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EWOLUCJA KRAJOBRAZU ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WYŻYNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ – ASPEKT PRZYRODNICZY
Wstęp
Wyżyna Częstochowska jest jedną z bardziej interesujących krain geograficznych w Polsce zarówno pod względem walorów przyrodniczo – krajobrazowych,
jak i kulturowych. To, co decyduje o jej indywidualnych, niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, to przede wszystkim przyroda nieożywiona, z unikatowymi
formami ostańców skalnych. Budowa geologiczna jest jednym z najważniejszych
walorów Wyżyny Częstochowskiej; na bazie jurajskich utworów skalnych powstała interesująca rzeźba, rozwinęły się gleby, na których znalazły siedlisko rzadkie
gatunki roślin.
Celem pracy jest podkreślenie znaczenia przyrody nieożywionej dla wartości
krajobrazowych Wyżyny Częstochowskiej oraz zwrócenie uwagi na zachodzące,
niekorzystne zmiany przyrodnicze dla krajobrazu tego regionu.
Rodzaje zmian krajobrazu
Zmiany budowy geologicznej można potraktować jako pierwszy aspekt ewolucji
krajobrazu tego regionu, jako efekt ewolucji krajobrazu w sensie czasowym, niezależnym od woli człowieka i podejmowanych przez niego działań. Drugi aspekt
ewolucji krajobrazu to działalność człowieka:
1. Konstruktywna (budująca, twórcza, rekonstruująca) – np. obecna, wymuszona ekspansja obszarów leśnych. Lasy pokrywają ok. 30 % opisywanego obszaru. W przewadze są to lasy sosnowe, które ulegają stopniowej przebudowie
w bory mieszane i zespoły buczynowe. Powierzchnie leśne stanowią większość na
obszarach decydujących o charakterze krajobrazowym tego regionu, powodując
dominację w krajobrazie form leśnych nad skalistymi.
2. Destruktywna (niszcząca, rabunkowa) – np. eksploatacja surowców mineralnych, (wyrobiska piasków formierskich, eksploatacja wydm, kamieniołomy,
żwirownie). Zmiany szczególnie silnie ingerujące w naturalną formę krajobrazu, to eksploatacja piasków eolicznych z zespołami wydm np. w rejonie Siedlca
Janowskiego, Zaborza, Łutowca, itp.
Krajobraz we współczesnym rozumieniu odnosi się m.in. do przestrzennego
i materialnego wymiaru rzeczywistości ziemskiej i oznacza kompleksowy system
składający się z rzeźby i wód, roślinności, gleb, skał i atmosfery (Zonneveld 1990).
Krajobraz jest częścią epigeosfery (Kondracki, Richling 1983), stanowi złożony
przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i powiązaniach wewnętrznych.
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Jako główne składniki tworzące krajobraz przyjmuje się ukształtowanie
powierzchni i pokrycie terenu. Ukształtowanie terenu, jeżeli powstało w wyniku
działalności sił przyrody, jest pochodzenia naturalnego. Jeżeli powstało w wyniku
działalności człowieka (np. kamieniołomy, piaskownie, hałdy, itp.), jest pochodzenia
antropogenicznego (Bogdanowski i in. 1979). J. Bogdanowski (1972), w zależności od przewagi jednego lub kilku charakterystycznych elementów naturalnych
występujących na danym obszarze, zalicza Wyżynę Krakowsko-Częstochowską
do krajobrazów „pagórkowatych”. W myśl takiej definicji krajobrazowi jurajskiemu
można nadać nazwę „skałkowy”, ponieważ to właśnie one stanowią o specyfice i
charakterze Wyżyny Częstochowskiej. Aby przynajmniej w przybliżeniu zdefiniować pojęcie krajobrazu danego obszaru, należy scharakteryzować go za pomocą
parametrów. Takimi parametrami mogą być: ocena planu ogólnego, panoramy
(widoku), wkomponowania elementów itp. Odwzorowania krajobrazu za pomocą opisu, planu, widoku i modelu prezentują w swojej pracy J. Bogdanowski i in.
