Urszula Myga-Piątek
EWOLUCJA KRAJOBRAZU ŚRODKOWEJ CZĘŚCI
WYŻYNY CZĘSTOCHOWSKIEJ – ASPEKTY KULTUROWE
Krajobraz jest pojęciem znajdującym się w polu badawczym coraz większej
ilości dyscyplin naukowych. Obok ujęć klasycznych, traktujących krajobraz w
kategoriach fizjonomicznych-architektura krajobrazu, filozofia przyrody, socjologia, etnologia, literatura i sztuka (Bogdanowski 1993, 2000; Bogdanowski i in.
1981; Pawłowska 1994, 1996; Wojciechowski 1986, 1996) rozwijają się ujęcia
systemowe, analityczno-ilościowe o wyrafinowanej metodzie opisu krajobrazu
– geografia fizyczna kompleksowa i ekologia krajobrazu (Forman, Godron 1986;
Richling 1992; Richling, Solon 1994). Dochodzi także do próby scalania obu ujęć
w genetyczno-historycznym i strukturalno-dynamicznym podejściu, które proponuje w geografii kierunek krajobrazów kulturowych (Pulinowa 2000; Michałowski
2000). Według ostatniego z wymienionych kierunków krajobraz kulturowy można
traktować jako „historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstałej
w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną
strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością postrzeganą jako swoista fizjonomia”
(Myga-Piątek 1999).
Niniejszy artykuł zawiera wnioski pochodzące z większego opracowania
poświęconego przemianom krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej,
które zachodziły pod wpływem gospodarki wodnej.
Do rozważań nad ewolucją krajobrazu kulturowego został wybrany środkowy
fragment Wyżyny Częstochowskiej, który zasadniczo pokrywa się ze zlewnią górnej
Wiercicy (ryc. 1 i 1a). Specyfika kulturowego kształtowania tutejszego krajobrazu
zależała w bardzo dużej mierze od rodzimych warunków przyrodniczych. Cechami środowiska naturalnego są na Wyżynie Częstochowskiej: krasowy charakter
masywu wapiennego warunkujący charakterystyczny rozwój rzeźby (doliny krasowe, ostańce skalne z mikrorzeźbą, polja, uwala i inne), specyficzne warunki
hydrogeologiczne i hydrograficzne (zasobność wód podziemnych i niedobór wód
powierzchniowych), ubogie gleby, przewaga lasów bukowych na podłożu wapiennym i borów sosnowych na pokrywach fluwio-glacjalnych oraz występowanie
muraw kserotermicznych i acidofilnych na wysoczyznach. Jak wykazały badania,
czynnikiem środowiskowym o znaczeniu pierwszorzędnym dla osadnictwa była
woda (Myga-Piątek 1997,1998).
W środowisku krasowym woda stanowi wartość autonomiczną, jest pierwotna w stosunku do człowieka, a nawet w stosunku do fizjonomii środowiska,
którą dopiero współtworzy. Należy uznać jej nadrzędność i rozpatrywać procesy
hydrologiczne jako elementarne i tworzące całą sieć skomplikowanych powiązań
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Ryc. 1. Jednostki fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
wg. Z. Czeppego (1972)
Fig. 1. Physicogeographical regions of Kraków-Częstochowa Upland
by Z. Czeppe (1972)
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Ryc. 1a. Jednostki geomorfologiczne Wyżyny Śląsko-Krakowskiej wg S. Gilewskiej (1972)
Fig. 1a. Geomorphological units of Śląsko-Krakowska Upland by S. Gilewska (1972)

zachodzących w krajobrazie. Na wybranym do charakterystyki obszarze, a jest
nim zlewnia górnej Wiercicy, woda obecna jest w postaci rzeki, licznych źródeł,
stawów, oczek wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych, studni gospodarskich
i głębinowych, wód freatycznych systemów jaskiniowych, opadów, oraz skąpej
retencji powierzchniowej.
Woda była i jest tutaj podstawowym czynnikiem rzeźbotwórczym, czynnikiem
tworzącym i modelującym krajobraz naturalny. Od czasu, kiedy płyta wapienna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wyłoniła się z morza w okresie malmu, woda rzeźbi
z różnym natężeniem skomplikowany układ form powierzchniowych i podziemnych
(Czeppe 1972; Gilewska 1972). Zasoby wodne w określonych konfiguracjach tworzą różne ekosystemy, a właściwe im mechanizmy pozwalają utrzymać dynamiczną
równowagę zależną od cyklicznych wahań powodowanych przyczynami astronomicznymi. Tak więc ilość wody w krajobrazie wyżyny była w przeszłości pochodną
stosunków klimatycznych, a warunki jej obiegu i retencji zależały bezpośrednio od
budowy geologicznej (litologii i tektoniki). Zmienne w czasie warunki wodne w
poważnym stopniu modyfikowały proces rozwoju roślinności, przebudowy siedlisk
i kształtowania gleb (Czarnecka 1975; Dynowska 1983; Kobylecka 1981).
