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Wprowadzenie
Krajobraz wyżyn lessowych Polski południowo-wschodniej wyróżnia się
spośród wszystkich typów krajobrazów Polski największą dynamiką przemian.
W wyniku rolniczej działalności człowieka podlega przeobrażeniom już od pięciu
tysięcy lat. Postępujący od neolitu wzrost liczby ludności sprawił, że coraz większe
powierzchnie pozyskiwano dla rolnictwa. Doprowadziło to do zmian proporcji
między naturalnymi a antropogenicznymi formami pokrycia terenu. Krajobraz
naturalny stopniowo przekształcał się w krajobraz kulturowy (Maruszczak 1988).
Współcześnie użytki rolne zajmują na wyżynach lessowych do 80% ich całkowitej
powierzchni. Doszło tu do wykształcenia charakterystycznego typu krajobrazu
rolniczego, z przewagą mozaikowo ułożonych gruntów ornych i dużą liczbą linijnych elementów (granice pól, drogi gruntowe). Specyficzną jego cechą jest mały
udział powierzchni leśnych skupiających się w wąwozach i na stromych zboczach,
tylko sporadycznie wkraczających na powierzchnie wierzchowin.
Transformacja krajobrazu spowodowana antropopresją objęła wszystkie
komponenty środowiska przyrodniczego. Najszybsze zmiany zaszły w naturalnej
szacie roślinnej, która została w znacznym stopniu zniszczona i zastąpiona przez
roślinność związaną z gospodarką człowieka (synantropijną i ruderalną). Przekształcenia pokrycia terenu uruchomiły proces przeobrażenia pozostałych elementów
środowiska: stosunków wodnych, rzeźby i pokrywy glebowej. W ostatnim okresie
– II połowa XX wieku – w ewolucji krajobrazu wyżyn lessowych pojawiła się nowa
tendencja. Polega ona na wzroście powierzchni obszarów zalesionych kosztem
użytków rolnych.
Etapy formowania się krajobrazu lessowego
W schyłkowych fazach zlodowacenia Wisły, synchronicznie z zanikaniem
sedymentacji lessów, odbywał się proces kształtowania głównych elementów rzeźby obszarów wyżyn lessowych. Doszło wówczas do uformowania się gęstej sieci
dolin nieckowatych i większych form dolinnych związanych z okresowo płynącymi wodami (najczęściej naśladujących doliny sprzed głównej fazy sedymentacji
lessów). Wczesnoholoceńska, szybka sukcesja pokrywy roślinnej na żyzne podłoże
ustabilizowała procesy erozyjno-denudacyjne.
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Najstarsze oznaki penetracji człowieka na obszarach wyżyn lessowych przypadają na górny paleolit (32 tys. BP). Pierwsze ślady stałego osadnictwa pochodzą
z końca VI tysiąclecia p.n.e. Zasadnicze zmiany w intensywności przemian krajobrazowych (Nogaj-Chachaj 2000) wiążą się z rozwojem rolniczej działalności
człowieka datowanej na neolit (kultura pucharów lejkowatych – około 4500 lat BP).
Wylesienie obszarów lessowych spowodowało przyspieszenie dynamiki procesów
rzeźbotwórczych. Już wtedy natężenie procesów erozji gleb było znacząco większe
w porównaniu do tempa naturalnej denudacji. Była to pierwsza faza antropogenicznego ożywienia przemian krajobrazowych – doszło do poważnego zakłócenia
naturalnej równowagi środowiska przyrodniczego (Kruk 1991). Druga faza miała
miejsce we wczesnym średniowieczu, kiedy to po dość długim okresie pustki
ludnościowej (wojny pograniczne i najazdy tatarskie) nastąpiło ożywienie gospodarcze i rozkwit rolnictwa (Hoczyk-Siwkowa 1999). Do dziś w krajobrazie Płaskowyżu
Nałęczowskiego czytelne są granice łanów i główne drogi datowane na ten okres.
