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ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY
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NA PRZYKŁADZIE DORZECZA GÓRNEGO WIEPRZA

Przemiany środowiska przyrodniczego w dorzeczu górnego Wieprza rozpoczęły się w czasach prehistorycznych. Najstarsze, jak dotąd, ślady pobytu człowieka pochodzą z późnego Vistulianu, z końcowej fazy interstadiału Bölling (10 500-10 300
BC) (Libera 1992). W mezolicie (8000-4000 BC) przybyli tutaj łowcy należący
do grupy kultury komornickiej i janisławickiej (Libera 1992). W okresie neolitu
(około 3100 BC) gospodarowali w dorzeczu pasterze i rolnicy kultury pucharów
lejkowatych, amfor kulistych i ceramiki sznurowej (Nosek 1957, Gurba 1961).
We wczesnej epoce brązu (1450-1200 BC) dorzecze było w znacznym stopniu
zasiedlone. Świadczą o tym liczne znaleziska oraz duża ilość stanowisk kultury
trzcinieckiej (Wróbel 1991). W środkowym okresie tej epoki (1200-1000 BC) pojawił się tutaj lud kultury łużyckiej (Gurba 1985). Po upadku osadnictwa w okresie
wędrówek ludów, od początków wczesnego średniowiecza (VI w.) nastąpiła wyraźna
poprawa sytuacji osadniczej. Na całym Roztoczu było już wówczas kilkanaście
osiedli (Kutyłowska 1990, Skowronek 1996). W XIII w., na skutek licznych najazdów, została zniszczona istniejąca sieć osadnicza. Jej odbudowę zapoczątkowano
w kolejnym stuleciu (tab. 1).
Tab. 1. Chronologia miejscowości w dorzeczu górnego Wieprza (wg Skowronek 1999)
Tab. 1. Chronology of localities in the upper Wieprz basin (after Skowronek 1999)
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Mieszkańcy powstających osad trudnili się nie tylko rolnictwem. W XVI w.
funkcjonowały w dorzeczu Wieprza młyny, folusze, gorzelnie, browary, tartaki,
kuźnie, huty szklane i żelazne – tzw. „rudy” (Stworzyński 1834). Od drugiej połowy
XVIII w. datuje się ożywienie w dziedzinie uprzemysłowienia. Lokalnym ośrodkiem przemysłu został Zwierzyniec. W 1805 r. powstał tutaj zakład mechaniczny
produkujący narzędzia rolnicze, a w 1831 r. pracowała również gwoździarnia,
dwa tartaki, gontarnia i browar. W 1873 r. założono fabrykę posadzek i fornirów
(Matławska 1991).
Wraz z rozwojem gospodarki i osadnictwa wzrastała gęstość sieci drogowej.
Najstarszym był wczesnośredniowieczny szlak handlowy z Kijowa do Krakowa
i Pragi Czeskiej. W 1412 r. ustalono drogę z Lublina przez Szczebrzeszyn do Lwowa.
W połowie XV w. istniał trakt z Goraja przez Szczebrzeszyn do Hrubieszowa. Do
tego traktu nawiązywały inne szlaki lokalne (Michalczuk 1996). Po utworzeniu
Ordynacji Zamojskiej wzrosło znaczenie drogi z Zamościa do Krzeszowa, który
był portem rzecznym w majątku. Do 1870 roku wszystkie trakty były gruntowe.
Pierwsza droga bita na tym obszarze pojawiła się w okresie 1870-1914 (Sułot
1984). Na początku XX w. zostały zbudowane kolejowe linie wąskotorowe, a w
1916 r. powstała pierwsza kolej normalnotorowa z Rejowca do Bełżca. Po II wojnie
światowej rozbudowano sieć dróg.
Zachodzące w ciągu wieków etapy przeobrażeń środowiska, wywołane gospodarką człowieka, ukształtowały współczesny obraz dorzecza. Analiza ciągu
tych zdarzeń pozwala wyodrębnić okresy o silniejszej bądź słabszej antropopresji
oraz uzasadnić je, wskazując na konkretne działania ludzkie. Znaczące przemiany
środowiska przyrodniczego w dorzeczu górnego Wieprza rozpoczęły się dopiero
w XIV w. i nasiliły się w kolejnych stuleciach. Były one wynikiem akcji osadniczej
Gorajskich, Tarnowskich i Zamoyskich. Towarzyszyły jej znaczne karczunki, związane z intensywnym zasiedlaniem oraz przekształcaniem powierzchni leśnych dla
potrzeb lokalnego przemysłu. W rezultacie, między XIV i XVI stuleciem nastąpiła
zmiana w układzie równowagi środowiska geograficznego. W wyniku zwiększającej
się liczby ludności oraz działalności gospodarczej nastąpił wzrost udziału elementów antropogenicznych oraz spadek elementów przyrodniczych. Od tego okresu, w
trakcie kolejnych wieków, antropopresja stale rosła, osiągając swoje maksymalne
rozmiary w dwudziestoleciu międzywojennym (tab. 2).
Druga wojna światowa i jej długofalowe skutki zdecydowanie zmieniły sytuację demograficzną i gospodarczą regionu, co znalazło swoje odbicie w przemianach
zachodzących w środowisku przyrodniczym. Mimo wzrostu liczby ludności, powoli
zwiększa się udział powierzchni leśnych. Dzieje się tak na skutek wyludniania i
starzenia się słabych ekonomicznie wsi, zwłaszcza w części dorzecza położonej
na Roztoczu Tomaszowskim, gdzie leżące odłogiem pola, zarastają samorzutnie
lub poddawane są celowym zabiegom leśników. Istotnym czynnikiem jest również
gospodarka leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego (który istnieje od 1974 r.)
oraz wcześniejsza, prowadzona przez Ordynację Zamojską. Analizy kartometryczne powierzchni lasów w dorzeczu w latach 1890-1974 wskazują, że ich całkowita
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Tab. 2. Zmiany krajobrazu w dorzeczu górnego Wieprza w ciągu ostatniego tysiąclecia
(wg Skowronek 1999).
Tab. 2.The changes in the landscape of the Upper Wieprz river basin during
the last thousand years (after Skowronek 1999).

* dane szacunkowe

powierzchnia, mimo intensywnej działalności gospodarczej, właściwie się nie zmieniła (Skowronek 1999). Przebudowie uległ natomiast skład gatunkowy lasu,
co nie jest zjawiskiem korzystnym i wymaga naprawy poprzez zastąpienie wprowadzonych „sztucznie” lasów sosnowych i brzozowych gatunkami typowymi dla
Roztocza: jodłą i bukiem.
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ANTROPOGENIC ENVIRONMENTAL TRANSFORMATIONS
IN THE ROZTOCZE UPLAND AS EXEMPLIFIED
BY THE UPPER WIEPRZ RIVER BASIN
Summary
The anthropogenic environmental transformations in the Upper Wieprz river
basin were started in prehistoric times. They were intensified, however, especially between the 14th and the 16th century. It was the result of an intensified
settlement and the development of local industry. Since then human pressure
on the environment had been gradually growing to reach its highest point in the
1920s. World War II and its results had changed the social and economic situation
of the area and had affected the condition of the environment. Despite the population growth the forest area slowly increases. It is the result of the ageing of those
economically inefficient villages where the share of uncultivated land grows steadily.
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