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Wstęp
Zlewnia górnej Wilszni (dopływ Wisłoki) znajduje się w centralnej części
Beskidu Niskiego, przy granicy ze Słowacją. Zajmuje ona powierzchnię 23,3 km2,
obejmując w swych granicach typowe ekosystemy dla regionu Karpat Zachodnich i
może być uznana za reprezentatywną dla terenów gór niskich. Stanowi jednocześnie
obszar, na którym w okresie 1939-1947 następowały migracje ludności, znacznie
wpływające na gęstość zaludnienia, podobnie jak na przyległym obszarze Beskidu
Niskiego oraz całych Bieszczadów.
Podłoże skalne prawie całego obszaru budują piaskowce i łupki płaszczowiny
magurskiej, z wkładkami cienkich ławic łupków marglistych, ilastych i pstrych.
Tylko północno-wschodnie krańce terenu tworzą gruboławicowe piaskowce (piaskowce z Mszanki), stanowiące fragment jednostki dukielskiej (Adamczyk, Gerlach
1983; Mapa Geologiczna Polski 1995), z licznymi wkładkami łupków i rogowców.
Najwyżej położonym punktem na terenie zlewni jest szczyt Baranie (754 m n.p.m.),
natomiast najniżej położone miejsce (401,3 m n.p.m.) znajduje się w korycie rzeki
Wilszni, w miejscu, gdzie opuszcza ona obszar badań. Deniwelacja wynosi
więc 352,7 m. W rzeźbie bardzo charakterystyczną cechą jest asymetria stoków,
wynikająca z tektoniki podłoża (monoklinalny upad warstw skalnych) oraz zróżnicowanej odporności skał. Grzbiety górskie zbudowane są z odpornych na procesy
niszczenia piaskowców, z kolei doliny rzek założone zostały na wychodniach mniej
odpornych łupków. Nachylenia stoków o ekspozycji pd.-zach. najczęściej zawierają
się w przedziale od 200 do 450, natomiast stoków o ekspozycji pn.-wsch. najczęściej
między 60 a 150. Grzbiety są charakterystycznie spłaszczone, co należy wiązać z
poziomami zrównań (Starkel 1972): śródgórskim (650-750 m n.p.m.), pogórskim
(570-600 m n.p.m.) i przydolinnym (500-540 m n.p.m.). W wielu miejscach stoki
rozcięte są stale lub okresowo odwadnianymi dolinami rzecznymi, przeważnie
mającymi charakter wciosu lub debrzy. Wzdłuż większych potoków ciągną się
wąskimi listwami terasy: łęgowa (wys. 1-1,5 m) oraz rędzinna (wys. 4-6 m).
Na skałach piaskowcowych rozwinęły się gleby brunatne kwaśne (Dystric Cambisols) i sporadycznie rankery brunatne (Cambic Leptosols), natomiast podłoże
łupkowe pokrywają przeważnie gleby brunatne właściwe i wyługowane (Eutric
Cambisols) (Adamczyk, Gerlach 1983). W miejscach bardziej wilgotnych widoczne
są ślady oglejenia. W dnach dolin występują mady (Haplic Fluvisols), a w dnie
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doliny potoku Beskid rozwinęły się gleby torfowe (Histosols) (Skiba i in. 2000).
Potencjalną szatę roślinną na przeważającej części obszaru tworzą dolnoreglowe
lasy bukowe Dentario glandulosae-Fagetum (Święs 1983), związane z zajmującym cały
obszar badań piętrem klimatycznym umiarkowanie ciepłym (Hess 1965). Wzdłuż
potoków rosną łęgi olszyny górskiej Alnetum incanae, z olchą szarą (Alnus incana).
W wielu miejscach naturalne drzewostany bukowo-jodłowe i bukowe zastąpiły
sztuczne nasadzenia przede wszystkim świerka (Picea abies) lub drzewostany z
modrzewiem (Larix decidua), sosną (Pinus silvestris) i brzozą (Betula sp.).
Przemiany zachodzące w środowisku przyrodniczym Beskidu Niskiego były
już wielokrotnie przedmiotem prac naukowych. Badania dotyczące funkcjonowania
i stanu poszczególnych elementów środowiska prowadzili: T. Gerlach i L. Koszarski (1968), K. Klimek (1974), J. Lach (1975a) oraz M. Hess i in. (1977). Z kolei
badania kompleksowe prowadzili: J. Lach (1968, 1972, 1975b), który opracował
ewolucję krajobrazu zachodniej części Beskidu Niskiego i zmiany w elementach
środowiska przyrodniczego, M. Adamczyk (1978) badający zmiany w krajobrazie
Karpat w XVII-XIX w. oraz E. Ryba i A. Tokarz (1991), którzy badali powojenne
zmiany w środowisku przyrodniczym. Przesłankę podjęcia badań nad zmianami
użytkowania ziemi i ich wpływem na funkcjonowanie środowiska w zlewni górnej
Wilszni stanowiło istnienie licznych materiałów ukazujących je w przeszłości,
znajomość przebiegu zmian na innych obszarach Beskidu Niskiego, jak również
brak nowszych prac z tego terenu.
