Małgorzata Dygoń
ZMIANY KRAJOBRAZU GMINY SĘKOWA
W LATACH 1937-1997
Wprowadzenie
Gmina Sękowa leży w zachodniej części Beskidu Niskiego. Zajmuje powierzchnię 19 475 ha na południu powiatu gorlickiego i rozciąga się od granicy
ze Słowacją w kierunku północno zachodnim, pomiędzy dolinami Ropy i Wisłoki.
Obszar gminy obejmuje pasma Magury Małastowskiej (813 m n.p.m.) i Magury
Wątkowskiej (847 m n.p.m.) aż po graniczny grzbiet wododziałowy. Niewielki
fragment północnej części gminy leży w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich (Obniżenie Gorlickie – ok. 302 m npm). W skład gminy wchodzą wsie: Sękowa, Siary,
Owczary, Ropica Górna, Małastów, Pętna, Krzywa, Jasionka, Wołowiec, Czarne,
Radocyna, Bartne, Bodaki, Wapienne, Męcina Mała i Męcina Wielka.
Przeważającą część obszaru stanowią góry średnie i niskie z podłużnymi
pasmami o przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód, porozdzielane dolinami rzecznymi, w których dłuższe odcinki subsekwentne (Sękówka,
Małastówka, górny i środkowy bieg potoku Bartne) występują na przemian z
krótszymi odcinkami przełomowymi. Tworzą one rusztowy układ pasm i kratowy
układ sieci rzecznej (Henkiel 1982). Północny fragment gminy, leżący w obrębie
Dołów Jasielsko-Sanockich ma charakter pogórski. Podobnie część południowa
(wieś Radocyna), odwadniana przez źródłowe odcinki potoków, ma rzeźbę pogórzy
średnich (Starkel 1972).
Gmina Sękowa jest więc zróżnicowana pod względem wysokości n.p.m. i
rzeźby terenu. Warunki mezo- i mikroklimatyczne zdeterminowane są górskim i
pogórskim charakterem rzeźby, równoległym układem pasm górskich oraz dominującą południowo-zachodnią i północno-wschodnią ekspozycją stoków (Lach 1975).
Stopień przekształcenia środowiska przez człowieka nie jest jednakowy na całym
obszarze. Południowa część gminy (wsie: Radocyna, Czarne, Krzywa) nosi obecnie
mniej śladów działalności człowieka niż część północna.
Cel i metoda badań
Celem tego opracowania jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w krajobrazie
gminy Sękowa po roku 1937. Były one związane głównie z wysiedleniem ludności
łemkowskiej i zmianami sposobu gospodarowania na tym terenie.
W opracowaniu wykorzystano mapę WIG w skali 1:100 000 (z 1937 r.),
mapy topograficzne 1:25 000 i 1:50 000 oraz zdjęcia lotnicze (z 1997 r.). Na ich
podstawie przeanalizowano zmiany granicy rolno-leśnej, użytkowania ziemi oraz
zabudowy i infrastruktury przemysłowej.
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Wyniki
Przed II wojną światową był to obszar dość równomiernie zaludniony,
tzn. część północna nie różniła się pod tym względem od południowej. Według
danych GUS ze spisu z 1931 r. mieszkało na tym terenie 9918 osób. W latach 19421947 przeprowadzono wysiedlanie Łemków (1947 r. – akcja „Wisła”), głównie z części południowej, gdzie stanowili oni ponad 90% (nawet do 98%) ludności. W efekcie