(1979).
Wyżyna Częstochowska należy do krajobrazu wyżyn i niskich gór – zwartych
masywów ze skałkami (Richling 1992), co przy dominacji nasadzeń lasów zostaje
zatarte. W kontekście zmian zachodzących w obrębie przyrody nieożywionej, krajobraz w niniejszej pracy to zewnętrzny wygląd powierzchni Ziemi, w odniesieniu
do określonego miejsca i czasu geologicznego, będący wynikiem wzajemnego
oddziaływania elementów przyrodniczych, w których dominującą rolę i wymiar
podstawowy posiadają procesy geologiczne i geomorfologiczne. Przyjęcie jako
odniesienia skali czasu geologicznego, sprowadza zakres obserwacji do krajobrazu
naturalnego opartego o elementy nieożywione, pozostawiając poza zakresem podstawowych badań wszystkie elementy przyrody ożywionej oraz krajobraz kulturowy.
Krajobraz zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie (Richling,
Solon 1994); charakteryzuje się określoną fizjonomią, jest systemem dynamicznym
podlegającym ewolucji. Krajobraz tak pojmowany ma charakter dynamiczny, w
którym zachodzą zmiany ewolucyjne, powolne (naturalne dla czasu geologicznego) bądź gwałtowne (typu katastroficznego). Rozpatrywanie krajobrazu w skali
czasu geologicznego, sprowadza elementy podstawowe do form terenu i ewolucji
ich zmian. Takie uproszczenie ma wskazać wartości podstawowe dla danego krajobrazu, w skali czasu wybiegającej poza ludzki jednopokoleniowy wymiar. Nie
odrzuca jednak roli człowieka w tworzeniu krajobrazu, przypisując mu czynnik
dynamiczny gwałtowny, w sensie twórczym (np. architektura) albo w destrukcyjnym (np. eksploatacja surowców mineralnych)
Zmiany krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej w wyniku
działalności człowieka
Badania krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej prowadzone przez autora w
wymiarze fragmentarycznym nie dotyczą całości zagadnienia i odnoszą się tylko
do tych aspektów oceny wartości krajobrazu, które mają bezpośredni związek z
budową geologiczną i rzeźbą (Nita 1998). Prace zawężono do obserwacji ostańców
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skalnych. Badania nad ewolucją krajobrazu prowadzone były w dwóch aspektach:
I. Interpretacji i analizy materiałów fotograficznych:
1. interpretacja i analiza porównawcza zdjęć lotniczych od 1956 r. do 1994 r.,
oraz własnych materiałów fotograficznych.
2. obserwacje aerowizualne w terenie (z lokalnych kulminacji), w celu określe
nia atrakcyjności estetyczno-wizualnej obiektów skałkowych.
II. Rozwoju form ostańcowych oraz zmian geologiczno-geomorfologicznych
w ich otoczeniu i relacji przestrzennych tych przeobrażeń.
W niniejszym opracowaniu uwzględniono głównie aspekt pierwszy, wynikający z oceny zmian w krajobrazie Wyżyny Częstochowskiej na przestrzeni ostatnich
40 lat. W trakcie prac okazało się, że największy wpływ na zmiany w krajobrazie
miały relacje przestrzenne przyrody ożywionej do przyrody nieożywionej. W prowadzonych obserwacjach na obszarze Wyżyny Częstochowskiej do opracowania wybrano cztery kryteria (wskaźniki) dotyczące oceny krajobrazu z ostańcami (tab. 1).
Obserwacje prowadzono nad wyeksponowaniem obiektów skalnych w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, oceniając wartość krajobrazu z zawartymi w
nim skałkami wapiennymi. Oceniano głównie stopień odsłonięcia i widoczności
obiektu jako elementu krajobrazowego. Jest to szczególnie istotne ze względu na
znaczne ukrycie obiektów skalnych pośród drzewostanów, co spowodowało znaczne
obniżenie wartości krajobrazowych Wyżyny Częstochowskiej. Jest to współczesna
tendencja ewolucji wartości przyrodniczej tego krajobrazu, do której doprowadziła
działalność człowieka.