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W górnym paleolicie na obszar Wyżyny Częstochowskiej wkroczyła gospodarka
człowieka, która od samego początku była określona warunkami hydrogeologicznymi.
Ubóstwo wód powierzchniowych i względna zasobność wód podziemnych, wpływały
na możliwości zagospodarowywania przestrzeni. Fakt, iż wody było tak niewiele,
wymuszał w kolejnych społecznościach ludzkich bardzo racjonalne sposoby jej wykorzystania. Zatem dostępność wody (źródła, studnie), stawała się motywem lokalizacji
osad, przebiegu dróg, rozwoju miast – Złoty Potok, Janów, Żarki (Żaki 1967). Rzeki,
będąc naturalnymi osiami gospodarczymi, stawały się z czasem wyzwaniem dla techniki
(Orłowski 1993). Stopniowe zagospodarowywanie doliny Wiercicy, nasycanie jej urządzeniami budownictwa wodnego – młyny, tartaki, folusze, fryszerki, stawy – umacniało
związek mieszkańców z ich terytorium. Odzwierciedla się to w tradycjach i zwyczajach
regionu. Obszar ten wyróżniają zatem: prehistoryczna i średniowieczna kanwa sieci
osadniczej, silnie zarysowany regionalizm, mocny związek procesów osadniczych z
wodą, dający się zauważyć wpływ gospodarki wodnej na odrębność kulturową i etniczną obszaru, duży wpływ czynników przyrodniczych na kwestie lokalności i poczucia
tożsamości kulturowej oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Niniejsze rozważania nad
ewolucją krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej nawiązują do ujęć proponowanych przez
geografię humanistyczną i prowadzone są w porządku przestrzennym i czasowym
(historyczno-genetycznym).
Aby uzyskać całościowy i komplementarny obraz ewolucji krajobrazu kulturowego środkowej części Wyżyny Częstochowskiej, uwzględniono pięć kategorii
czynników (Dobrowolska 1948; Myga-Piątek 1999). Były nimi: kategoria czynników
przyrodniczych (budowa geologiczna, rzeźba, klimat, wody, gleby, świat roślinny i świat zwierzęcy), społeczno-gospodarczych (formy osadnictwa, struktura
zawodowa i własnościowa, stosunki społeczne, turystyka, itp.), historycznych
(stosunki polityczne, podziały administracyjne, systemy prawne, struktura władzy,
itp.), kulturowo-regionalnych (wzory zachowań, obrzędy, wierzenia, strój, kultura symboliczna i materialna itp.), technologiczno-cywilizacyjnych (wynalazki
techniczne, narzędzia, urządzenia, formy i sposoby gospodarowania przestrzenią
geograficzną, architektura, komunikacja, itp.).
Odtwarzanie kolejnych nawarstwień kulturowych, na tle ewolucji środowiska przyrodniczego, wymagało zastosowania zróżnicowanych źródeł informacji
naukowej i różnorodnych metod badawczych. Interdyscyplinarny charakter ujęcia
tematu sprawił, że koniecznym było wykorzystanie wyników badań z dziedzin pokrewnych geografii tj. biologii, historii, etnologii, archeologii, ekologii krajobrazu,
oraz wyników opracowań dyscyplin szczegółowych takich jak: paleoklimatologia,
palynologia, dendrochronologia, paleogeografia, geografia osadnictwa itp. (tab. 1).
Zebrane informacje należało poddać weryfikacji w terenie (Myga-Piątek 1999).
Zawarte w materiałach źródłowych informacje pozwoliły (Myga-Piątek 1999,
2000) rozpoznać czynniki ewolucji krajobrazu (uszeregowane według powyższych
kategorii). W przestrzeni kulturowej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej istnieje
materialny zapis genezy krajobrazu (Kurnatowski 1995, 1997). Na podstawie
korelacji wyników pochodzących z powyższych źródeł informacji możliwe stało
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Tab. 1. Zestawienie stosowanych typów informacji naukowej podczas rekonstrukcji
ewolucji krajobrazu kulturowego
Tab. 1. List of the applied types of scientific information on reconstructing the evolution
of cultural landscape

się wyróżnienie 10 etapów rozwoju krajobrazów. Nawiązują one do zmieniających
się w czasie warunków klimatycznych i związanego z nimi rozwoju określonych
ekosystemów oraz sposobów gospodarowania kolejnych społeczności ludzkich,
które posiadały właściwe sobie cechy w zakresie kultury użytkowania zasobów
środowiskowych. Szczególnym elementem odzwierciedlającym wpływu działalności
człowieka na krajobraz była gospodarka wodna.
