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ZMIANY KRAJOBRAZU U PODNÓŻA PROGU KARPAT
W OKOLICY CHEŁMA NAD RABĄ W LATACH 1989-1999
Lata 1989-1999 przyniosły znaczny wzrost zróżnicowania stosunkowo jednolitego przedtem, tradycyjnie rolniczego krajobrazu Chełma i okolicy. Północną
i zachodnią granicą obszaru badań jest Raba. Obszar, położony w charakterystycznym zakolu Raby (ryc. 1), między Pogórzem Karpackim i Kotliną Sandomierską,
sięga około 4 km od Raby na wschód po Łapczycę i ok. 3 km od Raby na południe
po Gierczyce, zajmując 11,5 km2 powierzchni. W latach 90. XX w. prowadzono obserwacje terenowe, a w 1998 r. wykonano kartowanie fizycznogeograficzne w skali
1:10 000 metodą Z. Czeppego i K. German (1978), ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zmiany zachodzące w środowisku i krajobrazie (Kupczyk 1999).
Obszar badań leży na wys. od 194 do 305 m n.p.m. i posiada cechy wysoczyzn
kotlinnych. Na jego południowym skraju struktury fałdowe fliszu zazębiają się
ze strukturami miocenu, na które się nasunęły i które pod ich naciskiem zostały
sfałdowane (Skoczylas-Ciszewska 1952; Olewicz 1973). Między południowym
a północnym skrajem w/w obszaru, na przestrzeni zaledwie 3 km, ma miejsce
wielkie zróżnicowanie całego środowiska przyrodniczego i wszelkich jego komponentów. Sprawia ono, że naturalna granica Karpat i Kotlin Podkarpackich ma w
podziałach regionalnych rangę granicy między prowincjami.
Opisywany fragment tego pasa przejściowego jest zróżnicowany. Występują
tu cztery typy terenu:
1. sterasowanego dna doliny Raby po prawej stronie rzeki (34,5% obszaru) – w
jego skład wchodzą 2 tereny indywidualne, w których dominują terasy łęgowa
i rędzinna; węższy (do 0,7 km) na północnym i szerszy (do 1,5 km) na zachodnim skraju obszaru badań;
2. stoków średnio nachylonych (15% obszaru) – z 3 terenami wzniesionymi ostrym
załomem nad dnem doliny Raby w północnej części opisywanego obszaru,
w których dominują stoki nachylone przeważnie 10-150, a miejscami do 350;
3. stoków łagodnych (44% obszaru badań) – 1 duży teren indywidualny z przewagą stoków o nachyleniach 3-100, rozdzielonych geokompleksami dolinnymi
i antropogenicznymi;
4. spłaszczeń wierzchowinowych i stokowych (6,5% obszaru) – 10 terenów o
nachyleniu do 60, wzniesionych od 231 do 288,5 m n.p.m.
Dwa ostatnie typy terenu zajmują centralno-południową i wschodnią część
obszaru badań.
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Najstarsze ślady człowieka na tym obszarze sięgają neolitu (4000-1700
p.n.e.). W okresie halsztackim kultury łużyckiej (700-300 p.n.e.) istniał w Chełmie
gród. Pozostałości średniowiecznych grodów (AD 700-1300) odkryto w Chełmie
i Łapczycy. Rozwój osadnictwa na tym obszarze związany był z położeniem na
skrzyżowaniu starych szlaków komunikacyjnych z Krakowa na wschód i na Węgry
oraz występowaniem złóż soli kamiennej (Bochenek 1986). Od neolitu człowiek
skutecznie przeobrażał środowisko wyrąbując lasy i powiększając powierzchnie pól
uprawnych i osadnictwa. Od XIII w. trwało wydobycie soli w Bochni.
Po II wojnie światowej nastąpiły ważne zmiany w rolnictwie. Wprowadzono
chemizację (środki ochrony roślin, nawożenie mineralne) i mechanizację. Zmeliorowano (tzn. praktycznie odwodniono) pola uprawne, łąki i pastwiska, uregulowano
łożyska potoków (Ziemblinski 1967).
Akumulacyjne dna dolin, położone w typie terenu stoków łagodnych, osuszono i zagospodarowano pod osadnictwo i rolnictwo. Rozbudowano sieć dróg
utwardzonych, w tym międzynarodową drogę na odcinku Kraków-Tarnów i drogę
Bochnia-Gdów. Środowisko badanego obszaru jest więc od dawna całkowicie przekształcone przez człowieka. Niemniej jednak współcześnie podlega ono jeszcze
większym niż dawniej przemianom (ryc. 1).