Trzecia faza miała miejsce w XIX wieku, kiedy to na ziemie polskie wprowadzone
zostały uprawy ziemniaka i buraka cukrowego, z czym związane były także zmiany
techniki upraw. Dziewiętnastowieczne, znaczące ożywienie procesów erozyjnych
przyczyniło się do poważnego zwiększenia gęstości sieci wąwozów i silnej denudacji
stoków (Maruszczak 1988). Czwarta faza przemian krajobrazu zachodzi współcześnie; cechuje się ona znacznym ożywieniem denudacji stoków w związku z mechanizacją rolnictwa (erozja agrotechniczna). Jednocześnie utrudnienia w dostępie
do pól oraz silna erozja gleb, prowadzą do porzucania pól trudno dostępnych i
silnie nachylonych. Na nieużytkach obserwuje się bardzo szybką sukcesję lasów.
Krajobraz wyżyn lessowych kształtował się w ciągu ostatnich kilkunastu
tysięcy lat pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Jego najważniejszym komponentem jest specyficzna rzeźba lessowa (Maruszczak 1960),
warunkująca charakter pozostałych elementów środowiska. Dynamika przemian
tego krajobrazu jest bardzo duża i związana z rolniczym użytkowaniem intensywnie urzeźbionych obszarów. Rezultatem długotrwałego rolniczego oddziaływania
człowieka jest powstanie na wyżynach lessowych specyficznego krajobrazu kulturowego stanowiącego element naszego narodowego dziedzictwa.
Najbardziej czytelne w krajobrazie zmiany zachodzą w obrębie dwóch komponentów środowiska – ukształtowaniu powierzchni i pokryciu terenu. Dalsze
rozważania dotyczące współczesnej ewolucji krajobrazu rolniczego wyżyn lessowych zostaną przedstawione na przykładzie tych dwóch elementów.
Współczesne przemiany rzeźby wyżyn lessowych
Ukształtowanie powierzchni wyżyn lessowych podlega obecnie szybkim
przeobrażeniom, a jego zmiany w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie
całego krajobrazu. Intensywna denudacja wyżyn lessowych powoduje stopniowe
zmniejszanie deniwelacji powierzchni terenu. Na opisywanym obszarze procesy
denudacyjne prowadzą do obniżania powierzchni wierzchowin, deformacji pier270

wotnego kształtu stoków i zboczy oraz nadbudowywania den dolin. W warunkach
naturalnych dynamika omawianych procesów była niewielka. Zasadnicze zmiany
w natężeniu procesów denudacyjnych związane były z rozwojem intensywnego
rolnictwa już neolicie (Nogaj-Chachaj 2000). Zapoczątkowane w tym czasie przekształcenia w pokryciu roślinnym obszarów lessowych – zniszczenie naturalnych
suchych zbiorowisk leśnych – spowodowało dynamiczny rozwój procesów stokowych (Maruszczak 1986). Presja człowieka na systemy geomorfologiczne zmieniała
się w czasach historycznych, jednak generalna tendencja – przyspieszenie obiegu
energii i materii w krajobrazie, została zachowana. Przy czym należy podkreślić,
że intensywność procesów morfogenetycznych modyfikowanych antropogenicznie
przewyższa o kilka rzędów natężenie denudacji, jaka zachodziła w warunkach
naturalnego pokrycia lasami mieszanymi i liściastymi (Gil 1986; Zgłobicki 2001).
Najważniejszymi procesami kształtującymi rzeźbę wyżyn lessowych są: erozja
uprawowa (agrotechniczna), spłukiwanie, rozbryzg, deflacja oraz akumulacja
materiału (Zgłobicki 2001). Intensywność współczesnej denudacji zboczy lessowych użytkowanych rolniczo (grunty orne) wynosi od kilku do kilkunastu milimetrów na rok (Mazur, Pałys 1991; Zgłobicki 2001). Natomiast dna suchych dolin
są nadbudowywane w tempie około 0,5 cm/rok (Zgłobicki 2000). Współcześnie
na obszarach lessowych przeważa krótki transport materiału: w obrębie samych
stoków i ze zboczy do dna doliny. Wynoszenie materiału poza obręb zlewni
suchych dolin ma miejsce wyłącznie podczas gwałtownych ulew i roztopów o częstotliwości jedno zjawisko na kilka, kilkanaście lat. Wskaźniki denudacji chemicznej
i mechanicznej, stanowiące miarę tego transportu, są niewielkie w porównaniu z
ilością materiału, który jest uruchamiany na zboczach. Sumaryczna wielkość denudacji dla lessowych zlewni rzecznych o powierzchni rzędu 200-300 km2 szacowana
jest na około 100 t/km2×rok (Maruszczak i in. 1992). Zaledwie kilka procent
materiału wyniesionego ze stoków trafia do koryt rzecznych (Maruszczak 1988).
