wśród lasów i błot
ustępują zwartym areałom upraw. Likwidowane są liczne nieużytki i smugi lasu
rozdzielające do tej pory pola uprawne. Ocenia się, że lesistość w Wielkopolsce
spadała stopniowo w XIV w. do ok. 50%, w XVI w. do ok. 40%, a w wieku XVIII
do ok. 31% (Hładyłowicz 1932).
W wieku XIX dobra ziemskie w Wielkopolsce znajdujące się w rękach niemieckich stanowiły już 29%. W użytkowaniu rolniczym stale powiększał się areał
gruntów ornych. Ocenia się, że w Poznańskiem wzrost ten wynosił z 35% w 1810 r.
do 61,5% w 1878 r. (Cymerman i in.1992). Jednocześnie lesistość w Wielkopolsce
spadła do 20,7% w 1880 r. (Hładyłowicz 1932). Pierwsza połowa XIX w. to czas,
kiedy w swoich posiadłościach w okolicy Turwi, nowoczesne techniki rolne wprowadzał generał Dezydery Chłapowski. Wzbogacał on intensywnie użytkowany rolniczo
krajobraz w naturalne elementy, takie jak zadrzewienia i oczka wodne. O sukcesie
tych działań niech świadczy zapis w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (1892):
W nowszych czasach Dezydery Chłapowski, gen. wojsk polskich, w dziedzicznej majętności
wzorowe zaprowadził gospodarstwo. Przysłowie: Pan Turwi i Gołębina – może pijać stare
wina. Jednakże działalność ta była ewenementem w skali nie tylko regionu ale i Europy. W powiecie kościańskim, do którego należał wtedy omawiany obszar, jak podano w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1883):
65,2% obszaru są pod pługiem, 13,5% łąk, 3,4% pastwisk a 13,2% lasów (...) Liczba koni
i bydła w powiecie znacznie przewyższa przeciętną ilość w całem państwie pruskiem.
Analiza dokumentów archiwalnych z lat 1890-1914, dotyczących pozyskania
zwierząt łownych i uważanych za szkodniki w majątku Turew wykazała jednak,
że teren ten w porównaniu ze stanem dzisiejszym obfitował w gatunki łowne
(Karg 1995). Autor wykazuje poważne zmiany tak ilościowe jak i w strukturze
gatunkowej, świadczące o drastycznym zubożeniu krajobrazu przez ostatnie 100 lat.
Zmiany powierzchni trwałych użytków zielonych od 1890 do 1996 roku
Analiza powierzchni badawczej (ryc.1) na archiwalnej mapie pruskiej z 1890 r.
wykazała, że łąki i pastwiska zlokalizowane były w tamtym czasie przeważnie
w jednym kompleksie w dolinie Rowu Wyskoć oraz na północny zachód od Turwi,
gdzie zaznacza się ich wyraźnie podmokły charakter. Łąki podmokłe zajmują
też odcinek doliny pomiędzy Turwią a Rogaczewem Małym. Całkowity areał
trwałych użytków zielonych na badanej powierzchni 1600 ha wynosi 218,2 ha,
co stanowi 13, 63%.
Po 50. latach niemieckie zdjęcie lotnicze pokazuje zgoła odmienny obraz
tamtego terenu. Udział łąk i pastwisk w roku 1940 znacząco wzrósł w porównaniu
ze stanem z roku 1890. Łączna ich powierzchnia to 257,81 ha, co stanowi 16,11%
powierzchni badawczej. Jest to największy odnotowany udział trwałych użytków
zielonych w analizowanym okresie 106 lat (ryc. 2). Oprócz terenów wzdłuż cieków
wodnych, niewielkie powierzchnie łąk i pastwisk obecne są pośród gruntów ornych.
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Kolejny pomiar dotyczy roku 1989, kiedy powierzchnia trwałych użytków
zielonych zmniejsza się do 244,6 ha (15,28%). Tendencja ta pogłębia się i jest widoczna również w roku 1996, kiedy to
areał łąk spada do 231,4 ha, co stanowi
14,46% całkowitej powierzchni badawczej. Oprócz dużych kompleksów
w dolinach nie występują już wtedy
niewielkie łąki rozmieszczone pośród
innych użytków.
Zmiany powierzchni zadrzewień
i lasów od 1890 do 1996 roku
Pomiar powierzchni zadrzewionych na mapie archiwalnej z 1890 r.
wskazuje na ich niewielki udział na
badanym terenie. Wynosi on 107,16 ha
– czyli 6,7% w całkowitej powierzchni
1600 ha. Wydaje się jednak, że mogła
tu wystąpić pewna niedokładność,
wynikająca z niemożności dokładnego
porównania wielkości powierzchni
zadrzewień na mapie, z powierzchnią
zadrzewień na zdjęciach. Dlatego dla
potrzeb porównania powierzchni poszczególnych form zadrzewień wykorzystano tylko zdjęcia lotnicze. W roku
1940 widoczny jest znaczny wzrost
ogólnej powierzchni zadrzewionej,
która wynosi wtedy 181,4 ha (11,34%).
Po 49 latach widoczny jest niewielki
spadek do 159,24 ha, co stanowi 9,96%
badanej powierzchni (ryc. 3).
Interesujące jest prześledzenie
zmian udziału poszczególnych form
zadrzewień w ich ogólnej powierzchni,
jakie nastąpiły w przeciągu 56 lat. Porównanie stanu z roku 1940 ze stanem
z 1996 r. uwidacznia wzrost udziału zadrzewień powierzchniowych z 64,54%
do 69,39%. Natomiast w przypadku
zadrzewień liniowych i drzew pojedyńczych obserwowana jest wyraźna
tendencja spadkowa (ryc. 4).
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Ryc. 2. Zmiany procentowego udziału
powierzchni łąk i pastwisk w całkowitej
powierzchni badawczej
Fig. 2. Changes of percentage participation
of meadows and pastures in total
researched area