Na nadzalewowych terasach rędzinnych, stokach i wierzchowinach (czyli we
wszystkich typach terenu) występuje zwarte osadnictwo wsi Chełm, Moszczenica, Siedlec i Gierczyce. Znaczne powierzchnie typów terenu sterasowanego dna
doliny i stoków łagodnych są nadal użytkami rolnymi. Na terasach, w miejscach
nie użytkowanych rolniczo, prowadzono eksploatację żwiru. Na badanym obszarze
istnieje obecnie tylko jedna duża żwirownia, czynna od 1994 r. Żwirownie, które
już są nieczynne, zarastają. Stoki łagodne są najintensywniej uprawiane, ponadto są
poprzecinane drogami, ścieżkami, miedzami i terasami polnymi. Tereny typu stoków
średnio nachylonych wykorzystywano dawniej przede wszystkim pod pastwiska.
W typach terenu spłaszczeń wierzchowinowych i stokowych oraz stoków
łagodnych we wsiach Siedlec i Moszczenica zlokalizowano zabudowania kopalń soli,
w tym szyby. Według informacji uzyskanych od geologów z kopalni soli w Bochni,
pierwsze wiercenia rozpoczęto tam w latach siedemdziesiątych XX w. Eksploatacja
trwała zaledwie 6 lat, od stycznia 1989 do grudnia 1994 r. Kopalnie soli w Siedlcu
i Moszczenicy łączą dwa podziemne korytarze, biegnące z południowego zachodu
na północny wschód na głębokościach 400 i 460 m. Obecnie widoczne są skutki
zaniechanej już eksploatacji złóż. W południowo-zachodnim terenie typu stoków
średnio nachylonych powstały nierówności, w tym liczne krawędzie i stromsze
odcinki oraz zagłębienia, wskutek osiadania i spełzywania lub osuwania się gruntu. Dlatego też w miejsce dawnych pól uprawnych wprowadzono łąki, a na górne,
nieużytkowane partie stoków – samoczynnie wkracza młody las z przewagą akacji
i olchy, miejscami z dębem i wierzbą, a w podszycie m.in. z czarnym bzem.
Na początku lat 90. XX w. nastąpiły duże zmiany w gospodarce rolnej. Wskutek znacznego spadku pogłowia bydła zarzucono wypas stoków średnio nachylo515
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nych, na które stopniowo, w sposób naturalny, wkracza młody las. Skład gatunkowy
piętra drzew stanowią dąb, wiąz, olcha, wierzba, brzoza, a w podszycie występuje
m.in. jarzębina, czarny bez, dziki agrest. Miejscami na niewielkich powierzchniach sadzone są drzewa: modrzewie na stokach w Chełmie oraz świerki i sosny
w Moszczenicy. W tych młodych lasach pojawia się zwierzyna, m. in. sarny, zające,
kuropatwy i bażanty.
Przy końcu lat 90. XX w. nastąpił intensywny rozwój nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego. Z powodu braku kanalizacji ścieki odprowadzano do
prymitywnych osadników, a stamtąd rowami odwadniającymi do Raby. Przenikały
one do wód gruntowych zanieczyszczając je. Obecnie następuje stopniowa poprawa sytuacji w tym zakresie. Od końca 1999 r. funkcjonuje oczyszczalnia ścieków
w Moszczenicy. W 2000 r. uruchomiono oczyszczalnię w Siedlcu. Zatwierdzono
plany budowy oczyszczalni w Chełmie.
Wciąż nie rozwiązano problemu odpadów komunalnych. W wielu miejscach
na terasie rędzinnej i stokach występują dzikie wysypiska, mimo że w centralnych
punktach wsi ustawiono kontenery na śmieci.
Obszar badań pokryty jest gęstą siecią dróg, ścieżek i linii energetycznych.
W charakterystyczny sposób dzielą go dwie główne drogi: międzynarodowa i lokalna z Bochni do Gdowa. Drogi te w sposób negatywny wpływają na środowisko
przyrodnicze, wskutek dużego i wciąż wzrastającego natężenia ruchu i hałasu oraz
stężenia zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. Stanowią one barierę nie tylko
dla zwierząt, ale też dla pewnej części obiegu materii i energii, powodując fragmentację krajobrazu.