Ewolucję krajobrazu kulturowego środkowej części Wyżyny Częstochowskiej
można streścić następująco:
Etap I krajobraz pierwotny schyłkowego paleolitu (10000-8000 bc).
W warunkach stopniowego ocieplania i osuszania klimatu po ustąpieniu
lądolodu, na opisywanym obszarze następował rozwój osadnictwa jaskiniowego na zboczach doliny. Użytkowano źródła, górny odcinek rzeki,
wody systemów jaskiniowych.
Etap II krajobraz naturalny mezolitu (8000-4500 bc). Etap ten przypada
na okres preborealny (gwałtowne ocieplenie), borealny (stabilizacja
klimatu) i pierwszą fazę okresu atlantyckiego (holoceńskie optimum
klimatyczne). Wiercica wówczas pełniła rolę osi gospodarczej w ramach
małego terytorium osadniczego. Osadnictwo było skoncentrowane wzdłuż
doliny rzecznej. Wykorzystywano wody, podobnie jak w I etapie. Był to
okres przejściowy między gospodarką przyswajającą a przetwórczą. Zmiany
antropogenicznie w krajobrazie były niewielkie.
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Etap III krajobraz pierwotny – kulturowy neolitu (4500-1800 bc). Można
wyróżnić w nim dwie fazy. I faza – związana ze schyłkowym okresem atlantyckim (ciepło i wilgotno) – podczas której użytkowano wody w dolinie;
II faza – przypadająca na początki subboreału (osuszenie klimatu). Był
to okres aktywności kultury pucharów lejkowatych. Następowało stopniowe rozpraszanie osadnictwa na wysoczyzny, w związku z nową, wypaleniskową techniką agrarną – pojawiały się lokalne odlesienia.
Po etapie tym nastąpił okres przerwy osadniczej. W związku z depopulacją
i zaprzestaniem eksploatacji środowiska przyrodniczego nastąpił 500-letni okres
regeneracji krajobrazu naturalnego w kierunku struktur pierwotnych predysponowanych warunkami klimatyczno-hydrologicznymi (rozwój obszarów trawiastych
i wrzosowisk).
Etap IV krajobraz kulturowy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – okres
halsztacki (1300-500 bc). Jest to okres kultury łużyckiej. W warunkach
klimatu ciepłego i suchego schyłkowego okresu subborealnego oraz ochłodzenia i zwilgocenia klimatu w pierwszej fazie okresu subatlantyckiego
postępował rozwój osadnictwa w dolinie. Wykorzystywane były obszary
znajdujące się pod wpływem obfitego dopływu wody.
Po etapie IV wystąpiła druga – 700-letnia przerwa osadnicza związana z
załamaniem kultury łużyckiej. Był to czas rekonstrukcji krajobrazu w kierunku
struktur pierwotnych predysponowanych klimatem, co w tamtych warunkach
oznaczało rozwój lasu.
Etap V krajobraz kulturowy epoki żelaza – okres lateński i rzymski (II-V w. ne).
W okresie tym na badanej przestrzeni rozwijała się kultura przeworska.
W warunkach drugorzędnego optimum klimatycznego czasów rzymskich
prowadzona była gospodarka w obrębie całej zlewni. Dane dendrochronologiczne wskazują na znaczne odlesienia. Wyniki badań archeologicznych
dostarczają dowodów, iż wówczas rozpoczęto budowę pierwszych studni
o drewniano-zrębowej konstrukcji (Młodkowska-Przepiórkowska 1995).
Po etapie tym wystąpiła 400 letnia przerwa osadnicza, związana z okresem
„wędrówki ludów”. W warunkach postępującego ochłodzenia klimatu dochodziło
do rekonstrukcji krajobrazu pierwotnego.
Etap VI krajobraz kulturowy średniowiecza (IX-XV w n.e). Panujący wówczas klimat ciepły i suchy sprzyjał rozwojowi intensywnego osadnictwa.
Powstała większość istniejących obecnie układów przestrzennych: grodzisk, wsi, miasteczek oraz osad i obiektów obronnych. Rzeka pełniła
rolę czynnika lokalizacji osadnictwa w dolinie i znacznej aktywizacji gospodarczej regionu. Z tego etapu datują się początki rzemiosła opartego
na kole wodnym.
Etap VII krajobraz kulturowy okresu nowożytnego (XVI-XIX w. ne). Ochłodzeniu klimatu związanemu z małą epoką lodową towarzyszyło rozpraszanie osadnictwa na wyższe tereny zlewni. Postępowała specjalizacja
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gospodarcza przestrzeni. Wykształcił się widoczny do dziś w krajobrazie
podział na rzemieślniczą dolinę i rolnicze zaplecze na wysoczyznach.