Obiekty słabo zaznaczone w krajobrazie, niewidoczne, posiadają z reguły
niższą wartość krajobrazową. Wyeksponowanie ostańców skalnych w krajobrazie
Wyżyny Częstochowskiej ma najwyższe wartości w części zachodniej i środkowej
pasma skalnego. Obiekty skalne pasma Rzędkowicko-Podlesickiego, Łutowca,
Mirowa-Bobolic, Skarżyc, Podzamcza, Olsztyna itp. posiadają wysokie wartości;
Tab. 1. Wybrane kryteria oceny krajobrazu zawierającego ostańce skalne
Tab. 1. Chosen criteria of assessing landscapes containing monadnocks

352

towarzyszą one tym obiektom, które przynajmniej częściowo nie uległy zalesieniu
bądź zakrzewieniu. Posiadają wyraźne duże cokoły, znajdują się na pojedynczych
kulminacjach, położone są w brzeżnych partiach zespołów skalnych, leżą w pobliżu
stref dysjunkcji. Porównanie wskaźnika wyeksponowania i wysokości względnej
ścian ostańców – monumentalności – (ryc. 1) wskazuje na zbliżone wartości obu
parametrów (różne, co do jednostek – parametr wysokości w metrach i niemianowany wskaźnik wyeksponowania). Oznacza to, że obiekty o znacznych wysokościach ścian skalnych posiadają najczęściej wysokie wartości wyeksponowania
w krajobrazie. Zaburzenia tej wartości powodują jednak coraz intensywniejsze
wzrosty drzewostanów szczelnie otulających skałki.
Rozkład statystyczny krzywej wskaźnika wyeksponowania ostańców skalnych
wskazuje, że obecnie 1/3 obiektów posiada pełne wyeksponowanie. Ocena tego
parametru na podstawie zdjęć lotniczych z końca lat 50. XX w. ujawnia ponad
dwukrotnie większą wartość tego wskaźnika.
Dzięki licznym planowym zalesianiom Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w latach 60. i 70. XX w. nastąpiła wyraźna zmiana jego wartości (tab. 2),
maksimum przesunęło się do kategorii ograniczonego wyeksponowania skałek
(43,5%). Zdecydowanie zwiększyła się również ilość obiektów skalnych prawie
niewidocznych, obecnie około 10% (zdjęcia lotnicze dowodzą, że w latach 60. XX
w. była blisko zera).

Ryc.1. Wyeksponowanie a wysokość względna ostańców
Fig. 1. Prominence and the relative height of monadnocks
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Pytaniem, jak na razie bez odpowiedzi, pozostaje, czy dalsza ekspansja
lasu w otoczeniu skałek (tu najłatwiej
Tab. 2. Exposition of monadnocks
powiększać i chronić powierzchnie
in the landscape of the Częstochowa
lasów) spowoduje dalszą, znaczącą
Upland
eliminację tych ostatnich z krajobrazu
Wyżyny.
Rozkład wartości krajobraz
z ostańcami dla Wyżyny Częstochowskiej wykazuje zróżnicowanie przestrzenne. Najwyższe wartości tego
wskaźnika występują w części środkowej i południowej. Obniżenia wartości
krajobrazowej obserwuje się np. w rejonie Suliszowic–Złotego Potoku–Gorzkowa, co spowodowane jest występowaniem niewielkich obiektów na obszarze silnie zalesionym. Nadmierne zalesienie i zakrzewienie w pobliżu obiektów skalnych
powoduje zmniejszenie wartości krajobrazu zawierającego formy skalne. Asymetria
wartości krajobrazowych od wysokich do niskich (z zachodu na wschód) dotyczy
natomiast poszczególnych zespołów skalnych. Przykładem takich asymetrycznych
rozkładów wartości krajobrazowych, od wartości wysokich (zachód) do średnich,
a nawet niskich (wschód), są wystąpienia skałek Olsztyna–Przymiłowic, Sokolich
Gór–Zrębic, Zaborza–Gorzkowa, Przewodziszowic–Mzurowa, Rzędkowic–Kroczyc.
