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Wprowadzenie
Skierbieszowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. Zajmuje
powierzchnię 35 555 ha; położony jest na granicy powiatów krasnostawskiego
(częściowo obejmuje gminy Kraśniczyn i Krasnystaw) i zamojskiego (częściowo
obejmuje gminy: Skierbieszów, Stary Zamość, Izbica, Sitno, Grabowiec i Miączyn).
Park położony jest w jednym z najciekawszych pod względem krajobrazowym
mezoregionów wschodniej Polski – Działów Grabowieckich. Decydujący wpływ
na fizjonomię współczesnego krajobrazu parku miały zlodowacenia środkowopolskie i bałtyckie, które same nie objęły terenu parku, ale wskutek spowodowanych
nimi wielokrotnych wahań klimatu uruchomiły procesy wietrzenia i denudacji.
Jednocześnie wskutek intensywnej działalności eolicznej, obszar parku został
pokryty warstwą lessów o grubości od kilku do kilkunastu metrów. Lessy są podatne na erozję wodną, w wyniku której wierzchowiny zostały pocięte dużą ilością
wąwozów. Dzięki tej specyfice podłoża, park ten charakteryzuje się nadzwyczaj
zróżnicowaną rzeźbą terenu, o dużej malowniczości i atrakcyjności krajobrazowej.
Urozmaicony zespół form osiąga wysokości względne do 50 m. Na obszarze parku,
na północ od miejscowości Dębowiec znajduje się najwyżej położony punkt Wyżyny
Lubelskiej poza Roztoczem (313 m n.p.m.).
Cennymi elementami krajobrazu parku są dwie położone równoleżnikowo
doliny rzeczne: na północy dolina Wojsławki i na południu dolina Wolicy. Wokół
dolin tych rzek koncentrują się obszary o największej różnorodności biologicznej.
Istotnymi elementami krajobrazu są tu lasy z dużym udziałem buka, występującego
na północno-wschodniej granicy, zwartego zasięgu oraz stosunkowo duży udział
muraw kserotermicznych związanych z lessową pokrywą, urozmaiconą rzeźbą
terenu i specyficznymi cechami klimatu. (Fijałkowski, Adamczyk 1990).
Materiały źródłowe
Najstarszą mapą wykorzystaną dla potrzeb niniejszego opracowania była
Topograficzna Karta Królestwa Polskiego w skali 1:126 000. Mapa ta znana jest
także pod nazwą Mapa Kwatermistrzostwa, ponieważ koncepcja jej opracowania
została podjęta w latach 1822-1831 przez Kwatermistrzostwo Generalne Wojska
Polskiego. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto stan pokrycia terenu z 1830 r.
Pomimo braków takich, jak niedokładność i duże przybliżenie triangulacyjne,
w/w mapa jest jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej kartografii. Dzięki swoim
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walorom, m.in. przejrzystemu rysunkowi i bogactwu znaków umownych w/w mapa
może służyć do porównań jako wiarygodny materiał (Olszewicz 1921). Z przełomu
XIX i XX w. wykorzystano „Karte des Westlichen Russlands” – mapę wykonaną przez
Niemców w okresie I wojny światowej w skali 1:100 000 i wydaną w 1915 r. Mapa
ta przedstawia stan pokrycia terenu z roku około 1890. Z okresu międzywojennego
wykorzystano Mapę taktyczną Wojskowego Instytutu Geodezyjnego opracowaną w skali
1:100 000. Mapę tę cechuje dobry rysunek rzeźby i bogactwo znaków umownych
objaśniających treść. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto stan pokrycia terenu
z 1930 r. Z początku lat 70. XX w. wykorzystano mapę topograficzną (arkusze: 146.2
Krasnystaw, 147.1 Wojsławice, 146.4 Zamość, 147.3 Grabowiec) opracowaną w państwowym układzie współrzędnych 1965 w skali 1:50 000, przedstawiającą stan
pokrycia terenu z roku 1974. Najnowszą wykorzystaną mapą była Wojskowa Mapa
Topograficzna (arkusze: M-34-47-A,B Krasnystaw, M-34-47-C,D Zamość) w standardzie NATO, opracowana w światowym systemie geodezyjnym 1984 w skali 1:50
000 przedstawiająca stan pokrycia terenu z 1994 r.