Ryc. 3. Zmiany procentowego udziału
powierzchni zadrzewionej w całkowitej
powierzchni badawczej
Fig. 3. Changes of percentage participation
of aforested areas in total researched area

Podsumowanie i wnioski
Na przestrzeni wieków, dominującym kierunkiem zmian w użytkowaniu ziemi
krajobrazu rolniczego Wielkopolski było powiększanie areału gruntów ornych oraz
łąk i pastwisk kosztem lasów, będące wynikiem stałej intensyfikacji gospodarowania
rolniczego. Analizując te przemiany szczegółowiej, można jednak wyodrębnić wiele
krótszych okresów, w których kierunek tych zmian był inny. Wynika to z wielości
procesów, jakie decydują o użytkowaniu ziemi. Zmiany czynników przyrodniczych,
gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych znajdują swoje odbicie
w przemianach form użytkowania ziemi a tym samym w transformacji struktury
krajobrazu.
W rezultacie pomiarów, przeprowadzonych na powierzchni 1 600 ha, stwierdzono następujące zmiany krajobrazu rolniczego w okresie od roku 1890 do 1996.
Trwałe użytki zielone oraz powierzchnie zadrzewione miały największy udział
w strukturze użytkowania w roku 1940. W dwóch kolejnych okresach badawczych
ich powierzchnia stopniowo malała. Charakterystyczna jest likwidacja małych
powierzchni łąk i pastwisk rozmieszczonych pośród pól. Znamienne są również
zmiany w rozmieszczeniu zadrzewień. Od roku 1940 znacznie zmniejszył się udział
powierzchni zajmowanej przez zadrzewienia liniowe i pojedyncze drzewa. Zaskakujący wynik uzyskano dla roku 1890, kiedy to pomiary wykazały najmniejszy udział
powierzchni badanych użytków. W przypadku łąk i pastwisk ich powierzchnia była
najbardziej zbliżona do stanu z lat 90. XX w.
Osiągnięcie pełnowartościowego
obrazu zmian w strukturze krajobrazu
wymaga szerszej analizy form użytkowania. Konieczne jest zarówno przyjęcie większej powierzchni badawczej,
jak i uwzględnienie pozostałych form
użytkowania oraz ich rozmieszczenia
i stopnia rozdrobnienia. Jednakże już
na podstawie powyższych próbnych
badań można wnioskować, że w ostatnim stuleciu stale postępuje proces
upraszczania struktury badanego
krajobrazu. Uwzględniając szerszą
perspektywę czasową, zmiany te wydają się być tym bardziej drastyczne.
Jest to proces bardzo niekorzystny,
Ryc. 4. Zmiany procentowego udziału
wpływający negatywnie na procesy
poszczególnych form zadrzewień
funkcjonowania ekosystemu. Tylko w
w całkowitej powierzchni zadrzewionej
krajobrazie różnorodnym, o mozaikoFig. 4. Changes of different forms
wej strukturze, zawierającej właściwie
of aforestations in total aforested area
kształtowane składowe, takie jak za97

drzewienia, łąki, odpowiednio dobrane zmianowanie roślin uprawnych, drobne
zbiorniki wodne i tereny bagienne, procesy samoregulacji mogą przebiegać w
prawidłowy sposób (Ryszkowski 1992).
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LAND USE CHANGES AND THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL
LANDSCAPE IN THE WIELKOPOLSKA REGION – WESTERN PART
OF THE RÓW WYSKOĆ CATCHMENT. CASE STUDY
Summary
The article deals with land use changes in the Wielkopolska region. The area
investigated is located about 40 km south of Poznan, the area of the D. Chłapowski’s
Agroecological Landscape Park (Fig. 1). It is an agricultural area where the degree
of landscape synanthropization is very high as a result of long-term agricultural
use (from 4500 B. C.). The research has been carried out in a sample area of 16 sq.
km, where the total area of meadows, pastures, and plantings, as the most ecologically significant elements of agricultural landscape has been measured at four
time points: 1890, 1940, 1989 and 1996. The results show (Fig. 2, 3) a decrease
in the total area of the both land-use forms in the past 56 years and a disadvantageous trend of changing their spatial distribution (Fig. 4), which leads to a
simplification of landscape structure.
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