Cel i metoda
Celem pracy jest zbadanie zmian, jakie nastąpiły w użytkowaniu ziemi w okresie 1920-2000, określenie ich kierunku i stopnia nasilenia, wyjaśnienie przyczyn
oraz poznanie ich wpływu na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego zlewni.
Do ustalenia zmian w użytkowaniu obszaru zlewni górnej Wilszni zastosowano
metody porównawcze, konfrontujące aktualny stan środowiska ze stanem zarejestrowanym w istniejących materiałach kartograficznych, do których należą m.in.:
Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego (1:100 000) z roku 1935 i Mapa
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (1:10 000), i w materiałach pisanych
(Adamczyk 1978, Dobrowolska 1981, spisy ludności). W okresie 1997-1998 i 2000
zostały przeprowadzone badania własne, podczas których stosowano klasyczne
metody badań terenowych, a więc opisy oparte na obserwacji i pomiarach. Podkład
topograficzny stanowiła mapa w skali 1:10 000. Zakres badań obejmował m.in.:
sporządzenie aktualnej mapy użytkowania terenu, wprowadzenie na nią płatów
stanowiących najnowsze zręby leśne, skartowanie śladów dawnego charakteru
użytkowania (stare kamieńce i terasy śródpolne, podwaliny zniszczonej zabudowy), a także ustalenie aktualnej wysokości granicy upraw. Przeprowadzono też
wywiady z mieszkańcami; wykorzystano również własne obserwacje prowadzone
niemal corocznie od 1983 r. Wyniki badań terenowych porównano następnie z
dostępnymi materiałami, prowadząc analizę w podziałce 1:25 000.
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Wyniki
W okresie 1920-1938 roku w strukturze użytkowania w zlewni górnej Wilszni
dominowały użytki rolne (ryc. 1). Grunty orne pokrywały dolne i środkowe partie
stoków, niekiedy o nachyleniu przekraczającym 15-20o (w wielu miejscach stoki były
sterasowane) oraz odcinki grzbietów, stanowiące płaskie fragmenty zrównań. Łąki i
pastwiska skupione były wówczas w wyższych partiach stoków oraz w dnach dolin.
W tym czasie grunty orne zajmowały ponad 32% obszaru zlewni, natomiast łąki i
pastwiska 45% jej powierzchni. Obszary leśne występowały najczęściej w formie

Ryc. 1. Użytkowanie ziemi w zlewni górnej Wilszni w 1938 r.
Fig. 1. Land use in upper Wilsznia stream catchment area in 1938
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płatów i zajmowały prawie 23% powierzchni zlewni (ponad 530 ha). Stanowiły
je słabo przekształcone drzewostany bukowe, które porastały strome złaziskowe
stoki o nachyleniach powyżej 300, pokryte rumoszem skalnym. W tym też czasie
bardzo wysoko sięgała granica upraw, przekraczająca w centrum obszaru wysokość
600 m n.p.m. W trzech dużych wsiach (Ropianka, Olchowiec, Wilsznia) w 1938
r. mieszkało ponad 880 osób.
Po roku 1947 struktura użytkowania ziemi diametralnie się zmieniła, na
co zasadniczy wpływ miało wyludnienie badanego terenu. W 1944 r. rozegrała się
tu bitwa o Przełęcz Dukielską, w wyniku której duża część mieszkańców zginęła
lub straciła swój dobytek i opuściła te tereny, a pozostała została przymusowo
wywieziona w ramach akcji przesiedleńczych (m.in. „Wisła”). Co prawda część
osób tutaj powróciła, ale i tak wsie Ropiankę i Olchowiec w 1950 r. zamieszkiwało
łącznie zaledwie ponad 100 osób (tab. 1), natomiast Wilsznia została zupełnie
zlikwidowana. Na obszarach porolnych rozpoczęła się wtedy naturalna sukcesja
roślinności. Sterasowane w wielu miejscach stoki w szybkim tempie zostały opanowane przede wszystkim przez siewki brzozy (Betula) i olchy szarej (Alnus incana).