Oprócz generalnej tendencji łagodzenia rzeźby zboczy i wierzchowin, obserwowany jest inny kierunek przemian ukształtowania powierzchni, także związany z
antropogenizacją procesów rzeźbotwórczych. Przejawia się on w tworzeniu się dużej
ilości mikro- i mezoform rzeźby: teras uprawowych, wcięć drogowych i wąwozów.
Są to najmłodsze elementy, wchodzące w skład starszych i większych form ukształtowania powierzchni: suchych dolin erozyjno-denudacyjnych i stoków. Formy
antropogeniczne mają zróżnicowane rozmiary – od kilkudziesięciu metrów (terasy
uprawowe) do kilku kilometrów (systemy wąwozowe). Ze względu na znaczną
ich ilość, odgrywają istotną rolę we współczesnym krajobrazie (Zgłobicki 1998).
Wpływają na funkcjonowanie systemów hydrologicznych, morfologicznych oraz
na warunki rozwoju i migracji fauny i flory. Formy antropogeniczne charakteryzują
się najczęściej linijnym przebiegiem, zupełnie obcym w krajobrazie naturalnym.
W przyszłości generalny kierunek przekształceń rzeźby zostanie utrzymany
– w dalszym ciągu zachodzić będzie proces obniżania wierzchowin i zboczy oraz
podwyższania den dolin. Dyskusyjna jest kwestia dynamiki tych zmian. Zachodzące
współcześnie zmiany w użytkowaniu terenu – zmniejszanie się areału gruntów
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ornych – pozwalają przypuszczać, że intensywność procesów rzeźbotwórczych
będzie maleć. Najbardziej dynamiczne przeobrażenia dotyczą bowiem stromych
zboczy użytkowanych rolniczo. Gospodarowanie na terenach lessowych będzie
zapewne zmierzać przede wszystkim w kierunku dostosowania się do warunków
środowiska przyrodniczego.
Prawdopodobnie nie należy spodziewać się dalszego przyrostu liczby antropogenicznych form rzeźby. Tylko w niektórych obszarach możliwe jest jeszcze
powiększenie istniejącej sieci wąwozów. Do powstawania nowej sieci form drogowych i teras uprawowych może dojść jedynie w wyniku przekształceń własnościowych oraz zmian sposobu użytkowania terenu i charakteru upraw. Nie należy
wykluczać możliwości przeprowadzenia akcji scaleniowych. Obecnie tego typu
projekty uwzględniają zazwyczaj warunki środowiska naturalnego, co pozwala
zminimalizować ich wpływ na przeobrażenia rzeźby (Woch, Józefaciuk 1996).
Współczesne zmiany pokrycia terenu obszarów lessowych
Elementem środowiska geograficznego, który zmienia się w sposób najbardziej dynamiczny jest pokrycie terenu. Modyfikowane jest ono w sposób bezpośredni fluktuacjami w intensywności rolniczej działalności człowieka.
Szczegółowe badania mające na celu określenie dynamiki współczesnych
przekształceń pokrycia terenu zostały wykonane dla gminy Wąwolnica. Kartometryczna analiza porównawcza zmian użytkowania terenu w latach 1962-1998
uwidoczniła dużą dynamikę przemian na znacznej powierzchni gminy położonej
w obrębie lessowego Płaskowyżu Nałęczowskiego. W wyniku przekształcenia w
tereny leśne istniejących już zadrzewień i zakrzaczeń wzrosła o 56% lesistość z 464
ha do 727 ha (tab. 1). Największe zmiany lesistości nastąpiły w obszarach zajętych
przez systemy wąwozowe (ryc. 1). Jakkolwiek przyrost powierzchni zalesionych
objął tylko 4% powierzchni gminy, to zmiany te zaszły w obrębie form rzeźby
Tab. 1. Zmiany pokrycia terenu w gminie Wąwolnica w okresie 1962-1998
Tab. 1. Land cover changes in the Wąwolnica county in 1962-1998

* wg J. T. Chmielewskiego 1998
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podlegających najszybszym przekształceniom – stromych zboczy.
Na terenie gminy zaznaczyły się
także inne zmiany w użytkowaniu rolniczym; zwiększyła się powierzchnia
sadów i upraw trwałych (przykładowo
wzrost powierzchni sadów o 130%).