Rozwój licznych folwarków możliwy był w oparciu o ściśle określony
system ujęć wód podziemnych, studni znanych pod lokalnymi nazwami:
„pańskie”,„gromadzkie”, „dworskie”, „gminne”, które w części zachowały
się jeszcze do dzisiaj, stanowiąc znaczący walor w architekturze tutejszych
wsi i miasteczek. Rzeka Wiercica i jej liczne źródła nadal pełniły jednak rolę
alternatywy zaopatrzenia w wodę dla osad położonych na wysoczyznach.
Etap VIII krajobraz kulturowy okresu gospodarki pofeudalnej – dworskiej
(1883-1954). Wraz z ociepleniem i stabilizacją klimatu postępował dalszy
rozwój osadnictwa. Towarzyszył mu wzrost umiejętności i technologii gospodarczego wykorzystania wody. Zagęszczała się stopniowo sieć studni,
których głębokość często przekraczała 40 m (Myga-Piątek 1997, 1999).
W dolinie Wiercicy w końcu XIX w. powstał największy w XIX wiecznej
Europie system stawów hodowlanych. (Myga-Piątek 1998). Zachodził
wtedy bardzo intensywny rozwój rzemiosła w dolinie (liczne młyny, fryszerki, kuźnice, przędzalnie, tkalnie, turbiny wodne). Był to etap bardzo
dynamicznych przemian w badanej przestrzeni. Większość elementów
struktury ówczesnego krajobrazu zachowało się do chwili obecnej.
Etap IX krajobraz kulturowy – zdegradowany okresu powojennego (19461990). W okresie tym rozwój przestrzenny przebiegał zgodnie z zasadami
gospodarki centralnie sterowanej. W zakresie gospodarki wodnej przemiany dotyczyły głównie budowy ujęć głębinowych i zakrojonego na dużą
skalę przedsięwzięcia, jakim było podłączanie wsi do sieci wodociągowej.
Spowodowało to stopniową destrukcję krajobrazowych elementów wodnych: zasypywano wiejskie studnie, likwidowano zakłady rzemieślnicze
o napędzie wodnym, upadło gospodarstwo rybne i stawy hodowlane,
postępowała niekorzystna zmiana jakościowa wód powierzchniowych
i podziemnych w związku z nieuregulowaną gospodarką ściekową i chaotycznym osadnictwem.
Etap X krajobraz kulturowy okresu współczesnego (po 1991 r.). Przy współpracy z samorządem lokalnym i zarządem ZJPK podejmowane są próby
rekultywacji krajobrazu kulturowego zgodnie z tradycyjną funkcją gospodarczą regionu i zasadami ekorozwoju (restaurowanie starych zabytkowych
studni, a także budowa nowych z zachowaniem architektonicznych norm
regionalnych; odtwarzanie nieczynnych w latach 70. i 80. XX w. stawów;
trwa pielęgnacja krajobrazów wodnych). Czynione są starania na rzecz
podjęcia przez osady w dolinie Wiercicy nowej funkcji – turystycznej.
W tym celu niezbędne jest: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
i gospodarki komunalnej oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej opartej o autorski projekt „mikrozagłębia energetycznego” w dolinie Wiercicy
(Myga-Piątek 1999).
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LANDSCAPE EVOLUTION OF THE CENTRAL PART
OF THE CZĘSTOCHOWA UPLAND – CULTURAL ASPECS
Summary
To obtain a full picture of the cultural landscape evolution of the Częstochowa
Upland a study should be carried out according to analysis of various source materials covering different time periods. 11 types of source information were used
in the study. These were: archaeological data, palaeoclimatic and palaeobotanical
elaborations, archive and historical sources, iconography and ethnographical
sources, cartographical elaborations, air photos, individual reconnaissance, area
study, surveys and records concerning the actual infrastructure of the examined
area. Evolution of the cultural landscape of the Częstochowa Upland was determined by the use of five categories of factors; environmental, historical, technological,
socio-economic, cultural, and regional.
The findings reveal that:
– the actual condition of a selected cultivated area is the effect of a complex and
long-lasting process covering natural environmental changes under the influence of natural cycles e.g. climatic ones, and cultural effects connected with
a progressive cultivation of the area by man,
– the most important factor determining the development of the examined area
has been water and the mode of its use,
– changes in the landscape of the examined area have occurred stepwise and
have been connected with successive settlement cycles,
– stages of area modification have been determined by technical changes in the ways
of water use as well as by historical , cultural, and social-political influences,
– according to climatic, technological, social and proprietary conditions, different
parts of the examined area were used (depending on the distance from the valley
axis). Thus the formation of historical and economic area division took place
– the performed study, an attempt at overall formulation, may establish a model
assisting similar solutions concerning the whole area of the Cracow-Częstochowa Upland.
Dr Myga-Piątek Urszula
Katedra Geografii Fizycznej
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