Do dzisiaj spotyka się wewnątrz kompleksów leśnych porolne terasy zarośnięte
drzewostanem olchowym, z domieszką innych gatunków drzew, a nie jest czymś
zaskakującym występowanie w składzie drzewostanu starych drzew owocowych.
Początkowo w użytkach dominowały tereny trawiaste (85% powierzchni zlewni),
które z czasem zastępowane były przez sukcesywnie powiększające swój areał lasy.
Najszybciej naturalnej sukcesji uległy rozcięcia wciosów i debrzy, a także tereny w
pobliżu istniejących kompleksów leśnych. W latach sześćdziesiątych XX w. przeprowadzono również akcję zalesiania (gł. świerkiem i modrzewiem), przede wszystkim
na stokach o nachyleniu przekraczającym 100, czego efektem był wzrost powierzchni
lasów w roku 1978 do ponad 80% całości badanego obszaru. W tym czasie dominujące wcześniej w strukturze użytkowania grunty orne stanowiły ledwie kilkadziesiąt ha. Pozostałą część zlewni zajmowały łąki, pastwiska oraz wykorzystywane
jako pastwiska specyficzne zadrzewienia - zarośla krzewiaste, stanowiące różne
stadia sukcesyjne lasu, z pojedynczymi drzewami sosen (Pinus silvestris), brzóz
(Betula), jałowców (Juniperus), leszczyn (Corylus avellana) oraz starych drzew owocowych. Zwykle zarośla te pokrywały centralne partie stoków, a miejscami schodziły
do den dolin. Ponad trzykrotnemu wzrostowi powierzchni leśnej towarzyszyło
Tab. 1. Zmiany liczby ludności we wsiach znajdujących się w granicach zlewni górnej
Wilszni
Tab. 1. Changes of the number of people in upper Wilsznia stream catchment area

Źródło: GUS – dane ze spisów ludności
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jednoczesne obniżenie się granicy upraw do 490 m n.p.m.
Od połowy lat osiemdziesiątych XX w. zaznaczyła się słaba tendencja spadkowa powierzchni terenów leśnych. Wiązała się ona z powstawaniem licznych zrębów,
głównie drzewostanów bukowych i olchowych, za którymi nie szła w parze racjonalna, przemyślana akcja nasadzeń młodych drzew. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. wycinki lasów były związane też z pracami poszukiwawczymi
złóż ropy i gazu ziemnego. W latach 1984-1992 intensywnie wykorzystywane były
zarośla krzewiaste i pastwiska, gdzie prowadzony był na dużą skalę wypas bydła
i owiec dobrze wówczas prosperujących zakładów rolnych (PGR) w Mszanie i na
Dobańcach.
Aktualnie w strukturze użytkowania zlewni górnej Wilszni dominują lasy,
które pokrywają środkowe i górne partie stoków, a także tworzą kompleks lasów
łęgowych wzdłuż koryt większych potoków. Zajmują one 81,1% powierzchni
zlewni (ryc. 2). Charakterystyczne są też pokrywające 18% powierzchni zlewni
łąki, pastwiska i zarośla krzewiaste, zajmujące zwykle dolne partie stoków. Należy
tu nadmienić, iż po zmianach gospodarczych w 1989 r. (i późniejszym upadku
PGR-ów) pastwiska - w przeciwieństwie do lat osiemdziesiątych XX w. – są
użytkowane sporadycznie przez kilku miejscowych rolników. Dotyczy to przede
wszystkim starych teras porolnych, gdzie istnieje możliwość użycia zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Spadek opłacalności uprawy ziemi wpływa natomiast
na zanik gruntów ornych, których aktualnie jest zaledwie kilkanaście ha (niecały
1 % pow. zlewni). Granica upraw przebiega obecnie na wysokości 480 m n.p.m.
Opisane wyżej zmiany silnie wpłynęły na obieg materii i przepływ energii
w zlewni. Przede wszystkim zaprzestanie upraw i sukcesja lasów znacznie zmieniła
warunki dochodzenia opadu do powierzchni gruntu (Gerlach 1966; Gil 1976).
Zwiększenie się obszarów leśnych i terenów zadarnionych w dużym stopniu ograniczyło procesy spłukiwania, a także lokalnie występującej erozji. Niemniej jednak
w okresie intensywnie rozwijającej się gospodarki leśnej, na terenach zrębów zupełnych po nawalnych opadach letnich notowane były powierzchnie, na których bardzo
silnie zaznaczało się spłukiwanie i erozja linijna. Poza tym używany przy zwózce
drewna ciężki sprzęt zmechanizowany (tzw. „stalińce”), silnie degradujący stoki
górskie, powodował uruchamianie procesów erozji. Obserwowane przez autora,
powstałe w połowie lat osiemdziesiątych XX w. drogi rozjechane stalowymi gąsienicami podlegały potem naturalnej erozji liniowej na skutek spływu wód opadowych
i roztopowych. Głębokość tych holwegów przekracza aktualnie w wielu miejscach
1,5 m, co pozwala na obliczenie prędkości rozcinania ok. 10 cm/rok.