Najwięcej niekorzystnych, z przyrodniczego punktu widzenia, zjawisk
wystąpiło w dnie doliny Bystrej w rejonie Wąwolnicy (Chmielewski 1998).
Polegały one na osuszaniu rozlewisk
i wilgotnych gruntów, zmniejszeniu
się powierzchni łąk oraz zwiększeniu
powierzchni zajętej przez zabudowę.
Podobne tendencje jak w gminie Wąwolnica – spadek powierzchni Ryc. 1. Przyrost powierzchni zalesionych
gruntów ornych na rzecz powierzchni w gminie Wąwolnica w okresie 1962-1998
zalesionych, pastwisk i łąk oraz użyt- Fig. 1. Increase of woodland areas
ków trwałych – występują w obrębie in the Wawolnica County in 1962-1998
większości obszarów lessowych o urozmaiconej rzeźbie. Zmiany w rolniczym
użytkowaniu terenu spowodowane są przede wszystkim względami ekonomicznymi:
niskim stopniem opłacalności produkcji rolnej oraz trudnościami w uprawie
(znaczne nachylenia, skomplikowany dojazd, duże rozdrobnienie działek).
Współczesne przekształcenia pokrycia terenu wpływają na funkcjonowanie
całego krajobrazu. Zmniejszeniu ulega wielkość spływu powierzchniowego oraz
dynamika erozji gleb. Wyłączanie obszarów spod uprawy pozwala na sukcesję
roślinności. Z tego powodu zmienia się charakter granic rolno-leśnych, z bardzo
ostrych, linijnych, na granice przejściowe (strefowe) aż do ukształtowania się
nowych granic. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat na ugory wkracza las.
Obecny krajobraz wyżyn lessowych w dalszym ciągu podlega zatem zmianom
związanym z gospodarką człowieka. Współczesny kierunek zmian jest jednak
nieco odmienny niż w przeszłości. Na pewnych obszarach obserwujemy bowiem
spadek intensywności rolniczego użytkowania terenu i przekształcenia w kierunku krajobrazu paranaturalnego. O tym, w jakim kierunku ewoluował będzie w
przyszłości rolniczy krajobraz wyżyn lessowych, decydowała będzie racjonalność
gospodarki rolnej.
Podsumowanie
Zachodzące współcześnie przemiany krajobrazów rolniczych są rezultatem
skomplikowanych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, jakie mają miejsce
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w naszym kraju. Jednoznaczna ocena tego zjawiska nie jest prosta. Zwiększanie
areału wyłączonego spod rolniczego użytkowania wpływa niewątpliwie korzystnie na obieg wody (mniejszy spływ powierzchniowy) i materiału (słabsza erozja
gleb) w zlewniach. Mniej intensywne rolnictwo – to mniejsza dostawa substancji
biogennych do środowiska (w postaci nawozów). Z krajobrazowego punktu widzenia negatywnym skutkiem wymienionych przemian może być zanik, typowej
dla tych obszarów, mozaiki długich i wąskich pól.
Podstawą wysokich walorów krajobrazu wyżyn lessowych jest znaczne przestrzenne zróżnicowanie jego poszczególnych komponentów. Współcześnie na
obszarach o wysokich walorach środowiska konieczne jest prowadzenie świadomej
polityki kształtowania krajobrazu, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Względy ekonomiczne będą niewątpliwie w przyszłości powodowały konieczność
zwiększania się areału gospodarstw. W niektórych gminach na obszarach lessowych
w ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano wzrost wielkości powierzchni gospodarstw rolnych o 15-30%. Dalsza ewolucja krajobrazu tych obszarów powinna jednak odbywać się przy poszanowaniu jego wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
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Present-day changes of agricultural landscapes of
loess uplands of south-EAST Poland
Summary
The landscape of loess uplands of SE Poland is characterized by a high dynamics of changes. This results from the natural properties of the environment
and the long-lasting agricultural land use. The effect of man’s activity is the formation of a specific cultural landscape.
The paper presents the stages of loess landscape development. Present-day
changes of two important components of the environment: the relief and land use
have been wider treated. In the last few decades a new tendency appeared in the evolution of studied landscapes, this marked by a decrease in arable land and a fall
of denudation dynamics. Further changes of the environment of these areas
should result from intentional landscape formation.
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