Metoda pracy
Korzystając z wymienionych map topograficznych z lat: 1830, 1890, 1930,
1974, 1994 wybrano następujące formy pokrycia terenu, możliwe do porównania
na mapach ze wszystkich okresów: lasy, grunty orne, ciągi zabudowy, łąki i pastwiska, jeziora i stawy. Inne elementy pokrycia terenu możliwe do wyznaczenia
tylko w niektórych latach, zostały zakwalifikowane do większej grupy, np. zasięg
bagien jest możliwy do wyznaczenia tylko w 1830 i 1890 r., dlatego bagna zostały
zakwalifikowane do grupy łąk. Do przeprowadzenia analizy porównawczej wykorzystano komputerowy program GIS-owski ARC.INFO v.8.0.1. Po dygitalizacji
obiektów poligonowych i kalibracji materiału kartograficznego, nałożono mapy
wektorowe z różnych okresów i porównano zmiany ilościowe (powierzchni) w
analizowanych elementach (Kistowski i in. 1998). W celu bardziej wnikliwego
przedstawienia zmian użytkowania ziemi, dodatkowo wykorzystano następujące
wskaźniki: ilość wydzieleń, powierzchnia średniego wydzielenia, gęstość wydzieleń
(Hietala-Koivu 1999).
Zmiany użytkowania ziemi Skierbieszowskiego PK w latach 1830-1994
Na krajobraz Skierbieszowskiego PK składa się mozaika lasów, gruntów
ornych, łąk i pastwisk, ciągów zabudowy wiejskiej, a także sieci rzecznej i sieci
dróg. W niniejszej pracy, ze względu na zastosowaną metodę, pominięto zmiany
liniowych elementów, tj. sieci rzecznej i sieci dróg. Tabela 1 przedstawia ilościowe
zmiany użytkowania ziemi Skierbieszowskiego PK w latach 1830-1994.
Teren Skierbieszowskiego PK, pokryty stosunkowo dobrymi glebami, od
wieków stwarzał dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Podstawowym zajęciem
przeważającej liczby ludności była uprawa roli oraz użytkowanie lasów i łąk. Jednak
w samym sposobie użytkowania ziemi w latach 1830-1994 nastąpiły zmiany.
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Tab. 1. Zmiany użytkowania ziemi Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego
w latach 1830-1994
Tab. 1. Land use changes in the Skierbieszowski Landscape Park over 1830-1994

Generalnie w tym czasie nastąpił wzrost powierzchni gruntów ornych kosztem
lasów. W ciągu 164 lat (od 1830 do 1994 r.) powierzchnia lasów na terenie Skierbieszowskiego PK zmalała niemal dwukrotnie (ryc. 1).
Intensywne karczowanie lasów rozpoczęło się na tym terenie jeszcze przed
1830 rokiem. W Sylwanie z 1832 roku znajduje się zapis: „...teraznieysze Królestwo
Polskie przed trzydziestu laty o ñ wićcej posiadaùo lasów”. Karczunki te uwarunkowane
były kryzysem rolniczym, który dotknął Królestwo Polskie na początku XIX w.
i zmusił zadłużonych właścicieli ziemskich do spieniężania drzewostanów. Od 1830
r. do 1890 r. na terenie Skierbieszowskiego PK powierzchnia lasów ogółem zmniejszyła się o ponad 900 ha czyli około 2,5 % powierzchni parku. Wylesieniem objęto
lasy na SW od Stryjowa, NE od Dębowca, lasy pomiędzy Stanisławką a Cieszynem,
dookoła Majdanu Skierbieszowskiego, na S od Surhowa oraz na NE od Łukaszówki.
Pomimo, iż było to znaczne wylesienie, to nie osiągnęło jeszcze zbyt groźnych
rozmiarów, ponieważ zostało zrekompensowane przez niewielkie dolesienia, z
których największe powierzchnie znajdowały się na N od Drewnik Kraśniczyńskich,
na W od Olszanki i na S od Chełmca. Głównie kosztem obszarów wylesionych,
do roku 1890 powierzchnia gruntów rolnych wzrosła o ponad 800 ha.