w 1950 r. liczba ludności gminy zmalała do 3465 osób. Taka zmiana pociągnęła
za sobą istotne skutki przyrodnicze.
W ciągu badanego okresu największym zmianom uległa szata roślinna. Lasy
zajmują obecnie 67% powierzchni gminy, podczas gdy w roku 1950 było to 31%,
a w 1965 r. – 57% powierzchni dorzecza Sękówki (Lach 1975), stanowiącego przeważającą część gminy Sękowa. Proces zalesiania nasilił się po wysiedleniu ludności
z tego obszaru. Przejawem tego jest obniżenie granicy rolno-leśnej nawet o 150 m
(północno-wschodnie stoki Magury Małastowskiej we wsi Owczary, stoki Huszczy
w Sękowej i Ropicy – ryc. 1), a średnio do 450 m n.p.m. (Lach 1975). W większym
stopniu dotyczy to południowej części gminy, prawie całkowicie wyludnionej.
Porastający coraz niższe partie stoku las niejednokrotnie „wchłaniał” usytuowane
w wyższych partiach stoków sady przydomowe. Daje to możliwość częściowego
określenia położenia dawnej granicy rolno-leśnej. Wtórna sukcesja lasu powoduje,
że granica między zbiorowiskami leśnymi i nieleśnymi jest często niewyraźna (ryc.
2). Zmniejszeniu uległo również rozczłonkowanie powierzchni leśnej, głównie
poprzez zarastanie polan śródleśnych oraz wysuniętych w głąb lasu łąk i pastwisk –
– pasmo Huszcza–Obocz–Rychwaldzka Góra (ryc. 1, ryc. 3). Nadaje to specyficzny
charakter krajobrazowi gminy, paradoksalnie jednocześnie utrudniając podziwianie
jego piękna, gdyż większość punktów widokowych na szlakach turystycznych jest
zalesiona. Dla gminy, której jednym z najważniejszych walorów turystycznych jest
piękno krajobrazu, nie jest to sytuacja korzystna. Należałoby postulować wykonanie
przecinek w niektórych punktach tras turystycznych, w celu odtworzenia dawnych
punktów widokowych.
Znaczące zmiany dokonały się także w strukturze użytkowania ziemi. Zmniejszył się udział gruntów ornych na rzecz pastwisk i nieużytków. Ma to związek
z wyludnieniem obszaru, a współcześnie także z porzucaniem pól. Malejąca opłacalność produkcji rolnej powoduje przekwalifikowywanie zawodowe ludności i
odchodzenie młodzieży od rolnictwa. Dodatkowo część obecnych nieużytków to
pozostałości po Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Jasionce i Krzywej;
tereny po PGR w Sękowej zostały zagospodarowane rolniczo, ale wyróżniają się
wśród okolicznych gospodarstw strukturą wielkościową pól i rodzajem upraw.
Jednym z bardziej dynamicznych elementów krajobrazu jest zabudowa.
Ze względu na jej zmiany gminę Sękowa można podzielić na dwie części. W części
południowej nastąpiło zmniejszenie, a w niektórych wsiach (np. Radocyna, Czarne,
Banica) całkowity zanik zabudowy mieszkalnej na skutek wysiedlenia ludności w
latach 1942-1947. Opuszczone domy w większości uległy zupełnemu zniszcze693