Wiosną 1999 r. na znacznym odcinku terasy łęgowej poniżej Chełma wycięto resztki łęgu i zarośli wiklinowych, prawdopodobnie pod tzw. regulację koryta
Raby. W latach 2000-2001 zaczęła na szczęście zanikać prymitywna kanalizacja bez
oczyszczalni ścieków, degradująca krajobraz pod względem zarówno widokowym
jak i zapachowym i stanowiąca zagrożenie bakteriologiczne.
Podsumowując, stwierdzono następujące zmiany krajobrazu w kierunku
renaturalizacji:
1. Zalesienie średnio nachylonych stoków opadających do doliny Raby, przez
naturalną sukcesję dębu, wiązu, olchy, wierzby lub brzozy, a w podszycie: jaRyc. 1. Główne zmiany krajobrazu okolicy Chełma w latach 1989-1999
Fig. 1. Main landscape transformations of Chełm and neighbourhood from 1989 to 1999
Objaśnienia: 1) naturalna sukcesja leśna, 2) nasadzenia lasu, 3) zadarnienie dawnych pól
lub samosiew lasu na gruntach podlegających prawdopodobnie pogórniczemu osiadaniu i
osuwania lub spełzywaniu, 4) wylesienie, 5) zagęszczenie zwartej zabudowy,
6) duże, dzikie wysypiska śmieci, 7) zabudowania kopalni soli, 8) nowy cmentarz,
9) rozszerzenie poboczy, budowa moteli i stacji paliwowych, hałas i zanieczyszczanie
powietrza wzdłuż tras intensywnego ruchu samochodowego, 10) nowa żwirownia.
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rzębiny, bzu czarnego lub dzikiego agrestu, na skutek spadku pogłowia bydła
na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i zaniechania wypasu (dokonane
miejscami sztuczne zalesienia modrzewiem, świerkiem lub sosną, gatunkami
nie wszędzie zgodnymi z warunkami siedliskowymi, nie zmieniają tendencji do
renaturalizacji wskutek niewielkiej powierzchni nasadzeń).
2. Zadarnienie lub samoczynne zalesienie – akacją, olchą, dębem lub wierzbą –
dawnych pól, z których część stała się nieużytkami, wskutek postępującego osiadania podłoża i spełzywania lub osuwania pokryw stokowych, spowodowanych
sześcioletnią eksploatacją zamkniętej już kopalni soli.
Stwierdzono też następujące zmiany krajobrazu w kierunku antropogenizacji:
1. Fragmentacja geosystemów, a więc i ekosystemów, wskutek gwałtownej rozbudowy sieci osadniczej i drogowej (wiele populacji zwierzęcych podlega izolacji
przez intensywny ruch drogowy i szczelne ogrodzenia).
2. Wycięcie roślinności naturalnej na terasie łęgowej poniżej Chełma, w ramach
niedokończonej do dziś regulacji Raby wiosną 1999 r. i tym samym zniszczenie
ważnego – zwłaszcza w warunkach wspomnianej i wciąż wzrastającej izolacji –
korytarza krajobrazowo-ekologicznego.
3. Przyrost dzikich wysypisk śmieci coraz bardziej widocznych w krajobrazie.
Opisane tendencje zmian prowadzą do skontrastowania struktury krajobrazu, czego odbiciem jest m.in. przyrost długości linijnych granic krajobrazowych.
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LANDSCAPE CHANGES AT THE FOOT OF THE CARPATHIAN
ESCARPMENT NEAR CHEŁM ON THE RABA RIVER OVER 1989-1999
Summary
The formerly traditional agricultural landscape of the study area (11,5 km2)
was transformed significantly in the period from 1989 to 1999. The main landscape transformations were listed in Fig. 1. Some of them have been conducive
to renaturalization of the landscape (natural sodding of the formerly arable land
and natural forest succession of the deciduous trees on the steeper slopes, completed by two small coniferous forest plantations), the other ones – on the contrary,
to its anthropogenization (deforestation, compaction of the dense settlement,
large illegal refuse dumps, extension of roads with motels and fuel stations, a
new gravel-pit). The described landscape changes have caused a great increase in
the landscape heterogenity since 1989.
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