W II połowie XIX w. nastąpił znaczny spadek udziału wód powierzchniowych w pokryciu terenu Skierbieszowskiego PK. W latach 1830-1890 częściowo
lub całkowicie zanikły na tym terenie 4 zbiorniki wodne w dolinie Wojsławki: w
Surhowie – powierzchnia 14,9 ha, w Brzezinach – 44,5 ha, w Wojciechowie – 16,1
ha, obok folwarku Wolica – 15,9 ha oraz 4 zbiorniki wodne w dolinie Wolicy:
między Orłowem Drewnianym a Orłowem Murowanym – pow. 94,5 ha, w Monastyrku (dziś Kalinówka) – pow. 44,2 ha, na W od Skierbieszowa – pow. 37 ha i w
Iłowcu – 6,7 ha. W latach 1830-1890 powierzchnia łąk i pastwisk wzrosła o prawie
95 ha. Był to najbardziej stabilny element krajobrazu, chociaż nastąpił niewielki
wzrost powierzchni łąk w dolinach rzecznych i niewielki spadek powierzchni łąk
w obszarach wyżej położonych np. na N od Drewnik Kraśniczyńskich. Do końca
XIX w. powierzchnia przeznaczona pod zabudowę wzrosła o 262,8 ha; na terenie
parku powstały 4 nowe miejscowości: Kraśniczyn Aleksandrowski (dziś Czajki),
Lipina Nowa, Zrąb i Wysokie II. W ciągu 60 lat (od 1830 r. do 1890 r.) miało miejsce łączenie poszczególnych form użytkowania ziemi w większe jednostki, dzięki
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Rys. 1. Rozmieszczenie lasów w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym
w latach 1830-1994
Fig. 1.Distribution of forests in the Skierbieszowski Landscape Park over 1830-1994

czemu zaznaczyło się powiększenie stref otwartego krajobrazu, obejmującego
łąki i grunty orne i równocześnie powiększenie strefy krajobrazu zamkniętego,
obejmującego kompleksy leśne. W tym czasie ilość wydzieleń wszystkich form
użytkowania ziemi na terenie Skierbieszowskiego PK zmalała ze 164 do 135,
gęstość wydzieleń zmalała z 0,46 do 0,38 na 100 ha, zaś powierzchnia średniego
wydzielenia wzrosła z 216,8 ha do 263,4 ha (ryc. 2).
Koniec XIX i początek XX w. zaznaczył się poważniejszymi wylesieniami.
Od 1890 r. do 1930 r. na terenie Skierbieszowskiego PK powierzchnia lasów zmniejszyła się o ponad 5 680 ha, co stanowiło 16 % ogólnej powierzchni parku. W tym
czasie całkowicie zanikły następujące kompleksy leśne: na N od Brzezin, na N od Augustówki, na N od Franciszkowa, na N od Sulmic, na S od Anielpola, na W, SW
i E od Majdanu Skierbieszowskiego, na N od Lipiny Nowej, na N i S od Krasnego,
pomiędzy Wierzbą, Majdanem Sitanieckim a Wisłowcem, pomiędzy Huszczką Dużą
a Suchodębiem, na W od Stanisławki. Sytuacja taka spowodowana była zmianą
ustroju społecznego, a przede wszystkim zniesieniem pańszczyzny. Uwłaszczenie
włościan pociągnęło za sobą szybszy wzrost liczby ludności, a w następstwie rozwój osadnictwa (Maruszczak 1952). Do wzrostu tempa niszczenia lasów przed
pierwszą wojną światową w znacznym stopniu przyczyniły się służebności leśne,
których liczba i rozmiary w tym okresie były w województwie lubelskim znacznie
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Rys. 2. Zmiany użytkowania ziemi w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym
w latach 1830-1994
Fig. 2. Land use changes in the Skierbieszowski Landscape park over 1830-1994
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większe niż w pozostałej części Królestwa Polskiego (Rocznik... 1914). Kosztem
prowadzonych wylesień powiększyła się powierzchnia przeznaczona pod uprawy rolne, których powierzchnia w stosunku do 1890 roku wzrosła o 5 370 ha,
co stanowi około 15 % powierzchni parku.
Do 1930 r. całkowicie zanikł największy istniejący do tej pory zbiornik
wodny we wsi Monaster. Jednak ogólna powierzchnia wód powierzchniowych
wzrosła, ponieważ przed 1930 r. w Stryjowie powstał kompleks stawów rybnych.
Od początku XX w. do okresu międzywojennego na terenie parku pojawiło
się aż 11 nowych miejscowości. Większość z nich zaistniała tylko w sensie obrębów
administracyjnych utworzonych z części już istniejących wsi, np. z części Skierbieszowa powstały: Zawoda i Sady. Dlatego faktyczna powierzchnia przeznaczona
pod zabudowę wzrosła jedynie o 238 ha.