Ponadto obserwuje się obniżenie wartości krajobrazowych na obrzeżach dużych
skupisk ostańców. Tak dzieje się na obrzeżach najdłuższego skupiska zespołów
skalnych pasma Niegowonicko-Smoleńskiego; obniżenie wartości występuje w
obrębie skałek na południe od Ryczowa, Udorza, na północ od Złożeńca oraz okolic
Woli Kocikowej, na zachód od Niegowonic.
Rozkład przestrzenny wskaźnika wartości krajobrazowej pokrywa się w przybliżeniu ze wskaźnikiem wyeksponowania. Jest to zrozumiałe, bowiem obiekty
słabo wyeksponowane, niewidoczne
Tab. 3. Ocena wartości krajobrazowej
w krajobrazie, zakryte drzewami i
ostańców skalnych na Wyżynie
zakrzewione posiadają z reguły niższą
Częstochowskiej
wartość. Rozkład ilościowy wskaźnika
Tab. 3. Assessment of landscape value
wartości krajobrazowej wskazuje, że
of monadnocks in the Częstochowa Upland
około 30% form ostańcowych posiada
najwyższe (unikalne) wartości krajobrazowe (tab. 3). Niewielka ilość
obiektów zakwalifikowanych jako
nieciekawe dowodzi bardzo wysokich
walorów krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Zestawienie rozkładu wartości
Tab. 2. Wyeksponowanie ostańców
skalnych w krajobrazie Wyżyny
Częstochowskiej
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krajobrazowej ostańców i względnej wysokości ścian skalnych (monumentalności
obiektów) wskazuje na dominację najwyższych parametrów w obiektach o wysokości w granicach 8-15 m. Wskazuje to na decydujący wpływ ścian o tej wysokości
na wartość krajobrazu z obiektami skalnymi. Aby ta wartość uległa znacznemu
obniżeniu wystarczy 30-40 letni las sosnowy, o wysokości drzew 10-20 m., który
zakryje znaczną część najciekawszych ścian skalnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Większość żywiołowych nasadzeń lasów z lat 60.-70. XX w. osiągnęła
ten wiek i efekt jest bardzo dobrze widoczny w krajobrazie Wyżyny Krakowsko
-Częstochowskiej.
Wnioski
Dla pełnej oceny walorów krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wydaje się niezbędne uwzględnienie ewolucyjnego, dynamicznego modelu
krajobrazu w oparciu o elementy przyrody nieożywionej.
Największy wpływ na zmiany krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej w czasie
ostatnich 40 lat miały liczne nasadzenia i żywiołowe przyrosty drzewostanów,
co spowodowało znaczne obniżenie wartości krajobrazowej tego regionu.
Elementem decydującym o wartości krajobrazowej Wyżyny Częstochowskiej
i jej odrębności są monumentalne ściany skalne ostańców oraz wzgórza zwieńczone skałkami.
Wszelkie zmiany, zaistniałe za sprawą człowieka w obrębie Wyżyny Częstochowskiej w okresie ostatniego półwiecza, są niekorzystne dla jej wartości
krajobrazowej.
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LANDSCAPE EVOLUTION IN THE MIDDLE PART
OF THE CZĘSTOCHOWA UPLAND A NATURAL ASPECT
Summary
Individual landscape values of the Częstochowa Upland, such as inanimate
nature with unique limestone monadnocks, enable to classify this region as one
of the most interesting parts of Poland marked by outstanding scenery. The geological substratum made of the Jurassic rocks was the basis for geomorphological
development of interesting erosional and karstic landforms. The unique flora specimens found favourable conditions for existence on the hillslopes. To examine the
landscape in geological time-scale means to observe landforms and to follow their
evolution. Such intentional simplification is necessary for evaluation of the basic
values far beyond man’s single-generation observations. However, it does not
ignore the human impact on landscape evolution which can be understood in two
aspects: creative (e.g. architecture), and destructive (e.g. mineral exploitation).
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