Ryc.1. Powierzchnia lasów w północnej części gminy Sękowa w 1937 i 1997 r.
Fig. 1.

The forest area in the northern part of Sękowa commune in 1937 and 1997

niu i o bytności ludzi świadczą dziś pozostałości sadów i bardzo liczne kapliczki
przydrożne, stanowiące charakterystyczny element kultury sakralnej Łemków.
W północnej części gminy proces ten miał dużo mniejsze rozmiary lub nie wystąpił wcale. W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania okolicą
– głównie przez ludzi spoza tego regionu, czego efektem jest budowanie nowych
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Ryc. 2. Granica rolno-leśna „schodząca” w dolinę potoku Bartne
Fig. 2. The border-line between forest and agricultural land “descending”
into the Bartne stream valley

domów i domków letniskowych. Obecnie również widoczny jest rozwój zabudowy, szczególnie w Sękowej i Ropicy Górnej. Miejscowości te stają się również
potencjalnym zapleczem budowlanym dla Gorlic, dzięki bliskiemu im położeniu
i dobrej możliwości dojazdu.
Na terenie gminy nie ma znaczących zakładów przemysłowych. Do niedawna
ciekawym składnikiem krajobrazu wsi Sękowa, Siary, Ropica Górna (dawniej Ruska)
i Męcina Wielka były szyby naftowe. To właśnie w Siarach od 1852 r. pracowało
pierwsze tego typu urządzenie w świecie. Od kilkudziesięciu lat wydobycie ropy
na tym terenie systematycznie malało i obecnie nie odgrywa już żadnej roli gospodarczej. Zachowały się jednak zabytkowe szyby i urządzenia eksploatacyjne – tzw.
„kiwony”, które stanowią dziś atrakcję turystyczną. Należy podkreślić, że w ostatnich latach prowadzone są wiercenia i badania mające na celu rozpoznanie ewentualnych złóż ropy naftowej w północnej części gminy (są one częścią większego
projektu obejmującego graniczną strefę Beskidów).
Teren gminy był podczas I wojny światowej obszarem intensywnych walk
(tzw. bitwa gorlicka). Pozostałością tego okresu są 24 cmentarze wojenne usytuowane najczęściej na wzniesieniach. W latach 1995-2000 większość z nich została
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Ryc. 3. Zarastanie wysuniętych w głąb lasu łąk powoduje zmniejszenie rozczłonkowania
powierzchni leśnej
Fig. 3. The overgrowing of meadows jutting out into the forest decreases the degree
of segmentation of the forest area.

objęta ponownie właściwą opieką. Odnowienie i oznakowanie spowodowało
wyeksponowanie ich w krajobrazie, co dodatkowo ułatwia malownicze położenie
wielu z nich. Będąc świadectwem historii regionu, są w ostatnich latach coraz
częściej odwiedzane przez turystów.
Wnioski
Działalność człowieka była przyczyną dużych zmian w krajobrazie gminy
Sękowa w stosunkowo krótkim okresie czasu.
1. Odgórne decyzje władz (wysiedlenie ludności łemkowskiej, utworzenie
PGR-ów) spowodowały zmianę sposobu gospodarowania lub wręcz całkowity
jego zanik.
2. Skutkiem zmian ludnościowych jest znaczący wzrost powierzchni lasu i zmiana
przebiegu granicy rolno-leśnej, struktury użytkowania ziemi oraz wielkości
i rozmieszczenia zabudowy.
3. Pod względem wielkości powierzchni leśnej, sposobu użytkowania ziemi oraz
rozmieszczenia zabudowy północna część gminy znacząco różni się od połu696

dniowej; można wręcz mówić o odmiennym rozwoju tych obszarów w ciągu
ostatnich pięćdziesięciu lat.
4. Zauważalny obecnie wzrost zainteresowania tymi terenami, ich walorami krajobrazowymi, klimatycznymi i historycznymi daje podstawy do przypuszczeń,
że być może rozpoczyna się okres intensywniejszego rozwoju gospodarczo-turystycznego gminy Sękowa.
LITERATURA
Henkiel A., 1982, O pochodzeniu kratowej sieci rzecznej w Beskidach Wschodnich, Czas. Geogr.,
t. 53, z. 1, s. 19-27.
Lach J., 1975, Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej
działalności człowieka, Prace Monograficzne WSP, Kraków, t. 16, s. 69.
Lach J., 1993, Geomorfologiczne skutki zmiany granicy rolno-leśnej w dorzeczu Jasiołki (Beskid Niski),
Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN, Kraków, t. 22, s. 181-193.
Starkel L., 1972, Karpaty Zewnętrzne, [w:] Klimaszewski M. (red.), Geomorfologia Polski,
t. 1, PWN, Warszawa, s. 52-116.

CHANGES OF THE LANDSCAPE OF SĘKOWA COMMUNE
IN THE YEARS 1937-1997
Summary
The rural borough of Sękowa is situated in the western part of the Beskid
Niski Mountains, in the south of the Gorlice district. Its territory is representative
of the region; with diverse environment, varying in the degree of anthropogenic
transformation. The present work describes landscape changes that had taken
place in the borough over the period 1937-1997, due primarily to the displacement
of the Lemko population and the resultant change of the type of agricultural activity
dominating in this area. Significant changes have affected forest areas and the course of the border-line between forest and agricultural areas, in addition to land
use structure and the scope and distribution of built-up areas. According to these
criteria the area of the borough Sękowa can be divided into two parts differing
in the intensity and direction of the changes.
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