W latach 1930-1970 powierzchnia lasów zmalała o kolejne 435 ha, co stanowi ponad 1 % powierzchni parku. Większe obszary wylesione znajdują się we
wschodniej części parku, np. na S i W od Chełmca, na S od Bończy, na W i na E
od Majdanu Skierbieszowskiego oraz na S od Stanisławki. Niewielkie fragmenty
powierzchni parku zostały dolesione, np. fragmenty Lasu Baranieckiego na N od
Zalesia.
W ciągu 84 lat (od 1890 r. do 1974 r.) miało miejsce rozdrobnienie poszczególnych form użytkowania ziemi na mniejsze jednostki, dzięki czemu generalnie
strefy otwartego krajobrazu, obejmującego łąki i grunty orne, zostały poprzecinane kompleksami leśnymi oraz przede wszystkim zabudową zagrodową łącznie
z sadami, ogrodami i parkami. W tym czasie ilość wydzieleń wszystkich form
użytkowania ziemi na terenie Skierbieszowskiego PK wzrosła ze 135 do 384,
gęstość wydzieleń wzrosła z 0,38 do 1,08 na 100 ha, zaś powierzchnia średniego
wydzielenia spadła z 263,4 ha do 92,6 ha. Wzrost ilości wydzieleń, ich gęstości oraz
spadek średniego wydzielenia ma duże znaczenie, gdyż świadczy o wzroście stopnia
heterogeniczności terenu. W ciągu dwudziestu lat (od 1974 r. do 1994 r.) nastąpiły
niewielkie zmiany w użytkowaniu ziemi Skierbieszowskiego PK. Zaznaczył się
niewielki spadek powierzchni lasów, gruntów ornych i wód powierzchniowych
oraz niewielki wzrost powierzchni łąk i pastwisk. W tym okresie pomimo tego,
że nastąpił znaczny spadek liczby ludności, to powierzchnia przeznaczona pod
Tab. 2. Wskaźniki charakteryzujące zmiany użytkowania ziemi
w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym w latach 1830‑1994
Tab. 2. Indices characterizing land use changes in the Skierbieszowski Landscape Park
over 1830-1994
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zabudowę pozostała nie zmieniona. Wynika to z faktu, iż tendencje demograficzne
zachodzące w ostatnich latach nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w materiałach
kartograficznych.
Podsumowanie
W badanym okresie w Skierbieszowskim PK zaznaczył się spadek powierzchni leśnej. Wylesianie następowało od dolin rzek Wolicy i Wojsławki w kierunku
stref wododziałowych. Karczunki lasów miały ogromny wpływ na uruchamianie
procesów erozji na terenie całego parku. W ostatnich latach wskutek odpływu ludności wiejskiej i ogólnego zubożenia wsi zaznacza się tendencja do pozostawiania
pól pod ugory i zalesianie; także wskutek braku nakładów finansowych na konserwację urządzeń melioracyjnych w dolinach rzecznych następuje zwiększanie
się powierzchni bagien i mokrych łąk.
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LAND USE CHANGES
IN THE SKIERBIESZOWSKI LANDSCAPE PARK
Summary
The Skierbieszowski Landscape Park was established in 1995 in order to
protect one of the most interesting landscape subregions of eastern Poland called the Grabowiec Divides (Działy Grabowieckie). Structural land use changes
in the Park are described in the paper by comparing the boundary of forests, plough-lands, building structures, meadows and pastures, lakes and ponds. These
elements were designated on the basis of topographical maps from 1830, 1890,
1930, 1974 and 1995. The following indices were also used: the number of patches,
mean patch size, and patch density.
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For the past 165 years there has been an increase in the area of plough-lands
and building structures, and a decrease in the afforested area in the territory
of the present-day Skierbieszowski Landscape Park. Since 1830 the area of forests has been reduced from 44% to 24%. The process of deforestation had started
in river valleys of the Wojsławka and the Wolica and had proceeded in the direction
of the watersheds. The crucial elements of the Skierbieszowski Landscape Park are
two river valleys covered with meadows, the most stable element of land use there.
In recent years – owing to a decline in the number of population and the process
of village pauperization – a tendency of abandonning fields for afforestation or
their laying fallow has been marked.
Mgr Furtak Tomasz
Instytut Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Mgr Wojciechowska Krystyna
Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych
ul. H. Kamieńskiego 6
22-100 Chełm

283