Zmiany użytkowania w znacznym stopniu wpłynęły na obieg wody w zlewni.
Wzrost powierzchni leśnych i zakrzaczonych po 1947 r., kosztem gruntów ornych
i pastwisk, spowodował zmniejszenie intensywności spływu powierzchniowego,
a w efekcie wzrósł odpływ gruntowy. Dowodem na to jest pojawienie się szeregu
młak i mokradeł na terenach objętych wcześniej użytkowaniem rolniczym (głównie
na łagodnie nachylonych stokach i w dnach dolin). Zachodzenie tych procesów
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sygnalizowali wcześniej J. Lach (1975a) i J. Słupik (1973) w innych obszarach
beskidzkich. Skutkiem wzrostu odpływu gruntowego w stosunku do powierzchniowego było spowolnienie obiegu wody w zlewni, za czym przemawiają też badania
J. Fabijanowkiego (1980).

Ryc. 2. Użytkowanie ziemi w zlewni górnej Wilszni w 1998 r.
Fig. 2. Land use in upper Wilsznia stream catchment area in 1998
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują, że w przeciągu ostatnich 80 lat w zlewni
górnej Wilszni w Beskidzie Niskim nastąpiły radykalne zmiany w użytkowaniu
ziemi, które ściśle wiążą się z działalnością człowieka i stopniem jego ingerencji
w środowisko przyrodnicze. Wyróżnić można cztery etapy zmian użytkowania
ziemi:
I – lata 1920-1947 – dominacja użytkowania rolniczego (pola uprawne, łąki i
pastwiska) nad użytkowaniem leśnym (pojedyncze płaty lasów) przy wysoko
położonej granicy upraw.
II – lata 1947-1984 – znaczne ograniczenie użytkowania rolniczego (związane
z wyludnieniem obszaru) spowodowało wzrost powierzchni leśnych (przez
naturalną sukcesję roślinności, a potem celowe zalesienia) i jednoczesne obniżanie się granicy upraw.
III – lata 1984-1991 – zahamowanie wzrostu powierzchni leśnej spowodowane
przez intensyfikację wyrębu drzewostanów bukowych (zalesianych ponownie
tylko częściowo) oraz zintensyfikowanie wypasu bydła (okres prosperity okolicznych PGR-ów), silnie hamujące proces naturalnej sukcesji na pastwiskach;
względna stabilizacja granicy upraw.
IV – lata 1991-2000 – słaby, ale wyraźny proces wzrostu działalności człowieka
(wolne kurczenie się lasów); dominuje użytkowanie leśne, ale rozpoczyna
się nowy etap zwiększonej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze
zlewni widoczny przez powolny wzrost osadnictwa.
Ponadto w związku ze zmianami użytkowania obniżyła się o ponad 100 m
granica upraw (z wys. 600 m n.p.m. do 490 m n.p.m.).
Zmiany w użytkowaniu ziemi w dużym stopniu wpłynęły na dynamikę procesów morfologicznych i hydrologicznych w zlewni. Nastąpiło:
– ogólne osłabienie działalności procesów denudacyjnych, związane z zastąpieniem gruntów ornych przez tereny leśne i pastwiska,
– miejscowe uaktywnienie się procesów erozji linijnej na drogach, zniszczonych
przez sprzęt zmechanizowany,
– ograniczenie w znacznym stopniu spływu powierzchniowego a zwiększenie
się gruntowego, co wpłynęło na spowolnienie obiegu wody w zlewni; stanowi
to efekt wzrostu powierzchni leśnych.
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LAND USE CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE FUNCTIONING
OF THE NATURAL ENVIRONMENT IN THE CATCHMENT
OF THE UPPER WILSZNIA
Summary
The article discusses land use changes observed in the past eighty years
in the catchment of the Upper Wilsznia, the Beskid Niski Mts. For the chosen
historical periods the author reconstructs the dominant character of land use
and the height of crop boundary. He also presents connections between historical events and man’s activities, explains the causes, and distinguishes stages in
which these changes took place. On that basis he shows the way in which land
use changes affected the circulation of matter and energy in the catchment (chiefly
morphological and hydrological processes).
Mgr Maciejowski Wojciech
Zakład Geografii Fizycznej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

706

